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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดการตัดสินใจร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ วิ ธีการ: ผู้วจิ ยั ทบทวนวรรณกรรมด้านการตัดสินใจร่วม การตัดสินใจ การวางแผน และการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในบริการปฐมภูมิ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ อสม. งานวิจยั ปรับกระบวนการตัดสินใจของ
Plunkett and Attner เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ การค้นหาและระบุสาเหตุ
ของปั ญหา การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา และการตัดสินใจเลื อกทางเลือกทีด่ ี
ทีส่ ดุ แบบสอบถามฉบับทีพ่ ฒ
ั นาเพื่อวัดการตัดสินใจร่วมของ อสม. เป็ นมาตรวัดแบบลิเกิรท์ 5 ระดับ การวิจยั ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่อ งมือ ทัง้ หมด จ านวน 3 ครัง้ ผลการศึกษา: การทดสอบแบบสอบถามครัง้ ที่ 1 ในกลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 42 คน พบว่า
แบบสอบถามการตัดสินใจร่วมมีมติ เิ ดียว คือ ด้าน อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน ผูว้ จิ ยั จึงปรับปรุงและทดสอบแบบสอบถามครัง้ ที่
2 ใน อสม. จานวน 57 คน ค่าสัมประสิทธิครอนบั
คแอลฟาทัง้ ด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ” และด้าน “อสม. ร่วม
์
ตัดสินใจกับชุมชน” มีค่าเท่ากันเท่ากับ 0.86 และสัมประสิทธิครอนบั
คแอลฟาทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.93 ค่าสัมประสิทธิสหสั
์
์ มพันธ์
ของข้อคาถามใด ๆ กับค่าคะแนนรวมของข้อคาถามอื่น ๆ ในมิตนิ นั ้ มีค่าระหว่าง 0.44–0.66 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสการให้
ชุมชนร่วมตัดสินใจ” มีค่าเท่ากับ 0.64 ด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน” เท่ากับ 0.75 และทัง้ ฉบับรวมสองด้านเท่ากับ 0.70
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อลดความซ้าซ้อนของคาถามและทดสอบแบบสอบถามครัง้ ที่ 3 ใน อสม. จานวน 69 คน พบว่า
ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของแบบสอบถามด้
าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ” เท่ากับ 0.93 ด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับ
์
ชุมชน” เท่ากับ 0.93 และรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์โดยผู้เชีย่ วชาญ
จานวน 4 ท่าน พบว่า ด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ” มีค่าเท่ากับ 0.96 ด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน” มีค่า
เท่ากับ 0.98 และรวมทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของข้อคาถามใด ๆ กับค่าคะแนนรวมของข้อ
คาถามอื่น ๆ ในมิตนิ นั ้ มีค่าระหว่าง 0.54–0.82 ซึง่ พบว่าค่าความสอดคล้องของข้อคาถามมีค่าเพิม่ ขึน้ กว่าการพัฒนาเครื่องมือใน
ครัง้ ที่ 2 และทุกข้อคาถามมีค่ามากกว่า 0.50 สรุป: เครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมมิ คี วามน่ าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายการทางานอย่างมีส่วน
ร่วมในชุมชนในด้านการตัดสินใจร่วมและด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพของงานบริการปฐมภูมิ
คาสาคัญ: การตัดสินใจร่วม การวางแผน การส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น
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Abstract
Objective: To develop measurement instrument for shared decision making in health promotion planning in
primary health care for public health volunteers (PHVs). Methods: The researchers reviewed literature related to shared
decision making, decision making, planning, and health promotion in primary health care for villagers and used the
review information in an in-depth interview with PHVs. The decision making process proposed by Plunkett and Attner
was modified and employed as a conceptual framework. The process comprised 4 steps: defining and identifying
problems and causes, identifying potential alternatives in solving the problems, analyzing the alternatives, and selecting
the best alternative. The developed questionnaire for shared decision making of PHVs was in a 5-point Likert scale. The
study conducted 3 rounds of validation. Results: The questionnaire was first tested in 42 PHVs. It had only one
dimension (PHVs involvement in shared decision making with community). The researchers reviewed and tested the
questionnaire for the second time in another 57 PHVs. Cronbach’s alpha coefficients for both “PHV’s provision of
opportunity for community in shared decision making” and “PHVs’ involvement in shared decision making with
community” were 0.86 and 0.86 whereas that of the whole scale was 0.93. Correlation coefficients of an item with the
sum of other items in the same dimension ranged from 0.44–0.66. Content validity was tested by examining index of
item and objective congruence rated by 3 experts. The indexes were 0.64, 0.75, 0.70 for “PHV’s provision of opportunity
for community in shared decision making”, “PHVs’ involvement in shared decision making with community” and the
whole scale, respectively. The questionnaire was further modified to reduce item redundancy and tested again in 69
PHVs. The Cronbach’s alpha for “PHV’s provision of opportunity for community in shared decision making”, “PHVs’
involvement in shared decision making with community” and the whole scale were 0.93, 0.93 and 0.96, respectively.
The indexes of item-objective congruence rated by 4 experts were 0.96, 0.98, and 0.97, respectively. Correlation
coefficients of an item with the sum of other items in the same dimension ranged from 0.54–0.82 (greater than a minimum
acceptable value of 0.5). Conclusion: The developed shared decision making questionnaire in health promotion planning
for PHVs was a reliable instrument and could be used in developing participatory working network in shared decision
making in health promotion planning for primary health care.
Keywords: shared decision making, planning, health promotion, public health volunteers
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ.2560
ก าหนดให้ ร ัฐ มีห น้ า ที่ต่ อ ประชาชนเช่ น เดีย วกับ การให้
ประชาชนมีห น้ า ที่ต่ อ รัฐ ตลอดจนต้อ งสร้า งกลไกในการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนกับ หน่ ว ยงานทัง้ หลายของรัฐ ตั ว อย่ า งของ
ช่องทางทีป่ ระชาชนสามารถใช้สทิ ธิทางตรงเพื่อมีส่วนร่วม
คือ บุคคลและชุมชนเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ
ให้ดาเนิ นการที่จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ ประชาชนหรือชุมชน
หรืองดเว้นไม่ดาเนินการสิง่ ทีจ่ ะก่อนผลเสีย (มาตรา 43) ผูม้ ี
สิทธิเลือกตัง้ จานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเพื่อเสนอ
กฎหมายเกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 133)
นอกจากนี้ รัฐธรรมนู ญยังกาหนดให้รฐั ต้องให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในหลายประเด็น เช่น การอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟู และส่ ง เสริม ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ศิล ปะ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั ดีงาม (มาตรา 57
(1)) การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 65) รัฐธรรมนูญยัง
กาหนดให้รฐั ต้องรับฟั งความเห็นของประชาชนในประเด็น
ส า คั ญ เช่ น กา รด า เนิ น กา รที่ อ า จมี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย
ฯลฯ (มาตรา 58) (1) ในทานองเดียวกัน ข้อพึงปฏิบตั ิของ
ผู้ป่วย ที่ระบุไว้ว่า ผู้ป่วยจักต้องได้รบั ประโยชน์สูงสุดจาก
กระบวนการรักษา และตระหนักถึงความสาคัญของการให้
ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ (2) ดังนัน้
กระทรวงสาธารณสุขจึง ได้ก าหนดนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและคาประกาศสิทธิ ์
ของผูป้ ่ วย โดยให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมในการให้บริการทางด้าน
สุขภาพมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการรักษา ป้ องกัน และการ
ฟื้ นฟู
โดยทัวไปในการให้
่
บริการทางการแพทย์นนั ้ ย่อม
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยกับบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งส่วนมากในความสัมพันธ์ดงั กล่าวนัน้ บุคลากรทางการ
แพทย์ม ัก มีบ ทบาทที่เ ด่ น กว่ า ผู้ป่ วยในการเลือ ก การคัด
กรอง การรักษา และการป้ องกันสภาวะทีผ่ ปู้ ่ วยเป็ นอยู่ การ
ให้ บ ริ ก ารทางสาธารณสุ ข นั ้ น นอกจากจะเกิ ด ขึ้ น ที่
โรงพยาบาลแล้ว ยังเกิดขึน้ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ของกระทรวง
สาธารณสุขที่มหี น้าที่ให้บริการทางการแพทย์เช่นกัน รพ.
สต. เน้นให้บริการในพืน้ ทีก่ บั ผูป้ ่ วยและประชาชนในชุมชน
โดยมีพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็ นผู้
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ดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ตัง้ แต่การให้บริการรักษา ป้ องกัน
และส่ ง เสริม สุ ข ภาพ รพ.สต. ต้ อ งด าเนิ น งานตามแผน
งบประมาณและแผนปฏิบ ัติก าร เพื่อ ให้บ ริก ารที่ส าคัญ
ส าหรับ ประชาชนตามแนวความคิด การส่ ง เสริม สุข ภาพ
รวมถึงการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นหรือการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทัง้ ประชาชน การตัดสินใจ
ร่วม (shared decision making) ถือเป็ นเป้ าหมายสูงสุดของ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ (3)
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ด้ า น ก า ร
รักษาพยาบาล คือ การทีผ่ ปู้ ่ วยและผูร้ กั ษาพยาบาลตัดสินใจ
ร่ ว มกัน ในการดู แ ลสุ ข ภาพผู้ป่ วยตาม หลัก วิช าการทาง
การแพทย์ ตลอดจนค่ า นิ ย ม-ความชอบส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ ป่ วย การตั ด สิน ใจแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ ดี เ ป็ นการน าทั ง้
ความเห็น ผู้ป่ วยและผู้ร ัก ษาพยาบาลมาไว้ด้ว ยกัน การ
รัก ษาพยาบาลที่มีก ารตัด สิน ใจร่ ว มกัน คือ ต้ อ งมีค วาม
เข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับภาวะทีเ่ ป็ นอยู่ ตลอดจนทางเลือกใน
การรัก ษา สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ป่ วยมีส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับสุขภาพและลดผลข้างเคียงหรืออันตรายที่
อาจเกิดขึน้ ได้ มีหลักฐานบ่งชีว้ ่า การมีส่วนร่วมทีด่ รี ะหว่าง
ผู้ป่วยและผู้รกั ษาพยาบาล ส่งผลให้การรักษาพยาบาลมี
ผลลัพธ์ดกี ว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้ตดั สินใจร่วมในการรักษาพยาบาล (4)
การท างานบริก ารปฐมภู มิเ ป็ นการท างานบน
พืน้ ฐานทีม่ ที รัพยากรจากัด รวมทัง้ ต้องทางานกับหน่วยงาน
องค์กรอื่น ๆ ในชุมชน และต้องมีการบูรณาการการทางาน
เข้าด้วยกัน ดังนัน้ การวางแผนงานการทางานจึงเป็ นสิง่ ที่
สาคัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
และควบคุมกากับ ทาให้เกิดการทางานที่เป็ นระบบมีลาดับ
ขัน้ ตอนทีง่ ่ายต่อการปฏิบตั งิ าน การวางแผนยังรวมถึงการ
ตัง้ เป้ าหมายการทางาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จึ ง ต้ อ งมี แ ผนที่ ดี แ ละยื ด หยุ่ น ตาม
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ การตัดสินใจร่วมด้าน
การวางแผนงานบริการปฐมภูมจิ งึ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
ปั ญหาด้ า นสุ ข ภาพส่ ว นใหญ่ ข องประชาชน
โดยเฉพาะปั ญหาโรคเรื้อรังส่งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวติ
การแก้ไขปั ญหาความเจ็บป่ วยของประชาชนที่ครอบคลุม
พื้น ที่แ ละประชาชนจ านวนมาก ภายใต้ ท รัพ ยากรด้า น
สาธารณสุขไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จึง
ต้องอาศัย อสม. ผู้ซ่งึ มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุ นงาน
ปฐมภูมใิ ห้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และให้คาปรึกษา
ด้า นสุ ข ภาพ ตลอดจนการควบคุ ม และป้ อ งกัน โรคอย่ า ง

เหมาะสม การดูแลสุขภาพของประชาชนซึง่ เป็ นการทางาน
แบบมีส่วนร่วม อสม. ควรเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วม
และควรมีมุ ม มองว่ า มนุ ษ ย์ทุ ก คนต่ า งมีค วามคิด และมี
ศักดิศรี
์ เท่าเทียมกันและมีความสามารถในการพัฒนาชีวติ
ของตนให้ดไี ด้ถ้าได้รบั โอกาสทีจ่ ะร่วมคิด (5) นโยบายการ
ด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเน้ น ให้ บุ ค คล
(รวมทัง้ อสม.) ได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชนในทุก ๆ ด้านแบบองค์รวมอย่างเป็ นระบบ หรือ
กล่ า วได้ว่ า เป็ น ความพยายามท าให้ก ลุ่ ม อสม. สามารถ
เรียนรู้การวินิจฉัยปั ญหาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ในการทางานให้ดขี น้ึ ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (6)
ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการตัดสินใจ
ร่วมด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพซึง่ ถือว่าเป็ นจุดตัง้
ต้ น ของการดูแ ลสุ ข ภาพด้ว ยตนเองของชุ ม ชน เพื่อ ช่ ว ย
หยุดยัง้ ภาวะการเจ็บป่ วยให้ทรงตัวและชะลอการเสื่อมหรือ
ความรุนแรงของโรคให้ชา้ ลง ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาและทดสอบ
เครื่อ งมือ เพื่อ วัด การตัด สิน ใจร่ ว มด้า นการวางแผนการ
ส่งเสริมสุขภาพในงานบริการปฐมภูมใิ นงานวิจยั นี้

วิ ธีการวิ จยั
รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงแบบภาคตัดขวาง โดย
การศึก ษาค้น คว้าเอกสาร สัม ภาษณ์ ป ระธาน อสม. และ
ทดสอบแบบสอบถามการตัดสินใจร่วมของ อสม. ด้านการ
วางแผนงานส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ เพื่อหาความ
เที่ย งและความตรงในกลุ่ ม อสม. ขอบเขตของเนื้อหาใน
การศึกษาครัง้ นี้ประกอบด้วย การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
การวางแผน และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กล่ า วคื อ เป็ น
การศึก ษากระบวนการที่ อสม. เปิ ด โอกาสให้ป ระชาชน
ตัดสินใจร่วมในการวางแผน และ อสม. ร่วมตัดสินใจกับ
ชุมชนในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในงานบริการปฐม
ภูมิ
การพัฒนาเครือ่ งมือ
ผู้วิจ ัย ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และแนวคิด
ของกระบวนการตัดสินใจของ Plunkett and Attner (7) เพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดของการตัดสินใจร่วมด้านการวางแผน
งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในบริ ก ารปฐมภู มิ หลั ง จากนั ้น
ผู้วิจยั พัฒนาแบบสอบถามปลายเปิ ดจานวน 8 ข้อ เพื่อใช้
สัมภาษณ์ประธาน อสม. จานวน 12 คน โดยใช้เวลา 30-40
นาทีต่อคน การสัมภาษณ์มวี ตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุ

และแนวความคิดของการตัดสินใจร่วมในการทางานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
ขัน้ ต่ อมา ผู้วิจยั สร้างข้อคาถามการตัดสินใจร่วม
ด้านการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมติ าม
กรอบแนวคิดและผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประธาน อสม.
ค าถามเป็ นแบบ Likert 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ แบบสอบถามร่างที่ 1 ทีส่ ร้างขึน้ มี
เพียงมิตเิ ดียว คือ ด้าน อสม. ร่วมตัดสินใจกับ ชุมชน แต่ไม่
มีมติ ดิ า้ น อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ
ต่อมาผูว้ จิ ยั ปรับแบบสอบถามร่างที่ 1 และทดลอง
ใช้ใน อสม. จานวน 42 คน จากจานวน อสม. ทัง้ หมดจานวน
165 คนในพื้นที่ การเลือก อสม. ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบง่ายโดย
วิธกี ารจับฉลากคัดเลือกเป็ นรายหมู่บา้ นแบบไม่คนื ที่ ผูว้ จิ ยั
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามร่างที่ 2 โดยหาความเทีย่ ง
จากค่ า สัม ประสิท ธิ แ์ อลฟ่ าของครอนบั ค (Cronbach’s
coefficient alpha) และค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ข องข้อ
คาถามใด ๆ กับ ค่าคะแนนรวมของคาถามอื่น ๆ ในมิตนิ นั ้
(item-total correlation) และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยหาดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและ
วัต ถุ ป ระสงค์ (index of item–objective congruence หรือ
IOC) จากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์การ
ท างานบริก ารปฐมภู มิจ านวน 3 ท่ า น ประกอบด้ ว ย 1)
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจาโรงพยาบาลวารินชาราบ
ที่เ คยได้ร ับ รางวัล แพทย์ช นบทดีเ ด่ น และเป็ น ประธาน
พัฒนาระบบเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมขิ องโรงพยาบาล
และระบบสุขภาพระดับอาเภอ (district health system or
DHS) 2) สาธารณสุข อ าเภอวาริน ช าราบ จบการศึก ษา
สาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิต เป็ น ผู้ค วบคุ ม ก ากับ และ
กาหนดนโยบายการทางานด้านสุขภาพในบริการปฐมภูมิ
อาเภอวารินชาราบ และ 3) ผูอ้ านวยการ รพ.สต. ศรีไค จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บณ
ั ฑิต เป็ น
เป็ น ผู้น า รพ.สต. เมือ งศรีไ ค เข้า รอบรองชนะเลิศ การ
ประกวด รพ.สต. ระดับ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พ.ศ.
2557 และได้รบั รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประเภท ผอ.รพ.สต.
จากสมาคมนักบริหารสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 และข้าราชการดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามร่างที่ 2 ทีผ่ ่านการพิจารณา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญไปทดสอบใน อสม. จานวน 57 คนในพืน้ ที่
ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับฉลาก
แบบไม่คนื ทีเ่ ลือกเป็ นรายหมู่บา้ น หลังจากนัน้ หาค่าความ
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เทีย่ งและค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของข้อคาถามใด ๆ กับ
ค่าคะแนนรวมของคาถามอื่น ๆ ในมิติ นัน้ การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาใช้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญใหม่ 1 ท่าน ที่
เป็ นสาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งควบคุมกากับ
และกาหนดนโยบายการทางานด้านบริการปฐมภูมิ
หลังการปรับปรุงแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั นาเครื่องมือ
ทีไ่ ด้ซง่ึ อยู่ในรูปของแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองไปให้
อสม. จานวน 69 คน ในตาบลคูเมืองตอบ การเก็บข้อมูลทา
ระหว่างวันที่ 1–30 เมษายน 2560 การตอบแบบสอบถาม
เวลาประมาณ 15-20 นาทีต่อคน หลังจากนัน้ หาค่าความ
เที่ยง ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของข้อคาถามใด ๆ กับค่า
คะแนนรวมของคาถามอื่น ๆ ในมิตนิ นั ้ และหาความตรงเชิง
เนื้อหาโดยพิจารณาจากค่า IOC ทีป่ ระเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานวน 4 ท่าน

ผลการวิ จยั
การพัฒนาเครือ่ งมือครังที
้ ่1
ตัว อย่ า งในการทดสอบแบบสอบถามรอบที่ 1
จานวน 42 คน เป็ นเพศหญิง 24 คน (ร้อยละ 57.14) จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส./อนุปริญญา 18
คน (ร้ อ ยละ 42.86) มีส ถานภาพสมรส 39 คน (ร้ อ ยละ
92.90) ประกอบอาชีพเกษตรกร 29 คน (ร้อยละ 69.05) ทุก
คนได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและร่วมตัดสินใจวางแผนการทางานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 34 คน (ร้อยละ 80.95)
ผลการทดสอบแบบสอบถามร่างที่ 1 พบค่าความ
เที่ยงของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.92 แต่เนื่องจาก
ข้อคาถามการตัดสินใจร่วมมีเพียงมิตเิ ดียว คือ “อสม. ร่วม
ตัดสินใจกับ ชุมชน” แต่ ไม่มีมิติด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนร่วมตัดสินใจ” ซึง่ เป็ นมิตทิ ผ่ี เู้ ชีย่ วชาญแนะนาเพิม่ เติม
นอกจากนี้คาถามบางข้อมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจยั จึง
ปรับปรุงแบบสอบถามโดยลดจานวนข้อให้เหลือ 23 ข้อ และ
ปรับให้มี 2 มิติ
การพัฒนาเครือ่ งมือครังที
้ ่2
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 57 คน เป็ นเพศหญิง
40 คน (ร้อยละ 70.18) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 20
คน (ร้อยละ 35.09) สถานภาพสมรส 45 คน (ร้อยละ 78.95)
ประกอบอาชีพ เกษตรกร 27 คน (ร้อ ยละ 47.37) ทุ ก คน

211

ได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยได้เข้าร่วม
กิจ กรรมการส่ ง เสริม สุ ข ภาพอาทิเ ช่ น การร่ ว มเข้า ร่ ว ม
ประชุมเรื่องแนวความคิดการดาเนินงานของชมรมผูส้ งู อายุ
การร่วมค้นหาแนวทางการดาเนินงานของชมรมเครือข่าย
สร้า งเสริม สุ ข ภาพ หรือ การร่ ว มเสนอแนวทางการดู แ ล
สุขภาพผูส้ งู อายุและผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง และตัดสินใจร่วมด้านการวางแผนจานวน 47 คน (ร้อย
ละ 82.45) มีร ายได้เ ฉลี่ย 4,401 บาทต่ อ เดือ น ส่ ว นใหญ่
อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 40 ปี
ค่า IOC ทีค่ านวณจากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.64 และ 0.75 สาหรับด้าน “อสม. เปิ ด
โอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ” และด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจ
กับชุมชน” ตามลาดับ แบบสอบถามร่างที่ 2 ทัง้ ฉบับมีค่า
IOC เท่ากับ 0.70 ค่าความเที่ยงด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนร่วมตัดสินใจ” และด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน”
มีค่าเท่ากัน คือ 0.86 ความเทีย่ งรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.93
คะแนนเฉลีย่ ด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วม
ตัดสินใจ” เท่ากับ 4.27±0.37 (จากคะแนนเต็ม 5) และด้าน
“อสม. ร่ ว มตัด สิน ใจกับ ชุ ม ชน” เท่ า กับ 4.20±0.39 และ
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.24±0.36 ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อคาถาม “คุณเปิ ดโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการค้นหาปั ญหาด้านสุขภาพมากน้อย
เพียงใด” มีค่าเฉลีย่ สูงสุด เท่ากับ 4.35±0.58 และข้อคาถาม
“คุ ณซัก ถามปั ญ หาของแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาสุขภาพ
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพกับชุมชนมากน้ อยเพียงใด” และ
“คุณร่วมจัดเรียงลาดับความสาคัญก่อน–หลัง ของทางเลือก
(วิธีก าร) ในการแก้ไ ขปั ญ หาสุข ภาพด้ว ยการสร้า งเสริม
สุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด” มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด เท่ากับ
4.12±0.57 ตามล าดับ เมื่ อ หาค่ า ความสัม พัน ธ์ ข องข้ อ
คาถามใด ๆ กับผลรวมของข้อคาถามอื่น ๆ ในมิตินัน้ ๆ
พบว่ า ค าถามในด้ า น “อสม. เปิ ดโอกาสให้ ชุ ม ชนร่ ว ม
ตัด สิน ใจ” มีค่ า อยู่ร ะหว่ า ง 0.44–0.66 และค าถามในด้าน
“อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน” มีค่าอยู่ระหว่าง 0.40–0.72
(ตารางที่ 1)
ผู้ วิ จ ัย ปรับ แบบสอบถามเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยการตัด
คาถามข้อที่มีความคล้ายคลึงกันออกไป และเพิ่มเติม ข้อ
คาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ได้ขอ้ คาถาม
ด้าน “อสม.เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ” 13 ข้อ และ
ด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน” 12 ข้อ และดาเนินการ
ปรับปรุงแบบสอบถามในครัง้ ที่ 3

ตารางที่ 1. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคาถามวัดการตัดสินใจร่วมของ อสม. ตลอดจนความสัมพันธ์ของคาถามกับ
ผลรวมของคาถามข้ออื่น ๆ ในมิตเิ ดียวกัน ทีไ่ ด้จากการปรับปรุงแบบสอบถามรอบที่ 2 (N=57)
item-total
คาถาม
ค่าเฉลีย่ ±SD1
correlation2
ด้าน อสม. เปิ ดโอกาสให้ชมุ ชนร่วมตัดสิ นใจ (ความเทีย่ ง=0.86, ค่า IOC= 0.64)
4.27±0.37
1. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการค้นหาปั ญหาด้านสุขภาพมากน้อย
4.35±0.58
0.56
เพียงใด
2. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมเสนอข้อดี-ข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ในการ
4.32±0.54
0.53
แก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ มากน้อยเพียงใด
3. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารสร้างเสริมสุขภาพ 4.32±0.57
0.56
ทีส่ ามารถแก้ไขปั ญหาด้านสุขภาพในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด
4. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงแนวทางการดูแล
4.32±0.57
0.63
ส่งเสริมสุขภาพทีมใี นชุมชน มากน้อยเพียงใด
5. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมตัดสินใจในกาหนดวิธกี าร รูปแบบหรือ
4.28±0.56
0.48
แนวทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพมากน้อยเพียงใด
6. คุณประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมค้นหาปั ญหาสุขภาพมากน้อย
4.26±0.52
0.55
เพียงใด
7. คุณประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
4.26±0.64
0.44
สุขภาพด้วยการส่งเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด
8. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ในกระบวนการวางแผนการ
4.26±0.58
0.54
ทางานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพมากน้อย
เพียงใด
9. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการระบุสาเหตุทน่ี าพาสูป่ ั ญหาสุขภาพของ 4.25±0.61
0.58
คนในชุมชนมากน้อยเพียงใด
10. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
4.25±0.58
0.49
สุขภาพด้วยการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนมากน้อย
11. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ในกระบวนการวางแผนการ
4.23±0.66
0.66
ทางานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการ
12. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนซักถามปั ญหาของแนวทางการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วย
4.14±0.55
0.49
การส่งเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด
4.20±0.39
ด้าน อสม. ร่วมตัดสิ นใจกับชุมชน (ค่าความเทีย่ ง=0.86, ค่า IOC=0.75)
13. คุณมีสว่ นร่วมในการค้นหาปั ญหาด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
4.30±0.71
0.72
14. คุณร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพทีม่ ใี นชุมชนมาก
4.26±0.58
0.66
น้อยเพียงใด
15. คุณร่วมเสนอข้อดี-ข้อเสียของทางเลือกต่างๆในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการสร้าง
4.25±0.61
0.67
เสริมสุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
16. คุณร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการวางแผนการทางานกิจกรรมการส่งเสริม
4.23±0.57
0.68
สุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใดเพียงใด
17. คุณร่วมตัดสินใจกาหนดวิธกี าร รูปแบบหรือแนวทาง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในการ
4.23±0.57
0.49
แก้ไขปั ญหาสุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
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ตารางที่ 1. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคาถามวัดการตัดสินใจร่วมของ อสม. ตลอดจนความสัมพันธ์ของคาถามกับ
ผลรวมของคาถามข้ออื่น ๆ ในมิตเิ ดียวกัน ทีไ่ ด้จากการปรับปรุงแบบสอบถามรอบที่ 2 (N=57) (ต่อ)
item-total
คาถาม
ค่าเฉลีย่ ±SD1
correlation2
18. คุณร่วมตัดสินใจเลือกวิธกี ารสร้างเสริมสุขภาพทีค่ นในชุมชนสามารถดาเนินการแก้ไข
4.23±0.66
0.66
ปั ญหาด้านสุขภาพได้มากน้อยเพียงใด
19. คุณร่วมแสดงความคิดเห็นปั ญหาสุขภาพร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
4.19±0.58
0.40
20. คุณร่วมแสดงความคิดเห็นในการระบุสาเหตุทน่ี าพาสูป่ ั ญหาสุขภาพกับชุมชนมากน้อย
4.16±0.65
0.48
เพียงใด
21. คุณร่วมค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน
4.14±0.58
0.47
มากน้อย
22. คุณซักถามปั ญหาของแนวทางการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการส่งเสริมสุขภาพกับ
4.12±0.57
0.56
ชุมชนมากน้อยเพียงใด
23. คุณร่วมจัดเรียงลาดับความสาคัญก่อน–หลัง ของทางเลือก (วิธกี าร) ในการแก้ไขปั ญหา 4.12±0.57
0.52
สุขภาพด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
รวม (ค่าความเทีย่ ง=0.93, ค่า IOC=0.70)
4.24±0.36
1: คะแนนมีพสิ ยั จาก 1-5
2: item-total correlation ความสัมพันธ์ของคาถามกับผลรวมของคาถามข้ออื่น ๆ ในมิตเิ ดียวกัน
การพัฒนาเครือ่ งมือครังที
้ ่3
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจานวน 69 คน
เป็ นเพศหญิง 42 คน (ร้อยละ 60.86) จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 24 คน (ร้อยละ 34.78) สถานภาพสมรส 59
คน (ร้ อ ยละ 85.51) ประกอบอาชี พ เกษตรกร 32 คน
(ร้อ ยละ 46.38) มีร ายได้ร ะหว่ า ง 5,000–10,000 บาท 24
คน (ร้อยละ 34.78) อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 40 ปี ขน้ึ ไป
40 คน (ร้อยละ 57.97) ทุกคนได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
งานส่งเสริมสุขภาพ และส่วนมากได้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก
รพ.สต./อปท. 63 คน (ร้อยละ 91.30)
ค่า IOC จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน
พบว่า ด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ” และ
ด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับ ชุมชน” มีค่า 0.96 และ 0.98
ตามลาดับ สาหรับแบบสอบถามทัง้ ฉบับมีค่า 0.97 ค่าเฉลีย่
ระดับการตัดสินใจร่วมด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วม
ตัดสินใจ” เท่ากับ 4.27±0.46 และด้าน “อสม.ร่วมตัดสินใจ
กับ ชุ ม ชน” เท่ า กับ 4.21±0.54 และโดยรวมมีค่ า เท่ า กับ
4.24±0.47 ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมีค่าเฉลีย่ ต่าสุดในข้อ
ค าถาม “คุ ณ มีโ อกาสเข้า ร่ ว มจัด เรีย งล าดับ ความสาคัญ
ก่ อ น–หลัง ของทางเลือ ก (วิธีก าร) ในการแก้ไ ขปั ญ หา
สุ ข ภาพด้ ว ยการสร้ า งเสริม สุ ข ภาพกับ ชุ ม ชนมากน้ อ ย
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เพียงใด” คือ 4.03±0.75 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในข้อคาถาม
“คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
วางแผนการทางานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ หา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพมากน้ อยเพียงใด” คือ
4.38±0.71 คาถามทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดมีค่าเฉลีย่ มากกว่า 4.00
จึงถือว่าการตัดสินใจร่วมอยู่ในระดับที่มาก ความสัมพันธ์
ของข้อคาถามกับผลรวมของข้อ คาถามอื่น ๆ ในมิติด้าน
“อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ” มีค่า 0.56–0.77
และด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน” มีค่า 0.54–0.82 ซึง่
มากกว่าค่าทีย่ อมรับได้ คือ 0.5

สรุปและการอภิ ปรายผล
เครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมของ อสม. ด้านการ
วางแผนการส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมมิ คี ุณภาพเป็ น
ที่น่าพอใจ เครื่องมือ มีคุณภาพสูงขึน้ ทุกครัง้ ที่ได้แก้ไขและ
ทดสอบ การพัฒนาแบบสอบครัง้ ที่ 3 ค่า IOC ทีป่ ระเมินโดย
ผู้เ ชี่ย วชาญ 4 ท่ า น พบว่ า ในด้า น “อสม. เปิ ด โอกาสให้
ชุ ม ชนร่ ว มตัด สิน ใจ” มีค่ า เท่ า กับ 0.96 ด้า น “อสม. ร่ ว ม
ตัด สิน ใจกับ ชุมชน” เท่ า กับ 0.98 และรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.97 ค่าเฉลีย่ ด้าน “อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมตัดสินใจ”

ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคาถามวัดการตัดสินใจร่วมของ อสม. ตลอดจนความสัมพันธ์ของคาถามกับ
ผลรวมของคาถามข้ออื่น ๆ ในมิตเิ ดียวกัน ทีไ่ ด้จากการปรับปรุงแบบสอบถามรอบที่ 3 (N=69)
คาถาม
item-total
ค่าเฉลีย่ ±SD1
correlation2
ด้าน อสม. เปิ ดโอกาสให้ชมุ ชนร่วมตัดสิ นใจ (ค่าเทีย่ ง=0.93, ค่า IOC =0.96)
4.27±0.46
1. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการวางแผนการทางาน
4.38±0.71
0.67
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพมากน้อย
เพียงใด
2. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนซักถามปั ญหาของแนวทางการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วย
4.35±0.61
0.62
การส่งเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด
3. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการระบุสาเหตุทน่ี าพาสูป่ ั ญหาสุขภาพ
4.32±0.58
0.68
ของคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด
4. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการค้นหาปั ญหาด้านสุขภาพมากน้อย
4.30±0.58
0.59
เพียงใด
5. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
4.30±0.63
0.69
สุขภาพด้วยการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
6. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นปั ญหาด้านสุขภาพมากน้อย
4.29±0.55
0.62
เพียงใด
7. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมกาหนดวิธกี ารหรือรูปแบบการส่งเสริม
4.28±0.71
0.73
สุขภาพเพื่อแก้ไขปั ญหาสุขภาพมากน้อยเพียงดึ
8. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงแนวทางการดูแล
4.25±0.65
0.68
ส่งเสริมสุขภาพทีมใี นชุมชนมากน้อยเพียงใด
9. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมเสนอข้อดี-ข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ในการ 4.25±0.65
0.71
แก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการสร้างเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด
10. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนจัดเรียงลาดับความสาคัญก่อน–หลัง ของทางเลือก
4.25±0.67
0.66
(วิธกี าร) ในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการสร้างเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด
11. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมตัดสินใจในการวางแผนการทางานกิจกรรมการ
4.25±0.64
0.77
ส่งเสริมสุขภาพแก้ไขปั ญหาสุขภาพมากน้อยเพียงใด
12. คุณเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารสร้างเสริม
4.20±0.66
0.76
สุขภาพทีส่ ามารถดาเนินการแก้ไขปั ญหาสุขภาพในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด
13. คุณประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมค้นหาปั ญหาสุขภาพมากน้อย 4.16±0.61
0.56
เพียงใด
ด้าน อสม. ร่วมตัดสิ นใจกับชุมชน (ค่าเทีย่ ง=0.93, ค่า IOC=0.98)
4.21±0.54
14. คุณมีโอกาสมีสว่ นร่วมในการค้นหาปั ญหาด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
4.30±0.71
0.60
15. คุณมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นปั ญหาสุขภาพร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
4.28±0.80
0.70
16. คุณมีโอกาสซักถามปั ญหาของแนวทางการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการส่งเสริม
4.28±0.71
0.59
สุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
17. คุณมีโอกาสร่วมกาหนดวิธกี ารหรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปั ญหาสุขภาพ 4.26±0.72
0.73
มากน้อยเพียงใด
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ตารางที่ 2. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคาถามวัดการตัดสินใจร่วมของ อสม. ตลอดจนความสัมพันธ์ของคาถามกับ
ผลรวมของคาถามข้ออื่น ๆ ในมิตเิ ดียวกัน ทีไ่ ด้จากการปรับปรุงแบบสอบถามรอบที่ 3 (N=69) (ต่อ)
คาถาม
item-total
ค่าเฉลีย่ ±SD1
correlation2
18. คุณมีโอกาสร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพทีมใี น
4.23±0.67
0.76
ชุมชนมากน้อยเพียงใด
19. คุณมีโอกาสเข้าร่วมค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการส่งเสริมสุขภาพ
4.22±0.66
0.64
ร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
20. คุณมีโอกาสร่วมตัดสินใจในการวางแผนการทางานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ
4.22±0.76
0.79
การแก้ไขปั ญหาสุขภาพร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
21. คุณมีโอกาสร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารสร้างเสริมสุขภาพทีส่ ามารถดาเนินการ
4.22±0.68
0.74
แก้ไขปั ญหาสุขภาพในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด
22. คุณมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการทางานกิจกรรมการส่งเสริม
4.20±0.76
0.82
สุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
23. คุณมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการระบุสาเหตุทน่ี าพาสูป่ ั ญหาสุขภาพกับ
4.14±0.67
0.74
ชุมชนมากน้อยเพียงใด
24. คุณมีโอกาสร่วมเสนอข้อดี-ข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วย
4.13±0.74
0.70
การสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
25. คุณมีโอกาสเข้าร่วมจัดเรียงลาดับความสาคัญก่อน –หลัง ของทางเลือก (วิธกี าร) ใน
4.03±0.75
0.54
การแก้ไขปั ญหาสุขภาพด้วยการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชนมากน้อยเพียงใด
รวม (ค่าความเทีย่ ง=0.96, ค่า IOC=0.97)
4.24±0.47
1: คะแนนมีพสิ ยั จาก 1-5
2: item-total correlation ความสัมพันธ์ของคาถามกับผลรวมของคาถามข้ออื่น ๆ ในมิตเิ ดียวกัน
เท่ากับ 4.27±0.46 และด้าน “อสม. ร่วมตัดสินใจกับชุมชน”
เท่ากับ 4.21±0.54 และโดยรวมมีค่าเท่ากับ 4.24±0.47 ค่า
ความสัมพันธ์ของคาถามใด ๆ กับผลรวมของข้อคาถามอื่น
ๆ ในมิติเดียวกัน ของด้าน อสม. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วม
ตัด สิน ใจ และด้า น อสม.ตัด สิน ใจร่ ว มกับ ชุ ม ชน มีค่ า อยู่
ระหว่าง 0.56–0.77 และ 0.54–0.82 ตามลาดับ ซึง่ มากกว่า
ค่ า ที่ย อมรับ ได้ คือ 0.5 และยัง มีค่ า เพิ่ม ขึ้น มากกว่ า การ
พัฒนาเครื่องมือในครัง้ ที่ 2 จึงถือว่าเป็ นข้อคาถามทีม่ คี วาม
เหมาะสม หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามรวม 3 ครัง้ ทาให้
ใด้คาถามทีม่ คี วามสอดคล้อง ความเทีย่ ง และความตรงเพิม่
มากขึน้
งานวิจยั ในอดีตที่ศกึ ษาแนวทางการทางานสร้าง
เสริมสุขภาพสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ น รพ.สต. พบว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนเกิดได้ดเี มื่อมีการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1)
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 2) การรณรงค์ให้ผู้รบั บริการ
และชุมชนมีส่วน และ 3) การพัฒนาการบริหารจัดการและ
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พัฒ นากิจ กรรมสร้า งเสริม สุ ข ภาพที่เ หมาะสมเฉพาะกับ
ชุมชน (8) มิติของแบบวัดในการวิจยั นี้มสี ่วนคล้ายกับการ
พัฒนาในด้านที่ 1 และ 2 นอกจากนี้มติ ขิ องการวัดทีไ่ ด้จาก
การศึ ก ษาครัง้ นี้ ย ัง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาการพัฒ นา
ศักยภาพของ อสม. ในการป้ องกันและควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงในชุมชนทีพ่ บว่า หาก อสม. มีสว่ นร่วมการตัดสินใจ
ตัง้ แต่กระบวนการวางแผนการทางานจะทาให้ อสม. เข้ามา
มีสว่ นร่วมด้วยความยินดีและเต็มใจ (9) อีกทัง้ ผลการศึกษา
การมีสว่ นร่วมของ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพของ รพ.สต.
ได้กล่าวว่า ควรให้ อสม. มีส่วนร่วมในงานด้านต่าง ๆ เพิม่
มากขึ้น ได้แก่ การเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ิงาน การได้
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารสาธารณสุขและแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ส่งเสริมสุขภาพ และให้ อสม. มีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านกับเจ้าหน้าที่ (10) นอกจากนี้ยงั มีการศึกษา
ของต่ างประเทศ เช่น การศึกษาเรื่องการตัดสินใจรับการ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมทิ ่พี บว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่

ส่งผลกระทบต่อการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การรัก ษาตนเอง เช่ น การเข้า ถึง ข้อ มูล ต่ า ง ๆ และการ
คานึงถึงความเป็ นบุคคลของผู้ป่วย ส่วนมากการตัดสินใจ
ร่วมระหว่างผูป้ ่ วยและแพทย์หรือพยาบาล มักอยู่ในช่วงหลัง
ของกระบวนการให้คาปรึกษา แต่ มกั ถูกละเลยและไม่ ใ ห้
ความสาคัญ โอกาสการตัดสินใจร่วมในการให้บริการระดับ
ปฐมภู มิม ัก ขึ้น อยู่ ก ับ ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการให้ค าปรึก ษา
ทัก ษะการสื่อ สารในการให้ข้อ มูล เพื่อ ใช้ใ นการตัด สิน ใจ
ผู้ ป่ วย (11) เช่ น เดีย วกับ ผลการศึก ษาเรื่อ งการพัฒ นา
แบบสอบถามการตัด สิน ใจร่ ว มกันสาหรับ แพทย์ (9-item
Shared Decision Making Questionnaire: SDM-Q- Doc)
ที่พบว่า แบบสอบถามดังกล่าวสามารถใช้วดั ประสิทธิภาพ
ของการตัด สิน ใจร่ ว มระหว่ า งแพทย์แ ละผู้ ป่ วย ซึ่ง เป็ น
ตัวชี้วดั คุณภาพของการบริการทางการแพทย์ (12) ดังนัน้
แบบสอบถามที่พฒ
ั นาในการวิจยั ครัง้ นี้ จึงสามารถใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการให้บริการปฐมภูมิ
งานวิจ ัยนี้ ทดสอบเครื่อ งมือ วัด การตัดสินใจร่ วม
ด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพของ อสม. จากพื้นที่
ของหน่ วยบริการปฐมภูมขิ อง รพ.สต. คูเมือง อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นหลัก ซึง่ อาจทาให้ขอ้ มูลที่
เก็ บ ได้ อ าจยัง ไม่ มีค วามหลากหลายนั ก ดัง นั ้น ควรน า
เครื่องมือนี้ไปทดลองใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื เพื่อยืนยันหรือปรับปรุง
คุณภาพให้ดขี น้ึ นอกจากนี้การวิจยั นี้ปรับใช้กระบวนการ
ตัด สิน ใจของ Plunkett และ Attner (7) จาก 7 ขัน้ ตอนให้
เหลือเพียง 4 ขัน้ ตอน โดยรวมขัน้ ตอนทีค่ ล้ายกันตามความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญและตัดขัน้ ตอนสุดท้าย คือ การสร้าง
ระบบควบคุมและการประเมินผลออกไป เพื่อให้เหมาะสม
กับ บริบ ทการร่ ว มตัด สิน ใจด้า นการวางแผนการส่ง เสริม
สุขภาพในงานบริการปฐมภูมทิ ม่ี ปี ระชาชนและ อสม. เป็ นผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย และ อสม. เองมักเป็ นคนในชุมชนเดียวกัน
กับประชาชน
งานวิจยั นี้ทดสอบคุณสมบัตขิ องเครื่องมือด้วยการ
วิเ คราะห์ค วามเที่ย งและความตรงเชิง โครงสร้า งจากค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟาของครอนบั ค และค่ า item-total
correlation แต่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ค วามตรงตามเกณฑ์
(criterion related validity) ที่ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ โ ด ย ก า ร
เปรีย บเทีย บชุ ม ชนที่มีร ะดับ การตัด สิน ใจร่ ว มด้ า นการ
วางแผนส่งเสริมสุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน แต่โอกาสในการเลือก
ชุมชนทีม่ คี ุณลักษณะดังกล่าวแตกต่างกันนัน้ อาจเป็ นไปได้
น้ อยในทางปฏิบตั ิ เพราะกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้ น ให้

บุ ค ลากรทางสาธารณสุข ซึ่ง รวมถึง อสม. เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริม
และป้ องกันโรค นอกจากนี้งานวิจยั ในอนาคตควรพัฒ นา
แบบสอบถามฉบับย่อ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
ทางปฏิ บ ั ติ รวมทั ง้ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้น นี้ อ าจมี social
desirability effect สู ง กล่ า วคื อ ผู้ ต อบแบบสอบถ า ม
เลือกตอบตัวเลือก “มาก” และ “มากที่สุด ” เพื่อให้ผลการ
ประเมินของตนเองสูง ดังนัน้ การวิจยั ในอนาคตควรสร้าง
แบบสอบถามฉบับประชาชนเพื่อหาความสอดคล้อ งของ
ระดับการตัดสินใจร่วมด้านการวางแผนส่งเสริมสุขภาพจาก
การประเมินโดย อสม. และประชาชน

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลงได้ดว้ ยการให้คาแนะนาปรึกษา
ที่ถูกต้องและแก้ไขข้อบกพร่องจากคณาจารย์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี ขอขอบพระคุ ณ นาย
อดุ ลย์ วรรณชาติ สาธารณสุข อ าเภอเมือ งอุ บ ลราชธานี
นายธานินทร์ ไชยยานุ กุล สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
นางบรรจง สร้อ ยค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริม
สุ ข ภาพต าบลเมื อ งศรี ไ ค นางประไพรัต น์ มาลัย พวง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคูเมือง และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคูเมือง อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบราชธานี ที่อนุ เคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ ขอขอบพระคุณคุณผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่านทีไ่ ด้
ให้โอกาสและให้การสนับสนุนในการทาวิจยั ครัง้

เอกสารอ้างอิ ง
1. Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2017.
Royal Gazette No.134, Part 40A (Apr 6, 2017).
2. The Medical Council of Thailand. New declaration
of right and code of conducts for patients endorsed
by 6 professional councils [online]. 2015 [cited Apr
27, 2017]. Available from: http://www.tmc.or.th/de
tail_news.php?news_id=834.
3. Office of the National Economics and Social
Development Board, Ministry of Public Health,
Mahidol University. Thailand’s healthy lifestyle
strategic health plan, B.E. 2011–2020: 2010.
Bangkok: Office of National Buddhism Press; 2010.

216

4. Rossiter A. What is shared decision making?
[online]. 2012 [cited Nov 1, 2016]. Available from:
www.bupa.co.th/th/individuals/health-wellbeing/de
tail.aspx?tid=137#.WVIDK-uGOUk.
5. Patanaponasa N. Participation: basic principles,
techniques and case studies. 2nd ed. Chiang Mai:
Sirilak Printing; 2004.
6. Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office.
Promotion of community health (updated version
55) [online]. 2012 [cited Nov 1, 2016]. Available
from: www.prachuapkhirikhan.go.th/web-54/pmqa/
55/pmqa55/02.pdf.
7. Chakoat P. Process of decision making [online].
2010 [cited Nov 4, 2016]. Available from: www.go
toknow.org/posts/331478l.
8. Sirivetsunthorn A. Health promotion working practical guidelines for health care professionals in health
promoting hospital. Bangkok: Silpakorn University;
2012.

217

9. Sinpai W, Kompo P. Potential development of
village health volunteers on high blood pressure
prevention and control at Ban Nangew Moo 1, 7
Nangew sub-district Sangkom district Nongkhai
province. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2013.
10. Khaopatumthip K. Partipation of public health
volunteers for Tambon health promoting hospital in
Bhuddha-Montion district Nakhonpathom province.
Bangkok: Srinakharinwirot University; 2013.
11. Saba GW, Wong ST, Schillinger D, Fernandez A,
Somkin CP, Wilson CC, et al. Shared decision
making and the experience of partnership in
primary care. Ann Fam Med 2006; 4: 54-62.
12. Kriston L, Scholl I, Hölzel L, Simon D, Loh A, Härter
M. The 9-item shared decision making questionnaire (SDM-Q-9): development and psychometric
properties in a primary care sample. Patient Educ
Couns 2010; 80: 94-9.

