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บทนํ า

ปญหาและความเปนมาของปญหา

การพฒันาประเทศนับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540 -2544) เปนตนมา เปนการพัฒนาประเทศโดยการเนน “คนเปนศูนยกลาง” เพราะคนคือ
ปจจยัชีข้าดความสํ าเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง และเปนการพัฒนาแบบองครวม คือ พัฒนา
ปจจยัตาง ๆ ในลักษณะที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพื่อสนองตอบตอเปาหมาย
ในการพฒันาประเทศ ที่เนนคนเปนศูนยกลางในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8  การพฒันาดาน     
สาธารณสขุจงึไดเนนความสํ าคัญของการพัฒนาแบบองครวมใน 2 ลักษณะ คือ ประการที่หนึ่ง 
เนนการพฒันาสาธารณสุขที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คานิยม 
พฤตกิรรม และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของปญหาสุขภาพและ
ระบบสาธารณสขุ  และประการที่สอง เนนการพัฒนาศักยภาพของคนดานสุขภาพอนามัย ในการ
เสริมสรางใหมีความรูดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว ควบคูกับการพัฒนาปจจัยแวดลอมทั้งระบบบริการสาธารณสุข ระบบเทคโนโลยี      
สารสนเทศ  ระบบบริหารจัดการ และสภาวะแวดลอมตาง ๆ ใหเอื้อตอการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
(กองสขุศกึษา สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. : 11)

ปจจุบันสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยไมดีก็คือ การมีพฤติกรรม   
สุขภาพทีไ่มถกูตอง จากความคิด ความเชื่อ คานิยม วิถีการดํ ารงชีวิตและปจจัยแวดลอมตาง ๆ 
รวมทั้งการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ลวนสงผลพฤติกรรมในดานตาง ๆ เชน การใชยา   
เสพตดิ การบริโภคอาหารที่ไมมีประโยชน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา และพฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสม  รัฐบาลจึงควรสงเสริมใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองอยางถูกตอง 
และแกไขพฤติกรรมที่ไมถูกตองมิใหทวีความรุนแรงขึ้น (กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณ-
สุข, ม.ป.ป. : 45)

ในการแกไขปญหาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนั้น โดยทั่วไปมีอยู 3 มาตรการ
ดวยกนั คือมาตรการดานการศึกษา มาตรการดานการรักษา และมาตรการดานกฎหมาย จะเห็น
ไดวามาตรการดานการศึกษาเปนมาตรการที่มีความสํ าคัญมาก ซึ่งมีรูปแบบการดํ าเนินงานก็คือ  
"งานสุขศึกษา"นั่นเอง บทบาทของงานสุขศึกษาในการแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัยนั้นจะมุง
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หนักไปในทางปองกันไมใหมีปญหาสุขภาพเกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึ้นแลวก็ไมใหเกิดขึ้นซํ้ าอีกใน
สาเหตเุดมิ และเปนมาตรการที่ไดผลดีที่สุดในระยะยาว การลงทุนก็ไมสูงเหมือนกับมาตรการดาน
การรกัษา จงึเหมาะสมที่จะนํ ามาแกไขปญหาสุขภาพของคนไทย   ถึงแมวาผลสํ าเร็จของการแกไข
ปญหานัน้บางครัง้อาจตองใชเวลานาน และบางครั้งอาจตองใชการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ ดวย 
เชน ดานเศรษฐกิจ เปนตน (ระเดน หัสดี และสรงคกฏณ ดวงคํ าสวัสด์ิ, 2536 : 26, อางถึงใน กอง
สุขศกึษา สํ านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2537 : 108)  จากสาเหตุดังกลาว กระทรวง       
สาธารณสุขจึงมีการกํ าหนดแผนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพขึ้น โดยมีนโยบาย    
แนวทางการดํ าเนินงานเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลดานสุขภาพอนามัยทั้งสิ้น 6 ขอ โดยเฉพาะ
นโยบายขอที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยเนนการใหสุขศึกษาและขยายงาน     
สาธารณสุขเขาสูครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
ครอบครวัอยางเหมาะสม (กองสุขศึกษา สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป. : 1-2)     
กลวธิใีนการด ําเนินงานสุขศึกษา   จึงถูกกํ าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสุขศึกษาแหงชาติและคณะ
อนกุรรมการทัง้ 3 คณะ   ในดานการสาธารณสุขไดกํ าหนดกิจกรรมสุขศึกษาใหเกิดขึ้นทั้งในชุมชน 
โรงพยาบาลและโรงเรียน โดยใหเจาหนาที่สาธารณสุขทุกคนปฏิบัติงานสุขศึกษารอยละ 10 ของ
เวลาปฏิบัติการทั้งหมด เพื่อใหสุขศึกษาแกประชาชนที่มารับบริการ และใหการสนับสนุนอุปกรณ
สุขศึกษาสํ าหรับใชอยางเพียงพอ ดังนั้นเพื่อใหการประสานงานดํ าเนินงานสุขศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธภิาพ จึงไดมีการจัดตั้งองคกรที่รับผิดชอบการดํ าเนินงานสุขศึกษาแหงชาติ ดังแผนภูมิ 1
(กองสขุศกึษา สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2537 : 55)

สํ านกังานปลัดกระทรวง คณะกรรมการสุขศึกษาแหงชาติ

คณะอนุกรรมการสุขศึกษา
       สายการศึกษา

      กองสุขศึกษา คณะอนุกรรมการสุขศึกษา
       สายสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการสุขศึกษา
      สายสื่อมวลชน
 

แผนภูมิ 1  องคกรที่รับผิดชอบการดํ าเนินงานสุขศึกษาแหงชาติ
ทีม่า : กองสขุศกึษา สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2537 : 55)
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ปจจุบันหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาและประชา-
สัมพันธไดดํ าเนินการครอบคลุมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีหนวยงานหลักคือ  “กอง     
สุขศึกษา”  ซึ่งรับผิดชอบดูแลและสนับสนุนงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด สํ านักงานสาธารณสุขอํ าเภอ 
สถานอีนามยั    โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

เมือ่พจิารณาจากความหมายของ “การสุขศึกษา” ซึ่งหมายความถึงกระบวนการจัด
ประสบการณใหกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพดวยความสมัครใจของตนเอง  และค ําวาพฤติกรรมสุขภาพ หมายความถึง ความรูความ
เขาใจ ความเชื่อ ความรูสึก และการแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับการปองกันโรค การสงเสริม     
สุขภาพ  การรกัษาโรค  และการฟนฟูสภาพ (สมจติต สุพรรณทัสน, 2534 : 1)   ซึ่งพูลชัย           
จติอนันตวิทยา, 2541 : 41) ไดกลาวไววา เปาหมายสูงสุดของสุขศกึษา ก็คือ “การท ําใหประชาชนมี
สุขภาพดี” โดยการนํ ากระบวนการเรียนรูเขามาใชใหประชาชน กลุมเปาหมายเกิดการปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตองที่เรียกวา “พฤติกรรมสุขภาพ” พฤติกรรมสุขภาพในที่นี้ หมายความรวมถึงการกินอยู     
การท ํางาน การประกอบอาชีพ หรือการพักผอนหยอนใจอยางถูกตอง จะเห็นไดวาการดํ าเนินงาน   
สุขศกึษานัน้เกีย่วของกับการดํ าเนินชีวิตของมนุษยแทบทุกเรื่อง ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมแคไหนขึ้น
อยูวาในขณะนั้นไดกํ าหนดวัตถุประสงคที่จะดํ าเนินการในเรื่องใดบาง กลยุทธหลักอยางหนึ่งของ
งานสุขศึกษาก็คือ การใหความรูขอมูลขาวสารที่ทํ าใหทุกคนรูวาการปฏิบัติตัวในเรื่องสุขภาพที่    
ถกูตองเปนอยางไร และจะตองทํ าอยางไร (http : //www.moph.go.th/eduhealt/internedhd.htm 
: 14/1/42)

ในการดํ าเนินงานสุขศึกษาตามกลวิธีตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ        
สุขศึกษานั้น  “ส่ือสุขศึกษา” นับเปนองคประกอบที่สํ าคัญองคประกอบหนึ่งในการดํ าเนินงาน    
สุขศึกษา โดยที่ส่ือสุขศึกษาจะเปนตัวกลางในการถายทอดความรู และขอมูลขาวสารไปยังกลุม
เปาหมาย เพือ่ใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไป
ในทางทีถ่กูตอง (ระเดน หัสดี, 2536 : 8) เพราะสื่อตาง ๆ จะมีผลมากในการสรางประสบการณ
เรียนรูแกกลุมเปาหมาย โดยที่ส่ือเปนผลผลิตในแงรูปธรรม ทํ าใหเห็นภาพเปาหมายของการเรียนรู
ไดอยางชดัเจน (พัชรินทร เล็กสวัสด์ิ, 2539 : 26) ซึ่งเปาหมายในการสรางสื่อเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ในระดบัตาง ๆ เหลานี้ เปนสิ่งที่ยังไมไดรับความสํ าคัญเทาไรนัก  เพราะฉะนั้นในการพัฒนาสื่อ  
สุขศกึษาในอนาคตจึงควรทํ าใหเกิดเปนกระบวนการที่ครบวงจร (ณัฐ ธรรมประวัติ, 2532 : 29)
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กองสุขศึกษาไดทํ าการวิจัย เร่ือง การวิเคราะหสถานการณการผลิต การกระจาย
ความตองการสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธโรคเอดสในประเทศไทย ปงบประมาณ 2535  โดย
สงแบบสอบถามไปยงัหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จํ านวน 279 แหง  พบวา 
ปญหาอปุสรรคในการผลิตสื่อเอดส คือ ดานนโยบายและเปาหมายไมชัดเจน  การผลิตสื่อเอดสไม
ไดดํ าเนินการตามกระบวนการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ขาดทักษะ ขาดอุปกรณการผลิตและ
เทคนคิการผลติ ขอมูลขาวสารของสถานการณที่นํ ามาเปนขอมูลการผลิตสื่อไมทันสมัยตามสภาพ
ความเปนจริง ขาดบุคลากรในสายงาน และงบประมาณมีจํ านวนจํ ากัด สวนสภาพความตองการ
ส่ือสุขศกึษาและประชาสัมพันธโรคเอดสมีสภาพขาดทิศทางในการดํ าเนินการ และสื่อบางชนิดไม
ตรงกบัความตองการของกลุมเปาหมาย สมควรนํ าหลักวิชาการผลิตและการใชส่ือมาใชดํ าเนินการ
อยางเปนระบบใหครบวงจร เหมาะสมกับสภาพความตองการในการผลิตการกระจายสื่อสุขศึกษา
และประชาสัมพันธในประเทศไทย (ระเดน หัสดี, 2536 : 9)

ปจจุบันการผลิตสื่อสุขศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดการประสานงานกัน
ระหวางภาครฐัและเอกชนอยางเปนระบบ โดยเฉพาะเปาหมายของสื่อไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ทํ าใหกลุมเปาหมายหรือประชาชนสับสน อีกทั้งการผลิตสื่อยังขาดการพัฒนาที่เปนกระบวนการ
ดานวชิาการทีค่รบวงจรจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ส่ือบางสื่ออาจจะนํ าเสนอขอมูลดานหนึ่งแต
อาจมีผลกระทบดานลบกับอีกปญหาหนึ่งได หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสุขศึกษาที่เหมาะสม 
และมกีารควบคุม กํ ากับดูแลที่ไดมาตรฐานทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน  จะเปนสวนสํ าคัญ
อยางยิง่ทีช่วยใหการดํ าเนินงานสุขศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   คณะกรรมการสุขศึกษา
แหงชาตจิึงไดกํ าหนดนโยบายสุขศึกษาแหงชาติ ซึ่งผานการอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายสงัคม เมือ่วันที่ 28 พฤษภาคม 2539 ในนโยบายขอ 3 วา “ใหมีการพัฒนาสื่อทสขุศึกษาและ
ประชาสมัพนัธทีไ่ดมาตรฐานทางวิชาการ" โดยมียุทธศาสตรในการดํ าเนินงาน 4 ประการ ดังนี้ 
(กองสขุศกึษา สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2541 : 14-15)

1. จัดตั้งศูนยส่ือสุขศึกษาและสรางระบบเครือขายเพื่อการสุขศึกษาประชาสัมพันธ 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงการจัดหาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณเพื่อการผลิตและ     
เผยแพร

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาและผลิตสื่อสุขศึกษาที่มีคุณภาพและ      
ถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนํ าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช 
รวมทัง้ใชส่ือทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด
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3. ใหมกีารตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการในการผลิตสื่อ เพื่อการสุขศึกษา
และประชาสัมพันธ

4. เผยแพรขอมูลขาวสาร โดยการผสมผสานการใชส่ือและชองทางที่เหมาะสม         
สอดคลองกับเทคโนโลยีการสื่อสารและวิถีชีวิตกลุมเปาหมาย ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ส่ือส่ิงพิมพ   
ส่ือโทรคมนาคม   ส่ือทองถิ่น และศิลปนทองถิ่น

การที่จะใหประชาชนไดรับขาวสารดานสุขภาพไดอยางถูกตองและทันตอเหตุการณ      
จํ าเปนตองใชเทคโนโลยีส่ือสุขศึกษาที่เหมาะสม  รวมทั้งตองสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหนวยงานที่ดํ าเนินการในเรื่องนี้  โดยจัดตั้งเปนศูนยส่ือสาธารณสุขซึ่ง
เปนศูนยกลางในการพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีดานการผลิตและพัฒนาสื่อสุขศึกษา ใหมีรูปแบบ
วธิกีารน ําเสนอทัง้เนือ้หาและสาระที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  กาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
การศกึษาวจิยั รวมทั้งเปนศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีส่ือสุขศึกษา โดยมีเครือขาย
การด ําเนนิงานทั่วประเทศ ต้ังแตระดับจังหวัด อํ าเภอ และตํ าบล ซึ่งไดมีการเรงรัดพัฒนาศูนยส่ือ
สาธารณสขุตามแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) และในแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ศูนยส่ือสาธารณสุขจะมีการปรับโครงสรางบริหารงานขึ้น
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา    
ครุภัณฑมาใชในการดํ าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณปกติและการสนับสนุนจากตางประเทศ    
(กองสขุศกึษา สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2539 : 2) ซึ่งเปนการเริ่มตนโครงการพัฒนา
เครือขายในการดํ าเนินงานของศูนยส่ือสาธารณสุขในสวนกลางเปนอันดับแรก  และจะมีการ
ดํ าเนนิการในสวนภูมิภาคลงไปจนถึงระดับจังหวัด อํ าเภอ และตํ าบลตอไป

 ในการผลิตสื่อสุขศึกษา จํ าเปนตองมีความสนใจตอวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งหมายถึง       
วถิทีางและแบบฉบับในการดํ าเนินชีวิต รวมถึงวิธีการคิดตาง ๆ ของคนในชุมชนที่ไดปฏิบัติส่ังสม
กนัมา  และรักษาถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ดังนั้นในแตละทองถิ่นจึงควรดํ าเนินการ
ผลิตสือ่สุขศกึษาเอง โดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ นักสุขศึกษาควรมีการประสานงานสรางทีมในการ
ผลิตสือ่ โดยการใชวัสดุ และภาษาของทองถิ่น ตลอดจนการจัดสื่อสุขศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
วฒันธรรมของกลุมเปาหมาย  (พัชรินทร เล็กสวัสด์ิ, 2539 : 25-26) โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน
ภาคใต อันไดแก จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลานั้น มีลักษณะทางสังคมและ
วฒันธรรมทีแ่ตกตางจากภูมิภาคอื่น ๆ คอนขางมาก กลาวคือ ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา 
อิสลาม และใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจํ าวัน รวมทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปน      
เอกลกัษณของตนเอง  (สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 2537 : 1) ศูนยระบาดวิทยาภาคใต 
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(2537 : 3) ไดรวบรวมขอมลูจํ านวนศาสนิกชน จากสํ านักงานสถิติแหงชาติ  จํ าแนกรายจังหวัด
ภาคใต พ.ศ. 2537  พบวา จังหวัดปตตานี มีจํ านวนพุทธศาสนิกชน117,595 คน มุสลิม 419,556 คน     
จงัหวดันราธวิาส  มีจํ านวนพุทธศาสนิกชน 119,470 คน มุสลิม 412,510 คน   จังหวัดยะลามี
จ ํานวนพทุธศาสนกิชน 136,713 คน   มุสลิม 235,765 คน  จังหวัดสงขลามีจํ านวนพุทธศาสนิกชน 
896,035 คน  มสุลิม 225,789 คน  และจังหวัดสตูล มีจํ านวนพุทธศาสนิกชน 76,086 คน  มุสลิม 
152,149 คน

จากการวิจัยของมานะ รักษวงศ (2538) เร่ือง แบบจํ าลองศูนยส่ือการศึกษาดาน
อนามยัสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ในภาคใต พบวา เจาหนาที่ของศูนย
อนามัยสิ่งแวดลอมเขตภาคใต และเจาหนาที่สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในฝายสุขาภิบาลและ
อนามยัสิง่แวดลอมของ สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใตประสบปญหาในการใช  
โสตทัศนูปกรณในการใหสุขศึกษาและประชาสัมพันธในงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในหลายดาน
ดวยกนั ดังนี ้ ในดานการจัดหา ปญหาระดับมาก ไดแก ขาดผูชวยเหลือในการผลิตสื่อการศึกษา
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม และขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตามที่ตองการ ปญหา
ระดบัปานกลาง ไดแก ไมทราบแหลงบริการโสตทัศนูปกรณภายนอกหนวยงาน และไมทราบวา
หนวยงานมโีสตทศันูปกรณใดไวบริการบาง  สวนปญหาดานการใช พบวา ปญหาระดับมาก ไดแก 
ขาดวสัดุอุปกรณที่สอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ  โสตทัศนูปกรณมีจํ ากัด  ปญหาระดับปานกลาง 
ไดแก โสตทัศนูปกรณที่มีอยูชํ ารุด หรือใชการไดไมดีเทาที่ควร  ไมมีความถนัดหรือความรูในการใช
โสตทัศนูปกรณที่ตองการ ผูบริหารไมใหการสนับสนุนการใชโสตทัศนูปกรณ  และการใช          
โสตทศันปูกรณมคีวามยุงยาก  และปญหาในดานการบริการ ปญหาระดับมาก ไดแก เจาหนาที่   
ผูใหบริการมจี ํานวนไมเพียงพอ  ไมมีเจาหนาที่ใหบริการโสตทัศนูปกรณ   ปญหาระดับปานกลาง 
ไดแก ไมไดรับความสะดวกในการติดตอขอยืมโสตทัศนูปกรณ และไมเปดโอกาสใหเสนอความ  
คิดเหน็ในการใหบริการ  (มานะ รักษวงศ, 2538 : 107)  นอกจากนั้น เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการ
เผยแพรความรูใหแกประชาชนตองประสบกับปญหาและอุปสรรคทางดานสื่อสุขศึกษาที่ยังขาด
ความเหมาะสมกบักลุมเปาหมายและสภาพทั่วไปของทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมเปาหมายประชาชน
ใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต  ไดแก จังหวัดสตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีชาวไทยมุสลิม
อาศัยอยูเปนจํ านวนมาก และชุมชนชาวไทยมุสลิมเหลานี้มีลักษณะชุมชนที่เปนเฉพาะตัวทั้งใน
เร่ืองของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม (มานะ รักษวงศ, 2538 : 222)

จากนโยบายการสาธารณสุขแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)   ทีเ่นนการพัฒนา 
ศักยภาพของคนดานสุขภาพอนามัย โดยใชมาตราการดานการศึกษา คือ การใหสุขศึกษาแก
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ประชาชนมาดํ าเนินการแกปญหาสุขภาพที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองของประชาชน 
จากความคดิ ความเชื่อ และคานิยมที่ไมถูกตอง  และนโยบายการสุขศึกษาแหงชาติที่มุงเนนการ
พฒันาเทคโนโลยส่ืีอสุขศกึษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในแตละทองถิ่น เพราะการดํ าเนินงาน
สุขศกึษานัน้ จ ําเปนตองใชส่ือสุขศึกษามาชวยเปนตัวกลางในการถายทอดความรูใหแกประชาชน 
เพื่อใหประชาชนเกิดการเรียนรูดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนยส่ือสาธารณสุขเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีดานการผลิตและพัฒนาสื่อสุขศึกษาใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย กาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนศูนยกลางพัฒนาบุคลากรดานสื่อสุขศึกษา  
ในปจจุบันพบวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการเผยแพรความรูใหแกประชาชนตองประสบกับปญหา
และอปุสรรคดานสื่อสุขศึกษา ทั้งในดานการจัดหา การใช และการบริการ รวมทั้งสื่อยังขาดทิศทาง
ในการผลติ ขาดความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและสภาพทั่วไปของทองถิ่น   โดยเฉพาะกลุม
เปาหมายประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูเปนจํ านวนมาก  และเปนชุมชนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว   
ทัง้ในเรือ่งของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาแบบจํ าลอง
ศูนยส่ือสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากศูนยส่ือ      
สาธารณสุขจะสามารถชวยแกไขปญหาดังกลาวได   โดยเปนศูนยกลางในการวิจัยและพัฒนา  
การจดัหา การใหบริการดานสื่อสุขศึกษา  การพัฒนาบุคลากร  และใหการสนับสนุนดานวิชาการ   
รวมทัง้ด ําเนนิการผลิตสื่อสุขศึกษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหการสนับสนุนดานสื่อสุขศึกษาแกบุคลากรของหนวยงาน         
สาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป

วตัถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมความคดิเหน็ของกลุมผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบจํ าลองศูนยส่ือสาธารณ-
สุข สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต ในดานโยบายและการบริหาร และดาน
การใหบริการ
2.  เพือ่พฒันาแบบจํ าลองศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทีเ่หมาะสมสํ าหรับ
จงัหวัดชายแดนภาคใต  ตามความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขหรือสุขศึกษา  ดาน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และดานศาสนา
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ความสํ าคัญของการวิจัย

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มคีวามสํ าคัญและประโยชน ดังนี้
1. ดานความรู

1.1 ท ําใหทราบความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบจํ าลองศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต

1.2 ทํ าใหไดแบบจํ าลองศูนยส่ือสาธารณสุขที่เหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นในจังหวัดชาย
แดนภาคใต

2. ดานการนํ าไปใช
2.1  เปนขอมลูพืน้ฐานส ําหรับกระทรวงสาธารณสุข ในการกํ าหนดแนวทางเนินการพัฒนางาน

ดานสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพทองถิ่นของจังหวัดชายแดน
ภาคใต

2.2  ไดแบบจํ าลองศูนยส่ือสาธารณสุข สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวดัชายแดนภาคใต 
เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งและดํ าเนินการศูนยส่ือสาธารณสุขที่เหมาะสมสํ าหรับจังหวัด
ชายแดนภาคใตตอไป

2.3  เพือ่เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจ ําลองศูนยส่ือสาธารณสุข ใน
ภูมิภาคอื่น ๆ ตอไป
.
ขอบเขตของการวิจัย

1. การศกึษาในครัง้นี้ เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจํ าลองศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวง  
สาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมุงศกึษาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญในดาน   
ตอไปนี้

1.1  ดานนโยบายและการบริหาร
           1.1.1   นโยบายของศูนยส่ือสาธารณสุข สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต (นโยบาย วัตถุประสงค และบทบาทหนาที่)
           1.1.2 การจัดโครงสรางองคกรของศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
จงัหวัดชายแดนภาคใต
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           1.1.3   บุคลากรของศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต

1.1.4   งบประมาณของศูนยส่ือสาธารณสุข  สังกดักระทรวงสาธารณสุข  ในจงัหวัดชาย
แดนภาคใต

1.1.5   อาคารสถานที่  การจัดพื้นที่  และส่ิงอํ านวยความสะดวกภายในศูนยส่ือสาธารณสุข
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

1.1.6 วัสดุอุปกรณที่ควรมีภายในศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
จงัหวัดชายแดนภาคใต

1.1.7 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรนํ ามาใชในการด ําเนนิงานภายในศูนยส่ือสาธารณสุข
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

1.1.8 การประเมินผลการดํ าเนินงานของศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณ-
สุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

1.2  การใหบริการของศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาค
ใต

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตรงตามที่
ก ําหนดไว ดังตอไปนี้

2.1 เปนบคุคลทีม่หีนาที่ดานการบริหาร การจัดการดานสาธารณสุขหรือสุขศึกษาในสวนกลาง 
และในจงัหวัดชายแดนภาคใตเปนเวลาไมต่ํ ากวา 3 ป และสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป

2.2   เปนบคุคลทีม่ีความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือมีหนาที่
รับผิดชอบในการบริหารงานดานเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และส ําเร็จ
การศกึษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา  ต้ังแตระดับปริญญาโทขึ้นไป

2.3   เปนผูมคีวามรูดานศาสนาหรือผูนํ าทางศาสนาอิสลามที่ทํ าหนาที่เผยแพรความรูดาน
สุขภาพแกมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต

2.4 เปนบุคคลผูมีความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน
ในจงัหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางดี

3. การวจิยัครัง้นีใ้ช “เทคนิคเดลฟาย” ในการรวบรวมขอมูลจากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ 
จ ํานวน 3 รอบ
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ขอตกลงเบื้องตน

1. ความแตกตางของระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามแตละรอบ ไมมีผลตอความคิดเห็นที่  
แตกตางกันหรือไมแตกตางกันในการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ
2. กลุมผูเชีย่วชาญมีความเต็มใจใหคํ าตอบดวยความจริงใจ และมีอิสระในการตอบแบบสอบถาม
อยางเต็มที่

นยิามศัพทเฉพาะ

แบบจํ าลอง หมายถงึ รูปแบบ แนวทาง และโครงสรางของระบบงาน กระบวนการ 
หรือแนวคดิ เพื่อชวยใหเขาใจสภาพที่แทจริงของสิ่งนั้น

ศูนยสื่อสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานที่เปนแหลงกลางในการวิจัยและพัฒนา 
ผลิต จัดหา  บริการสื่อสุขศึกษาและสาธารณสุข   และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพอนามัย 
ดานสาธารณสขุและดานการแพทย  รวมทั้งเปนหนวยบริการในการประชุม การฝกอบรม การ
สัมมนา และการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีส่ือสุขศึกษาใหแกบุคลากรดานสาธารณสุข และ       
เจาหนาทีท่ีป่ฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใหความรูดานสุขภาพอนามัย เพื่อใหการดํ าเนินงานดานสื่อ
สุขศกึษาและประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

แบบจ ําลองศูนยสื่อสาธารณสุข หมายถงึ รูปแบบ แนวทาง และโครงสรางของศูนย  
ส่ือสาธารณสขุ ใน 2 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร  และดานการบริการของศูนยส่ือ       
สาธารณสุข สังกดักระทรวงสาธารณสุข  ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

นโยบายและการบริหาร หมายถึง แนวทางในการบริหารงานที่เกี่ยวของกับนโยบาย  
วตัถปุระสงค บทบาทหนาที่  การจัดโครงสรางองคกร  บุคลากร  งบประมาณ  อาคารสถานที่ การ
จดัพืน้ทีแ่ละสิง่อ ํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณและสื่อสาธารณสุขที่ควรมี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีค่วรน ํามาใชในการดํ าเนินงาน  และการประเมินผลการดํ าเนินงานของศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต

นโยบาย  หมายถึง  แนวทางหรอืวธิีการดํ าเนินการในการบริหารงานของของศูนยส่ือ
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

วัตถุประสงค หมายถึง วตัถปุระสงคเฉพาะที่เปนจุดมุงหมายปลายทางที่จะใหเกิด
ข้ึนจากการบริหารงานของศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาค
ใต
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บทบาทหนาที่  หมายถงึ  ภาระหนาที่ในการดํ าเนินงานของศูนยส่ือสาธารณสุข
สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

      การจัดโครงสรางองคกร หมายถึง  การจดัรูปแบบโครงสรางการบริหารงานของศูนย
ส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

      บุคลากร  หมายถงึ  การด ําเนนิงานเกี่ยวกับการกํ าหนดคุณสมบัติ บทบาทหนาที่
และอัตรากํ าลัง และการแกไขปญหาในกรณีที่ของศนูยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใตขาดแคลนบุคลากร

งบประมาณ  หมายถงึ  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ ของศูนยส่ือ
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต ไดแก แหลงที่มา  และวิธีการ
หาเงนิชวยเหลือในกรณีไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ

อาคารสถานที่  การจัดพื้นที่และสิ่งอํ านวยความสะดวก หมายถึง เกณฑในการ
ก ําหนดสถานที่ต้ัง  สถานที่ต้ังศูนยส่ือฯ  การจัดพื้นที่ใชสอยและส่ิงอํ านวยความสะดวก  รวมทั้งการ
จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

วสัดุอุปกรณและสือ่สาธารณสุข หมายถงึ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดหา
การเลือก  การประเมินประสิทธิภาพ   วัสดุอุปกรณและสื่อสาธารณสุขที่ควรมีไว เพื่อบรรจุภายใน
ศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรนํ ามาใชในการดํ าเนิน
งานภายในศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

การประเมินผล หมายถงึ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการดํ าเนินงาน
ของศนูยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดชายแดนภาคใต

การบริการ หมายถึง บริการตาง ๆ ที่ศูนยส่ือสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต จดัใหแกกลุมเปาหมาย

การสุขศึกษา  หมายถงึ กระบวนการของการจัดประสบการณใหกับบุคคล ครอบครัว   
ชมุชน ใน 3 รูปแบบ คือ สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education)  สุขศึกษาในชุมชน 
(Community  Health  Education)   และสขุศกึษาในโรงพยาบาล (Hospital Health Education)
เพื่อใหกลุ มเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดวยความสมัครใจของตนเอง      
เกี่ยวกับการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟนฟูสุขภาพอยางถูกตอง
เหมาะสม
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สื่อสาธารณสุข  หมายถึง ตัวกลางในการนํ าขอมูลขาวสารดานการแพทยและ         
สาธารณสุข ใหเขาถงึประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจทาง
ดานการแพทยและการสาธารณสุขที่ยากใหงายขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ

สื่อสุขศึกษา หมายถึง ตัวกลางในการถายทอดความรูและขอมูลขาวสารดาน       
สุขภาพไปยงักลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพไปในทิศทางที่ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสื่อสุขศึกษา หมายถึง  การน ําความรู วิธีการ แนวความคิด เครื่องมือ 
และอุปกรณตาง ๆ มาประยุกตใช เพื่อใหประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปใน
ทางทีถ่กูตองในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันปญหา  และการแกไขปญหาสุขภาพอยางมี      
ประสิทธิภาพ

จงัหวัดชายแดนภาคใต หมายถงึ จงัหวดัปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา 
จงัหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

 เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย หมายถึง วิธีการวิจัยเชิงอนาคตที่ใชการรวบรวม
ความคดิเหน็ทีส่อดคลองกันของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการศึกษาอยางเปนระบบ โดยการ     
รวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 รอบ

ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรูและประสบการณดานสาธารณสุขหรือ       
สุขศกึษา    ดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยไดกํ าหนดไว
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