บทที่ 2
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษา ป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซึ่งผูวิจัยศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความ รายงาน
สถิติตางๆ รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการทําวิจัยโดยแยกประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ความหมายของการสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
2. รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ความหมายของการสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)
กรีนและกรูเตอร (Green & Kruter, 1991) กลาววา การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ผลรวม
ของการสนับสนุนทางดานการศึกษาและการสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม (Environment support)
เพื่อใหเกิดผลทางการกระทําหรือปฏิบัติ (Action) และสภาพการณ (Condition) ของ การดําเนิน
ชีวิตที่จะกอใหเกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ ซึ่งการกระทําหรือปฏิบัตินั้นอาจจะเปนของบุคคล
ชุมชน ผูกําหนดนโยบาย นายจาง ครู หรือกลุมบุคคลอื่นๆ และกระทําหรือการปฏิบัติเหลานั้นมี
อิทธิพลตอสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคม
เพนเดอร (Pender, 1996) ไดใหความหมายการสงเสริมสุขภาพวา เปนการยกระดับ
ความเปนอยูและเพิ่มความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคล โดยใหความสําคัญกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของบุคคลและบริบททางสังคมที่มีผลตอการสงเสริมสุขภาพ
ไพโรจน พรหมพันใจ (2540) สรุปการสงเสริมสุขภาพวาเปนทั้งความพยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสวนบุคคลเปนพฤติกรรมที่ปลอดภัย ไมตองตกอยูในสภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคภัยไขเจ็บ นอกจากนี้การสงเสริมสุขภาพยังมีบทบาทที่จะมุงยกระดับมาตรฐานดําเนินชีวิตของ
บุคคลและสังคมโดยสวนรวม ซึ่งเปนการหวังผลระยะยาวเพื่อเปนหลักประกันวาประชาชนจะสามารถ
กาวไปถึงสภาวะที่เรียกกันวา การมีคุณภาพชีวิตที่แทจริง
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดใชคําวา “สรางเสริมสุขภาพ” แทน
คําวา “การสงเสริมสุขภาพ” เพื่อใหมีความหมายที่กวางและครอบคลุมยิ่งขึ้นและคํานี้ไดปรากฏใน
พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2542 โดยใหความหมาย
วาการสรางเสริมสุขภาพ คือ การใดๆ ที่มุงกระทําเพื่อสงเสริมใหบุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิตและ
สัง คม โดยการสนั บ สนุน พฤติ ก รรมบุ ค คล สภาพสั ง คมและสภาพแวดล อ มที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารมี
รางกายแข็งแรง สภาพจิตใจที่สมบูรณ อายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดี (อํานาจ ศรีรัตนบัลลังล,
2547)
มณัชยา สุยะลังกา (2550) ไดใหความหมาย การสงเสริมสุขภาพไววา การปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ ก็ตามในดานสุขภาพโดยมุงเนนใหประชาชนมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและ
สังคมใหมีสุขภาพที่ดีและมีการปฏิบัติกิจกรรมที่ตอเนื่องและยั่งยืนเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีโดย
ประชาชนเอง
โดยสรุปการสงเสริมสุขภาพหมายถึง การปฏิบัติโดยมุงเนนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมมาเปนพฤติกรรมสุขภาพที่ปลอดภัย เพื่อตนเองและสังคมใหมีสุขภาพที่ดีและมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตอเนื่องและยั่งยืนเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีโดยประชาชนเอง
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health promotion behaviors)
Gochman (1982) กลาววา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การแสดงที่บุคคลลง
มือกระทําทั้งที่สังเกตไดอยางชัดเจน (Overt behavior) เพื่อใหตนมีสุขภาพที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับ การ
สูบบุหรี่ นิสัยในการรับประทานอาหาร การพักผอน การออกกําลังกาย ลักษณะบุคลิกภาพ และ
การใชยา เปนตน รวมถึงสิ่งที่สังเกตไมได (Covert behavior) ตองอาศัยวิธีการประเมินแบบอื่นๆ
เชน ภาวะอารมณ ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ คานิยม ความรู และการรับรู เปนตน
เพนเดอร (Pender, 1987; 1996; 2002; 2006) ไดใหความหมายของพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพไววา เปนกิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติจนเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันหรือแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต เพื่อคงไวซึ่งการมีภาวะสุขภาพ ยกระดับและเพิ่มพูนความเปนอยูที่ดี บรรลุเปาหมาย
การมีสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม สวนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มี 6 ดาน
ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางรางกาย ดานโภชนาการ ดานสัมพันธภาพกับ
ผูอื่น ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และดานการจัดการกับความเครียด โดยเปนการปฏิบัติเพื่อ
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สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค เพื่อใหตนเองมีสุขภาพที่ดีเปนการกระทําเชิงบวกของชีวิต โดยบุคคล
ทุกกลุมอายุ เพื่อคงไวหรือเพิ่มระดับความสุขสมบูรณ การบรรลุเปาหมายในชีวิต
สุรีรัตน รงเรือง (2547) กลาววา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ความพยายาม ที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคลใหเปนพฤติกรรมที่ปลอดภัย ไมตกอยูในสภาวะเสี่ยงตอ
การเกิดโรคภัยไขเจ็บ และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินชีวิตของบุคคลและสังคมโดยสวนรวม
ในระยะยาวจนสามารถกาวไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่แทจริง
แคปแลน (Kaplan, 1994) ใหความหมายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพวา เปนความ
พยายามในการที่จะสรางความมั่นใจแกประชาชนโดยการปองกันโรคและสรางเสริมวิถีชีวิตที่
เหมาะสมแกประชาชนกิจกรรมของพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ ไดแก การออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ ชวยใหรางกายแข็งแรง จิตใจแจมใส และปองกันโรคได การรับประทานอาหารที่ถูกตอง
คือ รับประทานพอประมาณ ไดสัดสวน ครบถวน รับประทานผักผลไมมากๆ การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงอยางนอย 4 อยาง คือ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรามากเกินไป สําสอนทางเพศ และ
พฤติกรรมเสี่ยงตออุบัติเหตุและภยันตราย การสรางทักษะในชีวิต เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ มี
ความสามารถในการเผชิญสถานการณทางสังคมที่เปนลบ การจัดสิ่งแวดลอมใหเกื้อกูลตอสุขภาพ
ทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางสังคม
ดังนั้นพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมใดๆ ที่บุคคลกระทําทั้งที่
สังเกตไดและสังเกตไมได ซึ่งสวนใหญเปนพฤติกรรมในเชิงบวก หรือมีผลลัพธที่ดีตอบุคคล เพื่อ
สงเสริมใหตนเองมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม อันจะ
นําไปสูความผาสุกของชีวิต เกิดศักยภาพสูงสุดในตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2006)
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (1987) ไดถูกนํามาใชในงานวิจัยตางๆ อยาง
แพรหลาย จากการวิเคราะหงานวิจัยพบวาบางปจจัย ไดแก ความสําคัญของสุขภาพ การรับรูการ
ควบคุมสุขภาพ และตัวชี้แนะการกระทําไมสามารถอธิบายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ดังนั้นในป
ค.ศ. 1996 เพนเดอรจึงไดปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมสุขภาพใหม (Revised Health Promotion
Model) โดยรวบรวมผลการวิจัยที่ศึกษาดวยตนเองและจากผูอื่น นํามาพัฒนาปรับปรุงแบบใหม
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ลาสุดในป ค.ศ. 2006 (Pender, 2006) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2.1 (หนา 26) โดยรูปแบบการ
สงเสริมสุขภาพใหมนี้ประกอบดวยมโนทัศนหลัก 3 มโนทัศน คือ
1. ลักษณะเฉพาะและประสบการณของบุคคล (Individual characteristics and
experiences) ลักษณะเฉพาะและประสบการณของบุคคลที่มีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ ในมโนทัศนหลักนี้เพนเดอรไดเสนอมโนทัศนยอยคือ พฤติกรรมที่เกี่ยวของและปจจัยสวน
บุคคล ดังนี้
1.1 พฤติกรรมที่เกี่ยวของ (Prior related behavior) หมายถึง การปฏิบัติ พฤติกรรมที่
เหมือนหรือคลายกับพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงตอ
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมานั้นไดกลายเปนนิสัย
(Habit formation) และบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไดโดยอัตโนมัติโดยอาศัยความตั้งใจเพียง
เล็กนอยก็ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได
จากการทบทวนงานวิจัย พบวาพฤติกรรมที่บุคคลกระทําเปนประจําหรือมีความคลายคลึง
กับพฤติกรรมที่บุคคลเคยทํามากอน จะทําใหบุคคลสามารถทําพฤติกรรมนั้นๆ ไดโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
พฤติกรรมที่เกี่ยวของเปนตัวที่สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดี (ลดาวัลย ผาสุก,
2544; Pender, 1996 อางใน ภัทรจิต นิลราช, 2546)
1.2 ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ในแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพ (Pender,
2006) ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1.2.1 ปจจัยดานชีววิทยา (Biological) ไดแก เพศ และอายุมีผลตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดงายกวาเพศ
ชาย ในขณะที่บุคคลที่มีอายุมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมากกวาเด็ก เปนตน
(Pender, 1996)
1.2.2 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) ไดแก ความมีคุณคาในตนเอง แรง
จูงใจในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง กลาวคือ บุคคลที่ตระหนักความมีคุณคาในตนเอง
สู ง มี แ รงจู ง ใจ มี ก ารรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพของตนเองดี จ ะทํา ให บุ ค คลนั้ น มี แ นวโน ม ที่ จ ะกระทํ า
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
1.2.3 ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม (Social – cultural) ไดแก สัญชาติ ชาติพันธุ
วรรณนา วัฒนธรรม การศึกษา และสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ กลาวคือ บุคคลที่มีการศึกษา มี
ฐานะทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอปจจัยดาน
สติปญญาและความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม และมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ ไดมีการศึกษาปจจัยเหลานี้อยางแพรหลาย เชน นภาพร โดมทอง (2545) ศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พบวาเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของครู
นุชระพี สุทธิกุล (2540) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวาเพศ รายได การมีโครงการกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
สดใส ศรีสะอาด (2540) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ในจังหวัดอํานาจเจริญ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา การมี
ชมรมผูสูงอายุ และประสบการณในพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ
ผอง อนันตริยเวช (2545) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ครูประถมศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษา อยางไรก็ตาม พบวาผลการวิจัยมีความแตกตางกัน
ไปในแตละกลุมประชากร
ดวงพร สุตรสุนทร (2546) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พบวา เพศ อายุ และสถานภาพสมรส
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา
เบญจมาศ ขาวสบาย (2546) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พบวา เพศ
อายุ และสถานภาพสมรสมีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของ
บุคลากรทางการพยาบาล ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
พจนา ลาบยิ่ง (2546) ศึกษาปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรโรงพยาบาลเจาพระยายมราช พบวา อายุ เพศ รายได ตําแหนง มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมภาพของบุคลากรโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
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อรไท แดงชาติ (2548) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของบุ คลากรในโรงพยาบาลตํา รวจ พบว า การรั บรูภ าวะสุขภาพมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ยังพบนอย มีเพียงการศึกษาของมนัสศรี ไพบูลยศิริ (2545)
ที่ทําการศึกษาในกลุมประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวาเพศ อายุ และรายได
ของครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ
สมบูรณ อินสุพรรณ (2551) ที่พบวาเพศเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จะเห็นไดวา ปจจั ยสวนบุคคลที่มีอิท ธิพลต อพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ยังไมมีความชัดเจนและตองการการศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจน โดย
ปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ มีอิทธิพลโดยตรงตอปจจัยดานสติปญญาและความรูสึกที่เฉพาะเจาะจง
ตอพฤติกรรม และมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
2. ปจจัยดานสติปญญาและความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม (Behavior – specific
cognition and affect) เพนเดอร (Pender, 2006) ไดกลาววา ปจจัยดานสติปญญาและความรูสึก
ที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรรม เปนมโนทัศนหลักในการสรางกลยุทธ/กิจกรรม เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งประกอบดวย การรับรูประโยชน
ของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูความสรรถนะของ
ตนเอง ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม อิทธิพลระหวางบุคคล อิทธิพลจากสถานการณ มโนทัศนหลักนี้
ประกอบดวยมโนทัศนยอยทั้งหมด 5 มโนทัศน ดังนี้
2.1 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived benefits of action)
หมายถึง การรับรูถึงผลดีหรือผลบวกของการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งขึ้นอยูกับผลลัพธของการปฏิบัติ
พฤติกรรมของบุคคลในอดีต การรับรูประโยชนจากการปฏิบัติพฤติกรรมเปนแรงเสริมทําใหบุคคล
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมตามประสบการณในอดีตที่พบ
วาพฤติกรรมนั้นใหผลทางบวกตอตนเอง ประโยชนจากการปฏิบัติพฤติกรรมอาจจะเปนทั้งประโยชน
ภายนอกและภายใน ประโยชนจากภายใน เชน การเพิ่มความตื่นตัว หรือการลดความรูสึกเมื่อยลา
สวนประโยชนจากภายนอกนั้น เชน การไดรับรางวัลเงินทอง หรือการมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกิด
จากผลของการปฏิบัติพฤติกรรม ในระยะแรกนั้นประโยชนจากภายนอกจะเปนที่รับรูมากกวา แต
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ประโยชนภายในนั้นจะสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเนื่อง จากการทบทวน
งานวิจัย พบวาการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอการกระทํา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การศึกษาของสุรีรัตน รงเรือง (2547) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมูบาน ในจังหวัดพัทลุง พบวาการรั บรูนโยบายการ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α<
.05) เอมอร โพธิ์ประสิทธิ์ (2548) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลบางแพ
พบวาการรับรูประโยชนของการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของบุคลากร สําหรับการศึกษาในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข สุธารดี รักพงษ (2549) ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขต
ชนบท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบวาการรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ
เปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน และการศึกษาของมนัสศรี ไพบูลยศิริ (2545) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวา
การรับรูประโยชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
2.2 การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived barriers to action) หมายถึง
ความเชื่อหรือการรับรูถึงสิ่งขัดขวางที่ทําใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรม (Pender, 2006) ซึ่ง
อุปสรรคดังกลาวประกอบดวย อุปสรรคภายในและภายนอกของบุคคล อุปสรรคภายใน ไดแก
ความขี้เกียจ ความไมรู ไมมีเวลา ไมพึงพอใจ ถาตองปฏิบัติพฤติกรรมและความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรม เปนตน อุปสรรคภายนอก ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ ขาดแคลนสิ่งเอื้ออํานวย ในการ
ปฏิบัติพฤติกรรม เชน คาใชจายสูง การรับรูวายาก สภาพอากาศ และความไมสะดวก เปนตน
อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพนี้อาจเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเปนสิ่งที่บุคคล
คาดคิดก็ได ซึ่งมีผลตอความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรม และมีผลตอแรงจูงใจของบุคคลให
หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสง เสริม สุ ข ภาพ ผลการวิ จั ย ที่ ส นับ สนุ น แนวคิ ด ของเพนเดอร
(Pender, 2006) ไดแก การศึกษาของ นุชระพี สุทธิกุล (2540) ที่ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานการรับรูอุปสรรคตอการสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพจนา
ลาบยิ่ง (2546) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาลเจ า พระยายมราช โดยพบว า การรั บ รู อุ ป สรรคต อ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคลากร
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2.3 การรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived self – efficacy)
หมายถึง การรับรูสมรรถนะของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและ
กระทําพฤติกรรมใดๆ ภายใตอุปสรรคหรือสภาวะตางๆ ในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
เมื่อบุคคลเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพภายใตอุปสรรคหรือสถานการณ
ตางๆ ไดและรับรูวาตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมในระดับสูงจะมีอิทธิพลตอการ
รับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพลดลงได และการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และ มีอิทธิพลโดยออมตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ โดยผานการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและความมุงมั่นตอแผนการปฏิบัติพฤติกรรมที่วางไว (Pender, 2006)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ เชน นุชระพี สุทธิกุล (2540) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของครูประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานการรับรูความสามารถแหงตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ พจนา ลาบยิ่ง (2546) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรโรงพยาบาลเจาพระยายมราช พบวาการรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคลากร เชนเดียวกับ และเอมอร โพธิ์ประสิทธิ์ (2548) ศึกษาปจจัยที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลบางแพ พบวาการรับรู
ความสามารถของตนในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของบุคลากร โดยไมพบการศึกษาปจจัยดังกลาวในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น
2.4 ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม (Activity – related affect) หมายถึง ความรูสึกในทาง
บวกหรือลบที่เกิดขึ้นกอน ระหวางและหลังการปฏิบัติพฤติกรรม การตอบสนองความรูสึกนี้อาจ
มีนอย ปานกลาง หรือมาก การตอบสนองความรูสึกตอพฤติกรรมใดๆ ประกอบดวยองคประกอบ
3 องคประกอบ ไดแก ความนาสนใจของกิจกรรมหรือพฤติกรรม (Activity – related) ความรูสึกตอ
ตนเองเมื่อปฏิบัติพฤติกรรม (Self – related) หรือสภาพแวดลอมหรือบริบทที่เกี่ยวของกับการทํา
กิจกรรม (Context – related) ความรูสึกที่ดีหรือความรูสึกทางบวกมีผลตอแรงจูงใจของบุคคลใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แตถาบุคคลเกิดความรูสึกตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ในทางลบก็จะมีผลใหบุคคลหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาว ในป ค.ศ. 2006 เพนเดอร
ไดเพิ่มเติมความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมลงในแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพ (Pender, 1996)
2.5 อิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal influences) หมายถึง พฤติกรรม ความเชื่อ
หรือทัศนคติของคนอื่นที่มีอิทธิพลตอความคิดของบุคคล แหลงของอิทธิพลระหวางบุคคลที่มีผล
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ตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดแก ครอบครัว (พอ แม พี่ นอง) เพื่อน และบุคลากรทางสุขภาพ
นอกจากนี้ อิทธิพลระหวางบุคคล หมายความรวมถึง บรรทัดฐาน (ความคาดหวังหรือความเชื่อ
ของบุคคลที่สําคัญ กลุมบุคคล ชุมชนซึ่งไดวางมาตรฐานของการปฏิบัติพฤติกรรมเอาไว) การ
สนับสนุนทางสังคม (การรับรูของบุคคลวาเครือขายทางสังคมของตนเองใหการสนับสนุนทั้งดาน
วัตถุ ขอมูลขาวสาร และอารมณมากนอยเพียงใด) และการเห็นแบบอยาง (การเรียนรูจากการ
สังเกตผูอื่นที่กระทําพฤติกรรมนั้นๆ) อิทธิพลระหวางบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพและมีผลทางออมตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยผานแรงผลักดันทางสังคม (social
pressure) หรือความมุงมั่นตอแผนการปฏิบัติพฤติกรรม (Pender, 1996)
2.6 อิทธิพลจากสถานการณ (Situational influences) หมายถึง การรับรูและความคิด
ของบุคคลเกี่ยวกับสถานการณหรือบริบทที่สามารถเอื้อหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ อิทธิพลสถานการณที่มีตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายความรวมถึง การรับรูเงื่อนไข
ที่มาสนับสนุน ความตองการและความราบรื่นสุขสบายของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติพฤติกรรม
บุคคลมักจะเลือกทํากิจกรรมที่ทําใหเขารูสึกวาสอดคลองกับวิถีชีวิต และสภาพแวดลอมของตนเอง
รู สึ ก ปลอดภั ย และมั่ น คงเมื่ อ ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมในสภาพแวดล อ มนั้ น ไม ใ ช สิ่ ง ที่ ม าคุ ก คาม ซึ่ ง
สภาพแวดลอมหรือสถานการณที่นาตื่นตาตื่นใจ นาสนใจ รูสึกคุนเคย จึงเปนสิ่งที่ดึงดูดหรือทําให
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Pender, 1996)
3. พฤติกรรมผลลัพธ (Behavioral outcome) การเกิดพฤติกรรมผลลัพธ ประกอบดวย
3 อยาง ไดแก
3.1 ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรม (Commitment to a plan of actions) หมายถึง
ความมุงมั่นตอแผนการปฏิบัติพฤติกรรม เปนกระบวนการคิดรูที่ประกอบดวยความตั้งใจที่จริงจังที่
จะกระทําพฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับเวลา บุคคล สถานที่ โดยอาจทํารวมกับผูอื่น รวมทั้งมีกลยุทธ
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติพฤติกรรมและการใหแรงเสริมทางบวกในการปฏิบัติพฤติกรรม ความตั้งใจ
และกลยุทธนี้จะเปนตัวผลักดันใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้นใน
แบบจําลองการสงเสริมสุขภาพ ความมุงมั่นตอแผนการปฏิบัติพฤติกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Pender, 1996)
3.2 ความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น (Immediate competing demands
and preferences) ความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น หมายถึง พฤติกรรมอื่นที่เกิดขึ้นทันที
ทันใดกอนที่จะเกิดพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไวและอาจทําใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตามที่ไดวางแผนไว พฤติกรรมอื่นเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลไมสามารถควบคุม
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ตนเอง (Self – regulation) จากความชอบ ความพอใจของตนเองและความตองการของบุคคลอื่น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยทันทีโดยการมุงกระทําตามความจําเปนอื่นถูกมองวาเปนพฤติกรรมที่อยูเหนือ
ตนเอง เปนสิ่งที่บุคคลสามารถควบคุมไดนอยเนื่องจากเปนสิ่งเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดังนั้น ความ
จําเปนและทางเลือกอื่น เปนปจจัยสงผลโดยตรงตอการเกิดพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพล
ในระดับปานกลางตอความมุงมั่นตอแผนการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อยางไรก็ตามความ
จําเปนอื่นและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้นไมควรจะเกิดขึ้นบอย เพราะถาเกิดขึ้นบอยจะแสดงวาบุคคล
พยายามมาหาเหตุผลมาอางเพื่อจะไมปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Pender, 1996)
3.3 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health-promoting behavior) พฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพเปนผลจากการปฏิบัติพฤติกรรมในแบบจําลองสงเสริมสุขภาพ อยางไรก็ตามพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพเปนตัวบงชี้โดยตรงตอผลลัพธทางสุขภาพของบุคคล พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพนั้น
บางสวนก็ไดบูรณาการเขากับการใชชีวิตประจําวัน ผลที่ไดก็คือการปรับภาวะสุขภาพ การเพิ่ม
ความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชวงพัฒนาการของมนุษย
ซึ่งพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพจําแนกเปน 6 ดานไดแก
3.3.1 ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ (Health responsibility) เปนการเอาใจใส
ตอสุขภาพของตนเองของบุคคล โดยมีการดูแลสุขภาพและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนเองรวมถึงการแสวงหาขอมูลและความรูที่เปนประโยชน มีการใชระบบบริการสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและของมึนเมา เพื่อสงเสริมใหตนเองปลอดภัยจากสิ่งตางๆ ที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (Pender, 1996)
3.3.2 ดานกิจกรรมทางรางกาย (Physical activity) เปนการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ
และสวนตางๆ ของรางกายที่ตองใชพลังงาน รวมถึงการออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงสุขภาพของตนเองเปนสําคัญ โดยประเมินถึงวิธีการและความ
สม่ําเสมอในการออกกําลังกายของบุคคล รวมทั้งการคงไวซึ่งความสมดุลของรางกายในการทํา
กิจกรรมตางๆ
3.3.3 ดานโภชนาการ (Nutrition) เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
ลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหาร และการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความ
ตองการของรางกาย เพื่อใหไดอาหารครบทั้ง 5 หมู และมีคณ
ุ คาทางโภชนาการ (Pender, 1996)
3.3.4 ดานสัมพันธภาพกับผูอื่น (Interpersonal relation) เปนการแสดงออก
ความสามารถและวิธีการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ซึ่งจะทําใหตนเองไดรับประโยชนในการ
ไดรับการสนับสนุนตางๆ เพื่อชวยแกปญหาหรือสถานการณตางๆ (Pender, 1996)
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3.3.5 ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ (Spiritual growth) เปนกิจกรรมที่บุคคล
กระทําเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับการตระหนักในการใหความสําคัญของชีวิต การกําหนดจุดมุงหมาย
หรือวางแผนในการดําเนินชีวิต มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตองการและ มีความสงบสุขในชีวิต (Pender, 1996)
3.3.6 ดานการจัดการกับความเครียด (Stress management) เปนกิจกรรมที่
บุคคลกระทําเพื่อชวยใหตนเองไดผอนคลายความเครียด โดยมีการแสดงออกทั้งในดานอารมณ
และการแกปญหาอยางเหมาะสม มีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมีการพักผอนอยาง
เพียงพอ (Pender, 1996)
ดังนั้นอาจสรุปไดวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
กระทําเพื่อสงเสริมใหเกิดภาวะสุขภาพที่ดีทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม อันจะ
นําไปสูความปกติสุข ความมีศักยภาพสูงสุดของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยพฤติกรรม
นั้นๆ มีทั้งที่สังเกตได และสังเกตไมได การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดอยาง
สม่ําเสมอ หรือสอดคลองกับวิถีชีวิตของตน ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ ลักษณะเฉพาะและ
ประสบการณของบุคคล (Individual characteristics and experiences) ปจจัยดานสติปญญา
และความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม (Behavior – specific cognition and affect) และ
พฤติกรรมผลลัพธ (Behavioral outcome) ดังภาพประกอบที่ 2.1
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ภาพประกอบที่ 2.1 รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (revised) (Pender, 2006, p. 50)
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ดังที่กลาวมาแลวขางตน อาจกลาวไดวา ปจจัยที่จะเกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของบุคคล ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การรับรูสมรรถนะของ
ตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชกรอบแนวคิดสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2006) เปน
แนวทางในการศึกษา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมายถึง ผูที่ผานกระบวนการอบรมให
ความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข มีบทบาทในการเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดย และการปฏิบัติงานดวยความเสียสละตอ
ประชาชนในหมูบาน กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา โดย
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานเพียงประเภท
เดียว คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม. สําหรับจํานวน อสม. ในหมูบาน/ชุมชน
แบงออกเปน
1. พื้นที่ชนบท มีอัตราสวน อสม. 1 คน ตอ 8 – 15 หลังคาเรือน
2. พื้นที่เขตเมือง เปนลักษณะชุมชนหนาแนน (ชุมชนตลาด) ไมมี อสม.
3. เขตชุมชนแออัด มีอัตราสวน อสม. 1 คน ตอ 20 – 30 หลังคาเรือน
4. เขตชุมชนเมือง มีอัตราสวน อสม. 1 คน ตอ 8 – 15 หลังคาเรือน
ในหมูบานหนึ่งๆ จะมีจํานวน อสม. ไมเทากัน ขึ้นอยูกับจํานวนหลังคาเรือนของหมูบาน/
ชุมชน โดยทั่วไปจะมี อสม. ประมาณ 10 – 20 คนตอหมูบาน โดยเปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาในหมูบาน
มีความรูขั้นต่ําที่สามารถอานออกเขียนได เปนบุคคลที่สมัครใจและเสียสละเพื่อชวยเหลือการ
ดําเนินงานสาธารณสุข เปนบุคคลที่สมัครใจเขารวมหรือเคยเขารวมในการดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานเปนบุคคลที่กรรมการหมูบานรับรองวาเปนผูที่มีความประพฤติดีไดรับความไววางใจและ
ยกยองจากประชาชน โดยตองผานการอบรม เพื่อใหอสม. ที่คัดเลือกเขามาใหมมีการเปลี่ยนแปลง
เจตคติมีความรูความสามารถ และปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
เจาหนาที่สาธารณสุขสามารถวางแผนการอบรมใหตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยควรมีทั้งสวน
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ของการใหความรูทางทฤษฎี และการฝกภาคปฏิบัติไดบริการที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
ชุมชน รวมทั้งตองมีการประเมินผลการอบรมวาสามารถพัฒนาให อสม. ใหมทุกคน มีความรู
ความสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีบทบาทในการเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนา
สุขภาพอนามัย และคุณภาพของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนตัวกลางการเปลี่ยนแปลง (Change
agent) พฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชน มีหนาที่ แกขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการประสาน
งานสาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางที่ดี (สําเริง แหยงกระโทก, 2548) โดย
หนาที่ความรับผิดชอบของ อสม. มีดังนี้
1. เปนผูนัดหมายเพื่อนบานมารับบริการสาธารณสุข แจงขาวสารสาธารณสุข เชน
การเกิดโรคติดตอที่สําคัญหรือโรคระบาดในทองถิ่น ตลอดจนขาวความเคลื่อนไหวในกิจกรรม
สาธารณสุข รายงานภาวะโรค หรือแจงขาวโรคที่เกิดในหมูบานใหเจาหนาที่สาธารณสุขในทองถิ่น
ทราบอยางรีบดวนในเรื่องสําคัญ เชน เรื่องโรคระบาดหรือโรคติดตอตางๆ รับขาวสารแลวจดบันทึก
ไวในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.
2. เปนผูนําความรูมาถายทอดใหแกเพื่อนบานและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวใน
เรื่องตางๆ ไดแก การใชสถานบริการสาธารณสุข และการใชยา การรักษาอนามัยของรางกาย การ
ใหภูมิคุมกันโรค การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การจัดหาน้ําสะอาดโภชนาและการสุขาภิบาลอาหาร
การปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําถิ่น การอนามัยแมและเด็ก และการวางแผนครอบครัว
การดูแลรักษา และปองกัน สุขภาพเหงือกและฟน การดูแลและสงเสริมสุขภาพจิต การปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคติดตอที่สําคัญ การปองกันและ
แกไขมลภาวะและสิ่งแวดลอมที่เปนพิษเปนภัย การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การจัดหา
ยาที่จําเปนไวใชในชุมชน และการสงเสริมการใชสมุนไพรและแพทยแผนไทย ฯลฯ
3. เปนผูใหบริการสาธารณสุขเบื้องตนแกประชาชน ไดแก การแนะนําใหสงผูปวยไปรับ
การรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชน และการติดตามดูแลผูปวยที่ไดรับการรักษามา
จากสถานบริการแลว การจายยาสามัญประจําบาน การปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน เกี่ยวกับการ
ลางบาดแผลสด การดามกระดูกหัก ขอเคลื่อน การรักษาพยาบาลเบื้องตนตามอาการกอนนํา
ผูบาดเจ็บสงสถานบริการตอไป
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4. หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยมีกิจกรรมที่
ดําเนินการ ไดแก จัดทําศูนยขอมูลขาวสารของหมูบาน ถายทอดความรูเกี่ยวกับการดูสุขภาพเบื้องตน
และจัดกิจกรรมตามปญหาของชุมชน
5. เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน เชน เฝาระวังปญหาโภชนาการ
โดยการชั่งน้ําหนักเด็กและรวมแกไขปญหาเด็กขาดความสารอาหารและขาดสารไอโอดีน เฝาระวัง
ดานอนามัยแมและเด็ก โดยการติดตามหญิงมีครรภใหมาฝากครรภและตรวจครรภตามกําหนด
และใหบริการชั่งน้ําหนักหญิงมีครรภเปนประจําทุกเดือนติดตามเด็กอายุต่ํากวา 5 ป และตรวจ
ครรภตามกําหนด เฝาระวังดานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคโดยการติดตามใหมารดานําเด็กไปรับ
วัคซีนตามกําหนด และเฝาระวังเรื่องโรคติดตอประจําถิ่น โดยการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
เปนตน
6. เปนผูนําในการบริหารจัดการวางแผนแกปญหาและพัฒนาชุมชนโดยใชงบประมาณ
หมวดอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากแหลงอื่น
7. เปนแกนนําในการชักชวนเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของ
ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต และรวมกลุมการพัฒนาสังคมดานตางๆ
8. ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขในหมูบาน โดยเปนแกนนําในการประสานงาน
กับกลุมผูนําชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล กระตุนใหมีการวางแผน ดําเนินงานเพื่อพัฒนา
งานสาธารณสุขของหมูบาน
จะเห็นไดวา อาสาสมัครสาธารณสุขเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเปนแบบอยางดาน
สุขภาพของประชาชนในชุมชน ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจึงเปนสิ่งสําคัญ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สามารถสรุปไดดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 อายุ การศึกษาที่พบวาอายุมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก มนัสศรี ไพบูลยศิริ (2545) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเมือง จังหวัดปทุมธานี
โดยผลการศึกษาพบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของสุรีรัตน รงเรือง (2547) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ในจังหวัดพัทลุง อยางไรก็ตามพบวาจากการศึกษาของสมบูรณ อินสุพรรณ (2551)
พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม สงเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคลองกับการศึกษาของสุธารดี รักพงษ (2549) ศึกษา
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น
เขตชนบท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่พบวาอายุไมไดมีผลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่ง
แสดงให เ ห็น ว า ปจจัย ดา นอายุ ยัง มี ความไม ชัด เจนวา สง ผลตอ พฤติ กรรมสง เสริม สุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหรือไมและยังคงตองการการศึกษาเพิ่มเติม
1.2 เพศ การศึกษาที่พบวา เพศมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก สมบูรณ อินสุพรรณ (2551) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา เพศมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม เชนเดียวกับการศึกษาของสุรีรัตน รงเรือง (2547) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในจังหวัดพัทลุง และสอดคลองกับการศึกษา
ของสุธารดี รักพงษ (2549) และมนัสศรี ไพบูลย (2545) ที่พบวาเพศมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
1.3 การศึกษา งานวิจัยที่พบวาการศึกษามีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก สุธารดี รักพงษ (2549) ศึกษาปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น เขตชนบท
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยางไรก็ตามพบวาจากการ ศึกษาของสมบูรณ อินสุ
พรรณ (2551) พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น สอดคลองกับการศึกษาของมนัสศรี ไพบูลย (2545) ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบาน เขต
เมือง จังหวัดปทุมธานี และการศึกษาของสุรีรัตน รงเรือง (2547) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในจังหวัดพัทลุง ดังนั้นปจจัยการศึกษาจึงยังคงตองการ
การศึกษาเพิ่มเติมวามีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพหรือไม อยางไร
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1.4 สถานะทางเศรษฐกิจ มนัสศรี ไพบูลย (2545) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเขตเมือง จังหวัดปทุมธานี
โดยผลการศึกษาพบวารายไดของครอบครัวมีความ สัมพันธกับพฤติ กรรมสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อยางไรก็ตามพบวาจากการศึกษาของสุธารดี รักพงษ
(2549) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เขตชนบท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยผลการศึกษาพบวารายไดของครอบครัวไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เชนเดียวกับ
การศึกษาของสุรีรัตน รงเรือง (2547) และสมบูรณ อินสุพรรณ (2551) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้น
สถานะทางเศรษฐกิจยังไมมีความชัดเจนวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครหรือไม จึงควรมีการศึกษาในประเด็นนี้เพิ่มเติม
1.5 แรงจูงใจในตนเอง ยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในตนเองกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
1.6 การรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง ยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพ
ของตนเองกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
2. ปจจัยดานสติปญญาและความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม
2.1 การรับรูประโยชน การศึกษาที่พบวา การรับรูประโยชนมีความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก สุรีรัตน รงเรือง (2547)
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจํา หมูบา น ในจั ง หวั ดพัท ลุ ง
โดยผลการศึ ก ษาพบว า การรั บรูป ระโยชน มีความสั ม พั น ธ กับ พฤติ ก รรมสง เสริม สุข ภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสอดคลองกับการศึกษาของมนัสศรี ไพบูลยศิริ (2545) ที่
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เขตเมือง จังหวัดปทุมธานี และการศึกษาสุธารดี รักพงษ (2549) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตชนบท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
2.2 การรับรูอุปสรรค การศึกษาที่พบวาการรับรูอุปสรรคมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก ประสิทธิ์ กลาหาญ (2540) ศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาการรับรูอุปสรรคตอการสงเสริมสุขภาพ สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพไดดีที่สุด
2.3 การรับรูสมรรถนะของตนเอง ยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะของ
ตนเองกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ดังที่กลาวมาแลวขางตน พบวาไดมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในกลุมบุคคล
ตางๆ มีปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แตการศึกษา
ในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานยังคอนขางนอย และผลการวิจัยยังขาดความชัดเจน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ในอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยใชแนวคิดการสงเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร (Pender’s Health Promotion Model, 2006) เปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดังกลาว โดยตัวแปรที่เลือกศึกษาในครั้งนี้ ไดแก การศึกษา
การรับรูภาวะสุขภาพ ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การรับรูประโยชนของ
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และ
การรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เพื่อนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการพัฒนาโครงการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบาน ใหเปนผูที่มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อเปนตัวอยางที่ดีของประชาชนในชุมชน
นําไปสูการเปนชุมชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง ลดคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาล และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน

