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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

 
ในปีงบประมาณ 2552 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลในการดาํเนินงานโครงการฯ จาํนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลา้นบาทถว้น) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้างองคค์วามรู้และพฒันาแนวทางเพื่อพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยเร่ิม
ตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงวยัชรา และเผยแพร่องคค์วามรู้ให้กบัหน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการ
พฒันาประชากร เพื่อใหเ้กิดการพฒันาประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนืนาํไปสู่การเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า
ของสงัคมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสมตามยคุสมยั 

 
โครงการฯ แบ่งการดาํเนินกิจกรรมเป็น  2  กลุ่มหลกั  คือ  กลุ่มวยัเด็กและวยัรุ่น  และกลุ่ม

ผูใ้หญ่และผูสู้งอายแุบบครบวงจร  ซ่ึงมีผลการดาํเนินการ  มีดงัน้ี 
1. พฒันาโครงสร้างของโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย 
ประกอบด้วย การจ้างลูกจา้งโครงการฯ  การประกาศ/คาํสั่ง ของโครงการฯ การแต่งตั้งท่ี

ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย  การประชุมระดมความคิดจาก
คณะกรรมการโครงการฯ และอาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมในโครงการฯ  การสรรหาผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เป็นตน้ 
ทั้งน้ีจากการดาํเนินงานในช่วงปีแรก  เป็นการวางโครงสร้างดา้นการบริหารและการจดัการเบ้ืองตน้ 
เพื่อรองรับการขยายตวัของโครงการฯ ในปีต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. พฒันาตน้แบบ (Model)  
ลกัษณะของตน้แบบ (Model)  ประกอบดว้ย กรอบแนวคิด รูปแบบการจดัอบรม รูปแบบการ

ดาํเนินงาน/ขั้นตอนการดาํเนินงาน การทาํเอกสารเผยแพร่ และคู่มือ เป็นตน้   
ตน้แบบจากโครงการฯ ในระยะปีแรก (ปีงบประมาณ 2552) เป็นตน้แบบท่ีพฒันาจากความรู้

สหสาขาวิชาและการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี
และชุมชนรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี และพฒันาเป็นตน้แบบเบ้ืองตน้ เพื่อนาํไปใชใ้นการดูแลและ
พฒันาศกัยภาพของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํตน้แบบมาเผยแพร่/ อบรม การดูแลสุขภาพท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน/
สถาบนั 

ระยะต่อไปจะเป็นการขยายผลการพฒันาตน้แบบโดยประยกุตต์น้แบบใหเ้ขา้กบัสภาพ ปัญหา
ของแต่ละพื้นท่ี  เพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากชุมชนและสงัคม   

 
 



ข 
 

3. ผลผลิตโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย  
ทางโครงการฯ  ดาํเนินงานจดักิจกรรม/ อบรม  เพื่อหาตน้แบบ (Model)  ซ่ึงผลผลิตท่ีไดอ้ยูใ่น

รูปของ กรอบแนวคิด รูปแบบการจดัอบรม รูปแบบการดาํเนินงาน/ขั้นตอนการดาํเนินงาน การทาํ
เอกสารเผยแพร่ และคู่มือ ซ่ึงในปีงบประมาณ 2552 น้ีทางโครงการฯ  ไดผ้ลผลิตท่ีเป็นตน้แบบ (Model)  
จาํนวนทั้งส้ิน 6  ตน้แบบ  เอกสารเผยแพร่/คู่มือ  จาํนวน 5  เล่ม มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัจาํนวน 
12 แห่ง ประชาชนรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียงและวิธีการป้องกนัโรคกว่า ร้อยละ 91 มีตน้แบบท่ีพฒันาจาก
ความรู้ท่ีเป็นองคร์วมจาํนวน 18 สาขา มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบไปพฒันาต่อ จาํนวน 5 
หน่วยงานและมีการจดัอบรมให้หน่วยงานภายนอก จาํนวนทั้งส้ิน 8 คร้ัง และร้อยละ 70 ของกิจกรรม
ยอ่ยท่ีไดด้าํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด นอกจากน้ีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบไปใช ้จาํนวน  60  
หน่วยงาน ซ่ึงส่วนใหญ่ คือ สถาบนัโรงเรียน รองลงมา คือ โรงพยาบาล  
 

การดาํเนินงานดา้นงบประมาณ ขณะน้ีมีการเบิกจ่าย  เป็นจาํนวนทั้งส้ิน  8,575,051 บาท (แปด
ลา้นห้า-แสนเจ็ดหม่ืนห้าพนัห้าสิบเอ็ดบาทถว้น) ทั้งน้ี โครงการฯ มีเงินงบประมาณคงเหลือทั้งส้ิน 
11,424,949 บาท (สิบเอ็ดลา้นส่ีแสนสองหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยส่ีสิบเก้าบาทถว้น) ซ่ึงทางโครงการฯ มี
แผนการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2552 ท่ียงัดาํเนินการไม่เสร็จส้ิน ปรับแผนเพ่ือดาํเนินการต่อเน่ือง
ในปีงบประมาณ 2553 โดยใชเ้งินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2552 ท่ียงัคงเหลือจนถึงวนัท่ี         
31 มีนาคม 2553 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย ประจาํปี 2552 
 

เป้าหมายของโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 
 

 
เพ่ือสร้างองคค์วามรู้และพฒันาแนวทางเพ่ือเป็นตน้แบบในการดูแลประชากรไทย โดยเร่ิม

ตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงวยัชราอยา่งครบถว้น ทั้งดา้นการดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมพฒันาใหเ้ต็ม
ตามศกัยภาพของมนุษยค์นหน่ึงในทุกช่วงวยัอา้งอิงจากหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย  ์โดยประยุกต์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุด เพ่ือใช้ในการดาํเนินการเพ่ือนําไปสู่การเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเหมาะสมตามยุคสมยั โครงการไดแ้บ่งการ
ดาํเนินกิจกรรมเป็น  2  กลุ่มหลกั  คือ  กลุ่มวยัเดก็และวยัรุ่น  และกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายแุบบครบ
วงจร  

  
กลุ่มเป้าหมาย 

สถาบนัหรือชุมชนท่ีจะนาํองคค์วามรู้ไปใชพ้ฒันาประชากรในพ้ืนท่ี และประชาชน          
ทุกช่วงอาย ุ
 
พืน้ท่ีเป้าหมาย   

สถาบนัหรือชุมชนทัว่ประเทศไทย    
(ในระยะแรกเป็นช่วงพฒันาตน้แบบ  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  บุคลากรในโรงพยาบาล

รามาธิบดีและชุมชนรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี) 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย ประจาํปี 2552 

ผลผลติของโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 
 
  

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย  ดาํเนินการพฒันาต้นแบบและเผยแพร่ให้กบั
ประชาชน/หน่วยงาน/สถาบนั  เพ่ือนาํไปใชใ้นการดูแลและพฒันาศกัยภาพของประชากร  ดงัน้ี 

1) บุคคลท่ีมีสุขภาพปกติจะเนน้ท่ีการส่งเสริมสุขภาพ การคน้หาและป้องกนัโรคก่อนท่ี 
จะเกิดภาวะทุพพลภาพข้ึน   

2) บุคคลท่ีเจบ็ป่วยจะไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม   
ตน้แบบโครงการฯ เป็นตน้แบบท่ีพฒันาจากทีมสหสาขาวิชาและจะดาํเนินการเผยแพร่  

อบรม  และประยกุตใ์หเ้ขา้กบัปัญหาของแต่ละพื้นท่ี  เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับจากชุมชนและสังคม ท่ี
จะนาํตน้แบบไปพฒันาศกัยภาพของประชากรไทย โดยในระยะเร่ิมแรกจะเป็นตน้แบบนาํร่องท่ี
พฒันาศกัยภาพอยา่งเป็นองคร์วมโดยอาศยัหลกัการบริการทางการแพทยแ์ละการสร้างเสริมสุขภาพ 
ซ่ึงคลอบคลุมทั้งทางกาย(body) ทางจิต(mind) ทางสังคม(society)และทางจิตวิญญาณ(soul) ผ่าน
กลุ่มตวัอยา่งและการจดักิจกรรม รวมทั้งทาํการพฒันาตน้แบบนาํร่องอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดเป็น
ตน้แบบพฒันาศกัยภาพประชากรไทย อนัจะนาํไปสู่การขยายผลในระดบัประชาชน ชุมชน สังคม 
และระบบสาธารณสุขต่อไปเพ่ือให้ประชากรไทยสามารถพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ส่งผลให้เกิด
พลงัขบัเคล่ือนในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื  
 ในปีงบประมาณ 2552 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดรั้บจดัสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลในการดาํเนินงานโครงการฯ จาํนวน 20,000,000 บาท (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น) ซ่ึงไดด้าํเนิน 
โครงการฯ ตามลกัษณะผลผลิตดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 

1. กลุ่มเด็กและวยัรุ่น หมายถงึ กลุ่มบุคคลทีม่ช่ีวงอายุตั้งแต่ ก่อนปฎสินธิ จนถงึ 18 ปี 
    1).    การตรวจคดักรองสารพิษหรือโลหะหนกัของสตรีตั้งครรภ ์ทารกแรกเกิด 
    2).    การพฒันารูปแบบโรคพนัธุกรรมเพ่ือสาธารณสุข (เพ่ือแม่และเดก็)  
    3).    การดูแลทารกเกิดก่อนกาํหนดอยา่งต่อเน่ืองและรอบดา้น  
    4).    การตรวจหา Free Fetal DNA ในกระแสเลือดมารดา  
    5).    การตรวจคดักรองการมองเห็น  
    6).    การพฒันารูปแบบคลินิกตรวจสุขภาพเดก็ดี  
    7).    การเล้ียงลกูดว้ยนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว  
    8).    การจดัการความปลอดภยัในเดก็ก่อนวยัเรียน  
    9).    Comprehensive School health  
  10).  เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวยัรุ่นไทย  
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2. กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบครบวงจร หมายถงึ กลุ่มบุคคลทีม่ีช่วงอายุตั้งแต่18 ปีขึน้ไป 
1) การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวิตของผูใ้หญ่  
2) การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการของผูใ้หญ่ 
3) การจดัการและการลดความเส่ียงการเกิดโรคเร้ือรังในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 

3.1)  การสาํรวจภาวะสุขภาพและปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรังในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3.2)  การจดัทาํฐานขอ้มูลความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ xenobiotic metabolism 
genes และ environmental exposure ในบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

4) การประเมินภาวะเส่ียงต่อการไดรั้บโลหะหนกั ตะกัว่และแคดเมียม ในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 
5) การพฒันารูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังในผูใ้หญ่และ

ผูสู้งอาย ุ
6) การดูแลผูสู้งอายอุยา่งครบวงจรและต่อเน่ือง 

6.1)  การสาํรวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมองและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มอาย ุ50 ปี
ข้ึนไป 
6.2)  การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

 
อย่างไรก็ตาม  การดาํเนินโครงการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2552 ยงัไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายโครงการฯ ไดท้ั้งหมด การดาํเนินโครงการฯ ยงัคงตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง จนกว่า
ประชากรไทยในทุกพ้ืนท่ีจะไดรั้บการพฒันาอยา่งครบวงจรในทุกช่วงวยั อนัจะนาํไปสู่การพฒันา
ดา้นอ่ืนๆ ของสงัคมและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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กรอบแนวคดิการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 
  
  

ขยายผล 

ประชาชน ชุมชน สงัคม ระบบสาธารณสุข 

สุขภาพ 

บริการทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ 

กลุ่มตวัอย่างและ
กจิกรรม 

ต้นแบบ       
พฒันาศักยภาพ
ประชากรไทย 

ประชากรสามารถพฒันาได้เตม็ตามศักยภาพ 
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แนวคดิต้นแบบพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

  
  

วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
บริการทางการแพทย์ + การสร้าง

เสริมสขภาพ 

จัดกจิกรรม/อบรม 

ติดตามและประเมินผล 

-  กลุ่มอาย ุ
-  ปัจจยัเสี่ยงดา้นสุขภาพ 

ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัต ิ

ประเมนิ 

พฒันาศักยภาพ
ประชากรไทยใน
ด้านสุขภาพ 
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แนวคดิต้นแบบพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

ขั้นวเิคราะห์ 
 การวิเคราะห์ ประกอบดว้ย  2 ส่วน คือ กลุ่มอาย ุและปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ เพ่ือกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั 

1.1  กลุ่มอาย ุ สามารถจาํแนกตามช่วงอายไุด ้6 ช่วงอาย ุดงัน้ี  
1) ช่วงเร่ิมปฏิสนธิ-ทารกแรกเกิด 2) ช่วงเดก็ปฐมวยั 3) ช่วงเดก็วยัเรียน 4) ช่วงวยัรุ่น 
5) ช่วงวยัผูใ้หญ่ และ 6) ช่วงผูสู้งอาย ุ

1.2  ปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ  จาํแนกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1.2.1  ดา้นระบาดวิทยาและประชากร  เช่น อายเุฉล่ียเม่ือแรกเกิด  อตัราการตายของ

ทารกและอตัราการตายของมารดา ความสูญเสียทางสุขภาพเน่ืองจากโรคภยัต่างๆ  (burden of 
diseases) ปัญหาโรคท่ีไม่ติดต่อ (non-communicable diseases) และการวางแผนครอบครัว   เป็นตน้ 

1.2.2  ดา้นเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  ปัญหาช่องว่างการกระจายรายได ้ ปัญหาดา้น        
ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน  และปัญหาความรุนแรง เป็นตน้ 

1.2.3  พฤติกรรมดา้นสุขภาพ  เช่น  การบริโภคของประชาชน  การดูแลสุขภาพเม่ือ
เจบ็ป่วย  และการทาํงานและการประกอบอาชีพท่ีเส่ียงต่อสุขภาวะ เป็นตน้ 

1.2.4  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  ปัญหาดา้นมลภาวะ  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการทาํงาน 
(occupational environment)  และปัญหาการจดัหานํ้าสะอาด (safe  water)  สาํหรับการอุปโภคและ
บริโภค  เป็นตน้ 

ขั้นสังเคราะห์ 
 คือ การนาํศาสตร์ทางดา้นการบริการทางการแพทย ์(ประกอบดว้ย การตรวจคดักรอง การ
ตรวจวินิจฉัย  และการรักษา)  และการสร้างเสริมสุขภาพ มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือสร้างเสริมพฤติกรรม
ทั้งในระดบับุคคล และสภาพสงัคมรอบดา้น 

ขั้นจดักจิกรรม/เผยแพร่/อบรม 
 คือ การนาํแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและผลสัมฤทธ์ิจากการสร้างเสริมพฤติกรรมมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพฒันาวิธีการในการเผยแพร่ขอ้มูล รวมทั้งการจดักิจกรรม การจดัอบรม 
หรือจดัทาํเอกสาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีแก่ผูท่ี้ร่วมกิจกรรมและสามารถนาํ
ความรู้และประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถาวร 
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ขั้นติดตามและประเมนิผล 
คือ  การติดตามการดาํเนินงานแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้มีการดาํเนินงานบรรลุตามแผนงานท่ี

กาํหนดโดยผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  และมีการปรับปรุงแกไ้ขในจุดท่ีบกพร่อง 
เพ่ือใหไ้ดต้น้แบบท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกสถานท่ี  โดยการติดตาม
และประเมินผลแบ่งไดเ้ป็น   4 ระยะ ดงัน้ี 

1. ระยะการดาํเนินงาน  เป็นการติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ 
และปรับปรุงแกไ้ขในจุดท่ีบกพร่อง 

2. ระยะแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นการประเมินโครงร่างตน้แบบการสร้างเสริม 
สุขภาพ  ว่ามีความเหมาะสมและเหมาะจะนาํไปพฒันาและใชก้บักลุ่มเป้าหมายใด และปรับปรุง   
แกไ้ขในจุดท่ีบกพร่อง 

3. ระยะการจดักิจกรรม  เป็นการติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรม อบรม และเผยแพร่  
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือให้การจดักิจกรรมมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วม     
กิจกรรม รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  เป็นตน้    
โดยปรับปรุงแกไ้ขในจุดท่ีบกพร่อง 

4. ระยะการนาํตน้แบบไปประยกุตใ์ช ้ เป็นการประเมินผลหลงัจากนาํตน้แบบการสร้างเสริม 
สุขภาพประชากรไทยมาใช้ปฏิบัติจริง  ตามขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีกาํหนดไว้  เพ่ือพิสูจน์
ประสิทธิภาพของต้นแบบท่ีเหมาะสมแต่ละชุมชนหรือท้องถ่ิน  เพ่ือกาํหนดขอ้จาํกดัในการนาํ
ตน้แบบไปใชแ้ละปรับเปล่ียนวิธีการให้มีประโยชน์สูงสุด  แก่การสร้างเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ประชากรไทยใหมี้สุขภาพดีในทุกช่วงอาย ุ
 
พฒันาศักยภาพประชากรไทยในด้านการดูแลสุขภาพ 

คือ การพฒันาศกัยภาพประชากรไทย ในลกัษณะของตน้แบบ (Model)  เช่น กรอบแนวคิด 
รูปแบบการจดัอบรม รูปแบบการดาํเนินงาน/ขั้นตอนการดาํเนินงาน การทาํเอกสารเผยแพร่ และ
คู่มือ เป็นตน้ 

โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดทักษะส่วนบุคคล  มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติตนเป็นผูมี้สุขภาวะท่ีดี  ซ่ึงจะส่งผลต่อบุคคลรอบข้างในชุมชน ทั้ งครอบครัว 
โรงเรียน และสถานท่ีทาํงาน  ในดา้นสภาพสังคม  เม่ือคนส่วนใหญ่มีสุขภาวะท่ีดี  จะนาํให้เกิด
สังคมท่ีมีสุขภาวะดว้ยเช่นกนั  นอกจากน้ีระบบบริการสาธารณสุข เป็นผลจากการจดัอบรมหรือ   
จดัทาํเอกสารเผยแพร่ดา้นสาธารณสุข  เพ่ือนาํไปพฒันาระบบการบริการดา้นสาธารณสุขต่อไป 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

ผลการดาํเนินงานทีสํ่าคญั 
กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

 
 

กลุ่มเด็กและวยัรุ่นมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพฒันาแนวทางเพ่ือพฒันา
ตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยโดยเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงวยัรุ่น และเผยแพร่องค์
ความรู้เหล่านั้นใหก้บัหน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาประชากร  

โดยในระยะเร่ิมแรกเป้าหมายของกลุ่มเด็กและวยัรุ่นนั้นจะเป็นการสร้างตน้แบบในการ
พฒันาประชากร การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ และการสร้างเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั โดยผา่นการ
จดักิจกรรม อบรม ดงัแสดงในตารางผลผลิตการดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2552 ดงัน้ี 

 
ผลผลติ  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ทาํได้จริง 

ตน้แบบในการพฒันาประชากร ตน้แบบ 2 2 

มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่อยา่งนอ้ย เล่ม 1 1 

มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัจาํนวน แห่ง 3 8 

ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค ร้อยละ 80 100 

มีตน้แบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองคร์วม สาขา 3 9 

มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใชอ้ยา่งนอ้ย  หน่วยงาน 3 54 

มีการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายนอก คร้ัง 1 6 

ร้อยละของกิจกรรมยอ่ยท่ีดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด ร้อยละ 70 70 
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        ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

กจิกรรม       อนามยัโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเดก็วยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม 
                     Comprehensive School health 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการประเมินและคดักรองสุขภาพของเดก็วยัเรียนโดยพยาบาล 
อนามยัโรงเรียน    

2. สร้างนวตักรรมการบริการเพ่ือพฒันาตน้แบบระบบสาธารณสุขของประเทศ และพฒันา 
ศกัยภาพของเดก็วยัเรียนอยา่งเป็นองคร์วม  

3.  เพ่ือหาอตัราความชุกของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหลก็ในเด็กนกัเรียนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ความผดิปกติดา้นการมองเห็น การไดย้นิ และปัญหาการเรียน 
  
เป้าหมาย  
 มีตน้แบบการใหบ้ริการอนามยัโรงเรียนและระบบคดักรองสุขภาพแบบองคร์วม 

  
ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. รับทราบปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในเดก็วยัเรียนเพื่อนาํไปสู่แนวทางการช่วยเหลือและ 
ป้องกนัปัญหาต่อไป 

2. เดก็ท่ีมีปัญหาสุขภาพและปัญหาการเรียนจะไดรั้บการดูแลและติดตามอยา่งต่อเน่ือง    
โดยพยาบาลอนามยัโรงเรียน มีระบบส่งต่อและติดตามท่ีเป็นมาตรฐาน 
 
ผลผลติ(Output)   
       

เชิงปริมาณ : 

ตน้แบบในการพฒันาประชากร 1 ตน้แบบ 

มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ - เล่ม 

มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั - แห่ง 

เชิงคุณภาพ :  

ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค  100 ร้อยละ 

 มีตน้แบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองคร์วม  
คือ สาขา 1. การป้องกนัและการสร้างเสริมสุขภาพ   2. โภชนวิทยา 

2 สาขา 



10 
 

        ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใช ้
คือ 1.โรงเรียนอนุบาลสามเสน 2.โรงเรียนสวนมิสกวนั 

2 หน่วยงาน 

มีการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายนอก 1 คร้ัง 

เชิงเวลา : 

ร้อยละของโครงการยอ่ยท่ีดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด 100 ร้อยละ 

 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

1. ตน้แบบดา้นการใหบ้ริการงานอนามยัในโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพเดก็วยัเรียนอยา่ง 
เป็นองคร์วม  ดงัแผนภูมิท่ี 1 
 

2. มีการพฒันาพยาบาลอนามยัโรงเรียน 1 คน เพ่ือดูแลเดก็ในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโดย 
พยาบาลไดรั้บการ ฝึกฝนทกัษะในดา้นการตรวจร่างกายเดก็ขั้นพ้ืนฐาน การตรวจวดัสายตา และ
ตรวจการไดย้นิ  และพฒันาเป็นตน้แบบการพฒันาพยาบาล: ดา้นการใหบ้ริการงานอนามยัโรงเรียน
และการคดักรองสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
ดงัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิที่ 1 ต้นแบบด้านการให้บริการงานอนามัยโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

 
 
 
 

                                                                                              เข้าร่วม
 
                                                                                
 
 
 

                                                 ไม่เข้าร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อโรงเรียน 
(เริ่มการทาํงานปีการศึกษาต่อไป) 

ไม่
ปก

ติ

ทมีแพทย์
และพยาบาล 

พฒันาต้นแบบ
พยาบาล 

ประชุมผู้ปกครอง 
ระดบัชั้นป.1,ป.4 

(เทอม 1) 

-  กมุารแพทย ์
-  จิตแพทยเ์ด็ก  
และวยัรุ่น 
-  จกัษุแพทย ์
-  แพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นหู  คอ  จมูก 
-  อาจารยพ์ยาบาล 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

พยาบาล
อนามัยรร.
ในสังกดั
กทม. 

วางแผนการ
ทาํงานและดูแล
เดก็ร่วมกนั 

คดัออก 

สรุปปัญหา/ การให้      
ความช่วยเหลือ 

(ร่วมกบัผูบ้ริหารรร. และ
เจา้หนา้ที่สาธารณสุข) 
   - วางแผนการทาํงาน 

จดักจิกรรม
อบรม/ รณรงค์ 

(ปิดเทอม/เทอม 2) 
   -ให้ความรู้              
   การป้องกนั 
  -สร้างเสริมสุขภาพ 

ตรวจสุขภาพและตรวจคดักรอง 

ปกติ 

ปกติ 

ปกติ 

ตรวจสุขภาพเดก็

ตรวจคัดกรอง
(มองเห็น, ได้ยิน)

ตรวจคดักรอง 
ภาวะซีด

แนะนําการ   
ดูแลสุขภาพ 

(ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจ)

รายงานผลและ
ให้คาํแนะนํา 

ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

พยาบาลอนามัยตรวจ 

ติดตามผลเด็กที่มีปัญหา 

Hb 
(ปีละ 1 ครั้ง จน Hb   

ปกติ ติดต่อกนั 2 ครั้ง)

การมองเห็น/  
การได้ยิน 

(ปีละ 1 ครั้ง) 

รักษา 

ให้คาํแนะนํา   
แก่ครูพยาบาล/
ครูช่วยเหลือ
เดก็นร. รพ.รามา รพ.อืน่ 

โทรแจ้ง  
ผู้ปกครอง 

การตรวจร่างกายเด็ก
วยัเรียนและการดูแล
ปัญหาที่พบบ่อย 

การตรวจคดักรอง 
ดา้นการมองเห็น 

การตรวจคดักรอง 
ดา้นการไดย้นิ 

การใหค้วามช่วยเหลือ
และใหค้าํแนะนาํ 
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        ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

 
วธิีสอน/ ระยะเวลา 

 
 
 
 

ทกัษะการตรวจคดักรอง 
และการช่วยเหลอื 

การตรวจร่างกายเด็ก
วยัเรียนและการดูแล
ปัญหาที่พบบ่อย 

การตรวจคดักรอง 
ดา้นการมองเห็น 

สถานที่ 
(ผู้สอน) 

OPD เดก็ 
(กมุารแพทย์) 

OPD ตา 
(เจ้าหน้าที่คดักรองการมองเห็น) 

ติดตามและสังเกต 
(สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชม. 

ระยะเวลา 4 เดอืน) 

การใชเ้ครื่องมือ Snellen  chart 
(ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) 

การใชเ้ครื่องมือ OAE 
(ระยะเวลา 40 ชั่วโมง) 

การตรวจคดักรอง 
ดา้นการไดย้นิ 

OPD หู 
 (เจ้าหน้าที่คดักรองการได้ยนิ) 

ทกัษะการให้
คาํแนะนาํ 

โรงเรียน/ OPD  
 (กมุารแพทย์, อาจารย์พยาบาล) 

ติดตาม สงัเกต และปฏิบตัิจริง 
(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชม.

ระยะเวลา 4 เดือน) 

ดูแลเด็ก 
ที่มีปัญหา 

กมุารแพทย์
ใหค้าํปรึกษา 

ส่งต่อ

พฒันาคู่มือ 
การดูแลเดก็ในโรงเรียน

และการส่งต่อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่2 ต้นแบบการพฒันาพยาบาล: ด้านการให้บริการงานอนามัยโรงเรียนและการคดักรองสุขภาพแบบองค์รวม 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

3. ผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพโดยพยาบาลอนามยัโรงเรียนในนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ประจาํปี 2552  จาํนวน 491 คน  เป็นนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนจาํนวน 319 คน  คิดเป็น    
ร้อยละ65 และมีนกัเรียนโรงเรียนสวนมิสกวนัจาํนวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ35  แบ่งเป็นนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 246 คน (50.1%)  และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จาํนวน 245 
คน (49.9%) 
 

4. ผลการตรวจสุขภาพเดก็นกัเรียนจาํนวน 491 คน พบวา่เดก็ส่วนใหญ่มีปัญหาสายตาสั้น  
(subnormal vision: VA 20/30 or less at least one eye) 198 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  รองลงมาคือ
ปัญหาฟันผ ุ197 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.1  และพบภาวะอว้น 86 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามลาํดบั  
ส่วนปัญหาดา้นคอ พบคอแดงอกัเสบ 22  คน (4.5%)  ดา้นผิวหนงั  พบภาวะผืน่คนั 14 คน (2.9%)  
ดา้นภาวะซีด  พบวา่สงสยัมีภาวะซีด 6 คน (1.2%)  และดา้นปอด พบ 1 คน (0.2%)  ส่วนของปัญหา
เร่ืองหู ต่อมนํ้าเหลือง หวัใจ และทอ้งพบว่าเดก็ทุกคนไม่มีความผดิปกติ   ดงัแผนภูมิท่ี 3  
 

 
 
 
 

แผนภูมทิี ่3   ผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพเด็กนักเรียน 
 
การติดตาม     สรุปผลการตรวจคดักรองทางสุขภาพเดก็รายบุคคลและแจง้ใหก้บัผูป้กครองทุกท่าน
ทราบ  พร้อมทั้งแนบเอกสารคาํแนะนาํในการดูแลรักษาสุขภาพตามปัญหาท่ีพบ 
 

สา
ยต

าสั้
น 

ฟัน
ผุ 

อ้ว
น 

คอ
แด

งอ
กัเส

บ 

ผวิ
หนั

งผ
ืน่ค

นั 

สง
สัย

ภา
วะ
ซีด

 

ปอ
ด 
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        ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

5. การตรวจคดักรองภาวะซีด  มีเดก็จาํนวน 226 คน ท่ีพอ่แม่เขา้ร่วมกิจกรรมการเจาะเลือด 
เพ่ือคดักรองภาวะซีดจากการขาดธาตุเหลก็ผลการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนและร้อยละของเด็กนักเรียนทีม่ปัีญหาซีด 
 

                         โรงเรียน            

ผลการตรวจ 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(n=167) 

โรงเรียนสวนมิสกวนั 
(n=59) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ป. 1(n=68) ป. 4(n=109) ป. 1(n=19)  ป.4(n=40) N=226 

โลหิตจาง(Hb <11.5) 11 4 7 7 12.8 

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหลก็
(ferritin<12 ) 

0 2 0 1 1.3 

ภาวะพร่องธาตุเหลก็ 
(ferritin<30 ) 

11 19 3 8 18.1 

MCV< 80  43 52 13 21 57 

ผลการตรวจ Hb typing(n=131) 
AE 
EE 
AA2 
CS 
Other 

 
12 
0 

28 
3 
2 

 
12 
1 
37 
3 
0 

 
5 
1 
6 
0 
1 

 
6 
1 
13 
1 
 

 
26.7 
2.3 
64.1 
4.6 
2.3 

 
การติดตาม     เด็กจาํนวนทั้ง 29 คน ท่ีมีปัญหาซีด อยูใ่นระหว่างการติดตามมารับการรักษาโดยให้
พ่อแม่เลือกสถานบริการทางการแพทยต์ามสิทธิท่ีมี หรือจะมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี
กไ็ด ้
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        ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

กจิกรรม       เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพวยัรุ่นไทย 
 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการการดูแลนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาอยา่งเป็นระบบ    
2. เพ่ือพฒันาตน้แบบระบบการดูแลช่วยเหลือ การส่งต่อ และการใหค้าํปรึกษากบัพ่อแม่          

ผูป้กครอง และบุคลากรท่ีทาํงานเก่ียวกบัวยัรุ่นอยา่งเป็นองคร์วม  
3. เพ่ือหาพฤติกรรมเส่ียงในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใน 4 โรงเรียนนาํร่อง 
4. การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือแม่วยัรุ่นท่ีตั้งครรภอ์ยา่งเป็นองคร์วม 

  
เป้าหมาย  

1. มีตน้แบบระบบคดักรองสุขภาพของนกัเรียนมธัยมศึกษาในโรงเรียน  
2. มีตน้แบบคลินิกวยัรุ่นในโรงพยาบาลเพ่ือดูแลคนไขว้ยัรุ่นอยา่งครบวงจร ไดแ้ก่ คลินิก      

วยัรุ่น การให้บริการสายด่วนสุขภาพเพื่อให้คาํปรึกษาโดยพยาบาล และนักจิตวิทยา รวมถึง          
การใหบ้ริการส่งต่อในกรณีท่ีตอ้งการพบแพทยส์หสาขาวิชาชีพ 

3. การขยายผลระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
4. แม่วยัรุ่นท่ีมาฝากทอ้งท่ีโรงพยาบาลไดรั้บการดูแลตั้งแต่ก่อนคลอด – หลงัคลอด และ      

การเล้ียงดูบุตร 
  

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
1. การดูแลสุขภาวะวยัรุ่นท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาอยา่งเป็นองคร์วมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

และพฒันาระบบการติดตามผล และส่งต่อในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยา  
2. การพฒันาตน้แบบการดูแลสุขภาพวยัรุ่นในโรงพยาบาล 
3. การดูแลแม่วยัรุ่นโดยสหสาขาวิชาชีพ การดูแลตั้งแต่ก่อนคลอด – หลงัคลอด และ 

การเล้ียงดูบุตร 
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        ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น 

ผลผลติ(Output)  

เชิงปริมาณ : 

ตน้แบบในการพฒันาประชากร 1 ตน้แบบ 

มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ 1 เล่ม 

มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 6 แห่ง 

เชิงคุณภาพ :  

ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค  100 ร้อยละ 

 มีตน้แบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองคร์วม  
คือ สาขา 1. สร้างเสริมสุขภาพ  2. พฒันาการวยัรุ่น 3. พฤติกรรมเส่ียง 

3 สาขา 

มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใช ้
คือ โรงเรียนทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

50 หน่วยงาน 

มีการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายนอก 1 คร้ัง 

เชิงเวลา : 

ร้อยละของโครงการยอ่ยท่ีดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด 100 ร้อยละ 

 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

1. การขยายผลระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใชโ้ปรแกรมคดักรองพฤติกรรมเส่ียงใน 
การคดักรองใหก้บัโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  

2. ผลการคดักรองพฤติกรรมเส่ียงของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน6โรงเรียน 
ไดแ้ก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค ์โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม และโรงเรียนดาํรงราษฎร์สงเคราะห์            
(ตารางท่ี 2) 
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        ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเดก็และวยัรุ่น  

ตารางที ่2-1 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงจาํแนกตามโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละภูมิภาค ปีการศึกษา 2551    
 
 

พฤตกิรรมเสี่ยง 

รร.นวมินทราชินู
ทศิ บดินทรเดชา 
กรุงเทพมหานคร 
(n = 3,208 คน ) 

รร.วฒัโนทยั
พายพั 

เชียงใหม่ 
(n = 2,762 คน) 

รร.หาดใหญ่ 
รัฐประชาสรรค์ 

สงขลา 
(n = 2,517 คน) 

รร.สิรินธร 
สุรินทร์ 

 
(n =  2,505 คน) 

รร.ประโคนชัย
พทิยาคม 
บุรีรัมย์ 

( n = 2,737 คน) 

รร.ดํารงราษฎร์
สงเคราะห์ 
เชียงราย 

(n =  2,472 คน) 

1. อยูก่บัพ่อหรือแม่คนเดียว 12.80 20.22 15.30 13.17 11.11 17.09 
2.  เศรษฐฐานะตํ่า 12.84 29.49 28.05 23.55 44.14 46.55 
3.  พอ่แม่ใชส้ารเสพติด 28.61 31.16 39.01 30.46 31.82 31.90 
4.  ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 2.40 2.90 4.53 2.67 5.19 2.68 
5.  สถานะสมรสพ่อแม่ 14.05 20.07 14.86 12.85 12.46 16.38 
6.  คบเพื่อนมีปัญหา 15.54 11.52 12.48 5.67 14.98 20.91 
7. ไม่มีที่ปรึกษาเวลาทุกขใ์จ 13.14 12.25 8.46 7.11 11.44 7.56 
8.  กิจกรรมทางศาสนา 70.03 69.13 72.07 72.34 66.75 70.78 
9.  ความนบัถือตนเอง       
     -  ครอบครัว ตํ่า 0.54 0.51 0.32 0.40 0.55 0.62 

 ปานกลาง 35.61 28.83 25.86 27.38 34.47 32.30 

 สูง 64.53 71.35 73.94 72.50 66.19 67.08 

     -  โรงเรียน   ตํ่า 1.35 0.65 0.52 0.36 0.88 0.70 

 ปานกลาง 66.89 57.88 51.41 59.00 68.86 65.64 

 สูง 32.33 42.70 48.31 41.84 31.40 33.66 
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ตารางที ่2-2 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงจาํแนกตามโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละภูมิภาค ปีการศึกษา 2551 (ต่อ) 
 
 

พฤตกิรรมเสี่ยง 

รร.นวมนิทราชินูทศิ 
บดนิทรเดชา 

กรุงเทพมหานคร 
(n = 3,208 คน ) 

รร.วฒัโนทยั
พายพั 

เชียงใหม่ 
(n = 2,762 คน) 

รร.หาดใหญ่ 
รัฐประชาสรรค์ 

สงขลา 
(n = 2,517 คน) 

รร.สิรินธร 
สุรินทร์ 

 
(n =    2,505  คน) 

รร.ประโคนชัย
พทิยาคม 
บุรีรัมย์ 

( n = 2,737 คน) 

รร.ดาํรงราษฎร์
สงเคราะห์ 
เชียงราย 

(n =  2,472 คน) 

10.   อุบตัิเหตุ 63.99 66.14 57.81 68.90 52.89 56.32 
11.   ความปลอดภยั 34.43 23.40 34.13 17.17 32.75 28.47 
12.   ภาวะซึมเศร้า 25.64 21.33 19.83 18.80 22.70 30.38 
13.   สูบบุหรี่ 5.84 5.11 6.60 2.44 7.53 6.06 
14.   ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 31.05 25.75 21.30 18.44 24.23 30.55 
15.   สารเสพติดอื่นๆ 0.54 0.51 0.99 0.20 0.95 0.83 
16.   เพศสมัพนัธ์ 1.93 2.79 3.97 2.08 4.42 5.42 
17.   นํ้าหนกัดวั 29.12 26.01 29.28 25.27 23.97 18.67 
18.   เกรดเฉลี่ย 47.67 51.27 50.54 32.22 63.87 45.26 
19. ปัญหาการเรียน 38.41 47.90 38.22 51.86 53.74 58.78 
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3. การใหบ้ริการสายด่วนสุขภาพเพื่อใหค้าํปรึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 – สิงหาคม  
2552 (แผนภูมิท่ี 4 -6) 
 
แผนภูมทิี ่4 จาํนวนผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพ ปี 2551-2552 

 
 
แผนภูมทิี ่5 เปรียบเทยีบการรับบริการสายด่วนสุขภาพ จําแนกตามเพศ 
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เร่ือง/ ประเด็นทีผู่้ รับบริการต้องการคําปรึกษา

35.48

12.9 16.13

51.93

17.68

0

35.5

7.188.84
13.26

0

20

40

60

80

100

เพศสัมพนัธ์ สุขภาพ พฤติกรรม จิตเวช อ่ืนๆ เร่ือง

ร้อยละ

2551

2552

 แผนภูมทิี ่6 เร่ือง/ประเดน็ท่ีผู้รับบริการต้องการคาํปรึกษา 

ในเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2551 มีผูรั้บบริการทั้งหมด 31 คน เป็นชายจาํนวน 15 คน 
(48.39%) และเป็นหญิงจาํนวน 16 คน (51.61%) และปีพ.ศ. 2552 (ถึงเดือน สิงหาคม 2552)      มี
ผูรั้บบริการทั้งหมด 181 คน  เป็นชายจาํนวน 38 คน (20.99%) และเป็นหญิงจาํนวน 143 คน 
(79.01%)  หวัขอ้เร่ืองท่ีปรึกษามากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2551 และ 2552 คือ เร่ืองเพศสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 และ 51.93 ตามลาํดบั 

 
4. การดูแลนกัเรียนมธัยมศึกษาในคลินิกวยัรุ่นในโรงเรียนโดยแพทย ์พยาบาล และ 

นกัจิตวิทยาในโรงเรียนจาํนวน 4 โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ในปีการศึกษา 2551 มีนกัเรียนเขา้รับ
บริการจาํนวน 277 คน เป็นการใหค้าํแนะนาํแบบรายบุคคล จาํนวน 7 คน ปัญหาท่ีมาพบคือ ปัญหา
พฤติกรรม และจิตเวช และแบบกลุ่มเร่ืองเพศศึกษา จาํนวน 270 คน 
 

5. การพฒันาตน้แบบการดูแลแม่วยัรุ่น  เป็นการปฏิบติังานร่วมกนักบัภาควิชาสูตินรีเวช 
ศาสตร์  คนไขจ้ะเป็นแม่วยัรุ่นท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี เดือนมกราคม – สิงหาคม 2552 มีแม่วยัรุ่น      เขา้
รับบริการ 38 คน ดงัแผนภูมิท่ี 7
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แผนภูมทิี ่7 การพฒันาต้นแบบการดูแลแม่วยัรุ่น 
 

                     ขั้นตอน                             กจิกรรม                     บุคลากร

  - นกัสังคมสงเคราะห์ 

ตรวจสุขภาพ 
ใหค้วามรู้ในการวางแผนครอบครัว, ทกัษะชีวิต 
การเล้ียงดูบุตร (นมแม่, อาหารเสริมตามวยั, การ
ดูแลในคลินิกเด็กสุขภาพดี)  ติดตามการเล้ียงดู
บุตร เยีย่มบา้น 

-   แพทย ์
-   แพทย ์
-  พยาบาล 
-  นกัสังคมสงเคราะห์ 

ไม่มคีวามเส่ียง 

คลินิกฝากครรภ ์

คลอด* 

No** 
No 

ANC 

คลินิกเจริญพนัธ์ุ      อังคารท่ีใกลท่ี้สุด   
+ คลินิกวยัรุ่น      ศุกร์ท่ีใกลท่ี้สุด 

วยัรุ่นทีต่ั้งครรภ์  (อายุ< 20 ปี) 
OPD สูติฯ  / คลินิกวยัรุ่น / 
คลินิกส่งเสริมการเล้ียงดู 

- ตรวจ + รักษา 
- คดักรอง  
  (ทาํแบบสอบถาม) 

- สูติแพทย ์
- นกัจิตวิทยา  
- พยาบาล 

- สูติแพทย ์
- กมุารแพทย,์จิตแพทย ์
  และนกัสงัคม
สงเคราะห์    

 Yes 

-  ตรวจสุขภาพ 
-  ใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก 
-  ประเมินผลกระทบจากการตั้งครรภข์อง  
   ผูป่้วยและครอบครัว 
- เสริม Self esteem, ประเมินทกัษะชีวิต 

ประสานงานใหค้วามช่วยเหลือ, แกปั้ญหา 
ประสานครอบครัว,โรงเรียน 

วางแผนหลงัการคลอด, การเล้ียงดูบุตร, 
การกลบัไปศึกษาต่อ 

-  นกัสงัคมสงเคราะห์ 
-  แพทย ์/ พยาบาล/  
   นกัจิตวิทยา 

- แพทย ์
- พยาบาล 
- นกัจิตวิทยา / 
   นกัสงัคมสงเคราะห์   

-  แพทย ์/ พยาบาล/  
   นกัจิตวิทยา /  
   นกัสงัคมสงเคราะห์ 

นดัเขา้คลินิกวยัรุ่นศุกร์ที ่2 อีก 2 เดือนต่อมา 

Yes 

มคีวามเส่ียง 
- อายนุอ้ยกว่า 15 ปี 
- ฝากครรภ ์ตามปกติ 
- นดัคร้ังท่ี 1 คลินิกวยัรุ่น  
ศุกร์ที่ 2 ของเดือนทีใ่กล้ทีสุ่ด 

สังคมสงเคราะห์ 

การติดตามหลงัคลอด   
ท่ีสูติฯ 

+ Adolescent Clinic 

Yes 

No 

ฝากครรภท่ี์ สูติฯ 
ตามปกติ + นดัคร้ังท่ี 2 
คลินิกวยัรุ่น เม่ืออายุ

ฝากครรภท่ี์สูติฯ 
ตามปกติ + นดัคร้ังท่ี 3 
คลินิกวยัรุ่น เม่ืออายุ

คลอดแลว้ 
ตอ้งการลกู 

ตอ้งการยติุการตั้งครรภ ์
หอ้ง
คลอด 

คลินิกเจริญพนัธ์ุ 

* ในกรณีท่ีมาคลอดโดยไม่ได ้ฝากครรภ ์พยาบาลประจาํหอผูป่้วย 
** ในกรณีท่ียติุการตั้งครรภไ์ม่ได ้ เน่ืองจาก อายคุรรภ ์และสุขภาพ   

กรุณาโทร.แจง้ นกัสังคมฯ และนกัจิตวิทยา  
หรือนดัเขา้คลินิกวยัรุ่นศุกร์ท่ี 2 ท่ีใกลท่ี้สุดของเดือน 

21 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

ผลการดาํเนินงานทีสํ่าคญั 
กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

 
กลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุแบบครบวงจรมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพฒันา

แนวทางเพ่ือพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยโดยเร่ิมตั้งแต่วยัผูใ้หญ่ไปจนถึงวยั
ผูสู้งอายุและเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้นให้กบัหน่วยงาน/สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันา
ประชากร  

โดยในระยะเร่ิมแรกเป้าหมายของกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุแบบครบวงจรนั้นจะเป็นการ
สร้างตน้แบบในการพฒันาประชากร การจดัทาํเอกสารเผยแพร่ และการสร้างเครือข่ายท่ีมีเป้าหมาย
เดียวกนั โดยผ่านการจดักิจกรรม อบรม ดงัแสดงในตารางผลผลิตการดาํเนินงานในปีงบประมาณ 
2552 ดงัน้ี 

 

ผลผลติ  หน่วยนับ  เป้าหมาย  ทาํได้จริง 

ตน้แบบในการพฒันาประชากร ตน้แบบ 3 4 

มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่อยา่งนอ้ย เล่ม 4 4 

มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัจาํนวน แห่ง 2 4 

ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียงวิธีการป้องกนัโรค ร้อยละ 80 86 

มีตน้แบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองคร์วม สาขา 3 9 

มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใชอ้ยา่งนอ้ย  หน่วยงาน 2 6 

มีการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายนอก คร้ัง 1 2 

ร้อยละของกิจกรรมยอ่ยท่ีดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด ร้อยละ 70 70 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 

กจิกรรม       กิจกรรมพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้นโภชนาการ 
 

 
วตัถุประสงค์  

1. เพ่ือสาํรวจปัจจยัเส่ียงและปัญหาสุขภาพดา้นโภชนาการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  
รพ.รามาธิบดี 

2. เพ่ือพฒันาเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัการอ่านฉลากโภชนาการและการบริโภคอาหาร 
จานเดียว      
 
เป้าหมาย  

1. บุคลากรไดรั้บการคดักรองปัจจยัเส่ียงดา้นโภชนาการ 350 คน    
2. เอกสารเผยแพร่  3 ชุด      

 
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ 
2. มีระบบการคดักรองปัจจยัเส่ียงและติดตามภาวะโภชนาการของบุคลากร       

 
ผลผลติ(Output)  

เชิงปริมาณ : 

ตน้แบบในการพฒันาประชากร 
-ตน้แบบวิธีการคดักรองปัจจยัเส่ียงทางภาวะโภชนาการ 

1 ตน้แบบ 

มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ 
-คู่มือการบริโภคอาหารจานเดียว 
-คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของขนมคบเค้ียวและเคร่ืองด่ืม 
-คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของเคร่ืองปรุงและอาหารแปรรูป 

3 เล่ม 

มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 4 แห่ง 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

เชิงคุณภาพ :  

ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค  
-ประเมินจากแบบสอบถามก่อนและหลงัการใหค้วามรู้ 

70 ร้อยละ 

มีตน้แบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองคร์วม 
-โภชนศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
-นิเทศศาสตร์ 
-จิตวิทยาการแนะแนว 
-ศึกษาศาสตร์ 
-การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
-พิษวิทยา 

7 สาขา 

มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใช ้
-ศูนยบ์ริการสาธารณสุขสงักดักรุงเทพมหานคร 
-มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
    -มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
    -มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

4 หน่วยงาน 

มีการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายนอก - คร้ัง 

เชิงเวลา : 

ร้อยละของโครงการยอ่ยท่ีดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด 100 ร้อยละ 

 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นโภชนาการของบุคลากรภาควิชาพยาบาลศาสตร์และการติดตามผล 
หลกัการให้คาํปรึกษาในระยะ 6 เดือน พบว่า บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารประเภทไขมนัอยา่งเหมาะสมมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70.8 เป็นร้อยละ 85.6 ของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งหมด (p < .001) เช่นเดียวกนั ผูท่ี้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทโซเดียม
เหมาะสมมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 57.5 เป็นร้อยละ 79.7 (p < .001) แสดงในแผนภูมิ 8  
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 
 
 

แผนภูมทิี ่ 8 ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาลทีม่ีพฤตกิรรมการบริโภคอาหารประเภทไขมัน
และโซเดยีมอย่างเหมาะสม 
 

สาํหรับผลการประเมินภาวะโภชนาการพบว่าหลงัจากใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลประกอบ
กบัการใชโ้มเดลอาหารและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแลว้ติดตามผล พบว่า ผูท่ี้มีดชันีมวลกายอยูใ่น
เกณฑ์ปกติมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 57.5 เป็นร้อยละ 69.4 ในขณะท่ีผูมี้ภาวะโภชนาการอว้น
ลดลงจากร้อยละ 18.9 เป็นร้อยละ 12.4 ผูมี้นํ้าหนกัเกินลดลงจากร้อยละ 16.7 เป็นร้อยละ 13.2 และ 
ผูท่ี้มีภาวะโภชนาการผอมลดลงจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 5.0 (p < .001) แสดงในแผนภูมิ 9  

นอกจากน้ี ผูท่ี้มีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑป์กติยงัมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 81.4 เป็นร้อย
ละ 83.5 (p<.01) สอดคลอ้งกบัผูท่ี้มีเส้นรอบเอวต่อสะโพกอยู่ในเกณฑ์ปกติท่ีเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
67.5 เป็นร้อยละ 70.9 และจาํนวนผูมี้ระดบันํ้าตาลในเลือดปกติท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 85.8 เป็นร้อยละ 
88.1 (p<.01) รวมทั้งผูมี้ระดบัคอเลสเตอรอลในเลือดปกติท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70.6 เป็นร้อยละ 75.5 
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด (p<.01) แสดงในแผนภูมิ 10 
 จากผลท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่าการให้คาํปรึกษาโดยใชโ้มเดลอาหารเป็นส่ือในการให้ความรู้ 
ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้
ร่างกายมีรูปร่างและสุขภาพท่ีดี 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ประเภทไขมนัอยา่งเหมาะสม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ประเภทโซเดียมอยา่งเหมาะสม 
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แผนภูมทิี ่ 9 ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีดชันีมวลกายเหมาะสมเพิ่มขึน้หลงัจากให้

คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 10 ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาลที่มีอัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก ระดับ

นํา้ตาลและระดบัคลอเรสเตอรอลในเลอืดเป็นปกต ิ
 

ดชันีมวลกายปกติ ดชันีมวลกายสูง ดชันีมวลกายตํ่า 

อตัราส่วน 
รอบเอวต่อสะโพก 

ระดบั 
นํ้าตาลในเลือด 

ระดบั 
คลอเรสเตอรอลในเลือด 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

2. เอกสารเผยแพร่ 3 ชุด   
2.1 คู่มือการบริโภคอาหารจานเดียว 
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2.2 คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเค้ียวและเคร่ืองด่ืม 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

2.3 คู่มือการอ่านฉลากโภชนาการของเคร่ืองปรุงและอาหารแปรรูป 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

กจิกรรม       การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวิตของผูใ้หญ่ 
  

 
ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมยอ่ย ดงัน้ี           
 
  กจิกรรมที ่1:  ความแขง็แกร่งในชีวิตและความเครียดของนกัศึกษาพยาบาลโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี  

 
กจิกรรมที ่2:  ความแขง็แกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเส่ียง  

 
กจิกรรมที ่3:   ผลของการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะสั้นตามแนวคิดของซาเทียร์ เพ่ือการ

พฒันาตนต่อการเปล่ียนแปลงในระดบัการรู้คิดเก่ียวกบัความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความฉลาด
ทางอารมณ์ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
 
โดยแต่ละกิจกรรมยอ่ยมีรายละเอียดผลดาํเนินกิจกรรม ดงัน้ี 
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ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

กจิกรรมที ่1: ความแข็งแกร่งในชีวติและความเครียดของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบด ี 
 
วตัถุประสงค์  

เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง  ความแขง็แกร่งใน
ชีวิต  ความเครียด บรรยากาศในครอบครัว ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ  และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (GPA) 
 
เป้าหมาย 

1.ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระดบัความเครียดกบัระดบัความแขง็แกร่งในชีวิตในนกัศึกษา
พยาบาล 

2.  ไดโ้มเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งความแขง็แกร่งในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้
กบัความเครียด และตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง     

3. ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะขยายผลนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตน้แบบการเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัระดบัความเครียด  ระดบัความแข็งแกร่งในชีวิต และโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง  ความแข็งแกร่งในชีวิต  ความเครียด บรรยากาศในครอบครัว 
ความเพียงพอของเงินท่ีได้รับ  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA)  ซ่ึงสามารถท่ีจะนาํไป 
ประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสร้าง ความแขง็แกร่งในชีวิต (Resilience) เพ่ือ   ลด/ป้องกนั ความเครียด 
(Stress) สาํหรับศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะขยายผล
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตน้แบบการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้
กลุ่มอ่ืนต่อไป 
 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง  
ความแขง็แกร่งในชีวิต  ความเครียด  บรรยากาศในครอบครัว  ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ  และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) แสดงดงัตารางท่ี 3 กบั 4 และภาพท่ี 1  
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ตารางที ่3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลสมมติฐาน  
(** p < .01) 

ตวัแปร RESILIEN STRESS GPA ATMOS SUFMON 

RESILIEN 1.000     

STRESS -0.192** 1.000    

GPA 0.042 -0.106** 1.000   

ATMOS 0.124** -0.213** 0.021 1.000  

SUFMON 0.144** -0.268** 0.086 0.196** 1.000 

S.D. 9.842 17.511 0.383 0.467 0.698 

 

 
ภาพที ่1  โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง ความแขง็แกร่งในชีวิตและความเครียด 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลสมมติฐาน 

ตัวแปรผล/ 
ตวัแปรเหตุ 

GPA STRESS RESILIEN 

TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

TMOS .019* .019* - -.167** -.014* -.153** .100* - .100* 

SUFMON .027* .027* - -.235** -.017* 
-

.218** 
.124** - .124** 

RESILIEN .037 .015* .022 -.142 **   - -.142 **   - - - 
STRESS -.102* - -.102* - - - - - - 
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ค่าสถติิ          χ2  =  2.00    df = 2      p = .368      GFI = .999       AGFI = .989     RMSEA = .000 

สมการโครงสร้าง          RESILIEN           STRESS          GPA 
R2                                                           .030                     .118               .012 

เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
                        RESILIEN          STRESS          GPA           ATMOS          SUFMON 

RESILIEN     1.000           
STRESS         -0.192                 1.000 
GPA                 0.042                -0.106         1.000 

ATMOS          0.124                -0.213         0.024          1.000 
SUFMON         0.144                -0.268          0.030          0.196          1.000 

หมายเหตุ: * p < .05; ** p < .01; TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect) ในรูปคะแนนมาตรฐาน; IE = 
อิทธิพลทางออ้ม (indirect effect) ในรูปคะแนนมาตรฐาน; DE = อิทธิพลทางตรง (direct effect) ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน   
 
การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากภาพท่ี 1 และตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมมติฐานพบว่า ค่าไค-สแควร์มีค่าเท่ากบั  2.00 ท่ีองศาอิสระ 2 ระดบันยัสาํคญั  .368  ค่าดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั .999  ค่าดชันีวดั ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
มีค่าเท่ากบั .989 และค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากกาํลงัสองเฉล่ีย (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 
.000 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี แต่อย่างไรก็ดีผลการ 
วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ตวัแปรบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS)   ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ 
(SUFMON) และความแข็งแกร่งในชีวิต (RESILIEN) อธิบายความแปรปรวนในตวัแปร
ความเครียด (STRESS) ไดร้้อยละ 11.8   และยงัพบว่าตวัแปรบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) 
ความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ (SUFMON) ความแข็งแกร่งในชีวิต (RESILIEN) และความเครียด 
(STRESS) อธิบายความแปรปรวนในตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) ไดร้้อยละ 1.2 แสดง
ว่าตวัแปรอิสระท่ีใชพ้ยากรณ์ตวัแปรความเครียด (STRESS) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) 
ในการศึกษาคร้ังน้ียงัไม่สมบูรณ์  ดงันั้นควรมีการศึกษาต่อไปโดยท่ีจะตอ้งมีการเพ่ิมตวัแปรท่ีเป็น
ตวัทาํนายมากข้ึน 

เม่ือพิจารณาผลรวมอิทธิพล (total effects = TE) ของตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละตวั ในตาราง 4 
ประกอบ พบว่า ผลรวมอิทธิพล (TE) ของตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัแบ่งออกเป็น อิทธิพลทางตรง 
(direct effect = DE) กบัอิทธิพลทางออ้ม (indirect effect = IE) ทั้งน้ีผลรวมอิทธิพล (TE) ของ      
ตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง โดยอิทธิพลจากตวัแปรบรรยากาศใน
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ครอบครัว (ATMOS) ไปยงัตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวิต (RESILIEN) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 
.100 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อิทธิพลจากตวัแปรความเพยีงพอของเงินท่ีไดรั้บ (SUFMON) 
ไปยงัตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวิต (RESILIEN) มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั .124 มีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และยงัพบอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) กบัตวั
แปรความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ (SUFMON) ไปยงัตวัแปรความเครียด (STRESS) โดยมีค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากบั -.153 และ -.218 ตามลาํดบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งสองค่า นอกจากน้ี
ยงัพบอิทธิพลทางออ้มส่งผา่นตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวิต (RESILIEN) ของตวัแปรบรรยากาศ
ในครอบครัว (ATMOS) และตวัแปรความเพียงพอของเงินท่ีไดรั้บ (SUFMON) ไปยงัตวัแปร
ความเครียด (STRESS) โดยมีค่าอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั -.014  และ -.017  ตามลาํดบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งสองค่า 
 อิทธิพลจากตัวแปรความแข็งแกร่งในชีวิต (RESILIEN) ไปยงัตัวแปรความเครียด 
(STRESS) เป็นอิทธิพลทางตรงขนาด -.142 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ตวั
แปรความแข็งแกร่งในชีวิต (RESILIEN) ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(GPA) แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อตวัแปรตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) โดยส่งอิทธิพลผ่าน
ตัวแปรความเครียด (STRESS) ขนาด .015 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนตัวแปร
ความเครียด (STRESS) มีอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) ขนาด -.102 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัพบวา่ ตวัแปรบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) 
กบัตวัแปรความเพยีงพอของเงินท่ีไดรั้บ SUFMON) ส่งอิทธิพลทางออ้มผา่นตวัแปรความแขง็แกร่ง
ในชีวิต (RESILIEN) กบัตวัแปรความเครียด (STRESS) ไปยงัตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(GPA) โดยมีค่าอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั .019 และ .027 ตามลาํดบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทั้งสองค่า 

ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ความแขง็แกร่งในชีวิต (Resilience) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเครียด (Stress) แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) โดยส่ง
อิทธิพลผา่นความเครียด ส่วนความเครียดมีอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือ
อาจกล่าวไดว้่า   “การมีความแขง็แกร่งในชีวิตสูงจะมีความเครียดนอ้ย ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน” 
 
ข้อเสนอแนะ    

1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่า   ตวัแปรอิสระท่ีใชพ้ยากรณ์ตวัแปรความเครียด
(STRESS) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) ในการศึกษาคร้ังน้ี ยงัไม่สมบูรณ์   ดงันั้นควรมี
การศึกษาต่อไปโดยท่ีจะตอ้งมีการเพ่ิมตวัแปรท่ีเป็นตวัทาํนายมากข้ึน 
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2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ความแขง็แกร่งในชีวิต (Resilience) มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความเครียด (Stress) แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA) โดยส่งอิทธิพลผา่น
ความเครียด ส่วนความเครียดมีอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ดงันั้นควร
ส่งเสริมให้มีการพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต อนัจะช่วยให้นกัศึกษามี
ความเครียดนอ้ยมีสุขและส่งผลใหน้กัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี  
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กจิกรรมที ่2:   ความแข็งแกร่งในชีวติและพฤตกิรรมเส่ียง  
 
วตัถุประสงค์  

เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียงและโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุระหว่าง ความแขง็แกร่งในชีวิต  พฤติกรรมเส่ียง ความเพียงพอของรายได ้(MONEY) เพศ 
(GENDER) และบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) 
 
เป้าหมายของกจิกรรม  

1. ไดโ้มเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียง 
2. ไดโ้มเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างความแขง็แกร่งในชีวิตกบัพฤติกรรมเส่ียงและ

ตวัแปรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง     
3. ไดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะขยายผลนาํไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตน้แบบการเสริมสร้าง

ความแขง็แกร่งในชีวิตเพ่ือป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงในบริบทของสงัคมไทย 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

ได้โมเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียงและโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง  ความ
แข็งแกร่งในชีวิต  พฤติกรรมเส่ียง  ความเพียงพอของรายได ้(MONEY) เพศ (GENDER) และ
บรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) ซ่ึงสามารถท่ีจะนาํไป ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งในชีวิต (Resilience) เพ่ือลด/ป้องกนัพฤติกรรมเส่ียง และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะขยายผล
นาํไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาต้นแบบการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตเพ่ือลด/ป้องกัน
พฤติกรรมเส่ียงในบริบทของสังคมไทยต่อไป  
 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

 1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียง 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียง แสดงดงัตารางท่ี 5 
และภาพท่ี 2   
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ภาพที ่2 โมเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียง 

 
ตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียง 

ตวัแปร 
นํา้หนักองค์ประกอบ 

R2 
สปส. 
คะแนน

องค์ประกอบ 
b (B) S.E. (b) T 

ACC 1.211** (0.371)      0.071 16.965 0.137 0.039 
VIO 2.133**  (0.622) 0.071 30.111 0.387 0.027 
DESUI 0.398** (0.406) 0.021 18.950 0.165 0.114 
SMO 2.056** (0.714) 0.061 33.778 0.510 0.105 
ALC 1.667** (0.675) 0.054 30.767 0.455 0.086 
DRU 2.096** (0.632) 0.083 25.137 0.399 0.067 
SEX 2.034** (0.662) 0.063 32.209 0.438    0.075 
WEI 0.215** (0.118) 0.044 4.940 0.014 0.020 
FOO 0.519** (0.157) 0.071 7.358 0.025 0.001 
EXE 0.033** (0.146) 0.005 6.335 0.021 0.318 
χ2 = 12.052; df = 17; P = .797; GFI =  .999 ; AGFI =  .997 ; RMR =  .034; RMSEA = .000 

 

หมายเหตุ: ** p < .01 
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การแปลความหมายผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ภาพ 2 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัพบว่า โมเดลการวดัพฤติกรรมเส่ียง 

(RISK) มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาไดจ้ากค่าไค-สแควร์ท่ี
แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (χ 2 = 12.052; df = 17; P = .797) ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั .999 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่า
เท่ากบั .997 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั .034 และค่าราก
กาํลงัสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากบั .000 เม่ือพิจารณาค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานของ ตวัแปรพบว่า ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานทั้งหมดมีค่า
เป็นบวก มีค่าตั้งแต่ .118 ถึง .714 โดยค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรทุกตวัมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ตวัแปรพฤติกรรมดา้นการสูบบุหร่ี (SMO) 
มีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั .714 และมีการแปรผนัร่วมกบัตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง 
(RISK) ในระดบัสูง (ร้อยละ 51) รองลงมาคือ พฤติกรรมดา้นการด่ืมแอลกอฮอล ์(ALC) พฤติกรรม
ดา้นการมีเพศสัมพนัธ์ (SEX) พฤติกรรมดา้นการใชย้าเสพติด (DRU) พฤติกรรมดา้นการใชค้วาม
รุนแรง (VIO) พฤติกรรมดา้นการฆ่าตวัตาย (DESUI) พฤติกรรมดา้นอุบติัเหตุ (ACC) พฤติกรรม
ดา้นการรับประทานอาหาร (FOO) พฤติกรรมดา้นการออกกาํลงักาย (EXE)  และพฤติกรรมดา้น
การควบคุมนํ้าหนกั (WEI) ซ่ึงมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั .675 .662 .632 .622 .406 
.371 .157 .146 และ .118 ตามลาํดบั และมีการแปรผนัร่วมกบัตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง (RISK) ใน
ระดบัตํ่าถึงค่อนขา้งสูง (ร้อยละ 1.4 ถึง 45.5)  

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง (RISK)  สรุปไดว้่า 
ตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง (RISK) สามารถวดัไดด้ว้ยตวับ่งช้ีในโมเดลไดจ้ริง นัน่คือ ตวัแปรพฤติกรรม
เส่ียง (RISK) มีความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง  ความแขง็แกร่งในชีวติและ
พฤตกิรรมเส่ียง  

 
ตารางที ่6 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรในโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหวา่งความแขง็แกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเส่ียง                

ตวัแปร RESILIEN RISK GENDER MONEY ATMOS 

RESILIEN 1.000     

RISK -0.213** 1.000    

GENDER -0.152** 0.194** 1.000   

MONEY 0.146** -0.177** 0.042* 1.000  
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ATMOS 0.134** -0.081** 0.042* 0.096** 1.000 

S.D. 12.549 14.371 0.488 0.673 0.670 

หมายเหตุ: * p < .05; ** p < .01 

ภาพที ่3 โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่ง ความแขง็แกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเส่ียง 
         

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเส่ียง พบว่าค่า
ไค-สแควร์ มีค่าเท่ากบั 8.089 ท่ีองศาอิสระ 7 ระดบันยัสาํคญั .325 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากบั .999 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั .989 และ
ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากกาํลงัสองเฉล่ีย (RMSEA) มีค่าเท่ากบั .008 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ ตวัแปรเพศ (GENDER) ตวัแปรความเพียงพอของ
รายได ้(MONEY) ตวัแปรบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) และตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวิต 
(RESILIENCE) ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรตามพฤติกรรมเส่ียง (RISK) ไดร้้อยละ 
9.7  

เม่ือพิจารณาผลรวมอิทธิพล (total effects = TE) ของตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละตวั ในตาราง 4 
ประกอบ พบว่า ผลรวมอิทธิพล (TE) ของตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละตวัแบ่งออกเป็น อิทธิพลทางตรง 
(direct effect = DE) กบัอิทธิพลทางออ้ม (indirect effect = IE) ทั้งน้ีผลรวมอิทธิพล (TE) ของตวั
แปรสังเกตได้แต่ละตัวส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง เม่ือพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรเพศ 
(GENDER) ไปยงัตัวแปรความแข็งแกร่งในชีวิต (RESILIENCE) และตัวแปรพฤติกรรมเส่ียง 
(RISK- TAKING BEHAVIOR) พบว่า เพศชายมีความแขง็แกร่งในชีวิต (RESILIENCE) นอ้ยกว่า



 

ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

40 

เพศหญิง และมีพฤติกรรมเส่ียง (RISK- TAKING BEHAVIOR) มากกว่าเพศหญิงอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากบั -.163 และ .176 ตามลาํดบั  

อิทธิพลของตวัแปรความเพียงพอของรายได ้(MONEY) ไปยงัตวัแปรความแข็งแกร่งใน
ชีวิต (RESILIENCE) เป็นอิทธิพลทางตรงขนาดเท่ากบั .141 ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนอิทธิพลของตวัแปรความเพียงพอของรายได ้(MONEY) ไปยงัตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง (RISK- 
TAKING BEHAVIOR) เป็นอิทธิพลทางตรงขนาดเท่ากบั -.161 และยงัมีอิทธิพลทางออ้มผ่านตวั
แปรความแขง็แกร่งในชีวิต (RESILIENCE) ขนาดเท่ากบั -.023 ซ่ึงทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางออ้มมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หมายความว่า นกัเรียนท่ีมีความเพียงพอของรายไดจ้ะมี
ความแขง็แกร่งในชีวิตมาก และมีพฤติกรรมเส่ียงนอ้ย 

อิทธิพลของตวัแปรบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) ไปยงัตวัแปรความแข็งแกร่งใน
ชีวิต (RESILIENCE) และ เป็นอิทธิพลทางตรงขนาดเท่ากบั .127 ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนอิทธิพล ของตวัแปรบรรยากาศในครอบครัว (ATMOS) ไปยงัตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง (RISK) 
เป็นอิทธิพลทางออ้มโดยส่งอิทธิพลผ่านตวัแปรความแข็งแกร่งในชีวิต (RESILIENCE) ขนาด
เท่ากบั -.021 ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หมายความว่า นกัเรียนท่ีมีบรรยากาศในครอบครัว
ดีจะมีความแข็งแกร่งในชีวิตมาก แต่การจะลดพฤติกรรมเส่ียงตอ้งเพ่ิมความแข็งแกร่งใชีวิตให้
นกัเรียนก่อน 

อิทธิพลของตวัแปรความแข็งแกร่งในชีวิต (RESILIENCE) ไปยงัตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง 
(RISK- TAKING BEHAVIOR) เป็นอิทธิพลทางตรงขนาด -.163 ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

ดังนั้ นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า  ผู ้ชายมีความแข็งแกร่งในชีวิตน้อยกว่าเพศหญิง และมี
พฤติกรรมเส่ียงมากกว่าเพศหญิง  เยาวชนท่ีมีความเพียงพอของรายได้ และมีบรรยากาศใน
ครอบครัวดีจะมีความแขง็แกร่งในชีวิตสูงส่งผลใหมี้พฤติกรรมเส่ียงนอ้ยลง 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อิทธิพลของตวัแปรความแขง็แกร่งในชีวิต (RESILIENCE) ไป
ยงัตวัแปรพฤติกรรมเส่ียง (RISK-TAKING BEHAVIOR) เป็นอิทธิพลทางตรงนัน่คือการมีความ
แข็งแกร่งในชีวิตสูงจะส่งผลให้มีพฤติกรรมเส่ียงน้อยลง ดงันั้นควรมีการพฒันาโปรแกรมการ
เสริมสร้างแขง็แกร่งในชีวิตอนัจะช่วยลด/ป้องกนั พฤติกรรมเส่ียงในบริบทสงัคมไทย 
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กจิกรรมที ่3:  ผลของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะส้ันตามแนวคดิของซาเทยีร์เพือ่การพฒันา
ตนต่อการเปลีย่นแปลงในระดบัการรู้คดิเกีย่วกบัความรู้สึก มคุีณค่าในตนเองและความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติสาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 
  
วตัถุประสงค์     

เพ่ือศึกษาผลของการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะสั้นตามแนวคิดของซาเทียร์ต่อความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตสาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
เป้าหมายของกจิกรรม  

ไดโ้ปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะสั้นตามแนวคิดของซาเทียร์เพ่ือการพฒันาตน  
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
1.  ไดท้ราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความฉลาดทางอารมณ์

ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
2.  ไดโ้ปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะสั้นตามแนวคิดของซาเทียร์เพ่ือการพฒันา

ตนสาํหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคญั 

ผลของวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะส้ันตามแนวคิดของ   
ซาเทียร์ แสดงในตารางท่ี 7-9 และภาพ 4 

 
ตารางที ่7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนกัศึกษาพยาบาล 
ศาสตรมหาบณัฑิตฯ (n=12) 

การประเมนิความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

Mean Standard  Deviation 

ก่อนการอบรม 32.42 2.353 

หลงัการอบรม 35.17 2.588 

หลงัการอบรม 1 เดือน 33.92 2.575 

หลงัการอบรม 3 เดือน 33.42 3.554 
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ตารางที ่ 8 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง คา่เฉล่ีย ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง (Self Esteem, SE) ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วดัซํ้า (n=12) 

Source of 
Variation 

SS df MS F 

 
Within Group 
 

Time 47.06 3 15.69 3.505* 
 

Error 147.68 33 4.48   

*p<.05  
 

ตารางที ่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบพหุคูณค่าเฉล่ีย SE ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั 
 

ช่วงเวลา (1) ช่วงเวลา (2) D (1-2) S.E. p 

Time 1 Time 2 -2.750* .897 <.05 

 Time 3 -1.500 1.004 >.05 

 Time 4 -1.000 1.022 >.05 

Time 2 Time 3 1.250 .579 >.05 

 Time 4 1.750 .880 >.05 

Time 3 Time 4 .500 .712   >.05 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงค่าเฉล่ียความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (SE) ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั 
 

จะเห็นไดว้า่คะแนนเฉล่ียความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองหลงัการทดลองทนัที (35.17) มีค่าสูง
กวา่ก่อนการทดลอง (32.42) อยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 แต่เม่ือติดตามวดั พบว่าคะแนนเฉล่ีย
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง หลงัการทดลองในเดือนท่ี 1 (time3) (x = 33.92) และเดือนท่ี 3 (time4) 
(x=33.42) ไม่มีความแตกต่างกบัก่อนทดลอง 
 

 2. ผลของวิเคราะห์ขอ้มูล ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะสั้นตามแนวคิดของ    
ซาเทียร์ แสดงในตารางท่ี 10-12 และภาพท่ี 5 

 
 

ตารางที ่10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑิตฯ (n=12) 
  

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

Mean Standard  Deviation 

ก่อนการอบรม 169.00 12.053 

หลงัการอบรม 178.00 12.534 

หลงัการอบรม 1 เดือน 173.75 13.363 

หลงัการอบรม 3 เดือน 172.75 9.827 
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ตารางที่ 11 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่าง คา่เฉล่ียความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional   Quotient, EQ) ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวดัซํ้ า 
  

Source of 
Variation 

SS df MS F 

 
Within Group           
 

Time 492.75 
 

3 164.25 2.672* 
Error 2028.75 33 61.477 

 
  

*p<.05 
 
ตารางที ่12 แสดงผลการเปรียบเทียบพหุคูณค่าเฉล่ีย EQในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั 
 

ช่วงเวลา (1) ช่วงเวลา (2) D (1-2) S.E. p 

Time 1 Time 2 -9.000(*) 3.664 <.05 

 Time 3 -4.750 3.414 >.05 

 Time 4 -3.750 2.861 >.05 

Time 2 Time 3 4.250 .126 >.05 

 Time 4 5.250 .196 >.05 

Time 3 Time 4 1.000 2.669 >.05 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงค่าเฉล่ียความความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในช่วงเวลาวดัท่ีต่างกนั 

 
 
   จะเห็นไดว้า่คะแนนเฉล่ียความค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์หลงัการทดลองทนัที
(178.00) มีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง (169.00) อยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 แต่เม่ือติดตามวดั 
พบว่าคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์หลงัการทดลองในเดือนท่ี 1 (x = 173.75) และ เดือนท่ี 3 
(x =172.75) ไม่มีความแตกต่างกบัก่อนทดลอง 
                  จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะส้ันตามแนวคิดของซาเทียร์ มีผลให้
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
หลงัเสร็จส้ินการฝึกอบรมทนัที แต่เม่ือเวลาผ่านไปคะแนนเฉล่ียของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
และความฉลาดทางอารมณ์มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีลดลง (แต่ยงัคงสูงกว่าก่อนทดลอง)  ดงันั้น
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะส้ันตามแนวคิดของซาเทียร์น้ี ควรจดัมีการกระตุน้เป็นระยะๆ 
เพ่ีอใหผู้ท่ี้เขา้รับการอบรมไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 



 

ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

46 

3. เอกสารเผยแพร่ 
 คู่มือการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในชีวิต 
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ผลผลติ (Output)  

เชิงปริมาณ : 

ตน้แบบในการพฒันาประชากร 
-ตน้แบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งความแขง็แกร่งในชีวิตกบัความเครียด
และตวัแปรอ่ืนๆ  
-ตน้แบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งความแขง็แกร่งในชีวิตกบัพฤติกรรม
เส่ียงและตวัแปรอ่ืนๆ 
-รูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะสั้นตามแนวความคิดของ   ซา
เทียร์เพื่อการพฒันาตน 

3 ตน้แบบ 

มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ 
- คู่มือการสร้างเสริมความแขง็แกร่งในชีวิต 

1 เล่ม 

มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 2 แห่ง 

เชิงคุณภาพ :  

ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค  
-ประเมินจากแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 

70 ร้อยละ 

 มีตน้แบบท่ีเป็นการพฒันาจากความรู้อยา่งเป็นองคร์วม  
-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
-การส่งเสริมสุขภาพ 
- จิตวิทยา 

3 สาขา 
 

มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใช ้
- นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      
  มหาวิทยาลยัมหิดล  นาํไปใชใ้นจงัหวดักาญจนบุรี 
- คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2 หน่วยงาน 

มีการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายนอก - คร้ัง 

เชิงเวลา : 

ร้อยละของโครงการยอ่ยท่ีดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด 100 ร้อยละ 

 
 
 
 
 



 

ผลการดําเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

48 

ข้อเสนอแนะ    
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า หลงัไดรั้บการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการระยะสั้นตามแนวคิดของ

ซาเทียร์ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความฉลาดทางอารมณ์สูงข้ึนหลงัเสร็จส้ินการฝึกอบรม
ทันที แต่เม่ือเวลาผ่านไปแม้ว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความฉลาดทางอารมณ์มีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีลดลง แต่ยงัคงสูงกว่าก่อนไดรั้บการฝึกอบรม  ดงันั้นในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการระยะส้ันตามแนวคิดของซาเทียร์น้ี ควรจดัมีการกระตุน้เป็นระยะๆ เพ่ีอให้ผูท่ี้เขา้รับการ
อบรมไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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รายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2552  
 

 
ในปีงบประมาณ 2552 โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลในการดาํเนินงานโครงการฯ จาํนวน 20,000,000 บาท (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น) ซ่ึงไดด้าํเนินการจดั
กิจกรรมต่างๆรวมทั้งส้ิน 16 กิจกรรมโดยมีการใชจ่้ายงบประมาณไปแลว้ทั้งส้ิน 8,575,051 บาท 
คงเหลือ 11,424,949 บาท ดงัตารางท่ี 13  

 
ตารางที่ 13 แสดงแผนรายรับ รายจ่ายใช้จริง และงบคงเหลือ ในหมวดการเงินต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ 2552 

 

งบประมาณปี 2552 แผนรายรับ รายจ่ายใช้จริง งบคงเหลอื 

ค่าจา้งชัว่คราว  280,800 257,745 23,055 

ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ  15,604,800 4,755,974 10,848,826 

ค่าสาธารณูปโภค  478,000 8,839 469,161 

ค่าครุภณัฑ ์ 3,636,400 3,552,493 83,907 

รวมทั้งส้ิน  20,000,000 8,575,051 11,424,949 

 
อย่างไรก็ตาม  การดาํเนินโครงการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2552 ยงัคงมีกิจกรรมท่ียงัไม่แลว้

เสร็จตามเป้าหมาย โครงการจึงจดัทาํแผนการใชเ้งินงบประมาณต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 จนถึง
เดือน มีนาคม 2553 เพื่อใหกิ้จกรรมต่างๆสามารถดาํเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมายไดท้ั้งหมด 
และสามารถใชง้บประมาณท่ีคงเหลือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งครบวงจรในทุก
ช่วงวยั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาตน้แบบในการดูแลและพฒันาศกัยภาพของประชากรของโครงการฯใน
ปีต่อๆไป 
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คณะผู้บริหารโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 
 

 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามคาํสั่งคณะฯท่ี 339/2552 ลงวนัท่ี 17 

มิถุนายน 2552 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการโครงการฯ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานตรงตามผลผลิตท่ี
ได้กําหนดไว  ้และการดําเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปได้อย่างราบร่ืน โดยมีรายช่ือคณะกรรมการ
อาํนวยการ และหวัหนา้กิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
คณะกรรมการอาํนวยการโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

       
             ศาสตราจารยรั์ชตะ  รัชตะนาวนิ  ท่ีปรึกษา 

1. ศาสตราจารยว์นิิต    พวัประดิษฐ ์  ประธานกรรมการ   
2. รองศาสตราจารยนิ์ชรา   เรืองดารกานนท ์   รองประธานกรรมการ  
3. อาจารยอ์รพิชญา   ไกรฤทธ์ิ  รองประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารยสุ์วรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ ์ กรรมการ 
5. ศาสตราจารยรุ์จา   ภู่ไพบูลย ์  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยอุ์มาพร  สุทศัวรวฒิุ  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยพ์ญัญู  พนัธ์บูรณะ  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยป์ระคอง อินทรสมบติั  กรรมการ 
9. อาจารยสิ์รินทร   ฉนัศิริกาญจน  กรรมการ 
10. นายแพทยฆ์นทั   ครุธกลู    กรรมการ 
11. ดร.จินตนา   ศิริวราศยั  กรรมการ  
12. นางเรวดี     รุ่งจตุรงค ์       กรรมการ 
13. นางวิลาวณัย ์   ประสารอธิคม        กรรมการ 
14. แพทยห์ญิงสุธาทิพย ์  เอมเปรมศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวววิ   วงศล์ดารมย ์  ผูช่้วยเลขานุการ 
16. นายดุษฎี   มณีสุวรรณรัตน์  ผูช่้วยเลขานุการ 
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หัวหน้ากจิกรรมของโครงการพฒันาศักยภาพประชากรไทย 

  
กลุ่มเด็กและวัยรุ่น 

1. การตรวจคดักรองสารพิษหรือโลหะหนกัของสตรีตั้งครรภ ์
ทารกแรกเกิด 

2. การพฒันารูปแบบโรคพนัธุกรรมเพ่ือสาธารณสุข  
(เพื่อแม่และเดก็) 

3. การดูแลทารกเกิดก่อนกาํหนดอยา่งต่อเน่ืองและรอบดา้น 
4. การตรวจหา Free Fetal DNA ในกระแสเลือดมารดา 
5. การตรวจคดักรองการมองเห็น 
6. การพฒันารูปแบบคลินิกตรวจสุขภาพเดก็ดี  
7. การจดัการความปลอดภยัในเดก็ก่อนวยัเรียน 
8. การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
9. Comprehensive School health 
10. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวยัรุ่นไทย 

 
ศ.พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ ์  
 
รศ.พญ.ดวงฤดี  วฒันศิริชยักลุ 
 
รศ.นพ.ประชา นนัทน์ฤมิต 
รศ.นพ.พญัญู พนัธ์บูรณะ 
รศ.พญ.อาภทัรสา เลก็สกลุ   
รศ.พญ.นิชรา  เรืองดารกานนท ์
รศ.นพ.อดิศกัด์ิ   ผลิตผลการพิมพ ์ 
ผศ.ดร.จริยา  วิทยะศุภร 
ศ.พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ ์  
อ.พญ.สุธาทิพย ์ ศิริจนัทร์เพญ็ 

  

กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
1) การพฒันาความแขง็แกร่งในชีวิตของผูใ้หญ่  
2) การพฒันาศกัยภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพดา้น

โภชนาการของผูใ้หญ่ 
3) การจดัการและการลดความเส่ียงการเกิดโรคเร้ือรังใน

ผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 
3.1)  การสาํรวจภาวะสุขภาพและปัจจยัเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง
ในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3.2)  การจดัทาํฐานขอ้มูลความหลากหลายทางพนัธุกรรม
ของ xenobiotic metabolism genes และ environmental 
exposure ในบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

4) การประเมินภาวะเส่ียงต่อการไดรั้บโลหะหนกั ตะกัว่และ

 
ผศ.ดร.พชัรินทร์ นินทจนัทร์ 
ผศ.ดร.นพวรรณ เปียซ่ือ 
 
 
 
รศ.ดร.อรสา  พนัธ์ภคัดี 
 
ดร.จินตนา ศิริวราศยั  
 
 
 

ดร.จินตนา ศิริวราศยั  
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แคดเมียม ในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 
5) การพฒันารูปแบบช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพญาติ

ผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรังในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
6) การดูแลผูสู้งอายอุยา่งครบวงจรและต่อเน่ือง 

6.1)  การสาํรวจและติดตามต่อเน่ืองสมรรถภาพสมองและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
6.2)  การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายใุน
โรงพยาบาลและการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 

 

 
รศ.ดร.ยพุาพิน ศิรโพธ์ิงาม 
 
 
อาจารยสิ์รินทร ฉนัศิริกาญจน 
 
รศ.ประคอง อินทรสมบติั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบรายงาน 
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