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บทคัดย่อ
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
มีผเู้ กีย่ วข้องจ�ำนวน 38 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข อาจารย์พยาบาล สมาชิก
ในชุมชน ระยะเวลาด�ำเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
เวทีประชาคม เสวนากลุ่มย่อย การสังเกต และการถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
และสถิติเชิงพรรณนา พบว่า
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยด้านผูน้ �ำชุมชน อิทธิพลระหว่าง
บุคคล ปัจจัยด้านตัวบุคคล อิทธิพลด้านสถานการณ์ สอดคล้องกับแบบส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (2002)
ภายหลังสิ้นสุดโครงการ สมาชิกในชุมชนมีความสุขในระดับปกติมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตในระดับดี สมาชิก
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด เห็นความส�ำคัญของการมีสมั พันธภาพทีด่ ภี ายในครอบครัว
ผูป้ ว่ ยจิตเวชรับประทานยาตามแพทย์สงั่ อย่างเคร่งครัด และสามารถเผชิญกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพขึน้
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพจิต กระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชน กรุงเทพมหานคร
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ABSTRACT
The research was participatory action research. The objective was to develop a model
of mental health promotion in community. The thirty-eight participants including nurses of
public health service center, nursing instructor, village health volunteers and members
community joined this study. This research was conducted during June 2015 to May 2016.
The research instruments were in-depth interviews, civil society forum, small group discussion,
observation, and lesson learned visualizing. Content Analysis was used to analyze qualitative data, while descriptive statistics were performed for quantitative data. The results found
that the model mental health promoting was composed of four factors; community leader
factors, interpersonal influence, personal factors and situational influence. These 4 factors
corresponded well with the model of Pander (2002). At the end of the research members
community reported having improved happiness and quality of life. They were interested and
participated in relaxation activities. They were aware of good family relationship. Patients with
mental disorder took medicine as prescribed by the doctor and dealt with stress effectively.
KEYWORDS: Mental Health Promotion, Participatory Process, Community, Bangkok

บทน�ำ

สุ ข ภาพจิ ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสุ ข ภาพ
การเจ็ บ ป่ ว ยทางกายและการเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต มี
ความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดย
เด็ดขาด (มนทกาญจน์ ทองจินดา, 2552) การเจ็บป่วย
ทางกายโดยเฉพาะโรคเรื้ อ รั ง มั ก จะส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นจิ ต ใจ (วลั ย พร
นันท์ศภุ วัฒน์, จิระภา ศิรวิ ฒ
ั นเมธานนท์, และ พร้อมจิตร
ห่อนบุญเหิม, 2552) สุขภาพจิตเป็นภาวะปกติที่
บุคคลรู้ถึงความสามารถของตนเอง สามารถเผชิญ
ต่อความเครียดในชีวิตประจ�ำวันได้ สามารถท�ำงาน
ให้ประสบความส�ำเร็จและสามารถช่วยเหลือสังคม
และชุมชนของตนเองได้ (จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และ
วัลลภา คชภักดี, 2551)
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ปั จ จุ บั น สภาพแวดล้ อ มได้ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท�ำให้เกิด
การแข่งขันสูงก่อให้เกิดความเครียดและความกดดัน
ต่อสภาพจิตใจของบุคคล (อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์,
ปราโมทย์ ประสาทกุล, และ ปัญญา ชูเลิศ, 2553)
การด�ำเนินชีวติ ภายใต้การเปลีย่ นแปลงย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของบุคคลทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ (อมราพร สุรการ และ ณัฐวุฒิ อรินทร์,
2557) ปัญหาสุขภาพจิตทั่วโลกที่พบบ่อย คือ โรค
ซึมเศร้า ประมาณ 300 ล้านคน ซึ่งมากกว่าร้อยละ
4.00 ของประชากรโลก โรคซึ ม เศร้ า เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิด
ความบกพร่องทางด้านสุขภาพ ภาวะเครียด และโรค

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิตกกังวล ประมาณ 260 ล้านคน ปัญหาสุขภาพจิต
มีผลกระทบต่อระดับเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มูลค่า
มากกว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิม่ เป็น 2 เท่า
ในปี พ.ศ. 2573 (World Health Organization, 2017)
ส�ำหรับประเทศไทยผลการส�ำรวจปัญหาสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2556 พบ คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ป่วย
ด้วยโรคจิตเวช เสพสารเสพติด ร้อยละ 13.90 หรือ
มี 7 ล้านกว่าคนทั่วประเทศ สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดโรคทางจิตเวช ได้แก่ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เด็ก
เกิดน้อย วัยท�ำงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ
มีโรคเรื้อรังประจ�ำตัว ขาดคนดูแล มีความเหงา เศร้า
ปัจจัยจากการใช้โลกโซเชียลมากขึน้ เป็นสังคมก้มหน้า
เด็กและวัยรุ่นติดเกม ผู้ใหญ่เครียด การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท�ำให้คนไทยมีความอดทนต�่ำ
ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และคนไทย
มี พ ฤติ ก รรมการเสพติ ด เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ติ ด เกม
ติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ต้ น (กระทรวงสาธารณสุ ข
กรมสุขภาพจิต, 2558)
กรมสุ ข ภาพจิ ต ตั้ ง เป้ า หมายการพั ฒ นา
สุขภาพจิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ มุง่ เน้นให้ประชาชน
ไทยมี ป ั ญ ญา อารมณ์ ดี มี ค วามสุ ข อยู ่ ใ นสั ง คม
อย่างทรงคุณค่า ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เน้นยุทธศาสตร์
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ระดั บ หมู ่ บ ้ า น ชุ ม ชน ต�ำบล
ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
เพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข ดูแลสุขภาพจิตราย
กลุ ่ ม วั ย สามารถด�ำเนิ น งานส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น
ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ได้ (กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต, 2558) จากแผนการด�ำเนินงานด้าน
จิตเวชที่ผ่านมามีการศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพจิตในชุมชนมีหลายรูปแบบ บางรูปแบบเน้น
การดูแลที่บ้าน บางรูปแบบเน้นการประเมินปัญหา
การจัดท�ำโครงการ ชีวีสดใสและรณรงค์ไม่ให้ดื่ม

แอลกอฮอล์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน (ฐิตวันต์ หงษ์กติ ติยานนท์, ลักขณา ยอดกลกิจ,
และ มาลินี ชมชื่น, 2561) แต่จากการศึกษาที่ผ่านมา
ยังพบปัญหาในชุมชนหลายพื้นที่ เช่น บางชุมชน
ยังขาดระบบการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ป่วยสุขภาพจิต
ขาดแนวทางการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ขาดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน
ท�ำให้ ผู ้ ป ่ ว ยสุ ข ภาพจิ ต มี ค วามเสื่ อ มถอยทางด้ า น
ร่างกายและจิตใจเพิ่มมากขึ้น การไม่ได้รับการดูแล
และเอาใจใส่เรื่องการรักษาต่อเนื่อง ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการด�ำเนินชีวิตของคนในครอบครัวและ
ชุมชน การเจ็บป่วยด้วยปัญหาสุขภาพจิตไม่เพียงแต่
มีผลแต่ตัวผู้ป่วยเท่านั้น ยังพบผลกระทบต่อผู้ดูแล
ก่อให้เกิดความทุกข์ใจ ความเครียด ครอบครัวรับภาระ
ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น (มณฑา ลิ้มทองกุล และ
สุภาพ อารีเอื้อ, 2552) และส่งผลต่อความปลอดภัย
ของชุมชนเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการก�ำเริบ (ลักษ์ขณา พานิชสรรค์ และ เพ็ญพักตร์ อุทิศ, 2561) จากการทบทวน
วรรณกรรมได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชนแต่ยังมีข้อจ�ำกัดที่น�ำมาใช้ตามบริบท
ของชุมชนเมือง ผูน้ �ำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
ยังขาดทักษะในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต การ
ดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จึงท�ำให้ประชาชน
ที่เจ็บป่วยทางจิตจ�ำนวนมากเข้าถึงการบริการล่าช้า
จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า
มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 1.2 ล้านคน แต่เข้ารับการรักษา
เพียง 1.5 แสนคน มีผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา
ราว 5.3 ล้านคน แต่เข้ารับการบ�ำบัดรักษาไม่ถึง 1.2
แสนคน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2558)
บางครอบครัวมีบุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางจิตแต่
ไม่ได้มารับการรักษาเพราะครอบครัวขาดความตระหนัก
ถึงการดูแลรักษา กลัวการตีตราจากสังคมภายนอกว่า
มีญาติพี่น้องเจ็บป่วยทางจิต ท�ำให้ไม่สามารถน�ำ
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บุคคลทีม่ คี วามเจ็บป่วยเข้ามารับการรักษาในระบบได้
สิ่ ง ส�ำคั ญ ที่ จ ะลดความรุ น แรงของการเจ็ บ ป่ ว ย
ทางจิตได้ ควรที่จะเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ชิดกับบุคคล
คือ ครอบครัว ชุมชน ที่จะต้องมีความเข้มแข็งทั้ง
ในด้านการคัดกรองเบื้องต้น การส่งต่อ และการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ของคนในชุ ม ชนให้ แข็ ง แรง
(กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2558)
ชุมชนเลียบคลองบางแค ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1
ซอยเพชรเกษม 63 (หมูบ่ า้ นจุฑาทอง) ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6
กลุ่มกรุงธนใต้ มีประชากรชายจ�ำนวน 53 คน และ
ประชากรหญิง จ�ำนวน 51 คน รวมเป็น 104 คน
เป็นชุมชนแออัด เริม่ รวบรวมเป็นชุมชนเมือ่ ประมาณ
พ.ศ. 2512 เนือ่ งด้วยประชาชนทีถ่ กู เวนคืนทีจ่ ากการ
ตั้งโรงไฟฟ้า ท�ำให้ต้องหาท�ำเลที่ปลูกบ้านใหม่ ชีวิต
ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนอยูก่ นั แบบพีน่ อ้ ง พึง่ พา
อาศัยซึ่งกันและกัน เป็นสังคมของการแบ่งปัน ต่อมา
ได้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐาน
มีหลากหลายมากขึ้น สัมพันธภาพคนในชุมชนเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป ปี พ.ศ. 2546 เริ่มมีปัญหายาเสพติด
เข้ า มาในชุ ม ชนแต่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไขให้ ห มดไปได้
มีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนด้านสุขภาพแต่ก็ยังพบ
ปัญหาทางสุขภาพ คนในชุมชนขาดการดูแลสุขภาพ
ที่ เ หมาะสม เช่ น เมื่ อ ไม่ ส บายแก้ ป ั ญ หาโดยการ
ซื้ อ ยามารั บ ประทานเองจนอาการดี ขึ้ น (สุ ส ารี
ประคินกิจ, 2558) ซึ่งจากการส�ำรวจชุมชนเบื้องต้น
พบประชาชนที่มีความเจ็บป่วยทางจิตคิดเป็นร้อยละ
5.00 และประชากรในชุมชนมีความเครียดเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ ชุมชนยังขาดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิต
ทีช่ ดั เจน ผูว้ จิ ยั จึงค้นหารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ในชุ ม ชนที่ เ หมาะสมโดยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม
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ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นที่มี
ลักษณะบริบทที่ใกล้เคียงกันและน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาชุดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตในชุมชน
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพจิตในชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเลียบคลองบางแค
3. เพื่อวัดและประเมินผลการด�ำเนินงาน
การสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส ่ ว นร่ ว มเกิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จั ย
สมาชิกในชุมชนที่มีประสบการณ์ตรง และผู้เผชิญ
ปัญหามาร่วมด�ำเนินการ ขอบเขตด้านพื้นที่ชุมชน
เลี ย บคลองบางแค กรุ ง เทพมหานคร ช่ ว งเวลา
ในการด�ำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2559
วิธีดำ� เนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมใช้แผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือการพัฒนาและแก้ปัญหา โดยให้
ชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ด�ำเนินการ ประเมินผล
และร่วมรับประโยชน์ มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของ
ชุมชนที่สามารถการแก้ปัญหาในลักษณะพึ่งตนเอง
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยยึด
หลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Kemmis, McTaggart,
& Nixon, 2014) มีขั้นตอนดังนี้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขั้นตอนการวิจัย
1. ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-Research
Phase)
1.1 การเตรียมคนและเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Preparation Persons and Collaboration
Network) คัดเลือกผูว้ จิ ยั ท้องถิน่ เพือ่ ร่วมกระบวนการ
วิจัยและการด�ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยประธาน
ชุ ม ชนฯ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ทีมวิจัยท้องถิ่น มีการก�ำหนดเกณฑ์
คัดเลือก ดังนี้
1.1.1 เป็นที่ยอมรับของชุมชน
1.1.2 เต็ ม ใจและสนใจเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการวิจัย
1.1.3 มี เ วลาว่ า งเพี ย งพอและ
สามารถร่วมกระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมได้
1.1.4 มีความรู้ในระดับอ่านออก
เขียนได้
1.1.5 มี ภู มิ ล�ำเนาอาศั ย อยู ่ ใ น
ชุมชนเลียบคลองบางแค
ผลการด�ำเนินการคัดเลือกทีมวิจัย
ท้องถิ่นตามเกณฑ์ดังกล่าว ได้ทีมวิจัยท้องถิ่นที่ร่วม
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารการมีสว่ นร่วม จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วยผู้น�ำชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกในชุมชน
1.2 การเข้ า สู ่ ชุ ม ชน (Entering
Community) ประสานงานกั บ ประธานชุ ม ชน
แกนน�ำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเมินความ
ตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
(Build-up Rapport) ลงพื้นที่พบกับประธานชุมชน
คนในชุมชน แนะน�ำตัว วัตถุประสงค์ และความ

ต้ อ งการ อี ก ทั้ ง ชี้ แจงรายละเอี ย ดที่ ชุ ม ชนต้ อ งมี
ส่วนร่วมในการท�ำวิจัย
1.4 การส�ำรวจและศึ ก ษาชุ ม ชน
(Surveying and Studying Community) ศึกษา
ข้อมูลทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
การเมือง โดยการสัมภาษณ์จากผู้น�ำชุมชน ลงพื้นที่
ส�ำรวจข้อมูลวิถีการด�ำเนินชีวิตของชุมชน ส�ำรวจ
ความสุข ภาวะสุขภาพจิตของชุมชน ปัญหาชุมชน
2. ระยะด� ำ เนิ น การวิ จั ย (Research
Phase) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ
2.1 การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา
ชุมชน (Problem Identification and Diagnosis)
จั ด เวที ช าวบ้ า นประชุ ม ร่ ว มกั น โดยมี ผู ้ น�ำชุ ม ชน
แกนน�ำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำผลวิเคราะห์
ชุมชน มายกร่างสังเคราะห์รูปแบบการสร้างเสริม
สุ ข ภาพจิ ต พบปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน ได้ แ ก่
สมาชิกชุมชนมีความเครียดเรื่องรายได้ มีพฤติกรรม
สุขภาพไม่เหมาะสม ขาดการออกก�ำลังกาย ป่วยเป็น
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และโรคจิตเวช
ร่วมหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต
เน้นการป้องกันคนในชุมชนไม่ให้เกิดภาวะสุขภาพจิต
เบี่ยงเบน และคนป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2.2 การพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ (Project Appraisal and       
Identification) ร่วมพิจารณารูปแบบแนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต โดยการสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตมีการท�ำกิจกรรมร่วมกันปลูกผักพื้นที่
แคบในครัวเรือน ติดตามการเจริญเติบโตของผัก เน้น
การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน มีการออกก�ำลังกาย แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการดูแลสุขภาพ ฟืน้ ฟู
สภาพจิตในผูป้ ว่ ยจิตเวชมุง่ หวังให้ผปู้ ว่ ยมีแรงจูงใจใน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ชีวิต
ในชุมชนได้อย่างมีความสุข
3. ระยะการติ ด ตามและประเมิ น ผล
(Monitoring and Evaluation Phase)
ทีมวิจัยพี่เลี้ยงและทีมวิจัยท้องถิ่น ติดตาม
และประเมินผลการน�ำรูปแบบไปใช้ในชุมชน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก เวทีประชาคม เสวนากลุ่มย่อย
ถอดบทเรียน น�ำข้อมูลที่ได้ไป วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อุปนัย โดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม จั ด กลุ ่ ม หาความหมายและความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงสังเคราะห์เป็นรูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพจิตในชุมชน
4. ระยะถอดบทเรียนจากการท�ำกิจกรรม
และพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิต
ทีมวิจัยพี่เลี้ยงและทีมวิจัยท้องถิ่นร่วมกัน
สรุปกิจกรรมและถอดบทเรียนทีไ่ ด้จากการด�ำเนินการ
ตามแผนงานและพั ฒ นารู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต น�ำรูปแบบทีไ่ ด้ไปทดลอง
ใช้ในชุมชนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ประเมินผลโดย
การสะท้อนคิดประชุมกลุ่มย่อยในการมีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน และปรับปรุงแก้ไข
5. ระยะการน� ำ รู ป แบบไปใช้ วิ เ คราะห์
ปัญหาและอุปสรรค ปรับรูปแบบให้เหมาะสม
ที ม วิ จั ย พี่ เ ลี้ ย งและที ม วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น น�ำ
รูปแบบไปใช้วเิ คราะห์ปญ
ั หาและปัจจัยส่งเสริมความ
ส�ำเร็จและปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบท
6. ระยะการประเมินผลการปฏิบัติตาม
การพัฒนารูปแบบ
ทีมวิจัยพี่เลี้ยงและทีมวิจัยท้องถิ่นร่วมกัน
ประเมินผลการมีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพจิต
และสรุปผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ประเมินผลการพัฒนา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิต ด้วยการสนทนา
กลุ่ม ประเมินความพึงพอใจและทีมสหวิชาชีพ
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สรุปผลการวิจัย
1. สถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพกายและจิต
ของชุมชน
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของสมาชิ ก
ชุมชนไม่เหมาะสม ขาดความตระหนักในการรักษา
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลที่เจ็บป่วยในครอบครัว
มีพฤติกรรมซื้อยามารับประทานเอง สัมพันธภาพ
ระหว่างครอบครัวเป็นแบบทุติยภูมิ ลักษณะเป็น
ชุมชนเมือง ครอบครัวเดี่ยว สมาชิกในชุมชนมีความ
เครียดเรื่องเศรษฐกิจ ร้อยละ 30.00 มีความสุขใน
�่ คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีผปู้ ว่ ยจิตเวชจ�ำนวน
ระดับตำ 
4 คน ได้รับการรักษาต่อเนื่องจ�ำนวน 3 คน ผู้ป่วย
ไม่ได้รับการรักษา 1 คน มีปัญหาโรคทางกาย ดังนี้
เบาหวานร้อยละ 12.50 ความดันโลหิตสูงร้อยละ
31.25 หัวใจร้อยละ 6.25 และโรคอืน่ ๆ ร้อยละ 12.50
อี ก ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มที่ อ าศั ย อยู ่ มี ค ลองที่ น�้ ำ เสี ย
ส่งกลิ่นเหม็น มีขยะ สิ่งสกปรก สัตว์พาหะน�ำโรค
2. การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
ทีมผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุ ขภาพจิ ต จากการรวบรวมข้อ มูล และวิเ คราะห์
ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักแบบจ�ำลอง
การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, Murdaugh, & Parson, 2002) สรุ ป องค์ ป ระกอบ
ในการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
2.1 ปั จ จั ย ด้ า นผู ้ น� ำ ชุ ม ชน ในการ
พัฒนาชุมชนบุคคลที่เป็นก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้ชุมชน
มีสุขภาวะที่ดีประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข โดยมีปัจจัยเสริม ได้แก่ เป็นผู้น�ำที่มุ่งมั่น
ทัศนคติทดี่ ใี นการพัฒนาชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรู้ด้านสุขภาพ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.2 อิทธิพลระหว่างบุคคล หมายถึง
ทัศนคติของบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริม
สุ ข ภาพของบุ ค คล แหล่ ง ข้ อ มู ล หลั ก ซึ่ ง ได้ แ ก่
ครอบครัว ชุมชน บุคลากรทางด้านสุขภาพ และ
การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งในชุมชนมีสถาบันการ
ศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุขส�ำนักงานเขต ที่มีแผน
นโยบายด้านสุขภาพและให้การสนับสนุนแก่ชุมชน
มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตสร้างชุมชนสุขภาวะ
2.3 ปัจจัยด้านตัวบุคคล เป็นปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ซึง่ ปัจจัยส่วน
บุคคลประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ภาวะสุขภาพ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่
ต้องท�ำมาหากินเป็นชุมชนแออัด สภาพเศรษฐกิจไม่ดี
ขาดความตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาสุขภาพของตนเองใช้วธิ ี
การแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยวิธีแบบง่าย
2.4 อิทธิพลด้านสถานการณ์ หมายถึง
การรั บ รู ้ แ ละความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ

สถานการณ์ ห รื อ บริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
ซึง่ จะส่งเสริมหรือขัดขวางการปฏิบตั พิ ฤติกรรม ได้แก่
การรับรูท้ างเลือกทีม่ อี ยู่ ลักษณะของความต้องการใน
การปฏิบตั พิ ฤติกรรม และสุนทรียภาพของสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนความปลอดภั ย ของสิ่ ง แวดล้ อ ม บุ ค คล
จะมีแรงจูงใจและสามารถกระท�ำพฤติกรรมสุขภาพได้
มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่บุคคล ชุมชนนี้เป็นชุมชน
ที่มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการ
รณรงค์การรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมี เช่น
ปลูกผักในทีแ่ คบ ชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขคอย
ดูแล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจะคอยก�ำกับ
ติดตามในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ท�ำให้สมาชิก
ในชุมชนเกิดความสุขใจจากการดูแลเอาใจใส่ของ
สมาชิกในชุมชนด้วยกัน เกิดความภูมิใจในการดูแล
ตนเอง ดังภาพที่ 1

• ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่
ทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้น�ำ มุ่งมั่น
• อุปสรรค ได้แก่ ขาดการ
สนับสนุนด้านระบบการ
จัดเก็บข้อมูล

ปัจจัยด้านผู้นำ�
ชุมชน

อิทธิพล
ระหว่าง
บุคคล

ปัจจัยด้าน
ตัวบุคคล

อิทธิพลด้าน
สถานการณ์

• ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ได้ แ ก่ การแก้

ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง เห็น
ความส�ำคัญในการดูแลตนเอง
• อุปสรรค ได้แก่ ขาดความเข้าใจ
ปัญหาสุขภาพจิต ข้อจ�ำกัดเรื่อง
เศรษฐกิจ

• ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ มีเครือ
ข่ายที่หลากหลายทั้งสถาบัน
การศึกษา เครือข่ายทางด้าน
สุขภาพ มีแผนงานการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต
• อุปสรรค ได้แก่ ขาดความ
ต่อเนื่องในการสนับสนุน

• ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ มีพื้นที่ใน

การจัดกิจกรรม   มีกิจกรรม
ที่การสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต มีผนู้ �ำกิจกรรม
• อุ ป สรรค ได้ แ ก่ ขาดความ
ร่วมมือของสมาชิกในชุมชน

ภาพที่ 1  รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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ผลการประเมินการปฏิบัติตามรูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาพจิตในชุมชน
สมาชิ ก ในชุ ม ชนมี ค วามสุ ข ในระดั บ ปกติ
คะแนนเฉลี่ย 53.25 และมีคุณภาพชีวิตในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 101.15 จากคะแนนเต็ม 130 คะแนน
(คะแนน 96–130 แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี)
สมาชิกชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลาย
ความเครียด และให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารภายใน
ครอบครัวมากขึน้ ผูป้ ว่ ยจิตเวชจ�ำนวน 4 คน ได้รบั ยา
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้อาการทางจิตของผูป้ ว่ ยไม่ก�ำเริบ
สามารถใช้ ชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
สมาชิกในชุมชนยอมรับมากขึ้น ทีมผู้วิจัยชุมชนและ
นั ก วิ ช าการสรุ ป ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด ความส�ำเร็ จ
ตลอดจนอุปสรรคในการด�ำเนินงานตามรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตดังนี้
- ปัจจัยที่ส่งผลท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ ได้แก่
ปัจจัยด้านผู้น�ำชุมชน จะต้องมีทัศนคติที่ดี มีความ
คิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้น�ำ มุ่งมั่น
ั หาสุขภาพ
ปัจจัยด้านบุคคลจะต้องมีการจัดการแก้ปญ
ด้ ว ยตนเอง เห็ น ความส�ำคั ญ ในการดู แ ลตนเอง
มีเครือข่ายที่หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา เครือข่าย
ทางด้านสุขภาพ มีแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพจิต
ที่ดี ชุมชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ชุมชนมีกิจกรรม
ที่ ส ร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต มี ผู ้ น�ำ
กิจกรรม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะท�ำให้การสร้างเสริม
สุขภาพจิตในชุมชนให้ประสบความส�ำเร็จ
- อุ ป สรรคในการด�ำเนิ น กิ จ กรรม ได้ แ ก่
ชุมชนขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณ ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล สมาชิกขาด
ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต มีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งเศรษฐกิจ
ขาดความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน
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การอภิปรายผลการวิจัย
องค์ประกอบหลักที่ช่วยในการสร้างเสริม
สุขภาพจิตที่ดีในชุมชน คือ
1. ปัจจัยด้านผู้น�ำชุมชน จากการศึกษา
พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชนจะต้องอาศัย
ทุกภาคส่วนทั้งผู้น�ำ อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากร
ทางการแพทย์ นักพัฒนา จะต้องเห็นความส�ำคัญมี
ความมุง่ มัน่ ตระหนักถึงปัญหา มีความสนใจ วิสยั ทัศน์
ที่กว้างไกล รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่าย
น�ำแผนพัฒนา มาพัฒนาศักยภาพของสมาชิก สร้าง
กิจกรรมร่วมกันให้ทุกคนได้มีความรู้ในเรื่องสุขภาพ
เห็นความส�ำคัญของปัญหา และสามารถช่วยเหลือกัน
ในด้านสุขภาพได้ มีการจัดการและส่งต่ออย่างมีระบบ
2. อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คล การได้ รั บ
ความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยภายนอกในการสร้ า ง
เสริมสุขภาพ ได้รับความรู้ ข่าวสารทางด้านสุขภาพ
ที่ถูกต้อง ท�ำให้ชุมชนได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ
ที่ครอบคลุม ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมตรง
ตามความต้องการของชุมชน สมพงษ์ จันทร์โอวาท,
สุภาพร สุโพธิ์, และ นวรัตน์ บุญนาน (2557) ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน พบว่า คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
ดี ขึ้ น หลั ง จากมี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม
สหวิชาชีพให้การดูแลครบทุกด้าน พัฒนาฐานข้อมูล
โรคเรือ้ รังและพัฒนาระบบการส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่อยอดด้วยนวัตกรรมการดูผู้ป่วยส่งผลท�ำให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังเกิดความพึงพอใจมากขึ้นและการศึกษา
ของ สุเทพ พลอยพลายแก้ว, นิษฐา หรุน่ เกษม, อรนุช
ภาชื่น, และ ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา (2556) ได้พัฒนา
รู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของชุ ม ชนจั ง หวั ด

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลพบุรี พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ คนในชุมชน สิ่งแวดล้อม
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วิธีการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาชุมชน การสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชน การบริหารการจัดการ โดยใช้ยทุ ธศาสตร์
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
แกนน�ำชุมชน และเครือข่ายพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริม
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน พั ฒ นาระบบจั ด การ
สุขภาพ ที่ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุข แกนน�ำ  เครือข่ายพัฒนาสุขภาพ สร้าง
ความตระหนักโดยการศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบ
ความส�ำเร็จ การพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยการจัดท�ำ
แผนงานและโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และการจัดท�ำศูนย์ขอ้ มูลสุขภาพชุมชน ซึง่ จะ
ส่งผลท�ำให้สขุ ภาพตนเองของชุมชนอยูใ่ นระดับดีมาก
3. ปัจจัยตัวบุคคล สมาชิกในชุมชนจะต้อง
มีความตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาสุขภาพของตนเองและการ
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงจะท�ำให้
บุคคลมีพฤติกรรมดูแลตนเองที่เหมาะสม น�ำสู่การมี
สุขภาพจิตที่ดี รัตนาพร วงษ์ตาไข่ (2554) ได้พัฒนา
รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพส�ำหรับเด็ก
ชายวัยเรียน ในสถานสงเคราะห์พบว่า การตระหนักรู้
เป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีท่ �ำให้บคุ คลเกิดพฤติกรรมทาง
สุขภาพทีเ่ หมาะสม และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ตัง้ แต่การมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ปญ
ั หา (Analysis)
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หา
(Decision Making) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา (Implementation) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์จากโครงการ (Benefits) และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ส่งผลต่อ
ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ปฏิบัติท�ำให้
เกิดความสนใจความกระตือรือร้นทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรม

ที่ตนร่วมรับผิดชอบ (รัตนาพร วงษ์ตาไข่, 2554)
อีกทัง้ ชุมชนทีเ่ ปิดโอกาสให้สมาชิกได้มสี ว่ นร่วมตัดสินใจ
กิจกรรมทีจ่ ะท�ำในชุมชน จะสามารถเพิม่ ศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพจิตชุมชน ลดความเครียด และเพิ่ม
ความสุขของประชาชนร้อยละ 100.00 (พรฤดี นิธริ ตั น์,
กมลวรรณ ตาตะคุ, คะนึงนิตย์ พงษ์สิทธิถว, และ
ปิ่นนเรศ กาดอุดม, 2554)
4. อิทธิพลด้านสถานการณ์ มีกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน มีกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี เอื้ออาทรต่อกัน การสร้างเสริม
สุขภาพจิตอย่างมีระบบ ต้องส่งเสริมให้สมาชิกมี
ความรู้ในการประเมินสุขภาพจิตทั้งของตนเอง และ
เพือ่ นสมาชิกในชุมชน ร่วมให้การดูแล ช่วยเหลือ ใส่ใจ
ให้ค�ำแนะน�ำครอบครัว ตลอดจนสามารถส่งต่อแก่
บุคลากรทางการแพทย์ได้ มีการประสานความร่วมมือ
ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน ซึง่ ท�ำให้เกิดการยอมรับ
ท�ำให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ
องค์ความรู้ที่เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร
จากภายในและภายนอกท�ำให้ชุมชนมีสุขภาพจิต
ที่ดีแบบยั่งยืน (ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และ ยุวดี
รอดจากภัย, 2557)
ข้อเสนอแนะ
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ำไป
ขยายผลส่งเสริมสุขภาพกายและจิตในชุมชน เป็น
แนวทางในการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นแนวทาง
ในการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นอื่นๆ ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสยาม ทีใ่ ห้ทนุ
สนับสนุนในงานวิจัยครั้งนี้
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