ปฐมกถา
การจัดทําเอกสาร “เรื่องเลา.......เปลี่ยนโลก : ความรูจากการทํางานสรางเสริมสุขภาพ
ในบริบทสังคมไทย” เลมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมกรณีศึกษาที่สะทอนการขับเคลื่อนการ
สรางเสริมสุขภาพในบริบทตาง ๆ ในขอบเขตทัว่ ประเทศ และในบริบทของวิชาชีพ-หลักวิชาตาง ๆ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมทัง้ แพทย พยาบาล เภสัช ทันตแพทย/ทันตบุคลากร และ
สาธารณสุข ซึง่ ผูเ ขียนทุกทาน ลวนแตเปนตัวจริง เสียงจริง คนทํางานจริง หรือไดทําใหเกิดผลขึ้น
แลวจริง ๆ และไดนําสิง่ ที่เกิดขึน้ จริง มาแบงปนกับสังคมไทย-สังคมโลก
จงรวมกันเปลี่ยนโลกและสังคมของเรา ดวยการลงมือทํา เรียนรู กลาปรับเปลี่ยน
โดยเฉพาะการเปลี่ยนหลักสูตร-การเรียนการสอน ซึ่งก็คือการเปลี่ยนกระบวนทัศนเหมือนดังที่
ทีมงานคณะเภสัช มมส. ไดกลาทีจ่ ะกาวเดินนําไปกอน ทั้ง ๆ ที่ยงั ไมแนใจวาจะเปนอยางไร แตก็
ไดพสิ จู นแลววา รางวัลแหงความสําเร็จ รอยิ้มรับอยูแลว การเรียนการสอนจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก็มีนัยสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สิ่งแวดลอม พลังงาน และเหนืออื่นใดคือ วิกฤตจริยธรรม การหยิบยกเรือ่ งนี้ขนึ้ มา จึงเปนการ
กระแทกไปที่ สาเหตุหรือรากเหงาของปญหาอยางถึงแกน ในขณะที่การทํางานกับชุมชน ก็กําลัง
เบงบานเต็มพื้นทีท่ ั่วไทย นําดวยการวิจัยตามสภาพจริง บนความเชื่อมั่นในพลังและศักยภาพของ
ชุมชนและประชาชนทุกหมูเ หลา และยังขยายผลสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับทองถิน่
อีกดวย ไมวาจะเปนบทเรียนของ จว. แพร เชียงราย พะเยา หนองบัวลําภู ยโสธร สมุทรปราการ
สตูล กระบี่ สงขลา และอีกหลาย ๆ พื้นที่ ลวนเปนองคความรูและการขับเคลื่อนที่นาศึกษายิ่ง
ดังนั้น กรณีศึกษาตาง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ จึงลวนแตมีนัยสําคัญตอการเรียนรู และ/
หรือ การสรางการเรียนรู (case-based learning) ตลอดจนถึงการสรางองคความรูบ นพื้นฐานของ
การทํางานเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ (Experience-based Knowledge in Health Promotion)
ทัง้ นี้ ก็เพื่อชวยใหการกาวเดินไปบนเสนทางที่เราตองการบรรลุรว มกันนัน้ เปนการกาวไปอยาง
ถูกตอง มั่นคง แมนยํา เกิดผลดี มีวฒุ ิภาวะ และนําไปสู “สุขภาวะ” (well-being) ของสังคมไทย ได
อยางแทจริง
อยางไรก็ตาม กรณีศกึ ษาที่นาํ เสนออยูในเอกสารเลมนี้ เปนเพียงสวนหนึง่ ของผลงาน
เครือขาย และกรณีตาง ๆ อีกจํานวนมาก โดยเฉพาะนวัตกรรมทางสังคมตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึน้
หรือกําลังดําเนินไปในสังคมไทย และนี่คือภาพสะทอนความตองการสังคมทีด่ ีกวาทีเ่ ปนอยูไดเปน
อยางดี

ก

ปฐมกถา ...(ตอ)...

สังคมไทยของเราจะกาวไปสูการมีสขุ ภาวะหรือไม หรือไดมากนอยแคไหน การทํางาน
ในภาคสวนตาง ๆ ดวยวัฒนธรรม วิธกี าร วิธีคดิ ทีม่ ีความแตกตางหลากหลาย จึงควรไดรบั การทํา
ความเขาใจ การใหคณ
ุ คา และนํามาเผยแพรในวงกวาง ดวยความหวังเต็มเปยมวา...สังคมไทยจะ
เปนสังคมแหงการเรียนรู และการสรางความรูท ี่อยูบ นพื้นฐานของการทํางานและประสบการณที่มี
คุณคา ใหมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เพราะถาเรา “รู” “เขาใจ” “ใสใจ” ใน “วิถ”ี ตาง ๆ ที่เปนอยูไดมาก
เทาใด สังคมไทยและสังคมโลก ก็จะสงบและสันติสุขไดมากยิง่ ขึ้นเทานั้น
อรทัย อาจอ่ํา
มกราคม 2552
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กาวที่กลาของมหาสารคาม
อ.รุจิลักขณ รัตตะรมย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
านมาแลว 5 ปที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เติบโตอยู
ผ
บนเส น ทางสร า งสุ ข ภาพ ภายใต แ ผนงานเครื อ ข า ยเภสั ช ศาสตร เ พื่ อ การสร า งเสริ ม
สุขภาพ ( คภ.สสส.) ถาจะนับไปก็เกือบจะเปนครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียว เพราะคณะฯ
จะมีอายุครบ 10 ปในเดือนกุมภาพันธ ป 2552 นี้ นี่อาจจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหพวกเรา
แข็งแรงและกลาจะกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงของเภสัชศาสตรศึกษา (จบประโยค)
ที่ผานมา มหาสารคามไดรับโอกาสในการนําเสนอความสําเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนสรางเสริมสุขภาพหลายครั้ง โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรใหม ป 2549
ที่ปรากฏแนวคิดสรางเสริมสุขภาพอยูในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ตลอดจนเนื้อหาของ
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง เรามั ก จะถู ก ตั้ ง คํ า ถามจากเพื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ อยู เ สมอ ว า เรา
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรไดอยางไร รวมถึงโจทยในการสัมมนาครั้งนี้ คําตอบของเราอาจทํา
ใหใครหลายคนแปลกใจได ถาจะบอกวา “เราไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร นอกจากตัวเรา
เอง” ลองมาคนหาที่มาของประโยคนี้กันดีกวาคะ
ตั้งแตเริ่มโครงการในป 2547 มหาสารคามไดไฮไลทเรื่องการจัดการเรียน
การสอนเปนเรื่องเดนของแผนงานมาโดยตลอด เพราะเราคิดวาเราเปนสถาบันการศึกษา
ที่มีหนาที่หลักคือการผลิตบัณฑิต จะไปไฮไลทเรื่องอื่นก็จะกระไรอยู เราจึงตั้งธงรวมกัน
ไววาจะผลิตเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ภายใตสโลแกน
วา “สุขภาพดีไดโดยไมใชยา ”ก็เกิดมีคนถามขึ้นมาวาแลวรานยาจะขายใครละ งั้นก็ไมตอง
มีเภสัชกรกันละ” คภ.สสส. เลยตั้ง motto เพิ่มวา “สุขภาพดีไดโดยไมใชยา และการใชยา
อยางเหมาะสม” เภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพของเราก็จะทําหนาทีด่ ูแลทั้งในกรณีที่ตอง
ใชยาใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด และสงเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนเพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพดีไดโดยไมตองใชยา ลงตัวพอดีคะ

เรื่องเลา….เปลี่ยนโลก : ความรูจ ากการทํางานสรางเสริมสุขภาพในบริบทสังคมไทย

1

การปรับหลักสูตร-การเรียนการสอน

แรก ๆ ที่เริ่มทําโครงการ เราอาจจะยังสับสนอยูวา สสส. คืออะไร การประชุม
เรื่องจัดการเรียนการสอน สสส. ครั้งแรก อาจารยทั้งคณะก็ตกลงกันวาจะมีรายวิชาอาสาสมัคร
8 วิชา จาก 3 กลุมวิชา (เภสัชกรรมคลินกิ และวิจัย, เภสัชศาสตรสังคม และวิทยาศาสตร
ทางเภสัชศาสตร) ทีต่ องคิดกิจกรรมสอดแทรกแนวคิด สสส. ในรายวิชา ก็ประชุมกันไป
สรางกิจกรรมกันไปแบบงง ๆ แลวก็ถึงวันที่ คภ.สสส. มาเยี่ยมเยียนมหาสารคามในชวง
กลางป 2547 คณะฯ ไดนําเสนอกิจกรรมหลายอยาง จนมาถึงกิจกรรมในรายวิชาพยาธิ
สรีรวิทยา “สุขภาพดีเริ่มทีบ่ าน” ที่มอบหมายใหนิสิตติดตามดูแลสุขภาพคนในครอบครัว
ซึ่งอาจารยประจําวิชาเลาวานิสิตบางคนอินกับการ present และถึงกับรองไห เมื่อเลา
เรื่องคุณแมที่ไมสบาย ตองผาตัด by pass นิสิตบอกวากิจกรรมนี้ทําใหเคาอยากอานหนังสือ
เพื่อเขาใจโรคที่คุณแมเปน ไมใชเพียงแคการทองหนังสือเพื่อไปสอบอยางที่เคยเปน จําไดวา
อาจารยจริ าพร ลิ้มปานานนท (ผูจัดการแผนงานฯ) และ อาจารยสุนทรี วิทยานารถไพศาล
(ประเมินภายใน) หันมาถามแทบจะพรอมกันวา “คิดไดยังไงเนี่ย!” ตอนแรกก็ตกใจ นึกวา
พวกเราทําอะไรผิดหรือไงนะ แตกลับกลายเปนวาอาจารยชนื่ ชมแนวคิดในการทํากิจกรรม
เพราะการใหนสิ ิตดูแลสุขภาพคนในครอบครัว เคาจะตั้งใจและสนใจ เพราะเปนคนทีเ่ ขารัก
เสียงสะทอนจากผูทรงคุณวุฒิในวันนัน้ ทําใหเราเริ่มเขาใจแนวทางการดําเนินงานทีช่ ัดเจน
ขึ้น พอป 2548 เราก็เพิม่ จาก 8 เปน 15 รายวิชา และเปดเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยและนิสติ ขึ้นในชวงปลายป เวทีนี้
ทําใหเราไดเรียนรูกิจกรรมของเพื่อนรวมงาน รับฟงเสียงสะทอนจากนิสิต และรวมกัน
หารือเพื่อสรางกิจกรรมที่ลงตัวยิ่งขึ้นไปอีก (ตอนนี้เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
การเรียนการสอนสสส. ไดรับการบรรจุอยูในปฏิทินกิจกรรมคณะฯ เปนงานสําคัญที่ทุก
คนในคณะพลาดไมไดคะ)
พอเขาสูปที่ 3 โครงการป 2549 การจัดการเรียนการสอนของเราก็ลงตัวที่
แนวคิด “ร อยเรี ยงรายวิ ชา” และ “ดู แ ลด วยความรัก ” ที่พวกเราชวยกันสร างขึ้นจาก
ประสบการณของการจัดการเรียนการสอน ที่คิดวากิจกรรมในรายวิชาที่เปดโอกาสให
นิสิตไดดูแล “คนที่เคารัก” กอนในปแรก ๆ นาจะเปนเรื่องงายที่เคายินดีทาํ ดวยความเต็มใจ
เริ่มจากการปลูกฝงแนวคิด ดูแลตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัวในปที่ 1 และ 2 สูการดูแล
คนในครอบครัวไปจนถึงเพื่อนในปที่ 3 และ 4 ดูแลผูปวยและชุมชนในปที่ 5 และ 6
กิจกรรมที่รอยเรียงตามลําดับขั้นของชั้นปที่สูงขึ้นจะเปนการปลูกฝงใหเคามีหัวใจที่จะ
ดูแลคนอื่น ๆ เมื่อเคาเติบโตขึ้นเปนภัชกรในอนาคต นอกจากนี้เรายังสราง concept
โครงการผาน “เรื่อง” 4 เรื่อง ไดแก การพัฒนาแนวคิด การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีความเชื่อมตอ รอยเรียง และเกื้อหนุนกัน
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(ทํา 1 กิจกรรม ไดงานมากกวา 1 โครงการ) และเราไดยึด concept นี้เปนแนวทางใน
การทําโครงการมาจนถึงปจจุบัน เราเปรียบเทียบเรื่องทั้ง 4 ไววาเหมือนลอของรถยนตที่
ชวยกันพยุง ขับเคลื่อน และพาเราไปสูจุดหมายของการสรางเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพ
โดยมี สสส. เปนน้ํามันหลอลื่น (สวนน้ํามัน...คณะเติมเอง...แตอนาคตอาจเปลี่ยนไปติด
gas คะ) ลองมาดูความพิเศษของแตละลอกันคะ
ชั้นป

5
4
3
2
1

10%

10%

20%

20%

40%

10%

10%

20%

40%

20%

10%

10%

60%

20%

40%

40%

20%

80%

20%

-

-

-

-

-

-

แนวคิด ตนเอง ครอบครัว เพื่อน ผูปวย/ชุมชน

แนวคิด “รอยเรียงรายวิชา”

“ลอหนาขวาพาสรางแนวคิด” คือ การสรางแนวคิด สสส. ใหคนทั้งคณะ ผาน
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ เราชวยกันสรางกระแส “คณะสรางเสริมสุขภาพ” คือ ทุกงาน
ทุกเรื่องของคณะจะมีสสส.เปนสวนหนึ่งเสมอ อยางเชน ประชุมก็หา มเลิกชา เพราะถา
ทานขาวไมตรงเวลาก็ไม สสส. จะลอยกระทงก็ตองกระทง สสส. ไมใชโฟม จะจัดงานเลี้ยง
ในคณะ ก็ตองเปนงานเลี้ยง สสส. หามมีแอลกอฮอล ของวางและอาหารตองสสส. เปนตน
เรียกวาหายใจเขาออกเปน สสส. เลยละคะ โครงการนี้ยังเปนแรงบันดาลใจใหเกิดชมรม
พุทธปณิธานขึ้นในคณะ เนื่องจากมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหนิสติ ไปปฏิบตั ิธรรมอยูเสมอ
เปนความยั่งยืนที่มี สสส. เปนสวนชวยสนับสนุนอยางแทจริงเลยละคะ
“ลอหนาซายสอดแทรกในรายวิชา” เราเชือ่ วาถาคนในคณะมีแนวคิดและตระหนัก
ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพแลว จะสามารถปรับเปลี่ยนเรือ่ งอื่น ๆ ไดไมยาก
ดังนั้น อาจารยทุกคนจึงรวมมือรวมใจกันปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหมีการสอดแทรก
กิจกรรมที่มีแนวคิดสรางเสริมสุขภาพเขาไปในรายวิชา ยกใหทั้งชั่วโมงเรียน ทั้งคะแนน
และรวมทั้งใจอาจารยกันเลยทีเดียว แตที่สําคัญ! ขอย้ําวาตองมีเวทีใหคนในคณะได
แลกเปลีย่ นประสบการณการจัดการเรียนการสอนดวยนะคะ และตั้งแตป 2549 เปนตนมา
เราก็กลาประกาศตัววาเราจะทําใหทุกรายวิชาของคณะเปนวิชา สสส. แตไมตองตกใจไป
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การปรับหลักสูตร-การเรียนการสอน

นะคะวาจะทํากิจกรรมกันยังไงไหว เราก็ทําการบูรณาการคะ คือรวมหลายวิชาใหเปน
กิจกรรมเดียว ที่ใหทั้งแนวคิด สสส. และตอบโจทยรายวิชาไปในตัว ตัวอยางป 2551 ที่
ผานมา มีกิจกรรมชื่อเกอยาง “จูงมือลุงปาไปหาหมอ” ที่ใหนิสติ ป 3 ลงชุมชนตามหาคุณลุง
คุณปาที่มีรายชื่อในทะเบียนผูปวยของ PCU เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพและการใชยา รวมถึง
ไปหาหมอดวยกันในฐานะลูกหลาน และพาคุณลุงคุณปาที่ไมปวยแตเปนกลุมเสี่ยงไปคัด
กรองที่รานยามหาวิทยาลัย เปนการบูรณาการ 4 รายวิชา ไดแก Pharmacy Administration เรียนรูระบบบริการสุขภาพ, Pharmacotherapy 1 และ Pharmacology 1 - กลไกการ
เกิดโรคสัมพันธกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา และ Pharmacy Integration 1- บูรณาการ
องคความรูทางเภสัชศาสตรเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองครวม โอโห...บูรณาการกันซะเนียน
จนทั้งนิสิตทั้งอาจารยแยกไมออกวานี่เปนสวนของวิชาไหนกันแน ถาจะให perfect ก็
ตองใสเกณฑการวัดผลไวใน course syllabus ดวยนะคะ จะไดไมงงเวลาตามประเมินผล
นี่แคตวั อยางเดียวนะคะ ถาใครอยากทราบรายละเอียดและผลการดําเนินงาน ติดตามอาน
ไดในรายงานที่จะวางแผงในเดือนมิถนุ ายนนี้ บน web คณะเภสัชศาสตร menu โครงการ
สรางเสริมสุขภาพคะ
“ลอหลังขวาพาสรางประสบการณวิชาชีพ” เราคิดวาถาอาจารยและนิสิตมี
แนวคิด มีความรู แตไมมีสนามใหปฏิบตั ิ การสรางเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพคงไม
สมบูรณแน ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมชุมชนเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพขึ้น โดยการสรางเครือขายรวมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม PCU
และรานยา เพื่อเปนแหลงฝกงาน สสส. ใหแกนิสิตและคณาจารย และเพื่อใหสมกับที่เรา
พยายามจะบูรณาการทุกงานเปนองครวม กิจกรรมนี้จึงผนวกเขากับกิจกรรมในการจัด
การเรียนการสอนหลาย ๆ วิชา เชน ทุกรายวิชาของนิสิตชั้นปที่ 5 จะมีเวลาใหนิสิต
หมุนเวียนกันไปทํากิจกรรมในจุดตาง ๆ ของแหลงฝก เชน คลินิกเบาหวาน คลินิกเอดส
หอผูปวยของโรงพยาบาลมหาสารคาม คลินิกเบาหวานของ PCU รานยามหาวิทยาลัย
เปนตน นิสติ จะเกิดทั้งกระบวนการคิดเชิงวิชาการผสมผสานแนวคิดสสส. ในรายวิชา
และไดนําความรูและแนวคิดนั้นไปปฏิบตั ิจริงกับ สวนผลพลอยไดที่คุมคาของโครงการนี้
นอกจากสุขภาพของผูเขารวมโครงการแลว คือผลงานวิจัยทั้งในสวนของคณาจารย
เภสัชกรแหลงฝก และวิทยานิพนธของนิสิต ที่สรางทั้งแนวคิด สุขภาพ และองคความรู
ในเวลาเดียวกัน
“ลอหลังซาย ไดอะไรจากการเปนนักกิจกรรม” คือ การสรางและพัฒนานัก
กิจกรรมที่มีแนวคิดสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหนิสิตไดมีโอกาส
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สรางสรรคความคิด สรางภาวะผูนํา และฝกการทํางานเปนทีม เปนเหมือน accessory ที่
ทําใหวาที่เภสัชกรทั้งหลายแพรวพราว สมกับจะเปนผูน ํางานสรางเสริมสุขภาพในอนาคต
(ก็ไมเทาไหรคะ แคนิสติ ป 3 เคยบอกวาลงชุมชนก็เหมือนไปกินขาว มันเปนธรรมชาติ...
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชิวติ ...เทานัน้ เองคะ)
หลายทานอาจสงสัยวา แลวที่เขียนเลามานี่ เกี่ยวอะไรกับโจทยของการสัมมนา
ในครั้งนี้ละ เคาถามวา “หลักสูตรใหม… ทําอยางไร…และผลลัพธทไี่ ด” นะ ไมไดอยากรู
เรื่องรถเริดอะไรซะหนอย ก็อยางที่บอกไวตั้งแตตนละคะ วา “เราไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร
นอกจากตัวเราเอง” ถาลองจินตนาการถึงเหตุการณที่เลามาซะยืดยาว...ทานคิดวาเราทํา
ไดอยางไรคะ? อาว...นอกจากจะไมตอบแลวยังมายอนถามอีก ไมไดแกลงนะคะ แคอยาก
ใหมีจินตนาการรวมกันนะคะ... นั่นละคะ... ลองพาตัวเองลองลอยไปที่คณะเภสัชศาสตร
มมส. ดูนะคะ...ที่หองทานขาวของคณะ เวลาเที่ยงกวา ๆ พวกอาจารยนั่งทานขาวกันอยู
สิบกวาคน กําลังเมาทเรื่องทีน่ ิสิตป 3 พายโองไปพบคุณปาในชุมชนที่น้ําทวม แลวเด็ก ๆ
ทํามัลติมีเดียสสส. เลียนแบบ “คนคนคน” ไดโดนใจเราราวมืออาชีพ...อวดกันใหญวา
นิสิตกลุมใครทําไดเจงกวากัน...บายโมง...ลอยไปที่ชั้น 3 ในหองพักอาจารย อาจารย 4
ทานกําลังหารือเรื่องพรุงนี้ตองออกตั้งแตตีหาครึ่ง เพื่อพานิสิตป 5 ไปคัดกรองเบาหวาน
และความดันในชุมชนรวมกับ PCU (แอบเห็นอาจารยหาว…ปากกวางเชียว)...ลอยไปใน
ชั้นเรียนป 4 นิสิตกําลังนําเสนอผลการจัดกิจกรรม สสส. ในกิจกรรมบริบาลทางเภสัชกรรม
นําความสุข…แตทําไมคนนําเสนอดูเครียด ๆ นะ...สงสัยลุนวา commentator (อาจารยที่
เกกยิ่งกวา commentator ใน The Star) จะวิพากษอะไร...สี่โมงเย็น...ลอยไปในหองสโมสร
นิสิต แกนนํานิสิตกําลังเตรียมประชุมจัดงานแหประทีปโคมไฟไปปฏิบตั ธิ รรม งานใหญของ
มหาวิทยาลัยที่มีจุดกําเนิดจากกิจกรรมสสส. ของคณะเภสัชฯ...ลอยไปในหองคณบดี...
ทานกําลังคุยกับรองฯ บริหาร และ รองฯ วิชาการ เรื่องตัวชีว้ ัดงาน QA ของคณะ ที่ได
แตมจากกิจกรรม สสส. ....ลอยกลับมาทีห่ องนี้....พบคําตอบไหมคะ...วาเราทําไดอยางไร
...ถายัง…แหม...ตอบใหก็ไดคะ
ถาไปอานใน course description ของหลักสูตรใหม ทานอาจไมไดพบเรื่อง
สรางเสริมสุขภาพเกลื่อนกลาดอยางที่คาดไว เพราะตัว course description เราปรับแก
กันมาตั้งแตยงั ไมมีเรื่อง สสส. เนื่องจากขั้นตอนการเสนอหลักสูตรตองใชเวลานาน แต
พอถึงตอนที่จะตองนํามาใชหลังจากหลักสูตรผานสภาแลว นัน่ เปนตอนที่เราไดรูจักและรัก
สสส. เขาใหแลว จึงเปนที่มาของการปรับเปลี่ยนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน แตปรัชญาที่
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เขียนไวในกระดาษหรือบนบอรด จะมีความหมายอะไร หากคนในคณะฯ ไมเห็น
ความสําคัญ
ในปแรกของงาน สสส. เราประเมินปจจัยแหงความสําเร็จวาเกิดจากคณบดีให
การสนับสนุนอยางเต็มที่ มีนโยบายวาอาจารยและบุคลากรทุกคนตองเปนกรรมการ
โครงการ สสส. การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเรียนการสอนทุกคนตอง
เขารวม...ถามาไมไดตองชี้แจงตอคณบดี และปจจัยทีค่ นอื่น ๆ บอกวาเราเปน เชน บุคลากร
อายุนอย ไฟแรง คนนอย องคกรเล็ก ขับเคลื่อนงาย เราก็วาอยางนั้น...แตพอปสอง
ปสาม...ก็มีคนมาทาทายเราวา “มหาสารคามตองหาคําตอบอื่นใหไดวาทําไมถึงทําสําเร็จ
อยาบอกวาคณบดีเลนเอง หรือเพราะเปนคณะใหม อาจารยยังเด็ก ไฟแรง คนนอย
รวมมืองาย ไมงั้นคนอื่นก็จะบอกไดวาทําไมไดเพราะไมเหมือนมหาสารคาม” พวกเราก็
นั่งคิดทบทวน และนึกยอนไปวาเรามีอะไรเปนแรงสนับสนุนบางนะ แลวภาพกิจกรรม
ตาง ๆ ทั้งที่ทาํ รวมกันกับนิสิต รวมกันในหมูคณาจารยและบุคลากรก็ผานเขามาเปนฉาก ๆ
เรื่องเลาแลกเปลีย่ นในการสัมมนาหลาย ๆ ครั้งผุดขึ้นมาราวดอกเห็ด และทําใหเราคนพบ
ความเปนตัวตนของมหาสารคาม ที่มีอยูอยางนั้นเสมอมา และยังคงอยูจนถึงวันนี้
...เพราะเรามีคนที่มีใจ (และใจเรารวมเปนหนึ่งเดียว) ตองยอมรับวา
อาจารยและบุคลากร รวมถึงนิสิตอีกหลายรอยคน ใชวา ทุกคนจะเขาใจแนวคิด สสส. เทา
เทียมกัน ใชวาทุกคนจะทุม เททํางานเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายของโครงการเต็มรอยทุกคน
เพราะแตละคนก็มีภาระโนนนี่ไมเทากัน แมบางคนจะไมเต็มรอย บางคนหาสิบ บางคน
อาจแคหา แตพอมารวมกันแลว เราจะไดคนมีใจเต็มรอยมากมาย ทีนี้...จะงานไหนก็
สําเร็จไดทั้งนั้น และเราเชือ่ วาจากการกระพือกระแส “เราเปนคณะ สสส.” ไมมีใครที่
ใจเปนศูนยแนนอนคะ
...เพราะเราตระหนักวาเรือ่ งสรางเสริมสุขภาพเปนเรื่องสําคัญ ถาบุคลากร
ทางการแพทยคิดเรื่องการปองกัน การสรางสุขภาพ ไมคิดแตเรื่องจะรักษา จะจายยา
จะขายยา จะขายผลิตภัณฑเสริมอาหาร คนเราก็คงมีสุขภาพดีขึ้นได มันเปนเรื่องสําคัญ
ระดับประเทศ ระดับโลกเลยนะ ถาเราปรับแนวคิด ทัศนคติใหตัวเอง...ใหนิสิตนักศึกษา
เภสัชได เราจะพลิกบทบาทวิชาชีพเลยทีเดียว เราจะบอกใคร ๆ ไดวาเภสัชทําได
มากกวาจายยา มากกวานั่งอยูในหองยา มากกวาขายอาหารเสริมนะ เราเห็นวาเรื่องนี้
เปนเรื่องสําคัญ เราถึงอยากทํา และยินดีที่จะเปลีย่ นแปลง

6

เรื่องเลา….เปลี่ยนโลก : ความรูจ ากการทํางานสรางเสริมสุขภาพในบริบทสังคมไทย

กาวที่กลาของมหาสารคาม

สองขอนี้เคยเขียนไวในงานป 2549 ในฐานะผูประสานงานโครงการ แตเพื่อ
งานนี้โดยเฉพาะ ทีมงาน มมส. จึงสํารวจความคิดเห็นของคนในคณะฯ ดวยคําถามที่วา
“ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยสําคัญในการสรางวัฒนธรรมองคกร สสส. ของคณะฯ” คําถาม
ปลายเปดคะ แลวก็มาหาความถี่ของคําตอบกัน เราพบวาจาก 177 คําตอบ คําตอบที่ถูก
ตอบซ้ํามากทีส่ ุด 3 อันดับแรกคือ ความสามัคคี รวมมือรวมใจ (41), ความตระหนักของ
ทุกคนในองคกร (35) และการมีกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ (15) นี่แสดงใหเห็นวาความรูสึก
ที่เราสัมผัสไดในคณะฯ มันไมไกลเกินจริงเลย
และถาจะถามวาผลลัพธของการใชหลักสูตรสรางเสริมสุขภาพคืออะไร ก็อยาง
ที่เลามายืดยาวละคะ วาความสําเร็จของมหาสารคามไมไดเกิดจาก “ตัวหลักสูตรใหม”
แตเกิดจาก “ตัวคนในองคกร” ที่ไดรับการปลูกฝงและถูกเหนี่ยวนําใหเปนนักสรางเสริม
สุ ขภาพอย างทั่ ว หน า เราจึ งไดผลลัพธเ ป นวัฒนธรรมองคกร สสส. ไดอาจารยและ
บุคลากรที่มีแนวคิดและเปาหมายเดียวกันในการสรางเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพ ได
นิสิตและเภสัชกรเลือดใหม ที่เราหวังวาจะชวยใหวิชาชีพเภสัชกรรมเขมขนและกาวไกล
นําความรูไปใชในการพัฒนาวิชาชีพ และดูแลใหประชาชนมีสุขภาพดี สมดังปรัชญาของ
คณะฯ ที่วา “รอบรูเรื่องยา นําประชาสรางสุขภาพ”
สุดทาย...แมจะไมมีปรัชญาหรือเนื้อหาหลักสูตรปรากฏเปนตัวอักษร แตถาคน
ในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ ผนวกกับความตั้งใจจริง
รวมมือรวมมือใจ และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง...เพียงแคเริ่มจากตัวเราเอง...การจัดการ
เรียนการสอนสรางเสริมสุขภาพ การสรางบัณฑิตที่มีแนวคิดสรางเสริมสุขภาพ หรือการ
เปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ ก็เกิดขึ้นได ไมวาที่ใด...
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญา
รอบรูเรื่องยา นําประชาสรางสุขภาพ
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตใหรอบรูเรื่องยาและสุขภาพ เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
และพัฒนางานวิจัยดานเภสัชศาสตร
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วิสัยทัศน
ผลิตเภสัชกรคุณภาพ พรอมวิจัยสมุนไพรและยาอยางเลิศล้ํา
บริบาลทางเภสัชกรรมเปนแบบอยาง สรางเสริมสุขภาพประชาชน
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การเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร

การเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศภูวรักษ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความรุนแรงของปญหาจรรยาบรรณวิชาชีพ : แรงผลักสําคัญ
สัชกรเปนหนึ่งในวิชาชีพดานสุขภาพที่ดูแลหนึ่งในปจจัยสี่ของการดํารง
เภ
ชีวติ คือ “ยา” คนทัว่ ไปอาจรูสึกวาถาไมเจ็บปวยก็ไมตองใชยา แตแทจริงแลว นอกจาก
ใชรักษาโรคแลว ยาก็อาจทําใหเกิดโรคได หากใชยาไมถูกตองหรือไมเหมาะสมก็ทําให
เกิดปญหาตอสุขภาพไดไมนอยกวาสิ่งอันตรายอื่น ๆ ปญหาหนึ่งที่พบไดบอยในการปฏิบตั ิ
วิชาชีพตาง ๆ คือ เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพบางครั้ง
อาจเปนการสวนกระแสวัตถุนิยมของสังคมในปจจุบัน ที่ใหคุณคาของความร่ํารวย
มากกวาคุณความดี จรรยาบรรณวิชาชีพเปนกลไกหนึ่งที่สงเสริมใหเภสัชกรใหบริการ
ดานยาแกผูปวยอยางมีคุณภาพ การปฏิบัตทิ ี่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเปน
สิ่งที่บั่นทอนการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน ปญหาที่พบมากและเกิดอยางตอเนื่อง
มาตลอดหลายสิบปที่ผานมาคือ ปญหาการแขวนปายของเภสัชกรในรานยา แมจรรยาบรรณ
วิชาชีพกําหนดวาสิ่งนี้เปนสิง่ ที่ไมควรทํา แตเภสัชกรจํานวนมากเห็นวาไมใชสิ่งที่ผดิ
ผูเขียนเปนอาจารยที่ไดสัมผัสนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จนถึงขณะนี้กค็ รบ 30 รุน แลว สิ่งที่ผเู ขียนพยายามปลูกฝงนักศึกษาทัง้ ทางตรง
และทางออมตลอดมาคือ เรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
ทุกคนจะไดเรียนวิชาเภสัชกรรมจายยากับผูเขียน ในการสอนชั่วโมงแรก ผูเขียนจะ
มอบหมายใหนักศึกษาทุกคนไปวิเคราะหกรณีศึกษาทีเ่ ปนปญหาดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการจายยา ถาเอาขอมูล ณ ตอนนั้นมาประเมินปรากฏวา นักศึกษาทุกคนเปนคนดีหมด
การจายยาจะคํานึงถึงผูปวยเปนหลัก ไมทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ แตก็มีอยูปหนึ่งที่มี
การลอกกันเกิดขึ้น เพราะทุกขอความในงานที่สงเหมือนกันทุกประการ ผูเขียนจึงเรียก
นักศึกษาทั้งสองคนมาพูดคุย นักศึกษาก็ขอโทษและสัญญาวาจะไมทําเชนนี้อีก
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การสอน-การวิจัยจริยธรรมวิชาชีพเภสัชภร

ไมทราบวาเมื่อจบการศึกษาไปแลว บางคนอาจมีความจําเปนเรื่องเงินทอง
หรือเห็นวามีคนทํากันทั้งบานทั้งเมือง จึงมีขาวคราวของลูกศิษยทปี่ ฏิบตั ิตนขัดกับหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ สงมาถึงผูเขียนอยูป ระปราย ทัง้ นี้เนื่องจากผูเขียนรูจักกับเภสัชกร
ในหนวยงานตาง ๆ คอนขางมาก จึงทําใหทราบทั้งขาวคราวที่ดีและไมดีของลูกศิษยอยู
เสมอ เชน บางคนเรียนแคภาคการศึกษาสุดทายในชัน้ ปที่ 5 ก็ไปเสนอใหใชชื่อตนเอง
ไปเปดรานยาใหคนอื่น แตตัวเองไมไปอยูราน จะขอแคเอาปายไปแขวนแลวรับเงิน
บางคนไปเรียกเก็บเงินเดือนคาแขวนปายที่แพงมาก จนมีคนทนไมไหวสงขาวมาให
ผูเขียนทราบ บางคนขายยาชุด ยาลดความอวนทีผ่ ดิ กฎหมาย มีสํานักงานสาธารณสุข
บางจังหวัดออนอกออนใจกับปญหาการแขวนปาย การขายยาที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
จึงไดติดตอใหผูเขียนไปบรรยายเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจายยา ผูเขียนเอง
ไมเชื่อวาจะเปนประโยชน เพราะตอนที่เปนนักศึกษา ผูเขียนสอนไมใหลอกการบานกัน
เพราะเพียงแคเห็นแกคะแนน เขายังฟงบางไมฟงบาง แตตอนนี้เขาจบเปนเภสัชกรไปแลว
ผลประโยชนที่เกี่ยวของมีมากกวากันอยางเทียบไมได เขาจะฟงหรือเผลอ ๆ ยังจะโดน
วาไมรูจักมองโลกภายนอกเสียบาง (ผูเขียนเคยถูกรุน นองที่จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ตอวาในเชิงวา ผูเขียนไมเคยทําธุรกิจจึงไมรูยุทธวิธใี นการผูกใจลูกคา เนื่องจากผูเขียน
ไปทักทวงใหเขาเขียนชื่อยาที่ซองยาและใหขอมูลที่ครบถวนกับผูที่มาซื้อยา เขาบอกวา
การไมเขียนชือ่ ยาเปนวิธกี ารทางธุรกิจอยางหนึ่งที่ผกู ลูกคาไวกบั รานของเขาได แตผูเขียน
มองในแงความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก)
แตผูจัดหรือสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดดังกลาว ก็ไดพยายามขอรองวา
“อาจารย ไ ม ต อ งสอนตรง ๆ ก็ ไ ด ขอให อ าจารย บ รรยายเรื่ อ งอื่ น แต ส อดแทรกเรื่ อ ง
จรรยาบรรณเขาไป ใหเห็นถึงผลกระทบที่เภสัชกรทําไมดีวามีผลตอผูปวยอยางไร”
สุดทายผูเขียนก็ไปบรรยาย แตก็ไมรูวาจะไดผลมากนอยหรือไม แคไหน เพราะผูฟงก็
โต ๆ กันแลว และไมสามารถติดตามประเมินผลได
เหตุการณที่ผูเขียนสะทกสะทอนใจมากที่สุดจนทําใหตองคิดวิธีการปลูกฝง
เรื่องจรรยาบรรณของลูกศิษยเพิ่มเติมจากการสอนในชั้นเรียน คือ มีครูแนะแนวจาก
โรงเรียนแหงหนึ่งซึ่งมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และได
กลาวกับผูเขียนวา “ผมแนะนําใหนักเรียนเลือกเรียนคณะเภสัชฯ เพราะรายไดดี ผมบอก
นักเรียนวาเภสัชฯมีรายไดพิเศษเดือนละ 5-6 พันบาท แคเอาชื่อไปแขวนไวในรานยาก็
จะไดเงินทุกเดือนโดยไมตองทํางาน จะไดเอาเวลาไปทํางานอยางอื่นไดอีก” ผูเขียนได
ยินแลวสะทกสะทอนใจและบอกครูทานนั้นไปวา “การทําแบบที่คุณครูพูด ถือเปนการทํา
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ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เรากําลังรณรงคไมใหเภสัชกรทําแบบนั้น” คุณครูไดขอโทษและ
บอกวา “คราวหลังจะไมแนะนํานักเรียนแบบนี้อีก ที่แนะนําไปแบบนี้เพราะเห็นเภสัชกร
ทํากันทั่วไป จึงคิดวาไมใชเรื่องที่ผิด” เปนการสะทอนใหเห็นความรุนแรงของปญหา
แมมีมาตรการทางกฎหมายและการดําเนินการของสภาเภสัชกรรมอยูบาง แตก็ยังไม
เปนผลเทาไรนัก
เมื่อรูปญหา ก็ลงมือแกไข : ทําไป เรียนรูไป
ผูเขียนอยากคิดคนกลวิธีสะทอนใหนักศึกษาไดคิดและปลูกฝงจิตสํานึกให
นักศึกษาไดตระหนักและเห็นคุณคาของจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเปาหมายวาตองหา
กิจกรรมที่ให นักศึกษาหลายชั้นปเ ขารวมกิ จกรรมได และใหนักศึกษาไดเรียนรูผาน
กระบวนการสะทอนความคิดจากมุมมองของประชาชนหรือคนนอกวิชาชีพ วาหากเภสัช
กรทําตัวไมดีคนนอกวิชาชีพเขาคิดอยางไร ตนเองควรทําอยางไรเมื่อจบไปเปนเภสัชกร
จึงรวมกับ ภก.รศ.วิบุล วงศภูวรักษ เขียนโครงการของบประมาณป 2550 จาก คภ.สสส.
คือ โครงการเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
การทําโครงการเริ่มตั้งแตสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพไวในกิจกรรมการรับ
นองตั้งแตชั้ นป ที่ 1 โดยใช กรณีศึกษาการแขวนปายของเภสัชกร ผูเ ขียนเจรจากั บ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งจะจัดกิจกรรมรับนองใหมีฐานจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มเติมจาก
ฐานเพื่อความสนุกสนานที่นักศึกษาเคยทําอยูเดิม โดยใหนักศึกษาคิดรูปแบบการทํา
กิ จ กรรมเอง ผลปรากฏว า นั ก ศึ ก ษาป 1 มี ค วามพึ ง พอใจและอยากให มี กิ จ กรรมนี้
ตอเนื่องไปทุกป
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2,3,4 ก็จะใชแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีศึกษาที่เภสัชกรทําผิดจรรยาบรรณเปนตัวเชื่อมในการสรางจิตสํานึก โดยนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 เปนผูคิดแบบสอบถาม แลวนําไปทดสอบกับนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 เมื่อไดแบบ
สอบถามทีใ่ ชไดแลว ก็ใหนกั ศึกษาชั้นปที่ 3 เปนผูนําแบบสอบถามไปสอบถามประชาชน
ทั่วไป และนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 เปนผูสรุปและวิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอผลที่ไดในที่
ประชุมของนักศึกษาชัน้ ปที่ 1-4 ทุกชั้นป
การที่ผูเขียนมอบหมายใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 เปนผูคิดแบบสอบถาม วิเคราะห
และสรุปขอมูลทั้งหมดนั้น เพราะเขากําลังเรียนวิชาเกีย่ วกับการวิจยั โดยนักศึกษาเปน
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ผูหากรณีศึกษาที่จะนํามาใชทําแบบสอบถามเอง และคิดคําถามตาง ๆ ที่จะใชในแบบ
สอบถามโดยมี ผศ.รักษเกียรติ จิรันธร และ ดร.วรนุช แสงเจริญเปนที่ปรึกษาใหกับ
นักศึกษา ในชวงแรกก็คิดถึงเฉพาะกรณีศึกษาทีเ่ ภสัชกรทําผิดจรรยาบรรณหรือทําไมดี
ตอผูปวย แต รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต ก็ชวยใหความเห็นวาควรมีกรณีศึกษาของ
เภสัชกรที่ทําดีดวยเพื่อใหเกิดความสมดุล นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 จึงนําแนวคิดนี้ไปทําแบบ
สอบถามที่มีทงั้ กรณีที่เภสัชกรทําไมดีและเภสัชกรทําดี
การที่ผูเขียนใหนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 เปนผูทดลองทําแบบสอบถามนั้น นอกจาก
หาจุดบกพรองที่ตองปรับปรุงแบบสอบถามแลว ยังเปนกลวิธีใหนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 ได
ผานการอานและคิดวิเคราะหกรณีศึกษาเพราะการจะตอบแบบสอบถามได นักศึกษา
ตองอานและคิดกอน การทําเชนนี้ นาจะทําใหเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพไดผานตา และ
ผานสมองนักศึกษาไปบาง แมบางคนคิดวาการทําเพียงแคนี้คงไมสามารถปลูกฝงอะไร
นักศึกษาได แตผูเขียนคิดวา ดีกวาไมทาํ อะไรเลย
การที่ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 เปนผูนําแบบสอบถามไปแจกบุคคลทั่วไป เพื่อให
นักศึกษาไดอา นไดคิดและไดรับรูวาคนทัว่ ไปเขามองเภสัชกรอยางไรเมื่อเภสัชกรปฏิบตั ิ
ตัวตามกรณีศกึ ษาในแบบสอบถาม อาจทําใหนักศึกษาไดคิดบางวา ถาเขาจบการศึกษา
ไป เขาจะตองทําตัวอยางไรจึงจะเปนเภสัชกรที่ดีในสายตาของคนนอกวิชาชีพ
เมื่อนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิเคราะหและสรุปขอมูลทั้งหมดเสร็จแลว ไดนําเสนอใน
ที่ประชุมของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ในที่ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปนี้มีการแบงกลุมยอยเพื่อ
วิเคราะหถึงสิง่ ที่ไดรับจากโครงการ สิ่งที่ตองปรับปรุงในการทําโครงการปตอไป จะเห็น
วาไมมีนักศึกษาชั้นปที่ 5 ในป 2550 มาเกี่ยวของในโครงการนี้ เนือ่ งจากนักศึกษาชั้นป
ที่ 5 ตองออกไปฝกปฏิบัติงานและไมคอยไดอยูที่คณะฯ ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
แตนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 เมื่อป 2550 ซึ่งเปนแกนหลักในการทําโครงการนี้ก็กลายเปนชั้นป
ที่ 5 ในป 2551
มีบางคนวิจารณวา ทําโครงการนี้ไปทําไม เปนเพียงสิ่งผิวเผิน ไมสามารถลง
ลึกถึงจิตใจนักศึกษาได ขอมูลที่ไดก็เอาไปทําอะไรก็ไมได เพราะวิธีการวิจัยยังไมดีพอ
แตผเู ขียนคิดวา หากใหนักศึกษาไดทําอะไรสักอยาง แมเพียงแคอานกรณีศึกษาทีเ่ ภสัชกร
ทําไมดีหรือทําดีแลวทําใหนกั ศึกษาไดคิดถึงคําวาจรรยาบรรณวิชาชีพบาง ก็ยงั ดีกวาไมได
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ทําอะไรเลย และคงมีประโยชนกวาการรอใหเขาจบไปแลว และคอยไปแกปญหาดวย
การบรรยาย
ผลลัพธที่เกิดขึ้น : แมยงั อยูในขั้นเริม่ ตน แตกช็ นื่ ใจ
จากโครงการนี้นักศึกษาบอกวา เขาไดแงคิดตั้งแตที่เขาคิดคนกรณีศึกษา ทํา
การออกแบบสอบถาม และเมื่อไดเห็นขอมูลที่คนนอกวิชาชีพสะทอนเกี่ยวกับวิชาชีพ
เภสัชกรรม หรือภาพลักษณของวิชาชีพนี้ในสายตาคนนอกวิชาชีพ ก็รูวาจรรยาบรรณ
วิชาชีพเปนสิ่งสําคัญ แมการดําเนินงานในปแรกมีความลาชา และมีอุปสรรคอยูหลาย
ประการ แตเมื่อเห็นความตั้งใจของนักศึกษาที่เปนทีมหลักในการทํางาน ผูเขียนก็ชื่นใจ
เพราะโครงการนี้ไมมีรายวิชาใดรองรับ ไมมีเกรดหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ อีกทั้งฝายวิชาชีพ
ของสโมสรนักศึกษาในรุนตอมาไดเห็นความสําคัญและยินดีรับชวงในการดําเนินงาน
โครงการนี้ในปตอ ๆ ไปตอจากผูเขียน
ในป 2551 นี้ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.)
ไดทํากิจกรรมรับนองรวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2551
และยังคงมีฐานจรรยาบรรณวิชาชีพในการรับนอง ซึ่งนองที่เขารวมมีทั้งนักศึกษาป 1
ของ มอ. เอง และ มวล. ซึ่งเทาที่ดูจากการจัดการของนักศึกษา ก็เห็นมีพัฒนาการที่นา
ชื่นใจ
โครงการนี้เปนโครงการเล็ก ๆ ที่อาจไมไดสงผลที่ยิ่งใหญ แตผูเขียนคิดวา
แมมีนักศึกษาเพียงไมกี่คนที่ไดขอคิดจากโครงการและจบเปนเภสัชกรที่ดี ก็นาพอใจแลว
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ผลการวิจัยจริยธรรมเภสัชกร (Pharmacists’ Ethics):
จะใชพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรมวิชาชีพอยางไร

ผลการวิจัยจริยธรรมเภสัชกร
(Pharmacists’ Ethics): จะใชพัฒนา
การเรียนการสอนจริยธรรมวิชาชีพอยางไร
ผศ.ภก.อภิรักษ วงศรัตนชัย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดยสวนตัวแลวเพิ่งมีโอกาสไดรับเงินทุนสนับสนุนจากเครือขายเภสัชศาสตร
โ
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) เปนครั้งแรก จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยจริยธรรม
เภสัชกร (Pharmacists’ Ethics) ขึ้น เพราะเล็งเห็นวาขนาดและความรุนแรงของปญหา
จริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมในระหวางที่บุคคลอยูในขั้นตอนการบมเพาะองคความรูและเก็บเกี่ยวประสบการณ
กอนจบไปเปนผูประกอบวิชาชีพ เปนกลไกสําคัญในการปลูกฝงจริยธรรมใหกับบุคคลนั้น
คณะเภสัชศาสตรซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษาจึงจัดเปนองคกรที่สําคัญยิง่ ในการขัดเกลานิสิต
นักศึกษาใหเปนเภสัชกรทีม่ ีจริยธรรมวิชาชีพ ควบคูไ ปกับความเปนเลิศทางวิชาการตาม
จุดเนนของแตละสถาบัน จึงทําการสํารวจสถานการณการจัดการเรียนการสอนดาน
จริยธรรมในคณะ/สํานักวิชาเภสัชศาสตร เพื่อใหทันตอความเปลีย่ นแปลงดานวิทยาการ
อยูตลอดเวลา และศึกษาปจจัยที่เปนปญหา อุปสรรค หรือปจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนดานจริยธรรมในคณะ/วิชาเภสัชศาสตร ขึ้น โดยคาดหวังวาผลการสํารวจ
จักเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรมในคณะเภสัชศาสตร อันเปน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่สําคัญตอเภสัชกรไทยในอนาคต
สถานการณการจัดการเรียนการสอนดานจริยธรรม พบวา คณะ/สํานักวิชา
เภสัชศาสตรสว นใหญมีรายวิชาเกี่ยวกับจริยธรรม 1-3 หนวยกิต/หลักสูตร โดยสวนใหญ
เปนหนวยกิตบรรยายเทานัน้ และรวมอยูกับวิชากฎหมาย ลักษณะการจัดการเรียนการ
สอนจริยธรรมมักใชการบรรยายรวมกับกรณีศึกษา ดานการวัดและประเมินผล ใชวธิ ี
การสอบที่มุงเนนการวัดความรู รวมกับการประเมินผลจากงานมอบหมาย จากการวิจัย
พบวา อาจารยประจําคณะ/สํานักวิชาเภสัชศาสตร รอยละ 77 รายงานวา มีการสอดแทรก
จริยธรรมในหัวขอที่สอน ทั้งจริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมทั่วไป
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การสอน-การวิจัยจริยธรรมวิชาชีพเภสัชภร

ดานปญหาและอุปสรรคในการสอนหรือสอดแทรกจริยธรรมที่สําคัญ หรือที่ไดรบั
การกลาวถึงมากที่สุด คือ การวัดและประเมินผลและเทคนิคการสอน นอกจากนี้ยังมี
อุปสรรคเรื่องเวลา เนื่องจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีเนื้อหาวิชาการมาก ทําใหมี
เวลาสอดแทรกจริยธรรมไดนอย จํานวนนิสิตนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น สงผลใหความสัมพันธ
ระหวางอาจารยกับศิษยไมแนนแฟนเหมือนสมัยกอน การขาดตนแบบที่ดีดานจริยธรรม
และการขาดความตระหนักและความสนใจเรื่องจริยธรรมจากทั้งผูบริหาร อาจารย และ
นิสิตนักศึกษา
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม
ในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร ควรมุงเนนการสรางเครื่องมือ เพื่อชวยใหอาจารย
สามารถสอนหรือสอดแทรกจริยธรรมไดงาย อาทิเชน
1. การรวบรวมกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับทุกรายวิชา ไมวาจะเปนรายวิชาทาง
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรประยุกต หรือรายวิชาที่เกี่ยวของกับผูปวยโดยตรง
และ
2. การพัฒนาดัชนีและเกณฑการวัดและประเมินผลดานจริยธรรมที่เปนที่
ยอมรับ
ในทายที่สุดผูวิจัยขอขอบคุณเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
(คภ.สสส.) อีกครั้ง ที่มีสวนสนับสนุนเงินทุนการวิจัย จนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวง
ดวยดี

16

เรื่องเลา….เปลี่ยนโลก : ความรูจ ากการทํางานสรางเสริมสุขภาพในบริบทสังคมไทย

วิถีชุมชน-ครอบครัวกับการสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 2-5 ป :
กรณีตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วีถีชุมชน-ครอบครัวกับการสงเสริม
ความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 2-5 ป:
กรณีตาํ บลควนสตอ อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล
สุทธิชาติ เมืองปาน
กลุมงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นัยสําคัญของเรื่องนี้
มชนควนสตอ แตเดิมเปนชุมชนที่รักใครกลมเกลียว ครอบครัวมีความอบอุน
ชุ
พอแมมีเวลาในการสั่งสอนลูก แตดว ยสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่เปลี่ยนไป
เริ่มมีการพนัน ยาเสพติด ลักขโมย ประกอบกับความตองการทางดานเศรษฐกิจที่เพิ่ม
มากขึ้น ตองทํางานมากขึ้น ทําใหบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูลูกลดลง ขาดความรัก
ความอบอุนในครอบครัว ซึ่งจากการสังเกตของผูว ิจัย พบวา เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ
มีความกาวราว ไมมีสัมมาคาราวะ พฤติกรรมของเด็กในลักษณะนี้ หากไมไดรบั การเลี้ยงดู
ที่ถูกตอง การใหความสําคัญกับความฉลาดทางสติปญญามากกวาความฉลาดทางอารมณ
เมื่อโตขึ้น เด็กเหลานี้อาจจะถูกชักจูงใหทําในสิ่งที่เกิดผลกระทบเชิงลบได
เริ่มที่การวิจยั -การศึกษาสภาพจริง
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาวิถีชีวิต บทบาทของครอบครัว-ชุมชน
ผูเกี่ยวของกับการเลี้ยงดูเด็ก และคนหาแนวทางการเลี้ยงดูเด็กเพื่อสงเสริมความฉลาด
ทางอารมณของเด็กอายุ 2-5 ป
วิธีการศึกษา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูล
ในชวงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2550 โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบ RAP (Rapid
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การสรางความรูที่เปนจริง การทํางานชุมชน และการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่น

Assessment Process) เปนการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) 39 ราย และ
การสนทนากลุม (Focus Group) 9 กลุม จํานวน 72 ราย ในพอแมและผูเกี่ยวของใน
การเลี้ยงดูเด็ก ตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือไดของขอมูลโดยการตรวจสอบ
แบบสามเสา (Triangulation method) และวิเคราะหเนือ้ หา (Content analysis)
ผลการศึกษา พบวาชุมชนควนสตอมีความเปนอยูแบบเรียบงาย ดําเนินชีวิต
ตามวิถีมุสลิม มีความผูกพันกับรานน้ําชาที่กระจายอยูทั่วไปในหมูบาน การเลี้ยงดูเด็ก
เมื่อแรกเกิดจะไดรับการเลี้ยงดูโดยพอแมและปูยาตายาย เมื่ออายุ 2-5 ป พอแมจะนิยม
สงเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยหวังใหเด็กชวยเหลือตัวเองได มีพัฒนาการดานสติปญญา
จึงมอบภาระการอบรมสั่งสอนในวัยเด็กเกือบทั้งหมดไวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจํา
หมูบาน ขาดความตระหนักในบทบาทความเปนพอแม ในการอบรมสั่งสอน การใหเวลา
เวลากับคานิยมในสังคมมากเกินไป และไมกลาที่จะแสดงความรักตอลูกโดยเฉพาะการ
โอบกอด ประกอบกั บชุมชนขาดพื้นที่และกิจกรรมในการทํ ารว มกันของครอบครั ว
สําหรับแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อสงเสริมความฉลาดทางอารมณ ควรสงเสริมความรู
ความเขาใจของพอแม สรางความอบอุนในครอบครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรม
ส งเสริมความฉลาดทางอารมณ ส งเสริมแหลงเรี ยนรูตามอัธยาศั ย จัดให มีหองสมุ ด
สําหรับเด็ก สนามเด็กเลน และสถานสงเสริมกิจกรรมสําหรับครอบครัว
จากความรูสกู ารปฏิบัติ : คืนขอมูล เพือ่ รวมพลังชุมชน
เพื่อใหเกิดกระบวนเรียนรูและมีแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของตําบล
ควนสตอ ผูว ิจัยจึงไดจัดกระบวนการคืนขอมูลแกชุมชน โดยเชิญผูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอันประกอบดวย ผูน ําศาสนา ผูน ําชุมชน ครู เจาหนาที่หนวยงาน
ภาครัฐแลเอกชน และผูปกครอง เพื่อสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน พรอมทั้งการ
คาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาใหชุมชนรับทราบ เพื่อใหชุมชนเกิดความ
ตระหนัก หากชุมชนยังมิไดดําเนินการใด ๆ ปญหาตาง ๆ อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ผลจากกระบวนการดังกลาว ทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักในปญหา
ที่จะเกิดขึ้น จึงนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของตําบลควนสตอ รวมกัน
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมบทบาทของครอบครัว-ชุมชนและผูเกีย่ วของกับการเลี้ยงดูเด็ก
ใหสามารถสงเสริมความฉลาดทางอารมณ แกเด็ก 2-5 ป เนนการมีสวนรวม การกําหนด
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วิถีชุมชน-ครอบครัวกับการสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 2-5 ป :
กรณีตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

บทบาทผูที่เกี่ยวของ และไดกําหนดใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตําบลควนสตอ
เปนวาระของตําบลควนสตอ
นําไปสูยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
นอกจากนี้ ก็มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร ที่ประกอบดวย การพัฒนาเด็ก
การพัฒนาพอแมและผูที่เกีย่ วของ และการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
ดังรายละเอียด
1. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา
- จัดบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
สําหรับเด็กอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
- บูรณาการโครงการตาง ๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุก
ดานอยาง เชนโครงการสายใยรักครอบครัว โครงการครอบครัวดีมีสุข
เขาดวยกัน
- การตรวจรางกายและประเมินพัฒนาการเพื่อคนหาและเฝาระวัง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองผานเกณฑมาตรฐาน
- จัดระบบการสงตอเด็กที่มีความบกพรองไปยังผูท่มี ีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแมละผูเ กีย่ วของเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
แนวทางการพัฒนา
- จัดบริการเสริมความรู ความเขาใจ ตลอดจนฝกทักษะพอแม ครอบครัว
คูสมรสใหม ผูเ ลี้ยงดูเ ด็ก โครงการโรงเรียนพอแม ฯลฯ ใหมีความรู
ความเขาใจจิตวิทยาเด็กเด็กปฐมวัยและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามวัย
- สนับสนุนสื่อตาง ๆ เพื่อใหความรูแ กพอแม ผูปกครอง ผูเกี่ยวของกับเด็ก
ชุมชน สังคม
- จัดใหมีแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กที่กาวหนาเหมาะสมตามวัย
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3. ยุทธศาสตรการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
แนวทางการทํางาน
- สรางกระแสใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการรับผิดชอบและเฝาระวัง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน จัดบริการสําหรับเด็กโดยถือเปน
ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการอยางพอเพียงและมีคุณภาพ
- ขยายบทบาทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยวิชาการชุมชน ใชประโยชน
จากสถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณตาง ๆ ในการกระตุนใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- สง เสริ ม แหล ง เรี ย นรู ต ามอั ธ ยาศั ย เช น จั ด ให มี ห อ งสมุ ดสํ า หรั บ เด็ ก
(หนังสือ ของเลน และสื่อตาง ๆ) สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ สถานที่
พักผอนหยอนใจ และสถานสงเสริมกิจกรรมสําหรับครอบครัวมากขึ้น
การกําหนดบทบาทของผูที่เกี่ยวของ : เพิ่มพลังทวีคูณ
ในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยทุก
หนวยงาน ทุกภาคสวนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินงาน อาทิเชน ผูนํา
ศาสนาเขามาดูแลในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมของพอแมและผูท่ีเกี่ยวของ หนวยงาน
ภาครัฐ เชน โรงพยาบาลดูแลเรื่องสุขภาพและวิชาการ องคการบริหารสวนตําบลรวมและ
องคกรตาง ๆ ในชุมชน รวมกันดูแลเรื่องการจัดงบประมาณ การจัดสิ่งแวดลอม/กิจกรรม
ที่เอื้อตอเด็กและเยาวชน ฯลฯ
บูรณาการงานกับหนวยงานตาง ๆ
นอกจากนี้ ยังไดมีการบูรณาการกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการอยูแลวโดย
หนวยงานอื่น ๆ ในชุมชนเขามาดวย เชน โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก และ ศูนย
พัฒนาครอบครัวและชุมชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย
เพื่อใหเกิดเครือขายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มีการวางแผนที่ดี แต.........ขาดงบประมาณ
โรงพยาบาลไมมีงบประมาณ
อบต.ก็ไมไดตั้งงบประมาณไว เพราะเปนแผนที่เพิ่งกําหนดตอนกลางปงบประมาณ
ชุมชนก็ไมมีทุน
จะรองบฯ ปหนาหรือ...........
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วิถีชุมชน-ครอบครัวกับการสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 2-5 ป :
กรณีตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ทุกภาคสวนรวมมือกัน
ดังนั้น สวรส. ภาคใต และ มอ. จึงเปนแหลงทุนกอนแรกใหกับตําบลควนสตอ
ในการจั ด กิ จ กรรมสร า งกระแสส ง เสริ ม ความรั ก ความอบอุ น ในครอบครั ว ภายใต ชื่ อ
“โครงการสายใยรักครอบครัว” เปนกิจกรรมสรางกระแสการการสงเสริมความรักความ
อบอุนในครอบครัว โดยไดรับความรวมมือจากองคตาง ๆ ในชุมชน เชน อบต. กลุม
แมบาน ผูนําชุมชน ในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน
ดังนี้
1) การจัดนิทรรศการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
2) การบรรยายการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ การเลานิทาน การสราง
ความรักในครอบครัว โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ
3) กิจกรรม/เกมส สรางความสัมพันธระหวาง พอ แม ลูก
4) หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ/เอกชน เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เขามารวมจัดกิจกรรมพัฒนา
5) การสังสรรครว มกันระหวาง พอ แม ลูก และผูเกีย่ วของ มีผูเขารวมกิจกรรม
กวา 600 คน ผูวาราชการจังหวัดสตูลใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงาน
ผลการประเมิน พบวา ความพึงพอใจของผูรวมงานอยูในระดับสูง หรือสูงกวา
รอยละ 90
การดําเนินงานในป 2552 และปตอ ๆ ไป
มีแผนและกิจกรรม ดังนี้คือ
• อบต.จัดทําโครงการตําบลนาอยูสําหรับเด็กและเยาวชนซึ่งมีรายละเอียด
กิจกรรมมากมาย
• โรงพยาบาลจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหองสมุดนิทาน ใหผูปกครอง
ยืมไปอานใหลูกหลานฟง
• การกําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนยในตําบลควนสตอ เปนศูนย
สงเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน เปนแหลงวิชาการชุมชน โดยใชประโยชน
จากสถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณตาง ๆ ในการกระตุนใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก
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• องคกรอื่น ๆ ในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุมเยาวชน ผูนําศาสนา เขามา
มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวดวย
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ความสําเร็จหลาย ๆ ประการที่เกิดขึ้น เปนผลมาจากการศึกษาวิจัย คนหาปญหา
จัดกระบวนการคืนขอมูลกลับสูชุมชน ชุมชนไดรวมรับรูปญหา รวมคิด รวมวางแผน รวม
ดําเนินการ รวมรับประโยชน รวมประเมินผล และรวมเปนเจาของ กระบวนการที่กลาว
มานี้ จึงมีนัยยะสูงสุดหรือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหเกิดความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม ตอเนื่องและยั่งยืน
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การทํางานกับชุมชนอยางไดผลดี

การทํางานกับชุมชนอยางไดผลดี
ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
ลังจบและทํางานเปนทันตแพทยคนแรกที่โรงพยาบาลนากลางโรงพยาบาล
ห
ชุมชนขนาด 30 เตียงเปนเวลา 3 ป ขาพเจาก็ถูกทาบทามจากรุนพี่ทันตแพทยที่ สสจ.
อุดรธานีใหมารับหนาที่ ทันตแพทยสสจ.หนองบัวลําภู ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2538
ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขาพเจาตองเรียนรูงานใหมหลายเรื่องที่ไม
เหมือนงานในโรงพยาบาลชุมชน ตั้งแตการทําหนังสือราชการ การจัดซื้อจัดจาง การประชุม
รอยแปดพันเกาเพื่อการประสานงานภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเองและหนวยงาน
ภายนอก ประสบการณของการเปนทันตแพทยโรงพยาบาลชุมชนชวยไดมากในเรื่อง
ระบบงานทันตสาธารณสุข แตเรื่องการทํางานประสานนั้นตองเริ่มใหม เพราะตองเกี่ยวของ
กับคนและหนวยงานที่มากขึ้น ซึ่งขาพเจาไมเคยทําเลยในชวงทีอ่ ยูโรงพยาบาลชุมชน
ปลอยใหทันตาภิบาลออกติดตองานตลอด ดังนั้นการยายไปอยู สสจ. จึงเปนการเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมและทําใหขา พเจาไดตั้งใจไววา จะเริ่มตนใหม ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตัวเอง
จากนั่งอยูแตในหองฟน เปนออกไปทําความรูจักกับผูคนและหนวยงานที่เราจําเปนตอง
ประสานงานเพื่อใหงานเกิด ดังนั้น ขาพเจาจึงเริ่มเขาประชุมกับผูอาํ นวยการโรงเรียนใน
เขตอําเภอเมืองเพื่อประสานงานเรื่องงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน ซึ่งไดรับเสียงตอบรับ
ดีมาก เพราะขาพเจาอายุนอยกวาเหลาผูอํานวยการโรงเรียน ทําใหไดรับความเอ็นดู
และไดรับอภิสิทธิ์ใหพูดในที่ประชุมกอนวาระปกติของเขาเสมอ แมวาจะไมไดแจงวาระ
การประชุมกอน จุดนี้ทําใหขาพเจาเกิดความมั่นใจที่จะเดินเขาไปทําความรูจักกับผูคน
หรือหนวยงานที่เราอยากไปทํางานดวย
ปรับแนวคิดตนเอง
อยูสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภูไดปกวา ๆ นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดไดใหคาํ แนะนําวา ทํางานที่ สสจ. ควรจะรูจักงานสาธารณสุขดานอื่น ๆ ดวย จะ
ทําเฉพาะงานทันตสาธารณสุขอยางเดียวงานไมมีทางสําเร็จ ตองไปประสานงานและ
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บูรณาการกับงานอื่น ๆ ใหได จากคําแนะนําทําใหขาพเจาตัดสินใจไปเรียน สม.
(สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ใชเวลาเรียนประมาณ 10 เดือน
การไดไปเรียนครั้งนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของขาพเจาอยางมากในเรื่อง
การทํางานชุมชน เนื่องจากกอนจบขาพเจาตองไปฝกภาคสนามที่หมูบานใหญกกลาน
ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่นี่พวกเราหลากหลายสาขาวิชาชีพที่
ไปฝกงานดวยกันไดไปเรียนรูงานชุมชนแนวใหมที่เนนใหชาวบานมีสว นรวมในงานสงเสริม
สุขภาพไดมีโอกาสศึกษาชุมชน คือ ตองเรียนรูวาในหมูบานนั้นหนาตาเปนอยางไร ผูคน
เขาอยูกันอยางไรเพื่อจะไดเขาใจวิธีคิด และความเปนอยูของเขาที่มีผลตอสุขภาพโดยรวม
กอนที่จะวินิจฉัยชุมชนและใหชุมชนมีโอกาสรวมคิดและรวมทํา เพื่อสงเสริมสุขภาพดวย
ตัวของเขาเอง
เพื่อใหทําความเขาใจชุมชนอยางรวดเร็ว จึงมีการแบงพื้นที่เยี่ยมบานในทีมซึ่ง
มีกัน 16 ชีวิต ทุกคนตองทําแผนที่หมูบานและไปเยี่ยมบานเพื่อทําความรูจักกับชาวบาน
ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการทํางานตรงนี้ทําใหขาพเจาไดไปรูจักกับคุณปาคนหนึ่ง คุณปา
บอกกับ ขา พเจาวา เปน โรคมะเร็ งรั ก ษาไมห ายจึ ง กินยาสมุ น ไพรซึ่ง พระเป นผู ปรุง
ขาพเจาและเพื่อน ๆ ไปนัง่ ฟงโดยไมรูจะชวยเหลืออยางไร ไดแตฟงทานเลาเรือ่ งตาง ๆ
ไปรับฟงทุกขของทาน ไมรูถูกใจคุณปาหรืออยางไร ทานจึงทําขนมไปใหกินหลายขนาน
วันหลังไปขอบคุณคุณปา และไดออกปากวา ขนมคุณปาอรอยมาก พวกเราทํากินเอง
ไมเปนหรอก ขนาดขนมยังทํายากถาใหมาใชชีวิตทําไรทาํ นาแบบคุณปาก็คงแยเพราะ
ทําอะไรไมเปน และบอกวาตัวขาพเจาโงมากในเรื่องนี้ คุณปาจึงตอบกลับอยางนาสนใจวา
หมอกับปาไมมีใครโงกวาใคร เพียงแตเรารูกันคนละเรือ่ งเทานั้น หมอเกงดานรักษาคน
แตปา เกงดานทํามาหากิน คําพูดของคุณปาเปลี่ยนวิธีคิดและชีวติ ของขาพเจานับแตบัดนั้น
หลังจากมาคิดใครครวญจึงเขาใจหลักการทํางานอยางมีสวนรวม ที่บอกวา
“เราตองเชื่อมัน่ ในศักยภาพของคน วาทุกคนมีความสามารถที่จะทําชีวติ ของเขาใหดีขึ้น”
เมื่อเกิดความเขาใจขาพเจาก็มีความศรัทธาที่จะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
เพราะชุมชนเขมแข็งนาจะเปนคําตอบของการพัฒนาชุมชน ซึ่งทันตแพทยรุนนองหลาย
คนที่มาทํางานที่หนองบัวลําภูมักจะมีคําถามถามขาพเจาเสมอวา “แลวมันเกีย่ วอะไรกับ
การทํางานสงเสริมสุขภาพเลา” อันนี้เปนความเชื่อของขาพเจาเองวา การสงเสริมสุขภาพ
เปนหนาที่ของทุกคน ไมใชของเจาหนาที่สาธารณสุขทีจ่ ะไปทําใหชาวบานได หากไปทํา
ก็คงไมไหวเพราะเรามีกําลังแคหยิบมือ เราจึงตองไปสงเสริมใหชาวบานมีสวนรวมใน
การกําหนดชีวิตหรือสงเสริมสุขภาพตัวเองได ถาไมเชื่อวาคนมีศักยภาพการทํางานก็จะ
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เปนลักษณะที่วา ไปทําใหเขาเพราะเชื่อวาเขาทําอะไรเองไมเปน นับแตนั้นเปนตนมา
(ป 41) ขาพเจาก็แอบฝนไววา จะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อใหชุมชน
เขมแข็ง ถาเขาเขมแข็งแลว เขาก็จะคิดออกเองวาอะไรเปนปญหาของเขา และหาทาง
แกไขปญหาดวยตัวของเขาเอง รวมถึงปญหาทันตสาธารณสุข
พัฒนาตนเอง
แมวาจะมีความสนใจอยางมากเรื่องชุมชนเขมแข็ง แตความรูและทักษะในการ
ทํางานกับชุมชนยังไมมีเลย และยังไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร ดังนั้น ไมวาใครชวน
ทําอะไรเกี่ยวกับชุมชน ขาพเจาเขาไปเรียนรูกับเขาหมด การที่ตระหนักวาตัวเองไมรู
อะไรอีกหลายเรื่องทําใหตวั เองรูสึกเล็กลง โลกนี้มีอะไรที่ตองเรียนรูอกี มาก ความกระหาย
ที่จะเรียนรูมีมาก ขาพเจาหาหนังสือเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชน เทคนิค
การทํางานรวมกับชุมชน และเขาไปทําความรูจักกับผูรูมากมายที่ขาพเจาคิดวา จะใหความรู
หรือแนวคิด ประสบการณการทํางานแกขาพเจาได (อาทิเชน นพ.อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูล
โรงพยาบาลอุบลรัตน, อ.สมพันธ เตชะอธิก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, อ.ทรงวุฒิ
ตวงรัตนพันธ คณะทันตแพทยศาสตร เชียงใหม เปนตน)
หาโอกาสทํางาน
ป 2541 เปนปที่วกิ ฤตเศรษฐกิจยังครุกรุน อยู ชวงนัน้ ธนาคารโลกใหเงินประเทศ
ไทยประมาณ 4,800 ลานบาทมาทําโครงการกองทุนชุมชน (Social Investment Fund)
เพื่อสงเสริมใหชุมชนรวมตัวกันรวมคิดรวมทําเพื่อสรางความเขมแข็งดานเครือขายและอาชีพ
ซึ่งขาพเจามีโอกาสไดทํางานรวมกับทีมงานที่อยูศาลากลางจังหวัด ทําใหมีโอกาสไดไป
อบรมวิทยากรกระบวนการ (facilitator) เพื่อออกไปทํางานสงเสริมใหชาวบานเขียน
โครงการของกองทุนชุมชนได หลังจากอบรมใหม ๆ ขาพเจาไมรอชาที่จะเขาไปทํางาน
กับชุมชน โดยการออกไปศึกษาชุมชนและจัดประชุมทําแผนแบบมีสวนรวมในหมูบาน
สระแกว อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ใชเวลาวันหยุดเสาร-อาทิตยเขาออก
หมูบานชวงแรกทุก 2 สัปดาห ชวงหลังเดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 2 ป (ป 42-44)
ประชุมชาวบานเพื่อใหเขาเขียนโครงการเพื่อพัฒนาหมูบานได พาไปศึกษาดูงานทั้งใน
และนอกจังหวัด ในที่สุดหมูบานไมสามารถขอทุน SIF ได ดูไปแลวเปนงานทีล่ ม เหลวที่
ทํางานไมสําเร็จแตสิ่งที่ขาพเจาและทีมงานไดเรียนรู คือ เราไมสามารถเอาความตองการ
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หรือความคาดหวังของเราไปใสใหชุมชนเปนอะไรตามที่เราอยาก ชุมชนเขาจะเลือก
เรียนรูหรือทําอะไรตามที่เขาตองการเทานั้น
ในป 2544-2547 หลังจากมีประสบการณการทํางานกับชุมชนพอสมควรแลว
ขาพเจาไดเริ่มกระบวนการพัฒนาทักษะทันตบุคลากรในการทํางานรวมกับชุมชน แตยัง
ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากทีมงานมีเฉพาะทันตแพทย ทันตาภิบาล จนในที่สุดผาน
การเรียนรูและสรุปบทเรียนการทํางานรวมกันวา การทํางานเชิงรุกทีมงานตองมีความ
หลากหลาย และเปนสหสาขาวิชาชีพ
เมื่อความพรอมไดมาเจอกับโอกาส
ในป 2547 ขาพเจาเริ่มพัฒนาทีมสุขภาพชุมชนซึ่งเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ
จนมีโอกาสทํางานเปนพี่เลี้ยงโครงการวิจัยทองถิ่นของ สกว.ทองถิ่น1 ในพื้นที่ตําบล
นามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง “การจัดการปญหาวัยรุนกอการ
ทะเลาะวิวาท ตําบลนามะเฟอง ฯ” จากชื่อการวิจัยนี้ ทําใหขาพเจามักถูกถามจากพี่
เลี้ยงงานวิจัยโครงการอื่น ๆ ในหลายครั้ง ๆ วา ทําไมถึงกลาทําเรื่องยาก ๆ (ในขณะนั้น
วัยรุนตีกันเปนปญหาระดับประเทศที่คนอยากแกไข แตไมกลาลงมือทํา) ขาพเจาไมรูสึก
กังวลใจแตอยางใด แมวาจะไมมีทักษะในการทํางานกับกลุมวัยรุนเลยก็ตาม เนื่องจาก
เหตุผลตอไปนี้ :1. ประเด็นนี้เกิดจากเวทีประชาคมที่ชุมชนเปนผูเลือกปญหาเอง วาเปนทุกข
ของคนนามะเฟอง
2. ขาพเจาเชื่อมัน่ ศักยภาพของทีมวิจัย ซึ่งสวนใหญเปน อสม.ที่ผานการพัฒนา
ใหมีการคิดเปนทําเปน จากการไดผานกระบวนการเรียนรูรวมกันกับทีมสุขภาพในสถานี
อนามัยนามะเฟอง จนเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนและเปนตัวแทนในสวน
ของสุขภาพภาคประชาชน
3. ตําบลนามะเฟอง ถือวาเปนพื้นที่ที่มีทุนทางสังคม เนื่องจากที่ปรึกษา
โครงการมีทั้งนายกเทศมนตรีที่อดีตเปนขาราชการครูของโรงเรียนนามะเฟองที่มีความสนใจ
ปญหาวัยรุน, กํานันที่คลุกคลีกับปญหาการกอการทะเลาะวิวาท, ประธานโครงการวิจัย
ซึ่งเปนประธาน อสม. ของตําบลนามะเฟองและมีอีกบทบาทหนึ่งเปนที่ปรึกษานายก1

งานวิจัยทองถิ่นของ สกว.ภาค (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายวิจัยทองถิ่น) มุงเนนใหชุมชนใชงานวิจัย
เปนเครื่องมือในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อหาขอมูลสถานการณของปญหาที่
ชุมชนสนใจอยากแกไข และรวมกันหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหารวมกัน
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เทศมนตรี และผูอํานวยการโรงเรียนบานนามะเฟอง และที่สําคัญเจาหนาที่สถานีอนามัย
คือทีมที่สําคัญที่ไดเชื่อมรอยดานวิชาการใหทุกสวนไดมาเรียนรูรวมกัน และจุดนี้ถือวา
เปนทีมที่มีความพรอม และเปนที่รวมของแกนหลัก (key persons) ในระดับตําบล สามารถ
รวมกันเรียนรูท ี่จะแกปญหาที่ใครไดยินชื่อโครงการวิจัยบอกวาเปนเรือ่ งยาก แตเรื่องยาก ๆ
เหลานี้จําเปนอยางยิ่งทีต่ องอาศัยการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนทั้งชุมชน
ปรับบทบาท : เปนเพียงผูสนับสนุนกระบวนการ
จากประสบการณการทํางานในหมูบานสระแกว ทําใหขาพเจาวางตําแหนง
ตนเองเปนคนที่จะเขาไปรวมเรียนรูกับทีมวิจัย การใชทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง ทําให
ทราบความตองการของทีมวิจัยชุมชนและทีมสุขภาพของสถานีอนามัย ซึ่งขาพเจา
พบชองทางในการหนุนเสริมชุมชนหรือทีมสุขภาพได บางครั้งเวลาชุมชนจัดกระบวนการ
ขาพเจาก็ชักชวนพี่ ๆ หรือเพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกันไปรวมเวทีดวย ก็ทําใหเขามีกําลังใจ
ในการทํางาน
บทบาทในการเปนพี่เลี้ยงของขาพเจา คือ การใชความรูความสามารถดาน
วิชาการที่ขาพเจาไดไปฝกฝนมาชวยหนุนเสริมทีมวิจัยและเจาหนาที่ตามที่เขาตองการ
ไมวาจะเปนแนวคิดเรื่องการมีสวนรวม การจับประเด็นเวลาประชุม โดยเขียนเปน Card
หรือ mind map เพื่อใหเกิดความชัดเจน การใชการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Problem
Analysis) เปนเครื่องมือในการเรียนรูรวมกันระหวางผูใหญกับเยาวชนในประเด็นสาเหตุ
ของการทะเลาะวิวาท การทบทวนหลังปฏิบตั ิการ (AAR) หลังจากเยาวชนจัดคายเพื่อ
ขยายแนวรวมสภาเด็ก หรือหาโอกาสใหทีมวิจัยและเจาหนาทีไ่ ปแลกเปลีย่ นประสบการณ
กับพื้นทีต่ าง ๆ
รวมสรางผลกระทบอยางตอเนื่อง
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ซึ่งใชเวลา 12 เดือน ปญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ในตําบลนามะเฟองก็เบาบางลงจากกระบวนการที่ทําใหเยาวชนแตละหมูบานไดหมุนเวียน
ไปทําความรูจักกัน และทํากิจกรรมรวมกัน เกิดสภาเด็กและเยาวชนในระดับหมูบานและ
ตําบล เปนตัวเชื่อมประสานใหผูใหญเขาใจกับเยาวชน เมื่อเขาใจกันเยาวชนก็ไดรับ
โอกาสไดแสดงศักยภาพที่จะพัฒนาชุมชน ไมวาจะเปนกิจกรรมพี่สอนนอง บําเพ็ญ
สาธารณประโยชนในวัดทุกวันอาทิตย รวมกันจัดงานวันแมหรือวันสําคัญตางๆ ในชุมชน
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กิจกรรมเหลานี้ทําใหเขาเห็นคุณคาของตนเอง จนกลายเปนพลังที่สําคัญของตําบล
นามะเฟอง และสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนอีกหลายตําบลในจังหวัดหนองบัวลําภู
หลังจากสิ้นสุดการทํางานวิจัย ยังมีการทํางานอยางตอเนื่องในชุมชน โดยชุมชน
คิดขึ้นเอง จากการสะทอนของเยาวชนถึงสาเหตุที่ทําใหพวกเขากอการทะเลาะวิวาท
สวนใหญมาจากความไมเขาใจกันภายในครอบครัว ก็เปนสิ่งที่จุดประกายใหประธาน
อสม. ชุมชนเหนือทานตะวัน ในเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง อยากจัดทําโครงการสาน
สัมพันธครอบครัว โดยขอสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากเทศบาลตําบลนามะเฟอง
โดยมีวิทยากรจากสถานีอนามัยนามะเฟอง และชุมชนรวมสมทบอาหาร จากโครงการ
ดังกลาว ทําใหครอบครัวคืนดีกัน (พอแมลูกเขาใจกัน) หลายสิบครอบครัว จนทําใหเกิด
การขยายโครงการภายในชุมชน และภายในเขตเทศบาลในป 2550-2551
นอกจากนี้ ยังพบวาสาเหตุหลักสําคัญที่กระตุนใหเกิดการทะเลาะวิวาทคือ สุรา
จึงเกิดแกนนําในชุมชนทีไ่ ดรับผลดีจากการเลิกเหลาดวยตนเอง เสนอกิจกรรมแกไขปญหา
สังคมเหลา โดยรวมกันหาเครือขายและออกกฎชุมชนงดเหลาในงานของชุมชน 4 งาน
ไดแก งานศพ งานผาปา งานกฐิน งานบวช เหลานี้เปนตัวอยางของกิจกรรมที่แสดงให
เห็นถึงความเขมแข็งของชุมชนที่ขาพเจาเฝารอใหเกิดขึ้นจริงในจังหวัดหนองบัวลําภู
เมื่อมองยอนกลับไปในป 2541 ที่ขาพเจาฝนอยากเห็นชุมชนเขมแข็ง และไม
เคยละทิ้งความฝนนั้น ณ วันนี้ เปนเวลา 10 ป เริ่มเห็นดอกผลของการทํางาน เห็น
ชุมชนเขมแข็ง เห็นการทํางานอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยของทีมสุขภาพ ขาพเจารูสึก
มีความสุขทีไ่ ดทําหนาที่เปนฟนเฟองหนึ่งของเรื่องราวดังกลาว
จึงขอฝากประเด็นขบคิดสําหรับผูอาน ซึ่งเปนการพูดจากประสบการณของ
ขาพเจาวา... การทํางานตองเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและทีมงาน วา “ทุกคนมีความสามารถ
ไมมีใครเกงกวาใคร เพียงแตเกงกันคนละเรื่องเทานัน้ ” ถาเราเชื่อมประสานใหคนมาทํางาน
รวมกันแลว ความมุงหวังทีจ่ ะเห็นชุมชนเขมแข็งก็สามารถเปนจริงไดอยางแนนอน
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เริ่มตนที่ชุมชน สงผลตอนโยบายสาธารณะ
ระดับทองถิ่น : กรณีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บริโภคหวาน และการปองกันปญหาฟนผุในเด็ก
ทพญ. สุขจิตตรา วนาภิรักษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
ปูมหลัง
2546 จังหวัดแพร ไดมีการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคขนม/อาหารวาง
ป
ของเด็ก พบวา เด็กแพรกิน ขนมกรุบกรอบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ น้ําอัดลมและ
น้ําหวาน โรงเรียนยังคงมีการจําหนายอาหาร/ขนม ที่เปนอันตรายตอทันตสุขภาพ และ
ยังมีปญหาฟนผุมาก เฉลี่ย 6 ซี่/คน จึงไดมีการจัดทําโครงการแกปญหาโดยกําหนด
กลุมเปาหมายดําเนินการในโรงเรียน ซึ่งมีแนวทางการทํางานเพื่อมุงหวังใหเกิดการแกไข
ปญหาที่ตอเนื่องและยั่งยืน คือการสรางการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแต
เจาหนาที่สาธารณสุข ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหมีการรวมกลุมพูดคุยถึง
สภาพปญหา กําหนดเปาหมาย รวมหาแนวทางในการแกปญหา และดําเนินกิจกรรม
รวมกัน โดยมีเข็มมุงในการทํางานคือ ผลักดันใหเกิดนโยบายโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
ลูกอม ขนมกรุบกรอบ
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ปรับวิธีคดิ เปลี่ยนวิธกี ารทํางาน
สรางทีมสุขภาพที่จะขับเคลื่อนนโยบาย 2 ทีม
1. ทีมสุขภาพระดับจังหวัด ประกอบดวย เจาหนาทีส่ าธารณสุขระดับจังหวัด
อําเภอ โรงพยาบาล เปนทีมพี่เลี้ยง กระตุน ประสาน สนับสนุน สรางกระแสระดับจังหวัด
2. ทีมสุขภาพระดับพื้นที่ ประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุขใน สอ./PCU
ผูบริหาร/ครูในโรงเรียน นักเรียนแกนนํา เปนทีมแกนนําที่จะไปเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบตั ิ
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โดยมีวิธีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ ดังนี้
1. การวิเคราะหชุมชน ใชพัฒนาศักยภาพทีมเจาหนาที่สาธารณสุขในเรื่อง
การลงไปเรียนรูชุมชน คนหาปญหา ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ การเขาถึงชุมชน
เชิงบวก การคนหาตนทุนชุมชน เปนการปรับกระบวนทัศนการทํางานสงเสริมสุขภาพ
2. การพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกัน ระหวางเจาหนาที่สาธารณสุข ครู
และนักเรียน โดยใชแนวคิดโรงเรียนแสนสุข สอนสนุก ปลุกความคิด เชื่อมชีวติ กับการ
เรียนรู เปนการทําใหทีมไดเห็นศักยภาพและพลังในการทํางานของสมาชิก
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรู เสริมพลังการทํางานของทีม
สุขภาพ ชื่นชม ใหกําลังใจ และเรียนรูรวมกัน อยางตอเนื่อง
บทเรียนที่ไดมา พาสูนวัตกรรม “One School One Project”
ทีมแกนนําขยายแนวคิดสูคณะครู นักเรียน บุคลากรอื่นในโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เพื่อหาแนวรวมในการทํางาน ซึ่งสวนใหญไมมีใครปฏิเสธ
เพราะสิ่งที่ทําเปนการมุงเนนใหเด็กมีสุขภาพที่ดี แตละโรงเรียนมีการจัดทําโครงการ
แกปญหาที่หลากหลายไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับบริบทของแตละแหง กลายเปน One
School One Project สามารถสรุปกิจกรรมหลัก ๆ ได 3 ดาน คือ
1. การจัดกระบวนการเรียนการสอน บูรณาการในสาระการเรียนรู จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เชน การทําขนม/อาหารออนหวาน
ขนมทางเลือก น้ําสมุนไพร
2. การจัดองคกร บริบท สิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอสุขภาพ เชน การกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนเปนโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ สงเสริมการขายอาหารที่เอื้อ
ตอสุขภาพ
3. พัฒนาความเปนหุนสวนและการจัดบริการ โดยใหชุมชน พอแม ผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการแกปญหา การปรับแนวคิดและวิธีการทํางานของเจาหนาที่
สาธารณสุข เปนผูกระตุน ประสาน สนับสนุนโรงเรียนมากขึ้น
Road map สูฝน
Step 1 ปฏิบตั ิการในโรงเรียน...เราทําได...เราจะทํากันเอง เริ่มจากประเด็น
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ เพือ่ empower โรงเรียน
ใหดําเนินการแกปญหา โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนจากทีมแกนนํา
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Step 2 เสริมสรางพลังความคิด...กาวออกจากโรงเรียน...กาวสูชุมชน พัฒนา
ศักยภาพพหุภาคีสุนทรียสนทนา เนรมิตสุขภาพนักเรียนใหแกทีมแกนนํา โดยปรับ
กระบวนทัศนการทํางานในชุมชนเชิงบวก การเสริมสรางพลังชุมชนดวยวิธีการเรียนรู
ชุมชนของตน คนหาขุมพลัง และนําขุมพลังเหลานั้นมาปรับใชในการทํากิจกรรมดี ๆ ที่
เกื้อหนุนตอสุขภาพของเด็ก
Step 3 รอยเรียงเครือขาย...โยงสายใยสูการเรียนรู การรวมตัวเครือขายจาก
ใหญสูเล็ก เดิมเปนโรงเรียนเครือขายทั้งจังหวัด มีประมาณ 52 โรงเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนายังไมทวั่ ถึง จึงจับกลุมโรงเรียนเครือขายเปนเครือขายยอย ประกอบดวย
โรงเรียนประมาณ 5 โรงเรียน โดยใชฐานบริบทพืน้ ที่เปนตัวตั้ง และใหโรงเรียนเครือขาย
ที่มีความเขมแข็ง มีผลการดําเนินงานที่ดีเปนแกนนํา
ชีวิตที่มีคุณคา คือชีวิตทีต่ ัวเราเปนคนมีคุณคาและทําใหคนอื่นมีคุณคา
ความคิดเห็น การรับรูและการใหคุณคาของผูมีสวนเกี่ยวของในการทํางาน
ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1. เจาหนาที่สาธารณสุข เกิดการเปลี่ยนแปลงตอตนเองและครอบครัว เชน
ทําแลวเกิดประโยชน ใจเปนสุข ไดรับการยกยองจากชุมชน มีความภาคภูมิใจที่ไดทําตัว
เปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน และสามารถเอาไปปรับใชกับคนในครอบครัวได เขาใจในสิ่ง
ที่ลูกคิดและทํามากขึ้น ลูกพูดดวยมากขึน้ ในสวนงานที่รับผิดชอบ สามารถผานเกณฑ
โรงเรียนเด็กไทยทําไดโดยไมตองสมัครเขารวมโครงการเอาไปปรับใชกับงานอื่นได เชน
เบาหวาน ทําใหเขาใจบริบทสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการกินอาหารของผูปวย การสอนสุขศึกษา
เมื่อกอนพูดจบถือวาเสร็จ แตปจจุบันนอกจากใหความรูแลวยังฟงเขาพูดวิเคราะหปญหา
ตาง ๆ ทําใหเขาใจชุมชนมากขึ้น โครงการนี้เปนการแกปญหาที่เปนสาเหตุที่แทจริงและ
ยั่งยืน ตรงจุดในการพัฒนาชุมชน ไมใชแตบุคคลหรือกลุมเปาหมาย
2. ผูบริหารโรงเรียนและครู
ผูบริหารโรงเรียนใหความเห็นวา การแกปญ
 หาตางจากเดิม ที่เนนทําที่ตวั
เด็กโดยตรงไมไดจัดการสิ่งแวดลอม กระบวนการพัฒนาแบบนี้เปนการจัดการเรียนรู
โดยมีเด็กเปนศูนยกลางอยางแทจริง ใหเด็กมีสวนรวมในการแกปญหาสนุกสนานในการ
เรียนรู สามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได สุขภาพสําคัญ
กวารายไดที่ไดจากการประมูลขายขนมทีไ่ มดีตอสุขภาพ
ครูผูรับผิดชอบโครงการสะทอนมุมมองวา เมื่อกอนการแกปญหาโรคใน
ชองปากทําโดยทันตบุคลากร ปญหาไมหมดซักที เปนการแกที่ปลายเหตุ เดี๋ยวนี้แกที่
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ตนเหตุ คือพฤติกรรมการกิน ทําใหปญหาลดลง บทบาทเจาหนาที่สาธารณสุขเปลี่ยนไป
เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น การทํางานโครงการนี้ทําเปนทีม ความรูสึกทีเ่ กิดขึ้น
คือ ดีใจที่ทําใหเด็กมีสุขภาพดี ภูมิใจที่ไดทํา ผูปกครองใหความนับถือและศรัทธา
นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
3. นักเรียนมีความสุข สนุกกับกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดขึ้น ภาคภูมิใจกับขนม
พื้นบานของตน และยังมีเงินออมมากขึ้น ผูปกครองพึงพอใจที่โรงเรียนมีนโยบายเรื่องนี้
เด็กกินขนมลดลง จายคาขนมลดลง ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น ชุมชน
รับทราบวาโรงเรียนทําอะไร ซึ่งสงผลโดยตรงตอลูกหลาน
ริเริ่มจากรากหญา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทเรียนการทํางานของจังหวัดแพร เราเริม่ ทําจากระดับพื้นที่กอนปละประมาณ
10 โรงเรียน โดยเนนใหนโยบายปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ เกิดจากการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสว นเสียที่เกีย่ วของ นโยบายที่เปนการสั่งการจาก สพฐ. เปน
เพียงสวนหนึ่งที่ชว ยเอื้อใหการทํางานงายขึ้นเทานัน้ สิง่ สําคัญคือกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูประสบการณรวมกัน เพื่อเสริมพลังการทํางานของทีมแกนนํา และการจัดการ
ความรูจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการนําไปเปนขอมูล
ความรูทางวิชาการในการทํางานของพื้นที่อื่น และยังใชเปนขอมูลในการขับเคลื่อน
นโยบายนี้ใหเปนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพของจังหวัด ในเวทีสมัชชาสุขภาพของ
จังหวัด เพราะสามารถทําไดจริงและมีประโยชนกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ขณะนี้เราสามารถผลักดันนโยบายโรงเรียน/ศูนยเด็ก ปลอดน้ําอัดลม ลูกอม
ขนมกรุบกรอบ ใหเปนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพของจังหวัดแพรไดแลว โดยมีหนวยงาน
ระดับจังหวัดรวมกันขับเคลือ่ นนโยบายสูก ารปฏิบตั ิ คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
สพท.แพร เขต 1, 2 และทองถิ่นจังหวัดแพร อีกทั้งยังมีการขยายประเด็นสุขภาพดานอื่น
โดยขับเคลื่อนไปพรอมกันดวย ไดแก อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ เปนการขยาย
เครือขายการทํางานรวมกับองคกรภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
พหุภาคี
บันทึกเรื่องราวไว ณ วันที่ 27 มกราคม 2552…
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ประสานเสียงสรางสุขภาพใจ : ดนตรีบําบัด
ตนเอง กลุมเพื่อน ขยายสูผูปวยและองคกร
นศพ. พุดกรอง แกววิจิตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การนําเสนอ ณ ที่นี้ ครอบคลุม
o กําเนิดโครงการ-กิจกรรม
o การดําเนินงานและผลสําเร็จ
o อุปสรรคในการทํางาน
กําเนิดโครงการ : ทางออกของความเครียดจากการเรียน
องขอเกริ่นกอนวาดิฉันเองเปนคนรักดนตรีมานานแลว มีโอกาสไดเรียน
ต
ดนตรีหลายอยางรวมถึงการขับรองกอนที่จะไดเขาเรียนคณะแพทยฯ และดิฉันเองก็มี
ความหลงใหลในการขับรองประสานเสียงมาตั้งแตชว งมัธยม เคยคิดวาจะตั้งวงประสาน
เสียงแตไมเคยไดทําจริงๆซักครั้ง
คิดวาหลายๆทานในที่นี้ คงจะชอบดนตรีกันบางไมมากก็นอย.... คงจะเขาใจ
กันดีวา ดนตรีทําใหคนมีความสุขได เครียด ๆ ก็คลายเครียด ไดยินเพลงเพราะ ๆ แลวก็
ยิ้มได
ตอนที่เริ่มทําโครงการนั้น ดิฉันซึ่งกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 ชีวิตก็มีแตการเรียน
ทั้งวัน 8 โมงเชาจน 4 โมงเย็น lecture lab, lecture lab แลวก็ทองหนังสือสอบ ๆ ๆ ๆ
ตอนนั้น ก็มีความคิดวาดนตรีสรางสุขได และอยากเปนคนสรางความสุขใหทั้งตัวเอง
และคนอื่น ๆ ในคณะที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน ก็เลยคิดจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา
ตอนแรกวางแผนไววาเปนการจัดหาเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ในคณะที่ชอบรองเพลง มาหัด
รองประสานกันและจัดแสดงกันในคณะเทานั้น ก็โชคดีที่เพื่อนรวมชั้นปแนะนําใหทําโครงการ
รวมกับทาง สสส. พอรูวาสามารถทําไดก็รีบรางโครงการทันที พอเริ่มรางโครงการก็
เริ่มคิดวากลุมเปาหมายแคนิสิตแพทยอาจจะนอยไป ไหน ๆ คณะเราก็อยูติดกับ
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฯ อยูแลว เลยพยายามขยายผลไปใหถึงผูปวยและญาติ
ใน ward ดวย
การดําเนินงานและผลสําเร็จ
หลังจากโครงการไดรบั การอนุมัติ ก็เริ่มดําเนินการโดยจัดหาวิทยากรมาฝกสอน
และเริ่มประกาศรับสมัครนักรองจากนิสิตชั้นปตาง ๆ และเรียกมาคัดตัว โดยจัดใหมีการ
รองเพลงจากการฟง กด keyboard และใหรองตาม เพื่อดูพื้นฐานการขับรอง และระดับ
เสียง โดยหลังคัดตัวก็จะแยกนักรองทั้งหมดออกเปน 4 เสียง คือ soprano alto tenor
และ base ซึ่งก็คือ ผูหญิงเสียงสูง ผูหญิงเสียงต่ํา ผูช ายเสียงสูง ผูชายเสียงต่ํา นั่นเอง
ซึ่งการประกาศรับสมัครนัน้ ไดดําเนินการ 2 รอบ มีผูมาสมัครรับคัดตัวจํานวนมากกวา
40 คน สวนใหญจะเปนนอง ๆ ที่ตอนนั้นอยูป 1 และป 2 แตก็มีการคัดตัวออกไปบาง
หลังจากนั้นก็จะเปนการฝกขับรอง ซึ่งดิฉันเองก็ตองยอมรับวาคอนขางยาก แมวาปกติ
จะมีทักษะในการรองเพลงอยูบาง แตการรองประสานเสียงจะตางจากการรองคนเดียวมาก
คือ เรามักจะไมไดเปนเสียงหลัก คือตองรองเสียงประสาน นับเหมือนเปนเพลงใหมที่ไม
คุนเคย ตองฝกรองกันใหม และตองระวังอยางมากไมใหเสียงหลง ตองฟงตัวเองใหดี
ขณะเดียวกันก็ตอ งฟงคนอื่นใหดี เพื่อใหเสียงโดยรวมออกมาเพราะที่สุด นับวาเปนการ
ฝกสติไดดีมาก ๆ แตก็นับวานอง ๆ ในวงเกงมาก ฝกฝนกันไดเร็ว ทําให form วงได
อยางรวดเร็ว หลังจากฝกซอมไปไดซักพัก ก็เริ่มหาโอกาสจัดแสดงตามที่ตาง ๆ ในคณะ
โดยงานที่ไดรับความนิยมมาก ๆ ก็คือ งานวัน Christmas ซึ่งตอนนั้นก็เตรียมเพลงยอด
นิยมเอาไวหลายเพลง ทั้ง we wish you a merry Christmas และ jingle bell ฯลฯ
จัดแสดงกันในตอนเที่ยง บริเวณโถงทางเดินในตึกที่เรียนกัน ตอนนั้นก็มีคนมาดูจํานวนมาก
และก็สนุกสนานมาก ๆ หลังจากจบงาน เสียงตอบรับก็ดี เพื่อน ๆ นอง ๆ ก็มาบอกวา
ชอบมาก สนุกคะ สําหรับตัวคนรองเองก็บอกวาสนุกมากเหมือนกัน ทั้งตอนซอมและ
ตอนแสดงจริง ก็นับวาเปนความสําเร็จที่ภมู ิใจ
สําหรับกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ก็คือ การจัดสอนขับรองใหแกผูปวย
เด็กเรื้อรัง ซึ่งแตเดิมวางแผนวาจะสอนผูป วยใหรองประสานเสียงแตตอนปฏิบตั ิจริงทําได
ยากมาก เนื่องจากผูปวยยังเปนเด็ก ๆ หากจะใหมานั่งตั้งใจเรียน ตั้งใจฝกซอมจะเปน
การยากเกินไป ตอนนั้นก็เลยแกปญหาโดยการใหผูปวยเลือกเพลงที่ตองการรองกันเอง
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และฝกสอนแทน ซึ่งแมวาจะไมไดรองประสานเสียง แตก็นับวาเปนการใหผูปวยไดแสดง
ความสามารถ และใหดนตรีชวยในการบําบัดดานจิตใจ
อุปสรรคในการทํางาน
อุปสรรคหลักก็คือ การขาดเวลาในการฝกซอม เนื่องจากการเรียนซึ่งคอนขาง
หนัก และมีการสอบเปนระยะ ๆ บอย ๆ ทําใหการฝกซอมเปนไปอยางลําบาก เนื่องจาก
การซอมตองนัดซอมพรอมกันทั้งวง ซึ่งก็จะใกลการสอบของชั้นปใดชั้นปหนึ่งเสมอ ๆ
ทําใหการซอมไมคอยสม่ําเสมอ และมักจะเปนการกําหนดการแสดงกอน แลวการซอมจะ
มาหนัก ๆ เลยชวงใกล ๆ การแสดง มีเวลาเตรียมตัวไมนาน
สวนอุปสรรคตอมา ซึ่งดูเหมือนเปนทั้งขอดีและขอเสีย ก็คือ การที่มีผูมาใชบริการ
คณะขับรองประสานเสียงของเรามาก เนื่องจากเปนครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ
ไดจัดตั้งคณะประสานเสียง เมื่อมีงานตาง ๆ ทางภาควิชาและฝายตาง ๆ จึงตองการตัว
ไปแสดง ซึ่งนับเปนความภาคภูมิใจของวงของเรา แตกเ็ พิ่มภาระงานตาง ๆ มากมาย
อุปสรรคอื่น ๆ ไดแก การขาดผูมคี วามสามารถในการดูแลควบคุมวงเอง ทําให
ตองจางวิทยากรมาชวยฝกสอน การขาดแคลนผูเรียบเรียงเสียงประสาน ทําใหตองไป
ขอยืมโนตที่เรียบเรียงเสียงประสานแลวจากวงอื่น ๆ และจํากัดเพลงทีจ่ ะใชขบั รอง เปนตน
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รับนองสรางสรรค : วิถีสรางสุขภาพ
ดานแรกในรั้วมหาวิทยาลัย
อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
pichit_ngam@yahoo.com
จกรรมรับนองกลายเปนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาของไทยทีข่ าดไมได ไม
กิ
มีสถาบันอุดมศึกษาไหนเลย (เทาที่ผมทราบ) ไมมีกิจกรรมรับนอง นักศึกษาใหมทั่ว
ประเทศปละหลายแสนคนจะเขารวมกิจกรรมรับนอง บางคณะอาจจะใชเวลาไมกี่วัน
บางคณะก็ใชเวลารับนองกันยาวนานเปนเดือนเปนป หากเปนกิจกรรมที่ดี สรางสรรค
ก็คงจะเปนเบาหลอมที่ดีเบาหนึ่งในชีวติ อุดมศึกษา แตหากเปนกิจกรรมที่รุนพี่มุงแสดง
อํานาจเหนือรุนนอง บังคับรุนนองใหทาํ ตามสิ่งที่ตนสั่ง เชน ไหวรุนพี่ทุกคนที่เจอ
รองเพลงใหเสียงดังที่สุดจนกวาจะพอใจ สรางสถานการณกดดันเพื่อละลายพฤติกรรม
ของนองใหม ฯลฯ เบาหลอมแบบนี้ก็จะสรางนักศึกษารุนพี่ที่มุงแสดงอํานาจตามมา ซึ่ง
อาจจะติดตัวไปจนจบการศึกษา ดังจะเห็นไดจากเมื่อนองใหมกาวมาเปนรุนพี่ ก็เลือกใช
วิธกี ารเดียวกันกับทีต่ นเองเคยถูกกระทํามาทํากับรุนนอง ๆ ตอไปเปนวัฏจักร ทําใหปญหา
การรับนองของอุดมศึกษาไทยตกเปนขาวดานลบตลอดมาทุก ๆ ป
ปจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอายุ 13 ป มีกิจกรรม
รับนองมาแลว 12 ครั้ง และผมไดมีโอกาสเขามาดูแลกิจกรรมรับนองของคณะเมื่อประมาณ
4 ปที่ผานมา ดูแลมา 4 ครั้ง ครั้งแรกที่ไดเขามาดูแลกิจกรรมรับนองของคณะฯ แตเปน
เพียงผูสังเกตการณ เนื่องจากยังไมคุนเคยกับวัฒนธรรมการรับนองของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มากอน
ตอมา พบวากิจกรรมรับนองของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีรุนพี่มาสรางสถานการณกดดันใหรุนนองสามัคคีกัน (ที่เรียกวาวากเกอร หรือพี่วินัย)
แมจะไมเขมมากเทากับคณะอื่น ๆ แตกร็ ูสึกวากิจกรรมดังกลาวไมนาจะไดประโยชนนัก
เพราะคนเราคงไมรักกันในระยะเวลาอันสั้นภายใตการบังคับหรือกดดันจากรุนพี่ จึงได
พูดคุยกับประธานสโมสรนิสติ และรุนพี่หลาย ๆ คน เพื่อที่จะหาแนวทางเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรมรับนองไปสูรูปแบบอื่น ๆ
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ในปถัดมา (ปที่ 2) กิจกรรมวากดังกลาวลดจํานวนลงเหลือเพียง 1 วัน จาก 7
วัน (เดิมมีเกือบทุกวัน) เนื่องจากรุนพี่สวนใหญยังรูสกึ วาอยากทํากิจกรรมวาก เพราะจะ
ไดทําใหรุนนองมีระเบียบ มีความสามัคคี เคารพรุนพี่ และเหตุผลอืน่ ๆ อีกมากมายที่รุน
พี่ทั้งหลายจะยกมาอาง เนื่องจากตอนนั้นผมเองไดแตบอกวาไมอยากใหทําแตไมมี
ตัวอยางกิจกรรมที่ดีกวามาเสนอ (ทําใหพายแพไป) จึงตองยอมใหนักศึกษามีกิจกรรม
ดังกลาวอีกหนี่งป
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปนั้นก็ไดพูดคุยกับรุนพี่หลาย ๆ คนวาปหนาไมเอา
แลวนะ ในชวงปที่สามของการทํางานนั้นเปนชวงที่ไดมีโอกาสเขาไปทํางานรวมกับแผนงาน
คณะทันตแพทยศาสตรสรางเสริมสุขภาพ (ทพ.สส.) (ซึ่งเปนชื่อแผนงานที่อยูในเครือขาย
บุคลากรสรางเสริมสุขภาพในขณะนั้น และตอมาไดเปลี่ยนเปนชื่อ “แผนงานโรงเรียน
ทันตแพทยสรางสุข”) ซึ่งทําใหผมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไดพบ
เห็นกิจกรรมที่ดีจากหลากหลายสถาบัน รูจักและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู ผูเชีย่ วชาญ
และนักปฏิบัติหลายทาน รวมทั้งไดมีโอกาสจัดกิจกรรมสัมมนาโรงเรียนทันตแพทย
สรางสุขขึ้นทีค่ ณะฯ ซึ่งนิสิตชั้นปที่ 4-6 ไดเขารวมกิจกรรมดวย และมีความเห็นตรงกัน
วากิจกรรมรับนองแบบเดิมนาจะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงไดแลว
จึ ง เป น ที่ ม าของกิ จ กรรมรั บ น อ งแบบใหม ข องคณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไ ดยกเลิกกิจกรรม วากออกไปทั้งหมด เพื่อนําเวลามาทํ า
กิจกรรมทบทวนตนเอง วาดฝนถึงเปาหมายของตนเอง วางแผนชีวิตระหวางเรียน เรียนรู
วิชาชีพทันตแพทยผานประสบการณชีวิตของรุนพี่และเรื่องเลาความทุกขของผูปวย ใช
กิจกรรมสุนทรียสนทนาในการทําความรูจักซึ่งกันและกัน แทนการสรางสถานการณ
กดดัน และกิจกรรมงาย ๆ แตไมเคยทํามากอนคือ รุนพี่แตละชั้นปมานั่งกินขนมพูดคุย
กับรุนนอง
ผลลัพธจากการสรางวิถีใหมในการรับนอง หรือการคนหาหนทางใหมในการ
สรางคนรุนใหม ทําใหเกิดผลนานัปการทีอ่ ยากจะนํามาแบงปนกับเครือขายบุคลากรสุขภาพ
หรือเครือขายสหวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเปดทางเลือกในการสรางคนรุน ใหมดวยวิถใี หมที่นาจะ
เปนการดําเนินการดวยหัวใจของความเปนมนุษยมากกวาวิถีรุนแรงแบบเดิม ๆ ทีใ่ ชกัน
มาเปนเวลานาน และสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมอยางมหาศาล
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การสรางและพัฒนาทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ที่มพี ลัง :
ผานกระบวนการสุนทรีสนทนาและการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย

การสรางและพัฒนาทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ)
ที่มีพลัง : ผานกระบวนการสุนทรียสนทนา
และการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย
ภญ.ไพลิน สาระมนต
และทีมงาน โรงพยาบาลเวียงแกน เชียงราย
ทําไมจึงตองสรางทีมสุขภาพสหวิชาชีพ
นชวงเวลาที่ผานมา ทีมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแกน ภายใตการนํา
ใ
ของ นพ.กิตพิ ัฒน ลาชโรจน ไดใหบริการรักษาสุขภาพของประชาชนทั้งในโรงพยาบาล
และยังออกไปใหบริการประชาชนในชุมชนและพื้นทีต่ าง ๆ โดยรวมมือกับแกนนําชุมชน
และหนวยงานภาครัฐในอําเภอเวียงแกนในวาระและโอกาสตาง ๆ เชน ออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอสว. ออกหนวยองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ เปนตน แตพบวาการออก
ปฏิบตั ิงานรวมกันในแตละครั้ง สวนใหญเปนงานที่ไดรบั คําสั่งการลงมา การคิดรวมกันมี
นอยครั้งมากและก็เปนแบบนี้มาเรื่อย ๆ ตอมาพวกเรา ยังพบอีกวา กลุมคนที่ออกปฏิบัติงาน
ในแตละครั้ง มักจะเปนกลุมคนทํางานคนเดิม ๆ และกลุมเปาหมายหลักของแตละหนวยงาน
ก็คือ ประชาชนในพืน้ ที่อําเภอเวียงแกนเหมือนกัน แตการทํางานของเจาหนาที่หนวยงาน
เหลานี้เปนลักษณะตางคนตางทํา ทํางานกันคนละเรื่อง คนละครั้ง และคนละขัน้ ตอน
ทําใหประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงานลดลงไป
ตอมาในป พ.ศ. 2547 ทีมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลเวียงแกน ไดเขา
รวมเปนเครือขายของสถาบันวิชาการเพือ่ การพัฒนาสุขภาพชุมชน (สวสช.) และไดเขา
ไปรวมศึกษาดูงาน ที่จัดโดยเครือขาย สวสช. ภาคเหนือ ณ บานน้ําเกี๋ยน จ.นาน ทําให
เกิดคําถามวา “ชุมชนของเรา หมายถึงอะไร มีใครบาง เพื่อนของเราเปนใคร เรามอง
เจาหนาที่ในหนวยงานอื่นเปนเพื่อนที่อยูใ นชุมชนของเราไหม?” ตอมาเมื่อเราไดตั้งวง
พูดคุยกัน สมาชิกในทีมสุขภาพฯ ถามตัวเอง และโยนคําถามดังกลาวเขามาในกลุม
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไดเชิญผูบริหาร และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) ทั้ง 4 แหง ไดแก อบต.ปอ อบต.หลายงาว อบต.ทาขาม และ อบต.
มวงยาย เขารวมเวทีการประชุมของโรงพยาบาล
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เนื้อหาการประชุมในเวทีวันนัน้ นอกจากการนําเสนอผลงานประจําปใหผูเขา
รวมประชุมฟงตามปกติแลว ทางทีมงานสุขภาพไดเชิญชวนใหผูบริหารในแตละ อบต.
สงเจาหนาที่เขารวม “โครงการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
โรงพยาบาลเวียงแกน และเครือขายพันธมิตรภาคประชาชน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย
ในป 2549” โดยมีการใชงบประมาณสนับสนุนรวมกัน หรือไดรับงบประมาณในการทํางาน
สรางเสริมสุขภาพแบบองครวม จาก 3 แหลงสําคัญ คือ จากสถาบัน สวสช. โรงพยาบาล
เวียงแกน และองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 4 แหง แตงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณ
ในสวนการพัฒนาบุคลากรของแตละองคกร
วัตถุประสงคสําคัญของการสรางและพัฒนาทีมงาน
1. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ ๆ ทํางานชุมชนของแตละองคกร
ในเขตพื้นที่ อ.เวียงแกน
2. เพื่อสรางโอกาสในการรวมเรียนรูวิธีการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
และสามารถนําไปปฏิบัติดวยตนเอง
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่และพัฒนางานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อรวมกันพัฒนารูปแบบการทํางานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน และระบบ
บริการในโรงพยาบาลใหมีความเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ อ. เวียงแกน
ใครเขารวมบาง
สําหรับผูเ ขารวมโครงการ ครอบคลุม อบต.ทั้ง 4 แหง เจาหนาที่สถานีอนามัย
คณะครูจากโรงเรียนขุนขวาก และเจาหนาที่ ๆ เปนทีมสหวิชาชีพของ รพ.เวียงแกน (ซึ่ง
ประกอบไปดวย แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และเจาหนาที่บันทีกขอมูล)
รวมทั้งหมด 45 คน คณะวิทยากรกระบวนการ คือ อ.วิศิษฐ วังวิญู นพ.วิธาน
ฐานะวุฑฒ และคณะ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องสุนทรียสนทนา จากสถาบันขวัญเมือง
เชียงราย และโครงการจิตวิวัฒนที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. เชนกัน
สาระสําคัญของกระบวนการ
การออกแบบกิจกรรมกระบวนการเรียนรูในการขับเคลื่อนครั้งนี้ เราเรียก
กันวา “กระบวนการสุนทรียสนทนา และมณฑลแหงพลัง” ( Dialogue ) โดยมุงเนน
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การสรางและพัฒนาทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ที่มพี ลัง :
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ใหผู เ ข ารว มกิจกรรมได เ รี ยนรู เ กี่ ย วกับองคความรู-ความหมายของสุขภาพองครวม
สุนทรียสนทนา ความสมดุลของสมองสามชั้นกับสุขภาพ คลื่นสมองและกระบวนการ
เรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงของมนุษย กิจกรรมผอนคลาย (Body scan and total
relaxation ) ไทฉีฉวน และการดูแลอารมณ โดยหลักสูตรมีระยะเวลา 3 วัน 2 คืนตอครั้ง
ซึ่งในการดําเนินการของเรา ใชระยะเวลา 3 วัน 2 คืนทั้งหมด 2 ครั้ง แตละครั้งมี
ระยะเวลาหางกัน 2 เดือน จัด ณ อิงดอยเชียงรายรีสอรท จ.เชียงราย
กระบวนการในการสรางทีมงาน
เมื่อไดทีมงานที่ผานกระบวนการสุนทรียสนทนา ซึ่งมีความเขาใจกันในระดับ
หนึ่งแลว ในการขับเคลื่อนในขั้นตอไป ก็ตองใชกลยุทธในการสรางและพัฒนาเครือขาย
(Networking) สําหรับภาคีหุนสวนสําคัญ หรือเครือขายในขั้นตน ก็คือ สมาชิกกลุมเดิม
ที่ไดมาจากการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ และการมีสวนรวมแบบองครวมฯ
ในชวงการทํางานในป 2549
การไดรบั โอกาสในการทํางานรวมกัน ทําใหเจาหนาที่ ๆ มาจากตางหนวยงานมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกระบวนการทํางาน วิธีการทํางาน เรียนรูลักษณะนิสัย
ของเพื่อนที่ทาํ งานจากตางหนวยงานมากขึ้น
นอกจากนี้ ทพญ.พจนา พงษพานิช ผูจัดการภาคเหนือของสถาบัน สวสช.
ยังเปนผูดูแล และไดประสานงานใหเจาหนาที่แตละหนวยงานที่เคยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ไดมีโอกาสเขารวมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูระดับภาค และเวทีประชุมวิชาการประจําป 2549
ของ สวสช. อีกดวย หลังจากนั้นทีมสุขภาพ โรงพยาบาลเวียงแกน และทีม อบต.ปอ ได
ชวยกันขยายเครือขายออกไปยังศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเวียงแกน ซึ่ง
เปนเครือขายขององคการบริหารสวนตําบลปอ ใหเขามารวมคิด รวมทํา รวมสรางและ
พัฒนาเครือขาย และในเวลาตอมายังไดรวมกันจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนตําบลปอ
ตามรอยพระบาทพอแบบพอเพียง ซึ่งพบวากิจกรรมนี้ไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ ๆ มาจากหลากหลายหนวยงานในพื้นทีอ่ ีกดวย
สรางทีม เพือ่ สรางกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน
สําหรับการทํางานรวมกับชุมชน มีขั้นตอนการทํางานดังนี้
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1. วิเคราะหปญหา และศึกษาขอมูลสถานการณ ของอําเภอเวียงแกน รวมกับ
ภาคีเครือขาย ไมวาจะเปนเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลปอ เจาหนาที่โรงพยาบาล
เวียงแกน และเจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงแกน
มีการพูดคุยกัน มีการรวมคิดวิเคราะหปญหาในชุมชน ปญหาจากการ
ปฏิบตั ิงานของแตละทาน มีการเลาเรื่อง และ/หรือ บอกเลาถึงแรงบันดาลใจของแตละคน
ดังเชนคุณประหยัด นักวิชาการ อบต.ปอ กลาววา..... “ผมประทับใจโครงการหนูรักวัน
เสารของพี่ณรงค ตั้งศิริชัย ที่ จ.นครสวรรค พี่เขาทําใหผมมีความประทับใจ และอยากจะ
ทําบาง ผมวามันดีมากเลยครับ แตรูปแบบกิจกรรมของเขากับของเราอาจจะไมเหมือนกัน
เราควรปรับใหเหมาะสมกับเวียงแกน เปนรูปแบบของเวียงแกนเองได”
หลังจากนั้นทุกคนก็รวมกันคิด หรือ รวมกันกําหนดเปาหมายและภาพฝน
ของชุมชนที่แตละคนอยากเห็น โดยใหกลุมเด็กและเยาวชน ต.ปอ ซึ่งเปนศูนยกลางการ
เรียนรูของทีมงาน รวมกันระบุหรือกําหนดภาคีหุนสวน วิทยากรกระบวนการในชุมชน
รวมคิดรวมวางแผนกระบวนการทํางาน ออกแบบการศึกษาเรียนรูและจัดทําเปนโครงการ
เยาวชนตําบลปอตามรอยพระบาทพอแบบพอเพียงแบบคราว ๆ และเตรียมแผนโครงการ
เพื่อจะเสนอตอที่ประชุมภาคีเครือขาย และเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน สวสช.
2. จัดประชุมกลุม เครือขาย-ภาคีหุนสวน เพือ่ วางแผนการทํางาน และรวมกัน
คิดคนโครงการแมแบบที่จะใชเปนเครื่องมือในการทํางาน โดยทีมงานทั้งหมดไดรวมคิด
รวมปรึกษาหารือกัน และไดขอสรุปวา... กลุมเด็กและเยาวชนเปาหมาย คือ นักเรียนจาก
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร และโรงเรียนปอวิทยา สําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ ได
ขอใหทางโรงเรียนเปนผูคัดเลือก แตควรมารวมดวยความสมัครใจ สําหรับเหตุผลที่เลือก
โรงเรียนทั้งสองนี้ เพราะเด็กสวนใหญในโรงเรียนเปนชาวไทลื้อ และอยูในพืน้ ที่ ๆ ทีมงาน
สามารถติดตอประสานงานไดอยางสะดวกที่สุด เด็กและเยาวชนสามารถเดินทางมารวม
กิจกรรมในชวงวันเสารไดอยางปลอดภัย
3. สรรหาวิทยากรทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชน เนื่องจากตําบลปอ มีลักษณะ
ภูมิประเทศเปนพื้นที่สูง แตละหมูบานอยูหางไกลกัน และประชากรมีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ (มีทั้ง เผามง ไทลื้อ เมี้ยน มูเซอ จีนฮอ พื้นเมืองลานนา) ซึ่งถือวาเปน
“ทุน” ที่สําคัญในการขับเคลื่อน ดังนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับวิถชี ุมชน
ไมวาจะเปนดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษและเรียนรูเรื่องดิน
น้ํา ปาไม เราจึงสรรหาวิทยากรกระบวนการที่มีความชํานาญที่สุดจากชุมชน และ
แสวงหาแหลงเรียนรูที่มีความพรอมที่สุด หลังจากนั้นทีมงานไดทําหนังสือเชิญผูอํานวยการ
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การสรางและพัฒนาทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ที่มพี ลัง :
ผานกระบวนการสุนทรีสนทนาและการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย

โรงเรียนและคณะครูจากทั้งสองโรงเรียนเขารวมประชุมปรึกษาหารือ และไดมีการนําเสนอ
โครงการเยาวชนตําบลปอฯ อยางเปนทางการใหกับคณะผูบริหาร อบต.ปอ ผูอํานวยการ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน และคณะ ตัวแทนจากโรงพยาบาลเวียงแกน (เภสัชกร
และพยาบาล) ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปอ การประชุมครั้งนี้ทุกฝายได
ระดมสมอง และไดรว มกันปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนรูใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
กอนจะทําการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวสช. จํานวน
50,000 บาท
4. รวมกันกําหนดทีมงานรับผิดชอบ หรือ ทีมขับเคลื่อนจากหลายภาคสวน
โดยไดกําหนดรวมกันวา ทั้งโรงพยาบาลเวียงแกน อบต.ปอ และศูนยบริการการศึกษาฯ
จะเปนผูรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ ผูบริหารของแตละหนวยงาน ยังได
สงเจาหนาที่เขามารวมเปนพี่เลี้ยง เปนผูจัดกระบวนการเรียนรู เปนผูประสานงานกับ
วิทยากรกระบวนการในทองถิ่น หรือแหลงเรียนรูในชุมชน ฯลฯ นอกเหนือจากนัน้ ผูบ ริหาร
ของหนวยงานที่เปนภาคีเครือขาย ยังสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ รถรับสงนักเรียน
สนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติม ฯลฯ
ในดานวิธีการทํางาน พบวา ทีมงานชุดใหญไดใหอํานาจการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการกระบวนการในแตละสัปดาหแกทีมงานยอย โดยสงเสริมใหสมาชิกใน
ทีมงานทํางานตามความถนัดของแตละคน ไมมีคําสั่งใหใครทําอะไร
เนื่องจากกิจกรรมในแตละสัปดาห มีเนื้อหาและแหลงเรียนรูที่ไมซ้ํากัน มี
ทั้งที่อยูในพื้นที่เขต อบต.ปอ นอกเขต อบต. และนอกอําเภอเวียงแกน ทําใหลกั ษณะ
การทํางานรอคําสั่งไมได ดังนั้น การกระจายอํานาจใหสมาชิกตัดสินใจเตรียมความพรอม
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การดําเนินการเรียนการสอนตามสถานการณจริง
และบริหารจัดการใหเด็กและเยาวชนไดฝก ปฏิบัติผา นประสบการณจริง จึงมีความสําคัญยิ่ง
นอกจากนี้ การประชุมเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็มักจะมีลกั ษณะที่
ไมเปนทางการ โดยสวนใหญมักใชเวลาหลังเลิกงานในการประชุมรวมกัน เรียกวาทํากัน
ดวยใจ
5. ขยายการมีสวนรวมสูกลุมผูป กครอง และผูนําชุมชนตาง ๆ โดยในขัน้ ตน
ใชวธิ ีการประชุมและการประชาสัมพันธใหทราบ พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินกิจกรรมในแตละสัปดาห ในการดําเนินกิจกรรมสําคัญ ๆ ก็ไดรับความรวมมือ
และการสนับสนุนเปนอยางดีจาก นายแสน ลือชา นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ
นอกจากนี้ ก็ยังมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ แกนนําชุมชนบานปอกลาง
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คณะครูจากโรงเรียนปอวิทยา โรงเรียนปางหัดสหศาสตร คณะผูป กครองของเยาวชนที่
เขารวมโครงการจํานวน 45 ครอบครัว และคณะเจาหนาที่ ๆ เกี่ยวของทั้งหมด นอกจากนั้น
ทางทีมงานยังแจกสมุดแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการพรอมระบุวนั เวลา สถานที่ของ
แตละกิจกรรมใหกับผูปกครองของกลุมเยาวชนไดทราบอยางละเอียดดวย
6. จัดกิจกรรมทุกวันเสาร โดยมีทีมสุขภาพ รพ. เวียงแกนรวมกันรับผิดชอบ
เนนการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับกลุมเยาวชนกลุมเปาหมาย โดยมีกิจกรรมหลัก
ทั้งหมด 6 กิจกรรมใชระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห ดําเนินการในชวงวันที่ 7
กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2550 โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1. การเรียนรูและฝกกระบวนการคิด ผานกระบวนการสุนทรีย
สนทนา
กิจกรรมที่ 2. การเรี ย นรู ป ระวั ติ ชุ ม ชน สื บ สาน วั ฒ นธรรม ประเพณี
ทองถิ่นไทลื้อ
กิจกรรมที่ 3. การศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แมน้ํา ปา สมุนไพร
กิจกรรมที่ 4. เรียนรูทักษะชีวิต เรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด และการดูแล
สุขภาพตนเองเบื้องตน ผานการ ปฏิบัติงานของบุคลาการ
ในโรงพยาบาลเวียงแกน
กิจกรรมที่ 5. ศึกษาเรียนรูการสืบหาขอมูลในหองสมุด และอินเตอรเน็ต
กิจกรรมที่ 6. ศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. จัด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละสรุ ป บทเรี ย นร ว มกั น ระหว า งทีม สุ ข ภาพ
ชุมชน อ.เวียงแกน คณะผูปกครอง คณะครู และแกนนําในชุมชน จากนั้นทีมงาน
รวบรวมประเมินผล และสรุปบทเรียน
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในหลายระดับ หลายมิติ มีดังนี้
ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอทีมงานสหวิชาชีพ : มุมมองที่หลากหลาย
พยาบาลวิชาชีพ : “กิจกรรมนี้ไดประโยชน ไดผอนคลาย พักผอน ไดฝกสมาธิ
ไดความรูใหม และไดเรียนรูวาพี่เปนผูฟงที่ไมดีเทาที่ควร บางครั้งฟงแบบไมมีสมาธิ
ฟงแบบดวนสรุป ไมฟงเขายาว ๆ พี่เอามาใชกับการพยาบาลเอามาซักประวัติคนไข
เมื่อกอนจะเอาของเราแนะนําเขาเลย ไมไดฟงเขายาว ๆ ตอไปคิดวาตัวเองตองฟงลูก
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การสรางและพัฒนาทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ที่มพี ลัง :
ผานกระบวนการสุนทรีสนทนาและการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย

มากขึ้นวันนี้อา นหนังสือหรือยัง ไมควรถามวาวันนี้ทาํ อะไรมาบาง ฟงเขากอน พี่ชอบ
กิจกรรมเขากลุม เขาคู จับคูฟง ทําใหเราเขาใจตัวเขา ฟงแบบไมใหเราพูดเลย มีสมาธิฟง
เขา เมื่อกอนเวลาคนอื่นฟงเขานอยเดียว ใจคิดอะไรก็ไมรู หายไปกับอยางอื่น กลับมาฟง
เขาอีกรอบก็มี ”
เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน : “ผมรับฟงมากขึ้น ทั้งคนไขและเพือ่ นรวมงาน
อยางคนไขมาหา เราพยายามเชื่อมโยงใหเขากับโรคทีเ่ ปนอยู บางครั้งอาการอาจไมใชก็ได
แตก็พยายามบีบใหมันเขากับโรคที่อยากใหเขาเปนจริง ๆ เขาอาจจะไมไดปวยทางกาย
อาจมีสาเหตุอยางอื่น ตอนนี้เราฟงเขามากขึ้นชาหนอยก็ไมเปนไร ใหเขาพูดออกมากับ
เพื่อนรวมงานก็ทําใหเรารับฟงคนอื่นมากขึ้น ผมวาทํากิจกรรมรวมกัน 4 องคกรดีกวา
องคกรเดียว เพราะเราจะมองลอดหนาตางแคบานเดียว เรามองแคมุมเดียวคลาย ๆ กับ
เราครอบของเรา เราดีเราเดนของเราอยางเดียวถารวมกัน เราไดรับรูเขามองเราและเรา
มองเขาอยางไร มีการแลกเปลี่ยนปรับความเขาใจกันจูนกัน อยางผมหมออนามัย–อบต.
ไดชองทาง แนวทางเขาหาเขามากขึ้น การทํางานรวมกันขอความรวมมือกับเขามากขึ้น ”
นักพัฒนาชุมชน : “รูจักคิดมีแนวทางแกปญหา ใจเย็นขึ้นแตกอนจะใชอารมณ
อยางเดียวเรื่องงานถาลูกนองทําไมไดก็จะเอามาทําเลย ตอนนี้จะเขาใจวาทุกคนมีความ
พรอมที่จะเรียน รูมีแรงดึงดูดใจที่มันอยูขา ง ถามันพรอม มันก็จะสามารถที่จะยอมรับเรา
ยอมรับงาน ยอมรับรูทุกอยางไดดีใจเย็นขึ้นใหเวลาลูกนอง และใหเขาทําเองโดยไมตอง
ไปรีบไปเรง ถาอันไหนมันยากเราก็สอนใหแนวทางใหเขาทําเองกอน ผลที่ตามมาลูกนอง
จะกลาเขามาถาม ปรึกษามากขึ้นไมรําคาญที่จะตอบเหมือนเมื่อกอนชอบกิจกรรมนี้
เพราะวามันเปนเปดใจหากัน อยากใหผูนํา ผูบังคับบัญชาไปรวมกิจกรรมนี้เพื่อจะได
เขาใจลูกนองมากขึ้น และอยากใหคนที่ฟุงซาน และอยูกับตัวเองมากเกินไป ไปรวม
กิจกรรมเพื่อจะไดมุมมองชีวติ อีกมุมหนึ่งทีต่ างออกไป การทํางานรวมกับ รพ. การทํางาน
รวมกันเมื่อกอนไมคอยเขาใจกันเรื่องการของบประมาณสนับสนุน ตอนนี้รูวาเพราะเรา
ไมไดประสานงานกับรพ. ไมไดบอกเวลาประชุมเรื่องแผน เคยมองขามไป”
เครือขายภาคีหุนสวนขยายตัว : เกิดศักยภาพที่หลากหลายมิติ
1. มีการขยายภาคีเครือขายเพิ่มขึ้น ทั้งกลุม แกนนําชุมชน เชน ผูใ หญบาน
กลุมแมบาน กลุมผูสงู อายุ กลุมหมอพืน้ เมืองลานนา กลุมสมาชิกชมรมไทลื้อ เจาอาวาส
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สหศาสตร โรงเรียนปอวิทยาเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ และเชิญ
เขามารวมประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการดําเนินโครงการ
2. กลุมผูปกครองเยาวชน สนับสนุนเยาวชนใหเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้
ผูปกครองบางสวน ที่ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม ยังไดมีบทบาทในการถายทอดองค
ความรูเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ที่กําลังจะสูญหาย
ใหกับกลุมเยาวชนอีกดวย ทําใหชองวางระหวางคนสองวัย ลดลงอยางมองเห็นไดชัดเจน
3. สมาชิกในทีมสุขภาพไดมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เชน เจาหนาที่
โรงพยาบาลเวียงแกน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลปอ รวมกันจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยผานกระบวนการสุนทรียสนทนา เจาหนาที่จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเวียงแกนรวมกับกลุมเยาวชน จัดกิจกรรมสันทนาการใหกับกลุมเยาวชนแตละ
สัปดาห
4. ที มสุ ขภาพเวีย งแก นมีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู ป ระสบการณการทํา งาน
รวมกัน แนะนําการติดตอประสานงานหรือการทํางานใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตองใหกับ
สมาชิกในทีมสุขภาพเวียงแกนที่อยูตางหนวยงาน มีความเขาใจในกระบวนการทํางาน
ขององคกรที่เพื่อนรวมทีม หรือรวมเครือขาย ทํางานอยู
5. การรวมกันทํางานเปนเครือขายในองคกรภาครัฐและแกนนําในชุมชน โดย
มีเปาหมายเปนกลุมเยาวชน ทําใหแตละคนมีความคุนเคยสนิทสนม มีความเขาอกเขาใจ
กันในเรื่องภาระหนาทีข่ องแตละหนวยงาน เจาหนาทีใ่ นสวนภาครัฐมองเห็นศักยภาพของ
เครือขายที่เปนกลุมแกนนําในชุมชน กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบานเปนตนแลวประสานงาน
กับกลุมเครือขายที่มีอยูในชุมชนเขามารวมเรียนรูใ นโครงการ
6. กลุมผูปกครองในชุมชนมองเห็นความสําคัญ อยากใหมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง รวมถึงการเสนอแนะประเด็น และวิธีการเพิ่มเติมใหกบั ทีมงาน กลุมแกน
นําในชุมชน เชน กลุมแมบา น กลุมผูจักสาน กลุมหมอเมืองลานนามีความตองการและมี
ความพรอมทีจ่ ะถายทอดองคความรูใหกบั กลุมเยาวชนตอไป นอกจากนั้นเจาอาวาสวัด
ปอกลาง และแกนนําในชุมชนใหการสนับสนุน และเปดพื้นที่ในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
รวมกับกลุมเด็กและเยาวชน
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บทเรียน และการเรียนรูในการทํางานรวมกับชุมชน
1. การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จะทําใหสามารถปรับกลวิธใี นการทํางาน
ใหสอดคลองและเกิดความพึงพอใจกับทุกฝาย และจะทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ
ดวยดี
2. ในการทํางาน เราจะตองคนหาแกนนําที่มองเห็นผลประโยชนสวนรวมเปน
หลักและเสียสละใหพบ และยิ่งแกนนําที่อยูในระดับผูบริหารดวยแลว จะทําใหการดําเนินงาน
งายและประสบผลสําเร็จดวยดี
3. การคนหากลุม เปาหมายที่เปนเยาวชนในระยะแรก ๆ ควรจะประสานงาน
ผานทางโรงเรียนที่มีผูบริหารและคณะครูที่มีความสนใจและเห็นประโยชนรวมกัน ถาสามารถ
ดําเนินการดังกลาวได จะทําใหผูบริหารและคณะครูใหการสนับสนุนและทําใหการดําเนินงาน
งาย และประสบความสําเร็จเปนอยางดี
4. ทีมสุขภาพเวียงแกนมีการติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง ทําใหมองเห็น
ปญหา ความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น สามารถปรับปรุงแกไขไดทันและสรางความคุน เคย
สนิทสนม ทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไปดวยดี ผอนคลายเปนกันเอง
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ : ในกลุมเยาวชนตําบลปอ
ผูปกครองเด็กและเยาวชน และแกนนําชุมชนสะทอนใหฟง :
ผูปกครองคนที่ 1: “ดีหมอ อีนางนอยมันเปนคนนักขึ้น ตะกอนเจาบคอยมี
เวลา เจาบไดสอนลูกทํากับขาวไทลื้อ หลังจากอีนางนอยเขารวมโครงการ อีนางนอยทํา
กับเขาหื้อเจากิ๋น บเดี่ยวทําไดหลายอยางแลว ดีหมอละออนเอาตัวรอดไดละ อยากหื้อมี
โครงการนี้ตอไป อาหารไทลื้อบางอยางเจากะทําบเปน อยากหื้อพอเฒาแมเฒาสอนอี
นาง ไอนอยตอไป”
ผูปกครองคนที่ 2: “ขอขอบคุณพอเฒาแมเฒา ปอจารย และแม ๆ ตี๊สอนอี
นางนอย บาจายนอยหื้อมีความฮูใ นวิถชี ีวติ ฮีดฮอยของไทลื้อ ขอบคุณคณะครูและหมอตี๊
จัดโครงการนี้ขึ้นมา อยากใหมีโครงการนี้ตอไป”
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แมเฒาสอนขับลื้อ : “วันหนามีอะหยั๋งหื้อไปหาอีแมตี้บานเลยเนอ บานทา
ขามเนอไปหา ไปอูไปกลาวกันได”
ปอจารยพิธีสขู วัญ : “ดีนะหมอ ครู ละออนจะไดใจเวลาวางหื้อเปนประโยชน
ตอไปมีอะหยัง๋ หื้อปอจวยมาบอกหมูปอไดนะหมอ”
เด็กและเยาวชนสะทอนใหฟง :
เยาวชนคนที่ 1: “หนูประทับใจกิจกรรมทําอาหารไทลื้อ ตอนนี้หนูทําหนอไม
อบ แกงหนอไม ใหคณ
ุ ยายที่บานกินไดแลวคะ ”
เยาวชนคนที่ 2: “หนูประทับใจกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตรไทลื้อ การขับลื้อ
ฟอนเจิง หนูอยากรูป ระวัตศิ าสตรไทลื้อเพิม่ เติมอีกคะ พอรูแลวหนูจะไดเอามาสอนนอง ๆ
รุนตอไป”
เยาวชนคนที่ 3: “ผมประทับใจกิจกรรมทําบายศรีสูขวัญทีส่ อนที่วัดบานผม
อยากเรียนทําบายศรีเพิ่มเติมครับ อยากเรียนรูเรื่องงานจักสานไทลือ้ ดวย เพราะผมจะ
ไดทําเปนแลวเอาไปรับจางเขาทําหาเงินเอามาเก็บไวเรียนตอครับ”
บทเรียนในการทํางานรวมกับเยาวชน
1. การทํางานรวมกับเยาวชน ทีมงานควรคนหาศักยภาพของเยาวชนกอน
แลวนําเยาวชนที่มีบุคลิกใฝเรียนรู และมีศักยภาพที่จะเปนแกนนําไดเขามารวมเรียนรูกับ
คณะทํางานดวย นอกจากนั้นทีมงานควรมีการฝกศักยภาพใหกับเยาวชนใหสามารถ
สรางสรรคงานใหกับชุมชนไดตอ ไป
2. การรับฟงความคิดเห็นของเยาวชน จะทําใหสามารถปรับกลวิธใี นการทํางาน
ใหสอดคลองและเปนที่พึงพอใจกับทุกฝายโดยเฉพาะตัวเยาวชนเอง จะทําใหการทํางาน
ราบรื่น
3. การทําความเขาใจบริบทของชุมชนโดยรวมใหได จะทําใหเห็นปญหา เห็น
ชองทางและแกไขปญหาไดทัน สงผลใหการดําเนินงานงายและประสบผลสําเร็จดวยดี
ปจจัยความสําเร็จ
1. การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของหนวยงานที่เปนเครือขาย แกนนํา
ชุมชน ผูเ ฒาผู แก และเจาอาวาสวั ดปอกลางในการเป ดพื้นที่ใ นชุมชน ให เ ปนแหล ง
เรียนรูของโครงการ
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การสรางและพัฒนาทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ที่มพี ลัง :
ผานกระบวนการสุนทรีสนทนาและการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย

2. แกนนําชุมชน ผูเฒาผูแ กในชุมชนมีความพรอมและมีความเสียสละทีจ่ ะถายทอด
องคความรูเกีย่ วกับวิถชี ีวติ ไทลื้อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยลื้อที่กําลังจะสูญหายไป
เชน กลุมแมบานสอนการทําอาหารไทลือ้ กลุมจักสานสอนการทําสุมไก และตระกรา
ผูเฒาผูแกสอนขับลื้อ ฟอนเจิง การทําบายศรีสูขวัญ การสํารวจอาหารในปา เปนตน
3. ความมุ ง มั่ น ของที ม งานที่ ม าจากหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป น สหสาขาวิ ช าชี พ
รวมกันคิดวิเคราะห รวมวางแผน แสวงหาแหลงเรียนรูที่มีความพรอมในการดําเนินงาน
ทั้ ง ภายในและภายนอกพื้ น ที่ อํ า เภอเวี ย งแก น ร ว มลงมื อ ทํ า งาน ร ว มแก ไ ขป ญ หา
ตลอดเวลา
4. เด็ ก และเยาวชนมี ค วามพร อ มที่ จ ะเรี ย นรู และส ว นใหญ ส มั ค รใจเข า ร ว ม
โครงการ
5. คณะครูเ ห็นความสําคัญชวยติ ดตามผลของการเขารว มกิจกรรมแตละครั้ง
พรอมทั้งสนับสนุนใหมีเวทีสําหรับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม และเปดโอกาสใหถายทอด
องคความรูที่ไดรับมา เชน ใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําในแตละสัปดาหหนาเสา
ธงในตอนเชา จัดบอรดนิทรรศการเผยแพรใหนอง ๆ ที่โรงเรียนไดอาน/ศึกษา ฯลฯ
ปญหาและอุปสรรคสําคัญ
1. การสื่อสารยังไมทั่วถึง ไมเพียงพอ การดําเนินกิจกรรมในระยะแรกๆ
ขาดการสื่อสารระหวางสมาชิกในทีมงานของโครงการอยางทั่วถึง มีสมาชิกบางสวนเขา
มาเสริมทีมงานตอนหลัง และสมาชิกติดภารกิจในงานประจําของตัวเองทําใหการมีสวน
รวมของสมาชิกในคณะทํางานไมตอเนื่อง
การปรับกลยุทธ : หลังการจัดกิจกรรมแตละสัปดาห ทีมงานที่รับผิดชอบ
งานในแตละสัปดาห สมาชิกในทีมพี่เลีย้ งบางสวน และตัวแทนเด็กและเยาวชนจะมา
รวมกันถอดบทเรียนกิจกรรม วิเคราะหปญ
 หา หาแนวทางปองกันและการแกไขรวมกัน
2. การมีสวนรวมของกลุมแกนนําในชุมชนยังไมเต็มที่ เชน กลุม หมอ
เมืองอําเภอเวียงแกน คณะครู กลุมกํานันผูใหญบาน กลุมผูสูงอายุในหมูบา น ในชวง
แรก ที่มีการวางแผนดําเนินกิจกรรมโครงการนั้น พบวา ยังมีนอย ทําใหประสบปญหา
เรื่องการเขารวมกิจกรรม ในเวลาตอมา
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การปรับกลยุทธ : เชิญแกนนําชุมชน พระภิกษุเขารวมเวทีถอดบทเรียน
ในแตละกิจกรรม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการรวมกับทีมงานโครงการฯ และทีมงาน
จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
3. การเปดใหมสี วนรวมยังไมครอบคลุม เครือขายที่อยู อบต.อื่น (นอกจาก
อบต.ปอ) ไมไดมีโอกาสเขารวมวางแผนตั้งแตตน แตไดรับโอกาสในการเขารวมบางครั้ง
เทานั้น
การปรับกลยุทธ : เชิญแกนนําชุมชน เจาหนาที่จากอบต.หลายงาว อบต.
มวงยาย อบต.ทาขาม เจาหนาที่สถานีอนามัย คณะครูโรงเรียนขุนขวากเขารวมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการรวมกับทีมงานโครงการฯ และทีมงานจากสาธารณสุขจังหวัด
เชียงรายเปนครั้งคราว และเชิญชวนให อบต.ตาง ๆ เตรียมโครงการเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยกรณี มีคณะผูประเมิน หรือเจาหนาที่จาก สสจ.เชียงรายเขามาเยี่ยม
4. ขาดการเรียนรูวิถีชุมชนอยางรอบดาน อาทิเชน ระยะเวลาการจัด
กิจกรรมบางสวน/บางครั้ง ยังไมสอดคลองกับปฏิทินชุมชนของ อ.เวียงแกน เชน งาน
สมโอประจําปของอําเภอ ทีจ่ ัดในชวงเดือนกันยายนของทุกป แตโครงการฯ มีการกําหนด
กิจกรรมซอน ทําใหไมสามารถดําเนินการได ตองเลื่อนเวลาออกไป
5. การบูรณาการกิจกรรมโครงการ เขากับการเรียนการสอนในระบบ
โรงเรียนยังไมราบรื่น เนือ่ งจากการเขารวมกิจกรรมโครงการฯ มีผลกับเวลาเรียนของ
เยาวชนที่เปนนักเรียนในสังกัดโรงเรียน เพราะบางกิจกรรมมีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ในอําเภอเวียงแกนทําใหมีผลกระทบกับเวลาเรียน หรือนักเรียนตองขาดเรียน แตทาง
โรงเรียน ก็พยายามใหความรวมมือ หรือ นับเปนสวนหนึ่งของประสบการณชวี ติ โดย
หลังจบกิจกรรม เยาวชนจะตองทําการบันทึกความรูท ี่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมใน
แตละครั้ง ทําใหเยาวชนตองแบงเวลาในการทําบันทึกในสมุดบันทึก แตเยาวชนก็ยังไม
คอยสามารถดําเนินการในเรื่องนี้ไดมากนัก
การปรับกลยุทธ : เปาหมาย คือ ฝกการเขียน การสังเกต การเห็นอก
เห็นใจผูอื่น (เขียนใหผูอื่นอานได ไมมีแบบฟอรม เด็กออกแบบเอง) ใหเด็กและเยาวชน
ดังนั้นจึงนําประเด็นปญหาเขาปรึกษาคณะครู คณะครูไดชวยติดตามผลงาน และชวย
พัฒนาทักษะการเขียนใหกบั เด็ก ทําใหทกุ คนสามารถเขียนสงรายงานได
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การพัฒนาสุขภาพแบบองครวมในชุมชนมุสลิม : ตองเริ่มที่วิถีชาวบานและวิถีชุมชน

การพัฒนาสุขภาพแบบองครวมในชุมชน
มุสลิม : ตองเริ่มที่วิถีชาวบานและวิถีชุมชน
บุญเรือง ขาวนวล
นักวิชาการสาธารณสุข สอ.บานเกาะกลาง กระบี่
วิถีชุมชน : บริบทบานเกาะกลาง
มชนบานเกาะกลาง ตําบลคลองประสงค อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อยูหาง
ชุ
จากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 2-3 กิโลเมตร มีแมน้ํากระบี่กั้นระหวางเขตเทศบาลเมืองกระบี่
และบานเกาะกลาง การเดินทางใชเรือหัวโทงรับจางใชเวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที
ซึ่งเรือจะวิ่งรับสงผูโดยสารจากทาเทียบเรือสะพานเจาฟา (เขตเทศบาลเมืองกระบี่) ถึง
ทาเทียบเรือทาหิน คิดคาโดยสารคนละ 10 บาท หรือเหมาลําเที่ยวละ 60 บาท โดยกรม
เจาทาไดกําหนดใหบรรทุกผูโดยสารไมเกินลําละ 10 คน หากเกินจะโดนปรับ เนื่องจาก
เดิมมีการบรรทุกผูโดยสารเต็มลําเรือ ซึ่งอาจจะเกิดความไมปลอดภัยกับผูโดยสาร สวนอีก
ทาคือทาเทียบเรือฝงสวนสาธารณะธารา (เขตเทศบาลเมืองกระบี่) ถึงทาเทียบเรือทาเล
คาโดยสารคนละ 5 บาท และทาเรือฝงนี้สามารถบรรทุกรถจักรยานยนตได โดยคิดคา
โดยสารคันละ 20 บาท โดยเรือที่รับสงผูโดยสารจะใหบริการตั้งแตเวลา 04.00–02.00 น.
หากในกรณีทมี่ ีความจําเปนเรงดวน เชน สงผูปวยไปโรงพยาบาล สามารถเรียกที่บาน
หรือโทรศัพทตามได
ตําบลคลองประสงค มีลักษณะเปนเกาะ ประกอบดวย 4 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานเกาะกลาง หมูที่ 2 บานคลองประสงค หมูที่ 3 บานคลองกํา และหมูที่ 4
บานบางขนุน โดยบานบางขนุนมีลักษณะเปนเนินอยูติดกับแผนดินใหญ ตําบลคลอง
ประสงคตั้งอยูบริเวณปากแมน้ํากระบี่ ซึ่งมีลําคลองหลายสายไหลลงสูทะเล ปกคลุม
ดวยปาชายเลน มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,250 ไร ซึ่งชุมชนบาน
เกาะกลางไดดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน โดยนําเอาทุนตาง ๆ
ที่เปนจุดเดนของชุมชน ไดแก ระบบนิเวศวิทยาปาชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงดูนกโดยเฉพาะนกที่อยูในสถานะใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
ไดแก นกยางจีน (Egretta eulophotes) นกที่อยูในสถานะใกลสูญพันธุ ไดแก นกฟนฟุท
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(Heliopais personata) นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) ในชวงฤดูหนาวจะ
มีนกอพยพจากไซบีเรียมาพักที่ชายหาดดังกลาวดวย
นอกจากนี้บริเวณแหงนี้มีจุดเดนอีกอยางคือ เขาขนาบน้าํ และถ้ํากะโหลก ซึ่ง
เปนสัญลักษณประตูเมืองกระบี่ วิถีชุมชนชาวมุสลิมที่ยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมชุมชนแบบดั้งเดิม
มีทุงนา ฝูงควาย เปนบรรยากาศที่หาไดยากยิ่งเพียงขามเรือมาแค 10 นาทีจากปา
คอนกรีตมาเจอทองนาบานทุงวิถชี ีวติ แบบชนบท ในชุมชนมีหอพิพิธภัณฑพื้นบาน เพื่อ
เปนแหลงศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะ
การประกอบอาชีพ ดวยลักษณะทางดานภูมิศาสตรทเี่ ปนเกาะและความสมบูรณของปา
ชายเลน วิถชี ีวติ ชุมชนจึงผูกพันกับทะเลและอาชีพประมงชายฝง เชน หาหอยหวาน
บริเวณหาดหอย ตกปูดํา ตกปลาทราย เปนตน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑชุมชนที่ผลิต
โดยชุมชนเอง ไดแก ปลาเค็ม กะป เรือหัวโทงจําลอง ผาปาเตะ ผาบาติก ขาวสังข
หยดซอมมือ เปนตน
ประชากรสวนใหญของชุมชนบานเกาะกลาง นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนยัง
คงไวซึ่งวัฒนธรรมมุสลิม วิถีการดําเนินชีวติ ยังเปนไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมยังเปนสวนชวยปกปองการรุกล้ําของวัฒนธรรมความเปนเมือง
ในทุก ๆ วันจะไดยินเสียงจากมัสยิดเปนสัญญาณบงบอกเวลาละหมาด โดยเฉพาะผูชาย
จะมาละหมาดรวมกันที่มัสยิด นอกจากนี้ในตอนเย็นพลบค่ําและวันเสารอาทิตยจะเห็น
บรรยากาศของเด็กตัวนอย ๆ และผูสูงอายุถือหนังสือพรอมดวยผาละหมาด เพื่อไปเรียน
ศาสนาตามบานโตะครูหลาย ๆ คนในชุมชน ชุมชนมีวัฒนธรรมและศิลปการแสดง เชน
รํารองเง็ง ขับลาอู รํากาหยง และประเพณีเกี่ยวเนือ่ งกับศาสนา เชน การถือศีลอด
ทําบุญนูรี ทําบุญเหมาโหลด ขึ้นเปลเด็ก ทําน้ําเจ็ดเดือน เปนตน นอกจากนี้ ก็ยังมีการ
ธํารงรักษาวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชนไว สําหรับอาหาร
ที่เปนที่นยิ ม ไดแก ขาวยําคลุก ขนมจาก แกงแพะ แกงมะนิ้ง (แกงเปดเทศ) ขาวมัน
แกงและปลาเค็ม ขนมจีนน้ํายา นอกจากนี้ชุมชนยังธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
หรือการนําอาหาร-ขนมหวานไปใหเพื่อนบาน หรือบางกลุมมักจะนําอาหารของตนเองมา
รับประทานรวมกันที่ “ขนํา” (กระทอมเล็ก ๆ ที่ปลูกแยกจากบาน) ใชเปนสถานที่พักผอน
รับประทานอาหารรวมกัน และพบปะในกลุมญาติพี่นองและเพื่อนบาน
อาชีพการทําประมงชายฝงที่มีอาหารทะเลที่สดในการบริโภค และขายใหแก
เพื่อนบานในราคาที่เปนกันเอง นอกจากการออกทะเลหาสัตวน้ําแลว ดวยความสมบูรณ
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และมีชายหาดเลนทีก่ วางจึงเปนที่อยูข องหอย เชน หอยหวาน หอยปากหนา หอยชักตีน
หอยหรักไกหรือหอยเจดีย หอยหลอด หอยราก หอยติบ ฯลฯ และปาชายเลนเปนแหลง
ตกปูดํา หอยตาแดงหรือหอยจุบแจง และอีกอาชีพหนึ่งที่ชาวบานในเกาะกลางยังคงทํา
อยูจนถึงปจจุบันและมีเนื้อที่การทํานาทีค่ งที่ โดยบริเวณทางตอนใตของหมูบานจะเปน
ทุงนา ชาวบานจะทํานาโดยอาศัยน้ําฝน และหวานพันธุขาวพื้นเมือง เชน พันธุข าวสังข
หยด พันธุขาวหัวนา หอมมะลิ
การทํานาในบริเวณบานเกาะกลางยังคงมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนและ
ตอบแทนอยู กลา วคื อ การลงมือทําจะชว ยเหลือกัน โดยเฉพาะในฤดูเ กี่ ย วขาวจะ
ชวยเหลือกันในลักษณะ “ซอมือ” หรือชวยลงแรง แตสําหรับผูที่ไมมีนาหรือไมไดทํานา
การไปชวยกันในการเกี่ยวขาว เจาของนาจะตอบแทนโดยการนําขาวเปลือกใหเพือ่ ใชใน
การบริโภค การเก็บเกี่ยวสวนใหญจะใช “แกระ” เปนเครื่องมือในการเก็บขาว และยังคง
มีความเชื่อวัฒนธรรมเกี่ยวกับขาวและที่สืบเนื่องจากการทํานาอีกหลายอยางที่ชุมชน
ยังคงปฏิบัติจนถึงปจจุบัน หลังการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จสิ้นบริเวณนาก็จะเปนแหลงเลี้ยง
ควาย และสนามแขงขันวาวนานาชนิด ควบคูการการแขงขันกีฬาฟุตบอลในหมูบาน
และประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะมีการเขาสุหนัตหมู (การขลิบปลายอวัยวะ
เพศชาย) ซึ่งจะมีการตกแตงเด็กที่เขารวมและมีการแหโดยขบวนดนตรีของหมูบานไป
รับเด็กทุกคน เปนกิจกรรมที่สนุกสนานและเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชน
ชุมชนบานเกาะกลางมีกลุมและเครือขายทั้งหมด 17 กลุม ซึ่งทั้งกลุมที่เกิด
เองโดยชุมชนและกลุมที่ทางการจัดตั้ง โดยสามารถจําแนกไดเปนประเภทตาง ๆ คือ
กลุมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ กลุมเกี่ยวกับการเงิน กลุมเกี่ยวกับสุขภาพ และกลุม
ที่ทํางานเกี่ยวกับวัฒนธรรม และกลุมที่เกิดจากนโยบายของรัฐ เชน กลุมแมบาน กลุม
อสม. กลุมกองทุนหมูบาน และกลุมที่ทํากิจกรรมลักษณะอื่น ๆ กลุมตาง ๆ ที่มีใน
ชุมชนไดทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขาย และเชื่อมโยงกับองคกรจากภายนอกขาม
พื้นที่ ขามกิจกรรม โดยมีแกนนําในชุมชนเปนตัวเชื่อมประสานในการพัฒนา
นํามาซึ่งงบประมาณ ความรู และกัลยาณมิตรสูชุมชน เกิดการขับเคลื่อนทาง
ความคิดในการพัฒนา ทั้งนี้ยังไมไดรวมถึงกลุมที่มีอยูในหมูบานอื่น ๆ ในตําบล
คลองประสงค กลุ ม เหล า นี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากส ว นราชการและเอกชน เช น
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี่ สถานีอนามัยบานเกาะกลาง องคการบริหารสวน
ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด โครงการพื้นที่ชุมน้ํา โครงการจัดการทรัพยากร
ชายฝง (CHARM) SIF สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เปนตน
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ทองเที่ยวชุมชน : จุดเปลี่ยน จุดคานงัด
การทองเที่ยวชุมชนบานเกาะกลาง เกิดจากการทีช่ าวบานโดยเฉพาะนายสมนึก
เกาะกลาง ไดคิดและพูดคุยในกลุมแกนนําวา บานเกาะกลางมีนกั ทองเที่ยวโดยเฉพาะ
ชาวตางชาติมาทองเที่ยว มาถายภาพ ถายวิดีโอวิถชี ีวติ คนในชุมชนอยูบอยครัง้ ซึ่ง
สวนใหญมาพรอมกับกลุมเยาวชนที่ประกอบอาชีพขับเรือรับจางนํานักทองเที่ยวชมนิเวศ
วิทยาปาชายเลน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑพื้นบาน ชมการปลูกขาว เลี้ยงควาย และ
รับประทานอาหารบนเกาะ และยังพบวาภาพดังกลาวไดปรากฏในแผนพับแนะนําการ
ทองเที่ยวของผูอื่น หรือปรากฏในนิตยสารในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมันนี
จากเหตุการณดังกลาวทําใหเกิดฉุกคิดวา “ทําไมชุมชนไมทําเองละ” จึงเชิญกลุม ตาง ๆ
ในตําบลคลองประสงคมาปรึกษาหารือในการพัฒนาใหเปนตําบลแหงการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยเห็นถึงทุนตาง ๆ ในชุมชนและหาแนวทางในการปองกันการรุกล้ําของวัฒนธรรม
การทองเที่ยวตะวันตก และจะเปนอีกทางหนึ่งในการชวยชาวบานใหมีอาชีพเสริม โดย
ยังคงเอกลักษณและอัตลักษณของชุมชน จากนั้นก็ไดหารือกันอยางตอเนื่อง จนเมื่อ
โครงการพื้นทีช่ ุมน้ํา (Wetland) ไดประกาศใหพื้นที่ปากแมน้ํากระบี่เปนเขตพืน้ ที่ชุมน้ํา
ซึ่งตําบลคลองประสงคก็เปนหนึ่งในพื้นที่ดังกลาวดวย ทางโครงการไดรวมกับองคกร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ เชน สํานักนโยบายและสิ่งแวดลอม RAMBOLL,
Danida, Wetland International ในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ชายฝงใหเกิดความยั่งยืน โดยเปนผูประสานทั้งในการเก็บขอมูลชุมชนแบบมีสว นรวม
(Participatory Rural Appraisal – PRA) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดจัดทํา
ประชาพิจารณ จัดเวทีประชาคมหมูบาน เรื่องแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมการพัฒนา
เปน “คลองประสงค : ตําบลแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถชี ุมชน” จากเวทีประชา
พิจารณชุมชน และภาคีที่เกีย่ วของ จึงไดมีการติดตอ หรือ การระดมทุนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน
- การจัดอบรมสมาชิกและผูส นใจเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
โดยการสนับสนุนของ ธกส. สาขากระบี่
- สงตัวแทนอบรมกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยว จัดโดย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
- การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ สนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ พอช.
- สรางหอดูนก สนับสนุนงบประมาณโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
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- การสรางเรือแพชุมชน และขุดแตงคูคลองในปาชายเลนในการลองเรือดูนก
และนิเวศวิทยาปาชายเลน
- กิจกรรมการกําจัดขยะในชุมชนโดยชุมชน สวนบริเวณชายหาดจัดการโดย
โครงการ CHARM
- กิจกรรมการตอนรับนักทองเที่ยวทั้งกลุมยอย และกลุมใหญที่มีการจัดประชุม
ดวย เชน ไดมีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเครือขายอันดามัน เปนตน
รวมพลังชุมชน : วางแผนการขับเคลื่อนรวมกัน
หลังจากไดบทสรุปรวมกันในเวทีประชาพิจารณ ในโครงการคลองประสงค
ตําบลแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ไดมีการสรางเครือขายการเรียนรูถึงวิธี
ปฎิบัติที่ถูกตองและอํานวยประโยชนซึ่งกันและกันในระดับชาวบานและผูเกี่ยวของขึ้น
ทั้งนี้ก็เพื่อใหการทํางานรวมกันเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน มีการวิเคราะหสภาพปญหา
รวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมโฮมสเตย ชมรมคนรักสุขภาพตําบลคลอง
ประสงค กลุมชาวนา กลุมหอพิพิธภัณฑพื้นบาน กลุมแมบาน เครือขายประมงชายฝง
แกนนําชุมชน เจาหนาที่สถานีอนามัยบานเกาะกลาง และเจาหนาที่จากโครงการพื้นที่ชุมน้ํา
โดยจัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดในการดําเนินการ รวมกันวางแผนปฏิบัติงาน ตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ระดมทุน ออกกฎระเบียบและกลวิธีดําเนินงาน ซึ่งมีประชาชน
และองคกรในหมูบานรวมดําเนินการดวย
สวนแผนงานตาง ๆ กลุมและชุมชนไดประชุมกันอยางตอเนื่อง แตบางแผน
บางโครงการที่ใชงบประมาณมากยังไมสามารถดําเนินการได ในชวงแรกที่มกี ารดําเนินการ
ชุมชนไดมีสว นรวมอยางดี แตขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ทั้งดานวิชาการ การจัดการ
งบประมาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม ระหวางชุมชน
กิจกรรมการพัฒนาใหเปนหมูบานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถชี ุมชนของบาน
เกาะกลาง และตําบลคลองประสงค ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2545 มาจนถึงปจจุบัน
หากถามวาประสบความสําเร็จในการดําเนินงานหรือไม อาจจะยังไมสามารถประเมินได
มากเทาใดนัก เพราะกระบวนการตาง ๆ กําลังดําเนินไป หยุด ๆ อยู ๆ หาย ๆ ไปบาง
ตามสภาวการณของชุมชนและสังคม เชน ชวงที่เกิดคลื่นสึนามิ ทีส่ งผลใหชว งดังกลาว
เปนเสมือนเกาะราง นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศมีนอย ชุมชนใชเวลาใน
การเตรียมการในระยะตน แตเมื่อเปดการตอนรับนักทองเที่ยวก็เกิดประสบภัยธรรมชาติ
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การดําเนินงานจึงหยุดชะงัก ตอมาการดําเนินงานตาง ๆ จึงเปนไปตามอัตภาพโดยชุมชน
เอง ยังขาดเจาหนาที่ในการสนับสนุนอยางเต็มที่และตอเนื่องอยางองครวม แตอยางนอย
ที่สุดสิ่งที่ชุมชนไดรับคือ เกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดในการพัฒนาชุมชน ชุมชนมี
ความตื่นตัวในการรักษาความสะอาดมากขึ้น ไดคิดวาหากมีนักทองเที่ยวมาจะมีอะไรให
เขาดูหรือชม เกิดกัลยาณมิตรของเครือขายที่มาสัมผัสกับชุมชนไดแลกเปลี่ยนแนวคิด
ระหวางชุมชนเพื่อนํามาปรับและประยุกตในชุมชน นักทองเทีย่ วทีเ่ ขามาในชุมชนสวนใหญ
ติดตอผานเครือขายที่ชุมชนเปนสมาชิกอยู จํานวนนักทองเทีย่ วยังไมมากนัก สวนจํานวน
รายไดที่เกิดกับชุมชนยังไมมากนัก แตอยางนอยก็ยังดีกวาไมไดทําอะไรเสียเลย
ดานรายไดนั้น หากมีนักทองเที่ยวเดินทางมา ก็จะไดรับผลประโยชนกันถวน
หนา ทั้งคนขับเรือโดยสารรับจาง รถรับจาง แมคา กลุมตาง ๆ ในการจําหนายของที่
ระลึก และเจาของบาน ในสวนของรายไดสวนหนึ่งจะถูกหักเปนเงินสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุและสาธารณะประโยชนของชุมชน สําหรับผลกระทบในทางลบที่เกิดกับชุมชน
ทั้งในดานสังคมและสิ่งแวดลอม ในขณะนี้ยังไมพบ ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนไดตั้งกฎกติกา
ของผูที่จะมาพัก ไดแก หามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและเสพสิ่งเสพติดในชุมชน หามเลน
การพนั น ควรแต ง กายสุ ภ าพ และห า มส ง เสี ย งรบกวนในยามวิ ก าล ในส ว นของ
สิ่งแวดลอมชุมชนจะจัดการกันเอง ทั้งนี้จากการทําประชาพิจารณไดนําปญหาที่จะเกิด
ขึ้นมาหารือและหาแนวทางปองกันและแกไขปญหารวมกัน เพื่อไมใหกระทบตอวิถี
ชุมชนมุสลิมของตําบลคลองประสงคและสิ่งแวดลอมของชุมชน
สุขภาพของชุมชน : เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเชื่อมโยง เปนองครวม
สุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นภายใตผลสัมฤทธิ์ตามการดําเนินโครงการตําบลแหง
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ทั้งสุขภาพตอตัวบุคคล ตอครอบครัวและชุมชน
กลาวคือ เกิดกําไรทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและทางสุขภาพ โดยกําไรทางเศรษฐกิจวัด
ไดจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน (อันเปนผลมาจากการใชจายของนักทองเที่ยว)
และจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน เชน ปลาเค็ม กะป ผาทอ เรือจําลอง เปนตน
สวนกําไรทางสังคม เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ เชน
การจัดการปญหาขยะ การจัดการระเบียบของบานและบริเวณบาน การจัดการปายชาย
เลนทั้งในสวนของชุมชนและภาครัฐ เปนตน เกิดการเรียนรูและรวบรวมองคความรูของ
ชุ มชน ทํ า ให ส มาชิก เกิ ด ความภาคภูมิใ จและสามารถถ ายทอดข อมูล สูค นภายนอก
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การพัฒนาสุขภาพแบบองครวมในชุมชนมุสลิม : ตองเริ่มที่วิถีชาวบานและวิถีชุมชน

(นักทองเที่ยวและผูมาเยือน) ไดอยางมั่นใจและเปนระบบ เชน การแสดงเครื่องมือเครื่องใชในการทํามาหากินของชุมชน ซึ่งจัดแสดงที่หอพิพิธภัณฑพื้นบาน เปนต น
นอกจากนี้ยังทําใหชุมชนมีความเขาใจแนวคิดการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน และทราบถึง
ศักยภาพดานการทองเที่ยวของชุมชน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบาน และผลิตภัณฑชุมชน เกิดการมีสวนรวมในการอนุรกั ษ
สิ่งดังกลาวไวคูกับชุมชน
สวนกําไรทางสุขภาพ พบวา ไดทงั้ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิต
วิญญาณและสุขภาพทางสังคมอยางเปนองครวม เนื่องจากจะเห็นไดวา ไดเกิดการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการโรคตาง ๆ ที่เปนภาวะคุกคามทางสุขภาพ หรือการ
ขับเคลื่อนตาง ๆ ระดับชุมชนสามารถทําไดงาย ไมวาจะเปนการรณรงคปรับเปลี่ยนและ
ปลูกฝงพฤติกรรมการรักษาความสะอาด โดยสถานีอนามัย อสม. และสมาชิกชมรม
สรางสุขภาพเปนแกนนําในการรณรงควยั ผูใหญ สวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเปน
แกนหลักในการปลูกฝงพฤติกรรมและรณรงคในกลุมวัยเรียน ทําใหปริมาณขยะในชุมชน
ลดลงอยางตอเนื่อง เกิดบรรยากาศ-สิ่งแวดลอมที่สะอาดตา โรคที่เกิดจากปญหาขยะและ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมก็ลดลง เชน อุจจาระรวง ไขเลือดออก หิด เหา เปนตน การปรับ
เปลี่ยนจาก “ภาระ” (burden) ใหเปน “โอกาส” ในการจัดการดานสุขภาพ เชน รวมมือ
กับชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาด เชน โรคไขเลือดออก อุจจาระรวง วัณโรค
หนอนพยาธิ เปนตน โดยเปนแผนงานที่ชุมชนตองรวมมือในการปองกัน เพราะหาก
เกิดโรคระบาดจะมีผลตอการสรางแรงดึงดูดนักทองเที่ยวมาเที่ยวในชุมชน นอกจากนี้
ยังเปนอีกพลังในการปองกันปญหายาเสพติดและปญหาดานความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน โดยเนนใหเกิด “วิถีแหงชุมชนมุสลิม” อยางแทจริง
การที่กลุมชาวนาซึ่งเปนพันธมิตรเครือขายในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ได
รวมในการปรับเปลีย่ นวิถีการทําเกษตรทีพ่ ึ่งสารเคมี เปนการใชสารชีวภาพและปุย อินทรีย
แทน ทําใหสมาชิกและคนชุมชนไดบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ และปลอดภัยตอผูผลิต
ดวยเชนกัน การรวมกลุมของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ เชน ชมรมคนรักสุขภาพ ชมรม
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ทําใหชุมชนมีพฤติกรรมและบรรยากาศในการสรางสุขภาพ
กลาวคือ การออกกําลังกายของคนหลากหลายวัย หลากหลายประเภทในชุมชนในทุก ๆ
วัน มีสวนทําใหลดปญหาดานสุขภาพกายและสุขภาพใจ เชน โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ เปนตน ทําใหบคุ คลในครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน
เกิดการรื้อฟนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสานสัมพันธและกระชับความสามัคคีในชุมชน เชน
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นวัตกรรมสุขภาพและแนวโนมใหม ๆ ที่นา สนใจ

การแขงขันวาว การลงแขกเกี่ยวขาว การเขาสุหนัตหมู การแขงขันฟุตบอลชายและหญิง
เปนตน การดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหมีสุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ และ
ทางสังคม
การที่ชาวบานในชุมชนมีสขุ ภาพดี เทากับเปนการยืดชีวิตใหกับตนเอง กําไร
สวนนี้จึงเปนกําไรที่ไมอาจจะประเมินคาเปนตัวเลขได เชนเดียวกับองคความรูท ี่เกิดกับ
ชุมชน กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพเปนคนกลาคิด กลาพูด กลาทํา และกลาแสดง
ความคิดเห็น ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ จะเห็นไดวา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม วิถีชุมชน วัฒนธรรมชุมชน และการอนุรักษที่ไดเห็นผลถึงความสมบูรณ
ของสิ่งเหลานี้ และสิ่งเหลานี้นํามาซึ่งการ “อยูเย็น เปนสุข” ของชุมชน
หลังประสบภัยพิบัตสิ ึนามิ ทําใหการทองเที่ยวในกระบี่โดยภาพรวม อยูใน
ภาวะซบเซา นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศลดจํานวนลงไปอยางชัดเจน แม
จะไดรับการกระตุนการทองเที่ยวจากภาครัฐแลวก็ตาม ผลภาวะซบเซาดังกลาวสงผลเปน
ลูกโซตอภาวะเศรษฐกิจของชาวกระบี่โดยรวม รวมทั้งชาวบานเกาะกลางที่ขาดรายได
จากการขับเรือจาง มัคคุเทศก รวมทั้งนักทองเทีย่ วที่ไปเที่ยวเกาะกลางลดลง ทําให
กระแสการทองเทีย่ วเชิงนิเวศในพื้นที่ซบเซาลงเชนกัน แตหลังจากนัน้ ก็มีหนวยงานตาง ๆ
ทั้งองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรไมแสวงหารายได ทั้งในและตางประเทศตางเขามาให
การชวยเหลือในการฟนฟูและพัฒนาในมิติตาง ๆ ของชุมชน
ผลจากการขับเคลื่อนชุมชน โดยการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางเปนองครวม ทําใหบานเกาะกลางไดรบั การคัดเลือกใหเปน
ชุมชนดีเดนดานการทองเทีย่ วชุมชน (Thailand Tourism Award) จากการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) นอกจากนี้ ยังไดรับการสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชนโดยการ
จัดการของชุมชนใหเกิดความประทับใจกับนักทองเที่ยว (Hospitaility Management)
จากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ชุมชนบานเกาะกลางในปจจุบัน จึงยังคงมีบรรยากาศแหงความเงียบสงบตาม
แบบวิถีชุมชนมุสลิม บรรยากาศแบบชนบททีบ่ ริสุทธิท์ ั้งคน อากาศและสิ่งแวดลอม มี
ทั้งทะเล ชายหาด ทุงนา และชุมชน และยังคงรอรับการไปเยือนจากนักทองเที่ยวทุกทาน
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เครือขายทันตบุคลากรไทย : สรุปการดําเนินงานและผลลัพธสําคัญที่เกิดขึ้น
แผนงานพัฒนาเครือขายทันตบุคลากรไทยเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2

เครือขายทันตบุคลากรไทย : สรุปการ
ดําเนินงานและผลลัพธสําคัญที่เกิดขึ้น
แผนงานพัฒนาเครือขายทันตบุคลากรไทย
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2
ทพญ.สุณี วงศคงคาเทพ
นําเสนอในนามคณะกรรมการเครือขายทันตบุคลากรไทย
าคีเครือขายทันตบุคลากรไทยที่รวมดํานินการขับเคลื่อนการสรางเสริม
ภ
สุขภาพมี 14 เครือขาย มีรูปแบบการทํางานขับเคลื่อนในระดับเครือขาย / โครงการ
เครือขาย 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การพัฒนาทีเ่ ครือขาย (Network development) มี 5 โครงการ 5
เครือขาย ดแก โครงการพัฒนาเครือขายกลุมครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จ.กระบี่
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (คทสต.) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อคน
กาฬสินธุฟน ดี ระยะที่ 2 (คปทส.) โครงการเสริมสรางศักยภาพและขยายเครือขายชมรม
คนรักฟนราชบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพผูปกครองเครือขายเด็กไทยฟนดี โครงการ
พัฒนาภาคีเครือขายเพื่อดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
2. เนนการจัดการความรู (Knowledge Management) มี 4 โครงการ 4
เครือขาย ไดแก โครงการกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขา
ต.ผาชางนอย อยูเย็นเปนสุข (ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง) โครงการรวมดวยชวยกัน
สงเสริมสุขภาพชองปากของประชาชนโดยทันตบุคลากร 6 เครือขาย 3 จังหวัด (คปทส.)
โครงการจัดการความรูเพื่อแกไขปญหาสุขภาพชองปากของเด็กปฐมวัย ชมรมทันตภูธร)
โครงการสงเสริมเด็กหนองคายออนหวาน (เครือขายผูชวยทันตแพทยหนองคาย)
3. การพัฒนาทักษะบุคลากรดวยการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพชอง
ปากในกลุมเด็กและประชาชน (Dental Personal Empowerment) มี 5 เครือขาย ไดแก
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โครงการพัฒนาทักษะทัน ตบุค ลากรดว ยการสรา งเสริม สุข ภาพชอ งปากในกลุม เด็ก
และประชาชน (ชมรมทัน ตาภิบ าล) โครงการพัฒ นาศัก ยภาพทัน ตบุค ลากรเพื ่อ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ (ชมรมทันตแพทย สสจ.) โครงการพัฒนาศักยภาพทันต
บุคลากรเพื่อดําเนินงานสงเสริมสุขภาพคนภาคเหนือฟนดี (ชมรมทันตาภิบาลภาคเหนือ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูชวยทันตแพทยใหมีการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
(ชมรมผูชวยทันตแพทยภาคเหนือ) โครงการกระบวนทัศนเครือขายทันตแพทยเอกชน
เพื่อยกระดับการทํางานที่พอเพียงและสมดุล (สมาคมทันตแพทยเอกชนไทย)
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานเครือขาย พบว า การทํ างานของ
แผนงานฯ เนนไปที่ 1) การทํางานกับภาคีหุนสวนตาง ๆ ทั้งในแวดวงวิชาชีพและ/หรือ
นอกวิชาชีพ 2) การทํางานกับภาคีหุนสวนใหม ๆ อาทิ องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
(อปท.) องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 3) การทํางานกับ กลุมผูรับผลประโยชน
ผา นครูผู ดูแ ลเด็ก ในศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็ก และครูก ารศึก ษานอกโรงเรี ยนของ ศศช.
(ศูนยการศึกษาชุมชน) 45 จังหวัด จํานวน 34,258 คน 316 ครอบครัว 4) การทํางาน
ผานเครือขายทันตสาธารณสุข/แกนนําชุมชน/แกนนําคนรักฟน/แกนนําการดูแลสุขภาพ
ทางเลือก (หมอพื้นบานของชนเผา/หมอตําแย) เชน ชมรมทันตาภิบาล ชมรมทันตแพทย
สาธารณสุขจังหวัด ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร คปทส. คทสต. เครือขายผูชวยทันตแพทย
ภาคเหนือและหนองคาย สมาคมทันตแพทยเอกชน เครือขายทันแพทยเพื่อสังคมศูนย
ทันตกรรม รพ.เซนส หลุย ส เครือขายเด็กไทยฟนดี ชมรมคนรักฟนราชบุรี โดยมี
เครือขายเฉพาะที่นาสนใจ เชน การทํางานระหวางศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
กับมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งเนนสุขภาพอนามัยของพื้นที่สูง
ผลลัพธที่สําคัญทีเ่ กิดขึ้น มีดังนี้
ระดับเครือขาย
1. เกิดเครือขายสุขภาพในระดับวิชาชีพ เชน ทันตแพทยจบใหมและที่
ทํางานแลว ทันตาภิบาลกลุมคณะกรรมการ คปทส. คทสต. กลุม ทันตาภิบาลจบใหม
ไดเกิดการเปลีย่ นวิธีคดิ ในการทํางานในชุมชนจากกิจกรรมกลุม สรางเครือขายการทํางาน
ของทันตบุคลากรที่ขยายในทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต
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2. เกิ ด เครื อข ายสุ ขภาพแตล ะพื้นที่ เครือข ายแกนนําสุ ขภาพในชุ มชน
จํานวน 295 แหง ซึ่งเปนผลลัพธของการดําเนินงานของเครือขาชมรมทันตแพทย
สาธารณสุขจังหวัด 50 คน คปทส. 93 คน เครือขายทันตแพทยหนองคาย 2 คน และ
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง 150 คน
3. เกิดการขยายเครือขายทัง้ ทีมทันตบุคลากรและประชาชน ที่หลากหลาย
รูปแบบคือ 1) การขยายเครือขายทีมทันตบุคลากรในอําเภอเดียวกัน เชน บานโพนทอง
อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด เปนตนแบบการทํางานสงเสริมขยายไปสูทันตสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คปทส.) 2) การขยายเครือขายสหวิชาชีพภาคประชาชนจาก
ระดับจังหวัดไประดับอําเภอ เชน ชมรมคนรักฟนจังหวัดราชบุรี มีการขยายเครือขาย
จาก อ.เมือง ไปสู อ.โพธาราม อ.บางแพ และ อ.ดําเนินสะดวก 3) การขยายเครือขาย
สหวิชาชีพในการดําเนินงานดานทันตสุขภาพ การทํางานของแผนงานฯ ไดมีการดึง
เจาหนาที่สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข อาสาสมัคร ผูชวยเหลือคนไขไดเขามา
มีบทบาทในการดูแลทันตสุขภาพ ซึ่งทําใหเกิดการสนับสนุนการทํางานดานการสรางเสริม
สุขภาพ
4. เกิดฐานขอมูลของเครือขายทันตบุคลากร ซึ่งเปนประโยชนตอการ
ทํางานดานทันตสาธารณสุข และทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางเครือขายดาน
ขอมูลตาง ๆ ที่จะไปใชในการวางแผนพัฒนางานดานตาง ๆ ได
ระดับทันตบุคลากร
1. เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน แนวคิดในการทํางานดานการ
สรางเสริมสุขภาพใหมของทันตบุคลากร ไดแก ทันตแพทย ทันตแพทยเอกชน ทัน
ตาภิบาล ผูชวยทันตแพทย นักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งหนวยงานภาคีที่เกีย่ วของ
เชน นายก อบต. ครูผูดูแลเด็ก แกนนําชุมชน อสม. ผูปกครองเด็กไดเกิดความตระหนัก
ตอการสรางเสริมสุขภาพชองปากแทนทันตบุคลากร เชน คปทส. และ คทสต. ได
รวมกันผลักดันให อปท.และชุมชนมีการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน โดยเนน
การมีสวนรวมของชุมชน ใหชุมชนรวมคนหาปญหา วิเคราะห วางแผนการทํางานโดย
การจัดประชาคมสุขภาพเพือ่ รับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่มทํางานในชุมชน
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2. เกิดการพัฒนาทักษะการทํางานชุมชนของทันตบุคลากรใหมีการศึกษา
ชุมชน การสรางทีมงาน การทํางานเปนทีม การใหความสําคัญกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมโครงการในชุมชนแบบมีสวนรวม
3. เกิดการเรียนรูการปรับบทบาทใหมของนักสรางเสริมสุขภาพชอง
ปาก เชน การใหความสําคัญกับการทํางานเชิงกระบวนการของการเปนผูสนับสนุน
กระตุนทักษะของการสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) เพื่อกาวสูการเปนนัก
สื่อสารสุขภาพที่มีความเขาใจบริบทของแตละชุมชนมากขึ้น ซึ่งนาจะสงผลใหทันตบุคลากร
มีความมั่นใจและกลาที่จะริเริม่ โครงการงานเชิงรุกในชุมชนมากขึ้น
4. เกิดการพัฒนาศักยภาพของทันตาภิบาลในการทํางานสรางเสริม
สุขภาพใหมในดานตาง ๆ ไดแก การสื่อสารกับชุมชน การวางแผนและประเมินผล
การวิเคราะหชุมชน วิทยากรกระบวนการ กระบวนการ AIC การสงเสริมสุขภาพแนวใหม
ทักษะการทํางานเปนทีม การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การเสริมพลังอํานาจของ
ประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพชองปาก
ระดับประชาชน/ชุมชน
1. สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับประชาชน จากการสรุปผลการพัฒนาเครือขายทัน
ตาภิบาลเพื่อสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใน 10 จังหวัด เกิดสิ่งดี ๆ ที่นาสนใจ ไดแก
ธนาคารขนม สมุดครอบครัวฟนดี การตอยอดและขยายการเรียนรูค ูวิจัยเต็มพื้นที่ การ
จัดการความรู เครือขายพี่เลี้ยง สสจ.กับ สอ. การคืนขอมูลสูชุมชนและนําไปสูการสราง
ขอตกลงรวมกันระหวางผูปกครองเด็กกับครูผูดูแลเด็ก เชน เทคนิคการเลิกขวดนม
การเกิดชมรมรักษฟนรูทันขนมกรุบกรอบ
2. ชุมชน/ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพฟนของ
ตนเองและครอบครัว ดังจะเห็นไดจาก มีการจัดทําที่แปรงฟนของนักเรียนที่สรางโดย
ชุมชนและฝกผูปกครองแปรงฟนของเครือขายทันตาภิบาล
3. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดบริโภคหวานในเด็กปฐมวัย
ศูนย พัฒนาเด็ กเล็ ก รวมทั้ งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุข ภาพควบคูกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจาก สุขภาพของเด็กปฐมวัยของ ศพด.
หนองแสะ ต.หวยทราย อ.สันกําแพง ศพด.ศรีทรายมูล ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว และ
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ศพด.บานทามะโอ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม ของเครือขายสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ทําใหฟนน้ํานมผุลดลงจากรอยละ 71.8 เปนรอยละ 68.2 ของพื้นที่สัน
กําแพง ดัชนีคราบจุลินทรียของเด็กลดลงใน ศพด.ศรีทรายมูล และบานทามะโอ เปนตน
4. เกิดความตอเนื่องของโครงการการสรางเสริมทันตสุขภาพ เมื่อ
โครงการฯ สิ้นสุดลงหลายโครงการไดเขาสูแผนของ อบต. และทําใหมีงบประมาณมา
สนับสนุนการดําเนินงานดานทันตสุขภาพกับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้
ยังมีภาคีใหม เชน กระทรวงศึกษาธิการ องคกรชุมชน
5. เกิดการขยาย Node สูเครือขายแบบ N to N (Node to Network)
เครือขายแตละเครือขายมีการขยายหรือสรางเครือขายการทํางานของตนเอง หรือพัฒนา
เครือขายตามลักษณะงานและกิจกรรมเพือ่ สนับสนุน เสริมพลังการทํางานโครงการฯ เชน
การบูรณาการงาน/กิจกรรม/โครงการ ทันตสุขภาพระหวาง สสจ. รพ. ชมรมทันตาภิบาล
ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร คปทส. คทสต.
6. เกิดบทเรียนรูที่ดีของแผนงานหลายพื้นที่นําไปสูนวัตกรรมใหม เชน
โครงการพัฒนาเครือขายผูป กครองฟนดี สสจ.แพร โครงการพัฒนาเครือขายงานสราง
เสริมสุขภาพชองปากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ คปทส. โครงการสงเสริมสุขภาพใน
ชองปากของชมรมทันตาภิบาล โครงการพัฒนาเครือขายทันตบุคลากรภาคใตในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพชองปากของ คทสต. เปนตน
ผลการดําเนินงานโดยรวมเกินเปาหมายของตัวชี้วดั ที่ตงั้ ไว คือ
1. คณะทํางานทีมวิชาการ (Core Team) สามารถประสานงานและสนับสนุน
วิชาการแกเครือขายทันตบุคลากรอยางเปนรูปธรรม
2. มีเครือขายทันตบุคลากร 2 ใน 3 ของเปาหมายที่มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง มีการประชุมประสานงาน
ที่ตอเนื่อง มีการกํากับติดตามงานโครงการที่ไดสนับสนุนเปนระบบชัดเจน มีระบบฐานขอมูล
ของเครือขาย และมีการจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับพื้นที่
3. มีการสรุปบทเรียนที่ไดจากการทํางานสงเสริมสุขภาพชองปากรูปแบบ
ตาง ๆ ในพื้นที่อยางเปนระบบ จัดทําเปนเอกสารเพื่อเผยแพร
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4. แตละเครือขายมีโครงการและกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพชองปากของ
ประชาชนระดับพื้นที่ 2-5 โครงการ ที่มีการดําเนินการ วิเคราะห และสังเคราะหบทเรียน
เปนความรู
5. มีการขับเคลื่อนประเด็นการสรางเสริมสุขภาพชองปากที่มีผลกระทบตอ
สังคมอยางชัดเจนอยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรม
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เครือขายชมรมทันตาภิบาล : ศักยภาพ
การเรียนรู และผลงานที่เกิดขึ้น
รัชนี ลิ้มสวัสดิ์
ประธานชมรมทันตาภิบาล และคณะ
นตาภิบาล หรือ เจาพนักงานทันตสาธารณสุข (ชือ่ ตามตําแหนงที่บรรจุเปน
ทั
ขาราชการ) เปนบุคลากรดานสาธารณสุข ที่ดูแลสุขภาพชองปากของเด็กอายุตั้งแต 14 ป
ลงไป ตามขอกําหนดเมื่อมีมติใหผลิตทันตาภิบาลอันเนือ่ งมาจากการขาดแคลนทันตแพทย
ในการดูแลสุขภาพชองปากประชาชน กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางทันตสาธารณสุข ดวยเหตุผลที่ปรึกษาของ
องคการอนามัยโลกเกี่ยวกับทันตสาธารณสุขไดเสนอวา โรคตาง ๆ ภายในชองปากนั้น
เปนโรคสําคัญ ซึ่งจะบันดาลใหสุขภาพของประชาชนดีหรือเสื่อมได และการบริหารงาน
ที่เกี่ยวกับชองปากและฟนของประชาชนนี้ ยอมตองกระทําทั้งในดานการสงเสริมปองกัน
และบําบัด ซึ่งมีสวนราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเกีย่ วของกัน
อยูหลายแหง นาจะไดมีการรวมกันดําเนินงานเพื่อความผาสุกของประชาชน (ทําเนียบ
ทันตาภิบาล, 2518)
กระทรวงสาธารณสุข เปดสอนหลักสูตรทันตาภิบาลโดยวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร รวม 7 แหง มาเปนเวลากวา 40 ป (เริ่มเปดสอนเมื่อ พ.ศ. 2511) ปจจุบันมี
ทันตาภิบาลทํางานอยูในหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับรวมทั้งสิ้นประมาณ 4000 คน
ชมรมทันตาภิบาลกอเกิดขึ้นจากแนวคิดของศิษยเกาที่รวมกลุมกัน เมื่อ พ.ศ.
2530 เพื่อใหชมรมเปนจุดรวมในการติดตอประสานงาน การเผยแพรขาวสารวิชาการ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้งเรียกรองความเปนธรรมและสิทธิอันพึงมีพึงได
ปจจุบันเปนเวลากวา 20 ป ทุกจังหวัดมีโครงสรางของชมรมทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ
บทบาทของชมรมที่สาํ คัญนอกจากที่กลาวมาแลวคือการพัฒนาศักยภาพ การสงเสริม
ความกาวหนาในการทํางานและดานการศึกษาตอเนื่อง รวมจัดประชุมวิชาการปละ 2 ครัง้
รวมทั้งรับเรื่องราวรองทุกขของสมาชิก สนับสนุนใหสมาชิกดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ ดวยบทบาทดังกลาวจึงไดรับโอกาสในการดําเนิน โครงการ
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พัฒนาเครือขายทันตาภิบาลเพื่อสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ จากแผน คทสท.
ตั้งแต พ.ศ. 2549 ถึงปจจุบนั
ประสบการณจากการดําเนิน โครงการพัฒนาเครือขายทันตาภิบาลเพื่อสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ
เมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายทันตาภิบาลฯ ความปติ
เกิดขึ้นอยางทวมทน เพราะสิ่งที่ปรารถนาจะไดเห็นทันตาภิบาลไดรับการพัฒนาก็เปนจริง
พี่นองทันตาภิบาลใน 10 จังหวัด ที่ไดรับโอกาสดีใจกันถวนทั่ว แตจังหวัดที่ไมไดรับการ
พิจารณาบางจังหวัดก็ขอมารวมรับการอบรมดวย และหวังวาปตอ ๆ ไป คงจะไดรับ
โอกาสดี ๆ เชนนี้บาง
ในการทําโครงการครั้งนี้ เกิดความรวมมือขึ้น ตั้งแตในสวนกลางซึง่ มีการคุยกัน
เสนอตั้งคณะทํางานและมอบหมายหนาที่ รวมทั้งทีมงานทั้ง 10 จังหวัด มีการคุยกันนอก
รอบ/อยางไมเปนทางการ และใชเวทีอื่น ๆ ที่มีโอกาสไดพบกัน พูดคุยกัน ในการดําเนิน
โครงการ สิ่งสําคัญ คือการไดคุยกันบอย ๆ ทําใหทุกอยางคลี่คลาย และมีมุมมองในการ
ทํางานที่กวางและชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น
แนวคิดในการทํางานที่วางไว
และควรจะดําเนินการตอไปคือ
“โทรไปคุยบอยๆ คอยซักถามปญหา
ใหกําลังใจ ติดตามสิ่งดีๆ และหาเวลาไปดู”

โทรไปคุยบอย ๆ …เมื่อเริ่มลงมือทํางานการใหขอมูลรวมทั้งการพูดคุยทํา
ความเขาใจเปนเรื่องสําคัญ ตองรูประเด็นที่ตองการเห็นคืออะไร พื้นที่ 10 จังหวัด จะได
ดําเนินไดถูกตองตรงประเด็น ดังนั้นตองคุยซักถามและทําความเขาใจ ทําใหรูสึกดี ๆ และ
อบอุน
คอยซักถามปญหา …สอบถามความเปนไปไดของโครงการ การสนับสนุน
ของผูบังคับบัญชามีหรือไม ปญหาอื่น ๆ มีอะไรบาง ตองการใหชมรมชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
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หรือเปลา หรือตองการความชวยเหลืออะไรบาง ตองคอยดูแลและใสใจ เพราะบางครั้ง
นอง ๆ เกรงใจ
ใหกําลังใจ ...ชื่นชมการทํางานและแสดงความรูสึกทีด่ ี ๆ ทั้งปลอบใจ งานนี้
ไมใชเรื่องยากแตเปนโอกาสอันดีที่พวกเราจะไดแสดงฝมือกันในการทํางานภายใตบทบาท
ของชมรม เพราะแนใจวาพวกเราทันตาภิบาลมีดี ๆ ในตัวมากมายเพียงแตโอกาสการจะ
ไดแสดงนั้นมีนอยมาก ดังนั้น งานนี้ก็ถือวาเปนเวทีอกี แหงหนึ่งที่ทําใหทันตาภิบาลไดมี
โอกาสในการแสดงฝมือการทํางาน
ติดตามสิง่ ดี ๆ ...สิ่งที่ไดรบั ตอบกลับมาคือความสําเร็จของโครงการที่นาชื่นใจ
ซึ่งถามีโอกาสก็สามารถไปติดตามดูได การรายงานผลการดําเนินงานที่ตามมาคือการบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและไดเปาหมายตามทีต่ องการ ซึ่งในความเปนจริงสามารถปฏิบัติงาน
ไดมากเกินกวาเปาหมายที่วางไว แตนั่นคือสิ่งที่พื้นที่ตอบมาตามระบบการรายงานที่กําหนด
จึงมีการลงไปติดตามดู เพื่อจะไดนํามาเลาสูกันฟงไดอยางชัดเจน และเปนการไปเยีย่ มเยียน
เพื่อดูแลทุกขสุขกันอยางแทจริง ไดดู ไดรู ไดเห็น วาคนในพื้นที่เขาอยูกันอยางไร
และ หาเวลาไปดู ...การไปดูสิ่งที่เกิดขึน้ ณ พื้นที่จริง ใชวาระและโอกาสที่
ดําเนินงานไปกับโครงการอื่น ๆ ไดเปนการบูรณาการไดอยางแนบเนียน เพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณ อีกทั้งจะทําใหเกิดการบูรณาการอยางแทจริง สิ่งที่ไดไปพบเจอ คือ
การทํางานแบบพี่นอง การชวยเหลือเอื้อเฟอกันยังมีใหเห็น ความเปนสายงานดียวกัน
ทําใหไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานเปนอยางดี
ขอสังเกตจากการดําเนินโครงการ : โครงการสัมฤทธิ์ผลตามทีต่ อ งการเปน
เพราะ
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเปนทันตาภิบาล
การไดสื่อสารถึงกัน ชวยเหลือกัน
ความมุงมั่นในการแกปญหาชุมชน
ขวัญกําลังใจจากเพื่อนรวมงาน
โครงสรางชมรมที่เปนรูปธรรมและมีการบริหารจัดการ
ไมปฏิเสธการขอความชวยเหลือ
ทํามากไดมาก รูมากขึ้น
มั่นใจวามีความสามารถที่จะทํางาน/โครงการนี้ได
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• มั่นใจในทีมงานทั้งสวนกลางและพื้นที่
• ผูรว มงานทุกคนเปนเพื่อนกัน
• มีเครือขายที่เขมแข็งและพรอมใหการสนับสนุน
แตการทํางานทุกอยางยอมมีจุดออน หรือความรูสึกสับสนไมแนใจ ดังนั้นถา
สื่อถึงกันแลวการใหกําลังใจ การพบปะพูดคุยกัน จะทําใหสิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคหมดไป
เราจึงตองหาวิธีกําจัดจุดออนเหลานั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุสูเปาหมายที่
ตองการ
จุดออน ที่พึงระวัง(มีอยางเดียวเทานั้น) ...ขาดกําลังใจ(แมแตความรูสึก)…
“อยาขาดแคลนกําลังใจ” และที่กลาววา ทํามากไดมากจริงหรือ ????? 10 จังหวัดมาก
เกินกําลังหรือเปลา ?????
สิ่งที่ไดเรียนรูและสามารถนําไปประยุ กตใช/สัจจะธรรม/อุทาหรณสอนใจ จากการ
ดําเนินโครงการ
ขวัญกําลังใจเปนเรื่องสําคัญในการทํางาน ระบบอาวุโสยังคงอยูและเปนที่พึ่ง
ไดเปนอยางดี ความสามัคคีและเปนหนึ่งเดียวยังคงมีผลตอการดําเนินงาน แรงจูงใจใน
การทํางาน “ทํางานดีมีรางวัล” ความเปนพี่นองที่เหนียวแนนจะเอื้อเฟอและชวยเหลือกัน
การบูรณาการจะทําใหเกิดงานที่มั่นคงและยั่งยืน การพบปะพูดคุยกันบอย ๆ จะเกิดงาน
ที่มีคุณภาพและเครือขายทีย่ ั่งยืน การอบรมนอกสถานที่เปนแรงจูงใจใหเกิดผลสัมฤทธิท์ ี่ดี
บทบาทหลักของทันตาภิบาลคือการสงเสริมปองกัน โครงสรางชมรมทันตาภิบาลเปน
รูปธรรมและมีแผนการบริหารจัดการ จะเกิดโครงการที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน การสนับสนุน
จากหนวยงานเปนตัวบงชีค้ วามสําเร็จ
แนวคิดดี ๆ ที่ไดจากการทําโครงการ “งานไดผล คนเขมแข็ง เครือขาย
แข็งแรง เพราะแบงปนขอมูล”
การไดมีโอกาสเขารวมโครงการพัฒนาทันตบุคลากรไทยนั้น นับไดวาสิ่งที่ฝน
ไวเปนจริงแลว ความคิดที่จะใหมีการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลพรอมกันทั้งจังหวัดที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันและความตองการที่เหมือนกัน การหยิบยื่นโอกาสใหกับคนที่
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เครือขายชมรมทันตาภิบาล : ศักยภาพการเรียนรู และผลงานทีเ่ กิดขึ้น

เขาตองการนัน้ ถือเปนการทําบุญอันยิ่งใหญ “ถูกใจผูใหและตองใจผูรับ” การไดรับรูสิ่งที่
เหมือนๆกันเปนโอกาสในการทํางานใหเกิดการพัฒนา อันจะนํามาซึ่งนวัตกรรมใหม ๆ
และในชวงเวลาระหวาง ตค. 50 - พค. 51 การพัฒนาศักยภาพเครือขายทันตาภิบาลเพื่อ
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพไดดําเนินการไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กาํ หนด
ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในดานตางๆ ไดแก
1.1 การสื่อสารกับชุมชน
1.2 การวางแผนและประเมินผล
1.3 การวิเคราะหชุมชน
1.4 วิทยากรกระบวนการ
1.5 กระบวนการ AIC
1.6 การสงเสริมสุขภาพแนวใหม
1.7 ทักษะการทํางานเปนทีม
1.8 การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน
1.9 การเพิ่มพลังอํานาจ
1.10 การเขียนโครงการ
1.11 การวิจัย
1.12 การจัดการความรู
1.13 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
2. เกิดโครงสรางชมรมทันตาภิบาลจังหวัดที่มีการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการอยางชัดเจน
3. เครือขายการดําเนินงานในพื้นที่ นอกจากทันตแพทยแลว ยังมีเครือขายที่
สําคัญ ๆ ไดแก จนท.สธ., ศพด., ผดด., โรงเรียน, ครู, นักเรียน, ผูปกครอง, อสม.,
อปท.และ ผูสื่อขาวทองถิ่น
4. การบูรณาการกับงานอื่น ๆ เชน งานโภชนาการ งานสงเสริมสุขภาพ
การออกกําลังกาย การจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน
5. การสงเสริมสุขภาพในกลุมวัย/setting ไดแก
5.1 เด็กวัยกอนเรียน/ศพด.
5.2 เด็กวัยเรียน/รร.
5.3 วัยทํางาน/สถานประกอบการ
5.4 ผูสูงอายุ/ชมรมผูสูงอายุ
5.5 ประชาชนทั่วไป
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5.6 ผูดอยโอกาส
6. สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการไปติดตามการดําเนินโครงการในพื้นที่ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ไมเคยคาดคิดมา
กอน คือ การดูแลสุขภาพกันเองในชมรมผูสูงอายุที่ จ.นาน การจัดการของชุมชนเองใน
เรื่อง ศพด.ปลอดขวดนม ของ จ.นครศรีธรรมราช เปนตน

ความสําเร็จเกิดขึ้นได
เพราะมีทมี งานที่นารัก
คอยดูแลเอาใจใส หวงใยกัน
เปนกําลังใจใหกันและกัน
ตลอดเวลาในการทํางาน
นี่คือทีมงานของเรา
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แพทยพันธุใหมใสใจชุมชน : การรณรงค
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในชุมชน
นักศึกษาแพทยคณุตม จารุธรรมโสภณ
นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2551
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เกริ่นนํา
ครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชุมชน
โ
รักษพรุ เปนโครงการตอยอดจากการเรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน 1 และ 2
ของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2550 จํานวน 29 คน ภายใตความรวมมือ
ระหวางภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และเทศบาลเมืองบานพรุ เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี และสรางเครือขายการดูแลควบคุมปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอยางตอเนื่องในชุมชน มีระยะเวลาการดําเนิน
โครงการในชวงเดือนกันยายน 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551
การทํางานพหุภาคี : การเริ่มตน คิดถึงการลงมือปฏิบัติ
การเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตรชุมชน 1 และ 2 มีรูปแบบ คือ แบง
นักศึกษาในชั้นปออกเปน 6 กลุมยอย มอบหมายพื้นที่เพื่อสํารวจปญหา และดําเนิน
โครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนภายใตเงินสนับสนุนกลุมละ 6,500 บาทจากคณะ
แพทยศาสตร
โครงการเริ่มตนจุดประกายโดย ผศ.นพ.กอปรชุษณ ตยัคคานนท อาจารยที่
ปรึกษาไดบอกแนวทางการของบประมาณการดําเนินโครงการจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหนักศึกษามองเห็นความเปนไปไดในการทํา
โครงการที่จะแกไขปญหาของชุมชนไดครบถวน โดยเบื้องตนมีนักศึกษาถึง 3 กลุมที่
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สนใจเขียนโครงการเพื่อของบประมาณดังกลาว แตดวยระเบียบขั้นตอนที่ตองมีการวางแผน
และเขียนโครงการลวงหนา ทําใหเหลือนักศึกษาเพียงกลุมเดียวที่ยังคงแผนการเดิมไว
เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตรไตรพลังของ สสส. การดําเนินการโดยสวนมากมา
จากภาคปญญา มีอาจารยแพทย และนักศึกษาแพทยเปนผูผลักดันใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในชุมชน ภาคสังคมประกอบดวยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนผูรวม
วางแผนโครงการ รับขอมูลปญหาที่เกิดขึน้ สรางความตื่นตัวในระดับชุมชน นํามาสูกิจกรรม
การออกเยี่ยมชุมชนโดยนักศึกษาแพทย อาจารยแพทยและอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อ
สํารวจปจจัยเสี่ยง คัดกรองโรค และรณรงคเสริมสรางความรูในชุมชน โดยภาคนโยบาย
คือ เทศบาลเมืองบานพรุไดมีสวนรวมในการกระจายเสียง เขารวมกิจกรรมรณรงคและ
รับรายงานผลการดําเนินงานสูการพิจารณาในระดับสมาชิกเทศบาลตอไป
ความเปนไปไดของการบูรณาการการเรียนการสอนสูการพัฒนาเครือขายสุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของชุมชน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะเวลา 4 เดือน พบวา อสม.และชุมชน
ยังคงมีความตืน่ ตัวในการปองกันควบคุมโรค มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และการออกกําลังกายในทางทีด่ ีขึ้น แตก็ไมพบการรวมกลุมเพื่อออกกําลังกาย
อยางเปนทางการ
จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหพบวาแตละภาคสวน ลวนมีขอจํากัดในการ
ทํางาน เชน นักศึกษาแพทยมีเวลาการดําเนินการจํากัด และอาจขาดประสบการณและมี
ความหลากหลาย อาจารยแพทยมีภาระงานหนักไมสามารถควบคุมคุณภาพงานไดโดย
ละเอียด อสม.ที่เขารวมอาจมีทักษะและองคความรูจํากัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ดําเนินงานภายใตระบบราชการ อาจใหความชวยเหลือไดจํากัด ดังนั้น แตละภาคสวน
ตองนําองคประกอบ หรือทุนดานตาง ๆ ที่ตนเองมีมาเติมเต็มองคประกอบที่ภาคอื่น ๆ
ขาดไป ทั้งกําลังบุคคล กําลังทรัพย ความรู ทักษะ เวลา และแรงจูงใจ เพื่อใหการ
ดําเนินการประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
แนวทางการนําเอาการเรียนการสอนมาเปนเครื่องมือในการสรางสุขภาวะใหแก
ชุมชนนั้นสามารถเปนไปได หากแตจะมีขอจํากัดและอุปสรรคที่ตองเผชิญหลายดาน
ตองยอมรับ ปรับเปลี่ยนการทํางานและความคาดหวังตามขอจํากัดดังกลาวใหได โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งนักศึกษาแพทยที่จะมีการปรับเปลีย่ นตามปการศึกษา ก็จะมีความสนใจ แรงจูงใจ
ประสบการณ ทักษะความสามารถแตกตางกันไป เพื่อแกไขจุดบกพรองดังกลาว นักศึกษา
แพทยจึงตองเปนผูทใี่ ฝเรียนใฝรู มีความเขาใจที่ถกู ตองในการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
และมีเจตนารมณที่ดีตอบทบาทการเปนผูดูแลสุขภาพอยางเปนองครวม และทายที่สุด
การดําเนินงานบางสวน ก็อาจไมประสบผลสําเร็จตามทีว่ างแผนไวทั้งหมดทุกประการ และ
พบปญหาอุปสรรคมากมายแตกตางไปตามชุมชนและกลุมนักศึกษา ทุกภาคสวนจึงตอง
มีความเขาใจในหนาทีข่ องตน และมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบตั ติ ามหนาที่ของตนอยางดีที่สุด
ทายที่สุดแลวการรณรงคสรางเครือขายสุขภาพในชุมชนภายใตกรอบการเรียนการสอนก็
นาจะเปนสวนหนึ่งของการสรางเสริมสุขภาวะใหแกชุมชนอยางยั่งยืนได
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เครือขายสรางเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาเครือขายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย

เครือขายสรางเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา
เครือขายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย
นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิยามความหมายของแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ครือขาย (network) คือ กลุมขององคกรตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมรวมกัน
เ
โดยการประสานความรวมมือดวยวิธีการทําความตกลงกันดวยความสมัครใจ หรือไมใช
การดําเนินการผานสายการบังคับบัญชาที่เปนทางการ ซึ่งลักษณะที่สําคัญของเครือขาย
ประกอบดวย
1. หนวยยอยที่มีการดําเนินงานที่เปนอิสระตอกัน
2. มีการเชื่อมโยงระหวางหนวยยอยเหลานั้น
3. มีคานิยมรวมกัน มีเปาหมายและกรอบแนวคิดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใหหนวยยอย ๆ เหลานั้นไดอยูรวมกัน และมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
แบบพลวัตรและตอเนื่อง
เครือขายอาจมีชื่ออื่น ๆ ที่ใกลเคียง อาทิเชน ภาคี (stakeholder) พันธมิตร
(alliances) เปนตน
งานอาชีวอนามัย (occupational health) หมายถึง งานที่ดําเนินการเพื่อ
คุมครองและสรางเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การอยูดีของบุคลากรทีป่ ระกอบอาชีพ
ตลอดจนการปรับงานใหเขากับความสามารถของคนเพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย
และใจ
ดังนั้นเครือขายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย (Occupational Health
Network in Medical Schools) จึงหมายถึงกลุมของโรงเรียนแพทยแตละแหงที่มีการ
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ดําเนินงานดานอาชีวอนามัย และ/หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลบุคลากรที่ทํางาน
ในโรงเรียนแพทยรวมกัน โดยการประสานความรวมมือกัน
แนวทางในการดําเนินงานของเครือขาย
1. มีการแสวงหาผูที่มีความสนใจหรือความตองการเหมือนกัน สามารถทํางาน
รวมกันแบบเครือขายเพื่อประโยชนรว มกัน เชน มีการใชทรัพยากรรวมกัน มีการสนับสนุน
ชวยเหลือกิจกรรมของหนวยยอย เพื่อการพัฒนาในภาพรวมตอไป
2. มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ เรียนรูรวมกัน หรือกอใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน มีการใหคําปรึกษา แนะนํา และรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
3. การเขารวมเครือขายควรเปนความสมัครใจ ไมเปนการบังคับ โดยทุกฝาย
มองเห็นประโยชนและไดประโยชนรวมกัน สําหรับการเชื่อมโยงสมาชิกในเครือขาย
ใชวธิ ีการทั้งแบบทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ และการเชื่อมโยงกันนั้นควรจะเปนใน
แนวระนาบหรือแนวราบมากกวาแนวดิ่ง
4. มีการแสวงหาพันธมิตรใหม ๆ มาเขารวมในเครือขาย เพือ่ ใหเครือขายเติบโต
ขยายตัวมากขึ้น
5. ควรมีการประเมินผลการดําเนินการของเครือขายเปนระยะ ๆ และพิจารณา
ปรับปรุงเครือขายตอไป อยางตอเนื่อง
รูปแบบของเครือขาย
ลักษณะการดําเนินงานของเครือขายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย เกิดขึ้นจาก
ความสนใจรวมกัน เปนการรวมตัวของแตละโรงเรียนแพทย เพื่อดําเนินกิจกรรมหรือ
ประสานงานตามกรอบแนวคิด หรือความสนใจของงานดานอาชีวอนามัยในแตละโรงเรียน
แพทย และแตละกลุมคน อาทิเชน ความสนใจในเรื่องการเรียนการสอนดานอาชีวอนามัย
ของกลุมอาจารยแพทย ความสนใจเรือ่ งการตรวจวัดสิ่งแวดลอมในกลุมพยาบาลอาชีว
อนามัย ความสนใจเรื่องโปรแกรมฐานขอมูลสุขภาพของกลุมผูบริหาร เปนตน
การขับเคลื่อนเครือขายใชความสัมพันธแบบแนวราบ (horizontal relationships)
สําหรับการจัดกิจกรรมแตละครั้งจะมีลักษณะของการประสานเชื่อมโยง หรือหมุนเวียนกัน
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เปนเจาภาพในการดําเนินการตาง ๆ ในบรรดาโรงเรียนแพทยทั้งหลายที่เขารวมอยูใน
เครือขาย โดยเนนการประสานเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับโรงเรียนแพทยอื่น ๆ
แตมีคณะแพทยศาสตร มศว. เปนศูนยกลางในการดําเนินงานของเครือขาย (network
center) หรือเปนแกนประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในภาพรวม
ขั้นตอนในการสรางเครือขาย
1. สํารวจภาวะทุนทางสังคม (social capital) โดยการทํางานของผูเริ่มตั้ง

เครือขาย ควรเริ่มจากจุดที่ตนเองรูจัก เชน เปนเพื่อนที่เรียนสาขาเดียวกัน เปนเพื่อนที่
เคยไปอบรมรุน เดียวกัน เปนอาจารย/ลูกศิษย เปนรุน พี่รุนนอง เพื่อใหงายในการจัดตัง้
เครือขาย และมีแนวคิดที่เปนไปในทิศทางเดียวกันใหมากที่สุดกอน
2. ขยายแนวคิดเกี่ยวกับ “การสรางเครือขาย” เมื่อกลุมคนของแตละโรงเรียน

แพทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเครือขาย และประโยชนที่จะไดรับจาก
การสรางเครือขายนั้นจะตองมีการรวมกันกําหนดกรอบแนวคิดของการสรางเครือขายให
ชั ด เจน แต ค วรกํ า หนดเป น ประเด็ น ต า ง ๆ ที่ ก ว า ง ๆ ไว ก อ น เพื่ อ จะได ร วบรวม
ผูเกี่ยวของของแตละโรงเรียนแพทยที่อยูในเครือขายไดกวางขวางและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
3. สําหรับหลักการในการกําหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของเครือขาย

มีดังนี้
3.1 ศึกษาทบทวนบริบทของการสรางเครือขาย เชน
- มีผูดําเนินการในประเด็นที่จะนํามาสรางเครือขายนี้อยูบ
 างหรือไม
- มีผูดําเนินการเครือขายแลวหรือไม หรือถามีเครือขายที่มีอยูอาจจะ

ไมสมบูรณ เชน ไมมีระบบในการประสานงาน ไมครอบคลุมหรือ
ไมมีเปาหมายชัดเจน
- จะตองสรางเครือขายใหม หรือพัฒนาเครือขายเดิมใหดีขึ้น แบบใด
จึงเหมาะสม
- ใครควรเปนสมาชิก
- สิ่งจูงใจหรือความตองการอะไรที่จะชวยชักนํา หรือผลักดันใหเขา
รวมเปนเครือขาย และสิ่งทีอ่ ยากใหเครือขายดําเนินการรวมกัน
3.2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการสรางเครือขาย ถามีหลาย
ขอใหมีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น
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4. รวบรวมรายชือ่ ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาชื่อหนวยงาน บทบาท ภารกิจ

หรือหนาที่ ซึ่งหนวยงานทีจ่ ะมารวมเปนเครือขาย อาจจะมาจากหลาย ๆ สวนงาน ที่อยู
ในโรงเรียนแพทยเดียวกันก็ได
5. จัดตั้งเครือขาย และกําหนดกรอบการบริหารจัดการ รวมทั้งการติดตอ

ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงเครือขาย การบริหารจัดการควรจะมีความยืดหยุนและไมควร
ติดกรอบการบริหารตามสายงานการบังคับบัญชาขององคกร ควรจะมีการพิจารณาถึง
ประเด็นการจัดหางบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะมาใชในการดําเนินการของเครือขาย
ในระยะยาวดวย
6. ทําการรวบรวมที่อยูของสมาชิกในเครือขาย หลังจากที่ไดรวบรวมผูที่มี

ความสนใจทีจ่ ะเขารวมในเครือขายแลว ควรจะมีการจัดทําเอกสารเพื่อรวบรวมรายชื่อ
และที่อยูข องสมาชิกเพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานในครั้งตอ ๆ ไป รวมทั้ง
เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในเครือขายสามารถติดตอประสานงานกันเองตอไปดวย
7. ในการประชุ ม เครื อ ข า ยในครั้ ง แรกเมื่ อ เริ่ ม ก อ ตั้ ง นั้ น ควรจะมี ก ารจั ด

แถลงการณ ใ ห ส มาชิ ก ในเครื อข า ยได ท ราบถึง กรอบแนวคิ ดของการจั ดตั้ งเครื อข า ย
หลังจากนั้นควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดรวมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามถึงประเด็น
ตาง ๆ
8. การแนะนําสมาชิกเครือขายครั้งแรก ควรมีการเลือกผูท
 รี่ ับผิดชอบที่ชดั เจน

เพื่อใหเกิดการดําเนินการแบบตอเนื่อง อาจจะเปนคนเดียวกับผูที่ดําเนินการจัดตั้งเครือขาย
หรือเลือกมาจากสมาชิกในที่ประชุมก็ได
9. การดําเนินการและบริหารจัดการเครือขายนั้น ควรมีการดําเนินกิจกรรม

ตามเปาหมายของเครือขาย หรือคนหาประเด็นที่สนใจรวมกันมาจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม
อาจจะเปนการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมกัน ซึ่ง
ผูรับผิดชอบเครือขายจะตองเขามารวมในการบริหารจัดการเครือขายใหมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
10. การติดตอสื่อสารและการเผยแพรขอมูลของเครือขาย ซึ่งกิจกรรมหลัก

อยางหนึ่งที่จะตองมีการดําเนินการเพื่อเชื่อมโยงเครือขายไว คือ มีการติดตอสื่อสารและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของเครือขายใหแกสมาชิก รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ที่อยูนอก
เครือขาย ไดรับทราบ อยางตอเนื่อง
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11. ถาเครือขายเห็นวาสมาชิกบางส วนในเครื อขายมีลักษณะคลายคลึงกั น

เชน มีวิชาชีพเดียวกัน ควรสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันเปนเครือขายยอย ๆ และใน
อนาคตสามารถผลักดันใหเปนเครือขายใหมตอไปได หรือเกิดการเติบโตแตกหนอออกไป
ไดอีก
คุณประโยชนของเครือขายอาชีวอนามัย
การเกิดเครือขายอาชีวอนามัย ทําใหเกิดประโยชนตาง ๆ มากมาย ซึ่งเปน
คุณประโยชนทั้งในระดับภาพรวม และประโยชนที่แตละโรงเรียนแพทยไดรับจากการเขา
รวมเครือขาย ซึ่งพอจะสรุปประโยชนสําคัญ ๆ ที่เกิดขึน้ ดังนี้
1. ทํ าให เ กิ ด การติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งโรงเรี ย นแพทย ใ นลั ก ษณะแนวราบ

(horizontal)
2. ทําใหเกิดการประสานงานกันระหวางโรงเรียนแพทย เกิดความรวมมือระหวาง

โรงเรียนแพทยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ทําใหเกิดพลังทวีคูณ (synergy)
3. หลีกเลี่ยงการทํางานอาชีวอนามัยที่ซ้ําซอนกัน ลดคาใชจายในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. สงเสริมการจัดบริการหรือชวยทําใหการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยของ

แตละโรงเรียนแพทยดีขึ้น
5. สงเสริมและตอบสนองตอวัตถุประสงคของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งเปนองคกรในระดับนโยบายของกลุมโรงเรียนแพทย
สรุป
การดําเนินงานในลักษณะเครือขาย กอใหเกิดประโยชน ทั้งในระดับภาพรวม
หรือระดับสังคม และในระดับหนวยงานขององคกรสมาชิกที่อยูในเครือขาย ซึ่งกลยุทธ
และแนวทางการดําเนินการที่นํามาใช ขึ้นอยูกับประเด็นที่นํามาจัดทําหรือขับเคลื่อน
เครือขาย ทัง้ นี้การดําเนินการที่ไดผลดี ควรใชประสบการณคนหาชองวางของประเด็น
นั้น ๆ รวมกับการใชทุนสังคมที่มีอยู เพื่อทําใหงายตอการดําเนินเครือขาย หรือทําให
การทํางานของเครือขาย หรือการขยายเครือขายประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น
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เครือขายหลากหลายประเภทและผลลัพธที่เกิดขึน้

กิตติกรรมประกาศ
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