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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ของการจัดประชุมวิชาการระดับภาคของแผนงานพยาบาลชุมชน
เนื่องดวยแผนงานพยาบาลชุมชน หรือ เรียกชื่อเต็มวา “แผนงานพัฒนาตนแบบการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล” ดําเนินการโดย ชมรมพยาบาลชุมชนแหง
ประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนทุนการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ไดมีการดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน หรือ ใกลสิ้นสุด
ของการดําเนินงานในระยะที่ 2 (2551-2553) โดยมีจุดเนนอยูที่ การพัฒนาศักยภาพดานการ
สรางความรู หรือ การเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ การศึกษาวิจัยตามสภาพจริง
ใหกับพยาบาลชุมชน ที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ
จากการดําเนินงานที่ผานมา พบวา แผนงาน ฯ ไดเกิดการขยายตัวของการทํางานใน
ทุกมิติ ทั้งดานพื้นที่การทํางาน ซึ่งหมายถึงทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทางการปกครอง และ
พื้นที่การใหบริการ-พื้นที่ในองคกร ที่เปนโรงพยาบาลตาง ๆ เปนตน สําหรับมิติเชิงพื้นที่ทาง
กายภาพ หรือ พื้นที่ทางภูมิภาค/ภูมิศาสตร พบวา ปจจุบันการดําเนินงานของแผนงาน ฯ ขยาย
ครอบคลุมทุกภูมิภาคแลว และลาสุดไดเปดพื้นที่การเรียนรูดานการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นที่ภาค
ตะวันออก โดยมี จว.จันทบุรี เปนศูนยกลาง
นอกจากนี้ ก็ยังมีการขยายตัวในมิติของจํานวนคนที่เขามารวมกระบวนการ อาทิเชน
จํ า นวนคณะทํ า งาน/คณะกรรมการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และ มี ก ารขยายขอบเขตความสั ม พั น ธ ข อง
โครงสราง-กลไกดังกลาว เพื่อเชื่อมโยงกับกระบวนการขับเคลื่อนอื่น ๆ ภายใตระบบสุขภาพ
และระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทางของแผนงาน
ฯ ที่มาจากหลายภาคสวน ครอบคลุมทั้งองคกรปฏิบัติ สถาบันการศึกษา และองคกรภาคีเชิง
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ยุทธศาสตร เชน สภาการพยาบาลฯ เปนตน ในดานการขยายตัวของจํานวนคน ยังครอบคลุม
ถึงจํานวนพยาบาลชุมชนที่มีสมรรถนะในดานการวิจัยเชิงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเปน 700 กวาคนใน
ป จ จุ บั น รวมถึ ง จํ า นวนบุ ค ลากรสุ ข ภาพสหวิ ช าชี พ (ได แ ก แพทย เภสั ช กร ทั น ตแพทย
นักวิชาการสาธารณสุข) ที่แผนงาน ฯ ไดเปดโอกาสใหเขามารวมการเสริมศักยภาพดานการ
วิจัยมากขึ้น ตลอดจนถึง ดานจํานวนผูรับประโยชนในโรงพยาบาล และในชุมชน ซึ่งมีสถานภาพ
ที่แตกตางหลากหลาย ครอบคลุมทั้งผูปวย ญาติ กลุมคนที่ควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิเชน
กลุมเด็ก-เยาวชน หญิงวัยรุนตั้งครรภ ผูสูงอายุ ผูปวยเบาหวาน และคนปกติทั่วไปในชุมชน
ทั้งนี้ โดยไมมีการกีดกัน หรือ ขวางกั้นกลุมผูรับประโยชน ไมวาจะเปนกลุมใด สถานภาพใด
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเกื้อกูลและการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายแหงการเรียนรูและการรวมกัน
แกไขปญหาตาง ๆ ในพื้นที่ไดอยางถึงรากถึงแกนไดอยางแทจริง ในลําดับตอไป
ในชวงตอมา หลังจากที่ไดมีการขับเคลื่อนการทํางานในเชิงการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน หรือ ทัศนคติของพยาบาลชุมชนในการมองผูปวย ญาติ ชุมชน และการเขาใจความหมาย
ใหมของคําวา “สุขภาพ” โดยการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพในบริบท
การทํางานของแตละคน แตละกลุม แตละฝาย หรือ แตละองคกร มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว
พบวา ไดทําใหเกิดผลงานตาง ๆ ขึ้นมาเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนผลงานวิจัยและผลงานเชิง
นวัตกรรม หรือ ที่เปนผลผลิตจากการคิดคน/คนควา หรือ มาจากประสบการณการทํางานที่
พยาบาลชุมชนไดมีโอกาสพบปะหรือใกลชิดกับผูปวย ญาติ และชุมชน/ประชาชนหลากหลาย
ประเภท
นอกจากนี้ พบวา ยังมีเสียงเรียกรองจากแตละภาค-แตละทองถิ่นที่ตองการเห็นการ
จัดประชุมในทองถิ่น หรือ ภูมิภาคของตน ซึ่งจะทําใหเครือขายในแตละภูมิภาคสามารถเขารวม
ไดมากขึ้น ทําใหชมรม ฯ และแผนงาน ฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการขยายบทบาทการ
ทํางานในเชิงการสื่อสารกับภาคสาธารณะ หรือ แสดงผลงานตอสาธารณะในระดับภูมิภาค ซึ่ง
ส ว นหนึ่ ง ถื อ เป น ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต อ สั ง คม หรื อ การตรวจสอบได โ ดยสั ง คม (social
accountability) หรือ เปนการพิสูจนดวยวา การทํางานของแผนงาน ฯ ไดกอประโยชนตอสังคม
ไดอยางถึงแกน หรือ ลงลึกในระดับและมิติตาง ๆ ไดครอบคลุมและเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไดอยางแทจริง
ดว ยแนวคิ ด การขยายผลงานไปสู ภ าคสาธารณะ เพื่ อ ให ภ าคสาธารณะได รั บ รู
รับทราบ รับประโยชนและสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสาร-สารสนเทศ และสาระความรูตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการทํ างานของแผนงาน ฯ ดั งกลาว จึงนํามาสูความคิดริเ ริ่มใหมีการจัดประชุม
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วิชาการประจําปในระดับภาคขึ้น ประกอบกับการจัดเวทีระดับประเทศ ซึ่งจัดในภาคกลาง หรือ
กรุงเทพมหานครที่ผานมานั้น ก็ไมสามารถรองรับผูสนใจซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในชวงหลายปที่ผาน
มาไดทั้งหมด (หรือมีการจํากัดจํานวนผูเขารวมไวที่ 800 คนเทานั้น) ประกอบกับ การขยายผล
การทํางานเชิงการขับเคลื่อนระดับทองถิ่น หรือ ระดับภูมิภาคก็มีนัยสําคัญในเชิงการผลักดัน
เพื่อใหเกิดความเขมขน เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น หรือ สามารถเสริมพลัง/ผลักดันเพื่อให
เกิ ด ผลสํ า เร็ จ ในการใช ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป น เครื่ อ งมื อ ในการแก ไ ขป ญ หาที่ เ หมาะสม
สอดคลองกับบริบทพื้นที่-องคกร-กลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน
ดวยเหตุนี้ แผนงาน ฯ จึงไดดําริใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับภาคของพยาบาลชุมชนขึ้น
โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่ภาคเหนือ โดยใชจังหวัดนาน เปนฐานการทํางาน ซึ่งพบวามีพยาบาลและ
บุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพ และประชาชน-กลุม/องคกรที่สนใจจากภาคเหนือเขารวมการประชุม
จํานวนมาก ทําใหบุคลากรสุขภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นเชิงวิชาการ และแบงปนประสบการณในการทํางานรวมกันอยาง
กวางขวาง รวมทั้งยังไดรับโอกาสในการใหขอเสนอแนะตอการพัฒนางานของแผนงาน ฯ และการ
ปรับระบบบริการใหสอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของประชาชนไดมากขึ้นดวย
สําหรับการจัดประชุมวิชาการระดับภาค พบวา แผนงาน ฯ ไดพยายามที่จะจัดให
ครอบคลุมทุกภาคทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน-ตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค
กลาง และภาคใต แตเนื่องจากเวลามีจํากัด แตภาระงานของแผนงาน ฯ มีมาก ดังนั้นแผนงาน ฯ
จึงสามารถจัดเพิ่มไดอีก 2 ภาคเทานั้น คือ ภาคอีสาน และภาคใต โดยภาคอีสานจัดขึ้นที่จังหวัด
มหาสารคาม เมื่อ 26-27 พฤศจิกายน 2552 และ ภาคใตจัดที่ อ.หาดใหญ สงขลา เมื่อ 3-4
ธันวาคม 2552 ขณะที่การจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เปน
ประจําทุกปนั้น ก็ยังคงดําเนินการตามปกติ โดยในป 2553 นี้ ก็ยังจัดขึ้นที่ ร.ร.อมารี แอรพอรต
ดอนเมือง เหมือนเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกป
สําหรับการประเมินผลการจัดเวทีระดับภาค ไมสามารถดําเนินการไดที่ภาคเหนือ
เนื่องจากโครงการติดตามและประเมินผล ฯ มีภารกิจทับซอนหลายประการในชวงเวลาที่มีการ
จัดการประชุมดังกลาว ดังนั้น จึงสามารถทําการประเมินผลเวทีวิชาการระดับภาคไดเพียงแค 2
เวทีเทานั้น คือ เวทีวิชาการภาคอีสาน และเวทีวิชาการภาคใต ซึ่งจุดเนนของการประเมินผล
เปนการประเมินวาผูเขารวมประชุม หรือ ณ ที่นี้เรียกวา ผูรับประโยชน ไดรับประโยชนดานใด
อะไร อยางไรบาง จากการเขารวมเวทีในลักษณะนี้ พรอมทั้งรวบรวมขอคิดเห็น-ขอเสนอแนะ
ตาง ๆ จากผูเขารวม เพื่อใหเครือขาย หรือ ผูเขารวมประชุมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดให
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มีขึ้น ณ ที่ประชุมแตละครั้ง ไดมีบทบาท หรือ รูสึกเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนการ
ทํางานเพื่อสรางสุขภาวะของสังคมไทยรวมกัน ดังรายละเอียดของผลการประเมินที่ปรากฏอยูใน
รายงานฉบับนี้ทั้ง 2 สวน คือ 1) รายงานผลการประเมินผูรับประโยชนจากเวทีวิชาการภาค
อีสาน และ 2) รายงานผลการประเมินผูรับประโยชนจากเวทีวิชาการภาคใต
วัตถุประสงคของการจัดเวทีวิชาการระดับภาค คือ
1) เพื่อเปนเวทีวิชาการในการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเครือขายพยาบาลชุมชน สหวิชาชีพ กับผูทรงคุณวุฒิ ในระดับภาค
2) เพื่อระดมความคิดเห็นของสมาชิกเครือขายและผูทรงคุณวุฒิในการวางแผนการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
3) เพื่อขยายเครือขายและขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
และเพื่อเปดรับขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพตอหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ตอไป

ความสําคัญของการประเมินผล
สําหรับการประเมินผลการประชุมหรือผลการจัดกิจกรรมดังกลาวนี้ ถือวาเปนภารกิจที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของโครงการติดตามและประเมินผลภายนอก ฯ เนื่องจากการดําเนินงานของ
แผนงานพยาบาลชุมชนไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งในชวงที่ผานมา ไดมี
ความพยายามในการปรับรูปแบบการขับเคลื่อนการทํางานมาอยูตลอดเวลา รวมทั้งการแสวงหา
แนวทางและรูปแบบใหม ๆ ในการสื่อสารผลงานกับสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดใหมี
กิจกรรมทางวิชาการดวยรูปแบบ-เวทีใหม ๆ ที่กระจายไปตามภูมิภาค เปนสิ่งที่นาสนใจและมี
ความสําคัญในเชิงการสรางการรับรู-เรียนรู การอุดชองวางที่มีอยู (เนื่องจากโครงสรางสังคมไทย
เปนแบบรวมศูนย จึงทําใหเกิดชองวางตาง ๆ ระหวางเมืองใหญ หรือเมืองหลวงกับภูมิภาคตาง ๆ
เปนอยางมาก) และการขยายผลการขับเคลื่อนสุขภาวะสูชุมชน-องคกรทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะ
สามารถทํ าได จึงเป นความนาสนใจว า การดําเนินกิจกรรมวิชาการหรือเวทีวิชาการในระดั บ
ภูมิภาค ไดกอใหเกิดผลลัพธ และ/หรือผลกระทบตางๆ อะไร อยางไรในมุมมองของผูรับประโยชน
หรือ ผูเขารวมประชุม-เขารวมแตละเวที
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ดังนั้น การศึกษาวิจัยประเมินผลเพื่อตอบคําถามวา การทํางานของแผนงาน ฯ ไดกอ
ประโยชนตอกลุมผูรับประโยชนประเภทตางๆ (นอกเหนือจากกลุมผูรับทุนในการทําวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งเปนพยาบาลชุมชนจากโรงพยาบาลตาง ๆ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักแลว) ยังกอ
ผลตอภาคประชาชนและสาธารณะไดบางหรือไม อยางไร หรือ ใครคือกลุมผูรับประโยชนสําคัญ
ของกิจกรรมที่ จัดขึ้น หรื อ ไดรับประโยชนอะไร มาก/นอยแค ไหน เหล านี้ลวนเป นประเด็ น
คําถามที่มีความสําคัญที่ควรไดรับการศึกษา เพื่อทําความเขาใจและเพื่อเปนภาพสะทอนตอ
แผนงานฯ วา ประสบความสําเร็จในเชิงการสรางผลกระทบเชิงบวกตอสังคมมากนอยเพียงใด
อะไร อยางไร และยังสามารถนําผลการประเมินที่ไดไปใชประโยชนในการปรับปรุงการทํางานใน
ระยะตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของแผนงาน ฯ สามารถบรรลุผลตาง ๆ ที่คาดหวังไดมาก
ยิ่งขึ้นในลําดับตอไปดวย

วิธีวิทยาหรือระเบียบวิธีวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล สําหรับเครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม หรือ แบบ
ประเมิน หรือที่เรียกยอ ๆ วา แบบ ปม.พช.3 โดยไดใชแบบดังกลาวสําหรับเวทีทั้ง 2 ภูมิภาค
ทั้งนี้ เปนการใหผูตอบกรอกขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 17 ขอ ครอบคลุม
ประเด็ น สํ า คั ญ ๆ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู ใ ห ข อ มู ล อาทิ เพศ การศึ ก ษา อาชี พ ที่ อ ยู
สถานภาพอื่นๆ ไดแก การเขารวมประชุมครั้งนี้ ประสบการณในการเขารวมกิจกรรมของชมรม
พยาบาลชุมชน ฯ นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ เหตุผลสําคัญที่สุดที่เขารวมประชุม
ความคาดหวังหลักๆ ที่มีตอการประชุมครั้งนี้ รวมถึงความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการ
ประชุม และความคิดเห็นตอบทบาทของพยาบาลชุมชนที่ควรมีตอสังคม ความพึงพอใจตอการ
ประชุม รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมของแผนงานฯ สําหรับ
ลักษณะคําถามสวนใหญเปนคําถามแบบปลายเปด ทั้งนี้เพื่อเอื้ออํานวยใหผูตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
2. วิ ธีการเก็บ ขอมูล สําหรับ รายละเอียดเกี่ย วกับ วิธีการเก็บ ขอมูลเพื่ อให ไดมาซึ่ง
ปริมาณและคําตอบที่มีคุณภาพ มีความพอเพียงและมีความสมบูรณ-ครบถวนในการเก็บขอมูล
แตละครั้งนั้น โครงการติดตามและประเมินผล ฯ ไดใหความสําคัญกับการเตรียมทีมงานที่จะเก็บ
ขอมูลในภาคสนาม หรือ ทีมผูชวยนักวิจัยจํานวนประมาณ 5-7 คน และ โดยปกติ ทีมผูชวย
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นักวิจัยไดใชวิธีการทยอยแจกแบบสอบถามใหแกผูเขารวมประชุมประเภทตาง ๆ ที่มีความ
สนใจเขารวมงานตั้งแตวันที่ 1 และวันที่ 2 ของการจัดประชุมทุกครั้ง โดยเฉพาะที่จุดลงทะเบียน
พร อมชี้แจง-พู ดคุ ย เพื่อขอความรว มมือในการกรอกขอมูล ในแบบสอบถาม นอกจากนี้ ใน
ระหวางที่การจัดประชุมดํ าเนินไปทั้ง 2 วั น ผู ชว ยนักวิจัยยังไดประสานกับ ทางทีมงานของ
แผนงาน ฯ หรือ ฝายผูจัดงานใหชวยประชาสัมพันธถึงความสําคัญของการตอบแบบสอบถาม
และการกรอกขอมูลตามความเปนจริง และยังไดพยายามชี้แจงขอคําถามบางขอเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามเกิดความเขาใจและตอบคําถามไดอยางถูกตอง ชัดเจน ตรงไปตรงมาอีกดวย
สําหรับ การรับคืนแบบสอบถาม ไดมีการตั้งกลองรับคืนขนาดใหญกระจายไปตามจุดตาง ๆ ที่
คาดวาผูเขารวมการประชุมจะสามารถสังเกตเห็นไดงาย ไดแก บริเวณประตูทางเขา-ออก และ
ดานหลังของหองประชุม เพื่อใหเกิดความความสะดวกตอการคืนแบบสอบถาม นอกจากนี้ กอน
การประชุมสิ้นสุดลงในแตละครั้ง ทีมผูชวยนักวิจัยยังไดพยายามติดตาม ทวงถาม รวบรวม
แบบสอบถามที่ ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได ก รอกไว แ ล ว แต อ าจลื ม ส ง คื น ให แ ก ที ม งาน จนได รั บ
แบบสอบถามเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
3. ฐานประชากรและจํานวนผูใหขอมูล สําหรับการจัดประชุมวิชาการระดับภาคทั้ง
สองครั้ ง พบว า มี บุ ค ลากรสุ ข ภาพ โดยเฉพาะพยาบาล รวมทั้ ง บุ ค คลทั่ ว ไป และ/หรื อ ผู รั บ
ประโยชนที่เปนประชาชนทั่วไป หรือ ประชาชนจากชุมชนที่สนใจเขารวมงานจํานวนรวมทั้งสิ้น
580 คน จํ า แนกเป น ผู เ ข า ร ว มเวที วิ ช าการในภาคอี ส าน จํ า นวน 300 คน และมี ผู ต อบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 200 คน หรือ คิดเปนรอยละ 66.7 ขณะที่เวทีวิชาการภาคใตมี
ผูเขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 280 คน และมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 130 คน หรือ คิด
เป น ร อ ยละ 46.4 ของผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง หมดของเวที วิ ช าการภาคใต รวมจํ า นวนผู ต อบ
แบบสอบถามทั้ง 2 ภาค จํานวน 330 คน จากผูเขารวมทั้งหมดจํานวน 580 คน หรือคิดเปนรอยละ
56.9 ของจํานวนผูเขารวมเวทีวิชาการระดับภาคทั้งสองเวที (ดังตาราง)
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จํานวนผูเขารวม
ประชุมทัง้ หมด

จํานวน
แบบสอบถามที่
ไดรับคืนมา

รอยละของการ
ตอบ
แบบสอบถาม

เวทีวิชาการภาคอีสาน

300

200

66.7

เวทีวิชาการภาคใต

280

130

46.4

จํานวนรวม

580

330

56.9

ภูมิภาค
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ผล
การศึกษา

ผลการศึกษา
-ผลการประเมิน

สําหรับผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบงออกเปน 7-8 ดานสําคัญๆ ดังนี้คือ
1. ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ที่อยู ตําแหนงหนาที่
การงาน และ ขอมูลอื่น ๆ เชน การเปนสมาชิกชมรม ประสบการณ การเขารว ม
กิจกรรม เหตุผลที่เขารวมการประชุม การรับรูเกี่ยวกับวัตถุประสงคการประชุม เปน
ตน
2. ความพึงพอใจที่ไดรับจากการเขารวมประชุม
3. ความคาดหวังที่มีตอการประชุมและผลลัพธที่เกิดขึ้น
4. บทบาทของพยาบาลชุมชนที่ควรมีตอสังคม
5. สิ่งที่ไดรับจากการประชุมและการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ
6. ขอเสนอแนะตางๆ ที่จ ะเป นประโยชน ตอการจัดประชุ มหรื อกิจกรรมตางๆ ของ
แผนงาน
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ผลการประเมินผูรับประโยชนของเวทีวิชาการระดับภาค :
ภาคอีสาน
1. ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ลักษณะทัว่ ไป : เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ หนวยงานที่สังกัด และตําแหนงหนาที่/
การงาน
ตารางที่ 1 เพศของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
หญิง
ชาย
ไมระบุ
รวม

จํานวน
184
14
2
200

รอยละ
92.0
7.0
1.0
100.0

ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 92.0 สําหรับเพศชาย มีเพียงรอยละ 7.0
สําหรับผูที่ไมประสงคระบุเพศ หรือใหขอมูลดานนี้ พบวา มีรอยละ 1.0 และ เมื่อพิจารณาควบคู
ไปกับตําแหนงของผูใหขอมูล จะเห็นไดวา ผูเขารวมสวนใหญตอบวา มีตําแหนงเปนพยาบาล
ซึ่งตามที่ทราบกันดีวา อาชีพนี้สวนใหญเปนอาชีพของสตรีเพศ ดังนั้น การเปดแนวรวมกับเพศ
อื่นๆ และวิชาชีพอื่นๆ อาทิ แพทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข อาจมีความจําเปนมากขึ้น
เพื่อใหการขับเคลื่อนของแผนงานฯ สงผลตอระบบบริการสุขภาพอยางเปนองครวมไดมากขึ้น
ตารางที่ 2 อายุของผูตอบแบบสอบถาม
อายุ
41-50
31-40
23-30
51-60
ไมระบุ
รวม

จํานวน
79
65
22
13
21
200
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รอยละ
39.5
32.5
11.0
6.5
10.5
100.0

ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 40 ป ในขณะที่ผูใหขอมูลที่อายุนอยที่สุด คือ 23 ป และ
อายุมากที่สุด คือ 60 ป เมื่อพิจารณากลุมอายุที่เขารวมงานมากที่สุด พบวา กลุมอายุ 41-50 ป
มีรอยละ 39.5 รองลงมาคือ กลุมอายุ 31-40 ป รอยละ 32.5 หรือ อาจกลาวไดวา ผูเขารวมสอง
กลุมนี้ (ซึ่งมีอายุระหวาง 31-50 ป หรือ วัยกลางคน) เปนกลุมอายุที่สําคัญของแผนงานฯ หรือ
รวมกันแลวมีสูงถึงรอยละ 72.0 ถือวาเปนกลุมที่ใหญที่สุด รองลงมาคือ กลุมอายุ 23-30 ป รอย
ละ 11.0 และกลุมอายุ 51-60 ป รอยละ 10.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา

จํานวน
146
50
4
200

ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ
รวม

รอยละ
73.0
25.0
2.0
100.0

ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ รอยละ 73.0 จบการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือกลุมที่ตอบ
วาจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.0 สําหรับผูไมประสงคที่จะใหขอมูล
เรื่องนี้มีเพียงรอยละ 2.0 เทานั้น
ตารางที่ 4 อาชีพ / สถานะของผูตอบแบบสอบถาม
อาชีพ/สถานะ
ขาราชการ
อาจารย,พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจางประจํา/
ลูกจางชั่วคราวและพนักงานสาธารณสุข)
ขาราชการบํานาญ
ไมระบุ
รวม

จํานวน
184

รอยละ
92.0

12
1
3
200

6.0
0.5
1.5
100.0

จากตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 92.0) ประกอบอาชีพขาราชการ
รองลงมาคือ ผูตอบวาประกอบอาชีพอาจารย และอาชีพอื่นๆ เชน พนักงานของมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ฯลฯ รวมกันมีเพียงรอยละ 6.0 ดังนั้น จึงอาจ
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สรุปไดวา ผูรับประโยชนสวนใหญ จากการจัดการประชุมวิชาการ/ประชุมวิชาการรายภาค ยังคง
เปนกลุมขาราชการ
ตารางที่ 5 หนวยงานทีส่ ังกัดของผูตอบแบบสอบถาม
หนวยงานทีส่ ังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
อื่นๆ (ม.มหิดล)
ไมระบุสังกัด
รวม

จํานวน
193
1
6
200

รอยละ
96.5
0.5
3.0
100.0

สําหรับหนวยงาน หรือสังกัดของผูใหขอมูล พบวา สวนใหญ หรือรอยละ 96.5 สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รองลงมา รอยละ 3.0 เปนผูสนใจทั่วไป/ไมมีสังกัด/ไมระบุสังกัด และรอย
ละ 0.5 คือผูทตี่ อบวา สังกัดหนวยงานอื่นๆ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเห็นไดวาผูเขารวมสวน
ใหญยังคงเปนผูที่ปฏิบตั ิงานในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่องคกรวิชาการ และ
ภาคีอื่น ๆ จากชุมชนตาง ๆ เขามารวมนอยมาก
ตารางที่ 6 ตําแหนงตางๆ ในปจจุบนั ของผูต อบแบบสอบถาม
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ,พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการพิเศษ,พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน,เจาพนักงาน
สาธารณสุขชํานาญงาน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ,นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัตกิ าร
อื่น ๆ(นายแพทย,ผศ.,ผูชวยหัวหนากลุมพยาบาล,หัวหนา
กลุมพยาบาล,หัวหนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ,
หัวหนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,หัวหนาตึกผูปวยใน
โรงพยาบาล,หัวหนาสถานีอนามัย,หัวหนาหอผูปวย,อาจารย)
ไมระบุ
รวม
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จํานวน

รอยละ

134

67.0

18

9.0

13
35
200

6.5
17.5
100.0

จากตารางที่ 6 ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ รอยละ 67.0 มีตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพ
รองลงมาประมาณรอยละ 9 คือ กลุมที่ตอบวา มีตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงาน
ทัน ตสาธารณสุ ข นอกจากนี้ ร อยละ 6.5 คื อกลุม ที่ต อบว ามีตํา แหน งอื่ นๆ อาทิ นายแพทย
หัวหนากลุมพยาบาล ผูชวยหัวหนากลุมพยาบาล หัวหนาตึกผูปวยในโรงพยาบาล หัวหนา
สถานีอนามัย และ อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย อยางไรก็ตาม จากตาราง จะเห็นไดวา กลุมที่ไม
ตอบคําถามขอนี้ มีสูงถึง รอยละ 17.5 ซึ่งถือวาเปนกลุมใหญอันดับสอง ซึ่งไมแนใจวา ในกลุมนี้
มีตําแหนงอะไร หรือ อยูในระดับใดบาง
มีขอนาสังเกตดวยวา สําหรับตําแหนงสําคัญๆ ที่ควรเขารวม แตพบวา ยังมีผูเขารวม
นอย หรือไมมีเลย หรือ อาจจะอยูในกลุมไมตอบคําถามขอนี้ ก็เปนได ซึ่งก็คือ กลุมที่มีตําแหนง
ระดั บ ผู บ ริ ห ารของหนว ยงานต าง ๆ ในสัง กั ด กระทรวงสาธารณสุข อาทิ เ ชน ผู อํา นวยการ
โรงพยาบาล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ ฯลฯ ดังนั้น แผนงาน ฯ จึงควร
ใหความสําคัญตอการสื่อสารกับคนกลุมนี้ใหมากขึ้นดวยหรือไม
1.2 ประสบการณการเขารวมประชุม/กิจกรรม และจํานวนวันที่เขารวมประชุม
ตารางที่ 7 ประสบการณการเขารวมประชุมวิชาการ
การเขารวมกิจกรรม/การประชุมวิชาการ
ไมเคย
เคย
ไมระบุ
รวม

จํานวน
133
47
20
200

รอยละ
66.5
23.5
10.0
100.0

ดานการมีประสบการณในการเขารวมกิจกรรม หรือ การประชุมตาง ๆ ของแผนงาน ฯ
พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ คิดเปนรอยละ 66.5 ไมเคยเขารวมการประชุมวิชาการของ
แผนงาน ฯ มากอน รองลงมา รอยละ 23.5 คือกลุมที่ตอบวาเคยเขารวมการประชุมวิชาการ
สําหรับผู ที่ตอบว า เคยเขารวมงานประชุมวิชาการมาแลวสวนใหญ พบวา เปนการเขารว ม
ประชุมวิชาการระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกปในสวนกลาง หรือ ที่กรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะการประชุมวิชาการประจําปครั้งลาสุด ในหัวขอ ”ทุกยางกาว....คือการพยาบาล” ซึ่ง
จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19-21 มกราคม 2552 ณ โรงแรมอมารี แอร พ อร ต ดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ
นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ต อบว า เคยเข า ร ว มการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ภาค ที่ ภ าคเหนื อ ที่ ผ า นมา
เกี่ยวกับเรื่อง “แนวทางสรางเด็กรุนใหม...ใหสรางชาติ” เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2552 ซึ่งจัดขึ้น
ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน
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ตารางที่ 8 จํานวนวันทีเ่ ขารวมประชุมวิชาการ
จํานวนวัน

จํานวน
105
8
87
200

ครบทั้ง 2 วัน
เขารวมเพียง 1 วัน
อื่น ๆ
รวม

รอยละ
52.5
4.0
43.5
100.0

จากตารางที่ 8 พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 52.5 เขารวมการประชุมครบทั้ง 2 วัน
ขณะที่ผูตอบวา เขารวมเพียง 1 วันมีเพียงรอยละ 4.0 อยางไรก็ตาม พบวา สูงถึงรอยละ 43.5 ที่
ไมตอบคําถามขอนี้ ซึ่งมีขอนาสงสัยวา อาจจะเปนการเขารวมนอยกวา 1 วัน หรือ อาจจะเขา
รวมประมาณครึ่งวัน หรือ 1 วันครึ่ง หรือนอยกวานั้น ก็เปนไปได
1.3 เหตุผลการเขารวมประชุม และการรับรูวัตถุประสงคการจัดการประชุม
ตารางที่ 9 เหตุผลของการเขารวมประชุมวิชาการ
เหตุผลการเขารวมประชุม
สนใจเขารวม เพราะเปนประโยชนตอการทํางาน
เปนทีมงานของโรงพยาบาล
เปนเครือขายของชมรม
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
รวม

จํานวน
121
29
21
3
174

รอยละ
69.5
16.7
12.1
1.7
100.0

ผูใ ห ขอมู ล ส วนใหญ เกือบสามในสี่ หรือ รอยละ 69.5 ได ใ ห เหตุผลของการเขารว ม
ประชุมวิชาการระดับภาคครั้งนี้วา สนใจเขารวมเพราะเปนประโยชนตอการทํางาน รองลงมา
รอยละ 16.7 เขารวมเนื่องจากเปนทีมงานของโรงพยาบาล สําหรับผูที่ตอบวา เขารวมเพราะเปน
เครือขายของชมรม ฯ มีรอยละ 12.1 ซึ่งถือวาสูงพอสมควร ขณะที่ผูที่ตอบวาเขารวม เนื่องจาก
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ มีเพียงรอยละ 1.7 เทานั้น
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ตารางที่ 10 การรับรูวัตถุประสงคสําคัญของการจัดประชุม
วัตถุประสงคสําคัญ
ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน
เวทีวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยชุมชน
ขยายเครือขายและขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริม
สุขภาพ
ระดมความคิดสมาชิกเครือขายในการวางแผน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน รอยละ
25
15.5
64
39.5
65
8
0
162

40.1
4.9
0.0
100.0

ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ รอยละ 40.1 ระบุวาวัตถุประสงคสําคัญของการจัดประชุมใน
ครั้ ง นี้ คื อ เป น การขยายเครื อ ข า ยและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นารู ป แบบการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
รองลงมา รอยละ 39.5 หรือ ในสัดสวนที่ไมตางกันมากนัก คือกลุมที่ระบุวา วัตถุประสงคของ
การประชุ ม เป น เวที วิ ช าการเพื่ อ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ชุ ม ชน ขณะที่ ก ลุ ม ที่ ร ะบุ ว า เป น การ
ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน มีรอยละ 15.6 และกลุมสุดทาย
คือ กลุมที่ระบุวา เปนการระดมความคิดของสมาชิกเครือขายในการวางแผนการทํางาน พบวา
มีรอยละ 4.9

2. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานประชุมวิชาการระดับภาค
สําหรับคะแนนความพึงพอใจ ไดจัดแบงเกณฑไว 5 กลุม หรือ 5 ระดับดังนี้คือ
ระดับคะแนน
เกณฑความพึงพอใจ

1.00-1.49 = 1.50-2.49=
นอยที่สุด

นอย
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2.50-3.49=

3.50-4.49=

4.50-5.00=

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ตารางที่ 11 ระดับความพึงพอใจที่มตี อการจัดการประชุมวิชาการระดับภาค

หัวขอ
1. วิทยากร (ภาพรวมทั้งหมด)
2. เนื้อหาสาระของกิจกรรมตางๆที่จัด/ประโยชนที่ทาน
ไดรับ
3. รูปแบบการจัดงาน
4. องคประกอบอื่นๆของงาน เชน เอกสารการประชุม
นิทรรศการ รางวัลพยาบาลชุมชนดีเดน ฯลฯ
5. กิจกรรม-รายการตางๆที่จัดในการประชุมครัง้ นี้
5.1 บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
5.2 นําเสนองานวิจัย เรื่อง แนวทางการลดการบริโภค
สุราในเด็กอายุ 12-15 ป ตําบลทุงมน อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร
5.3 เปดมุมมองเรื่อง สรางทุนชีวติ เด็กและเยาวชนไทย
5.4 นําเสนอผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในหองยอยตาง ๆ
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มาก
ที่สุด
20.83

72.92

ปาน
กลาง
6.25

17.80
12.57

72.77
65.45

11.52

ระดับความพึงพอใจ
นอย
นอย
ที่สุด

100.0

คา
เฉลีย
4.15

9.42
21.99

100.0
100.0

4.08
3.91

มาก
มาก

61.26

27.23

100.0

3.84

มาก

15.26

66.32

17.89

0.53

100.0

3.96

มาก

21.88
48.96
9.63

66.67
46.88
64.17

11.46
4.17
25.67

0.53

100.0
100.0
100.0

4.10
4.45
3.83

มาก
มาก
มาก

มาก

รวม

เกณฑ
มาก

หัวขอ

มาก
ที่สุด

5.5 นําเสนอพื้นที่ตัวอยางการทํางานดานสุขภาพโดย
การมีสวนรวมของชุมชน/อปท. ซึ่งเปนผลลัพธ/
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังการคนขอมูล
5.6 เวทีวิพากษดานการมีสวนรวมของภาคประชานชน
ในการจัดการปญหาของชุมชน
5.7 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน หนวยปฐมภูมิและโรงพยาบาลสงเสริมระดับ
ตําบล
6. สถานที่จัดการประชุมวิชาการมีความเหมาะสม
7. ระยะเวลาในการจัดงาน 2 วันมีความเหมาะสม
8. บทบาท/การมีสวนรวมของทานในเวทีการประชุมฯ
ครั้งนี้
9. บทบาทของพยาบาลชุมชนในการทํางานสังคม โดย
การจัดงานครั้งนี้
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มาก

ปาน
กลาง

ระดับความพึงพอใจ
นอย
นอย
ที่สุด

รวม

คา
เฉลีย

เกณฑ

12.83

71.66

15.51

100.0

3.97

มาก

12.77

72.34

14.89

100.0

3.98

มาก

16.85
27.75
28.13

66.85
64.92
59.38

16.30
7.33
10.94

1.56

100.0
100.0
100.0

4.01
4.20
4.14

มาก
มาก
มาก

10.47

57.07

25.13

5.76

100.0

3.69

มาก

14.29

65.08

19.58

1.06

100.0

3.93

มาก

1.57

สําหรับภาพรวมดานความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมที่มีตอการจัดประชุมวิชาการ
ภาคอีสานครั้งนี้นั้น จะเห็นไดวา มีความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก โดยที่รายการ “เปดมุมมอง
เรื่องสรางตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย” ของ นพ.สุริยเดว ทรีปาตีและทีมงาน ไดรับคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด (4.45) ขณะที่ความพึงพอใจในเรื่องสถานที่จัดการประชุม ฯ และภาพรวม
ทั้งหมดของวิทยากร ไดรับคะแนนความพึงพอใจระดับมากเชนกัน (4.20 และ 4.15 ตามลําดับ)
แต สําหรั บความพึ งพอใจที่มีตอบทบาทหรือการมี สว นรวมของผูเ ข ารว มประชุมนั้ น
พบวา ไมแตกตางจากทุกครั้ง หรือ ทุกเวทีที่ผานมา ที่พบวา ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจ
ในเรื่องนี้ต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจในรายการตาง ๆ ทั้งหมดที่ทําการ
ประเมิน ทั้งนี้เนื่องจากผูเขารวมประชุมยังไดรับบทบาทนอยมาก หรือไมมีบทบาทอื่นใดเลย
นอกจากการเปนเพียงผูรับฟงเทานั้น ดังนั้น แผนงาน ฯ จึงควรมีการพิจารณาปรับรูปแบบหรือ
เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของผูเขารวมประชุมไมทางตรงก็ทางออม ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมไดใชศักยภาพที่มีอยูในการทํางานรวมกัน หรือ เพื่อเสริมพลังการทํางานของ
เครือขายระดับภาคใหไดมากขึ้น

3. ความคาดหวังของผูเขาประชุมและการบรรลุสิ่งที่คาดหวัง
พบวา ผูใหขอมูล หรือ ผูเขารวมประชุม ไดตอบวา มีความคาดหวังในดานตางๆ หลาย
ประการดวยกันโดยผูวิจัยไดพยายามคัดลอก หรือนําขอความ/คําตอบ หรือคําพูดเหลานั้น มา
นําเสนอไว โดยไมมีการดัดแปลง หรือตัดทอนใหเสียความหมายแตอยางใด โดยสามารถจําแนก
ออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้คือ
ความคาดหวังดานวิชาการ/การเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
-

การดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิ
การดูแลสุขภาพในชุมชน
ความกาวหนาของการทํางานเชิงรุกในชุมชน
ไดทราบมุมมองการพัฒนางานดานสาธารณสุขจากภาคีเครือขาย
ตองการทราบวา แนวทางการสรางพลัง สรางสุขภาพในชุมชนเปนอยางไร
ตองการมาฟงเรื่องตนทุนชีวติ
เพื่อใหทีมงานวิจัยไดเรียนรู
รูปแบบการทํางานของชุมชน-ภาคีเครือขาย
สมัครเปนสมาชิกทีมวิจัยรุน ตอไป
สรางเครือขาย
เห็นความฉลาดของนางพยาบาลที่เปนนักวิจัยเชิงคุณภาพ
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ความคาดหวังดานทักษะ-กลยุทธ-การเพิ่มประสบการณ และการนําไปปรับใช
- ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ
- ความกาวหนาในดานการทํางานของระบบการพยาบาล
- ไดความรูและแนวคิดแปลกใหมเพื่อไปบูรณาการกับการทํางาน
- ไดแนวคิดและเนื้อหาไปตอยอดในการบรรยายใหความรูแกนักศึกษาพยาบาล
- ไดแนวทางการดตอยอดการพัฒนาในงานประจํา
- ไดแนวทางการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในชุมชนของพยาบาล
- ไดแนวทางการทํางานในสาขาวิชาชีพพยาบาล
- ไดพัฒนางานสาธารณสุข ไดการขับเคลื่อนของชมรมพยาบาล
- ไดเพิ่มเติมประสบการณการทํางานที่หลากหลายในแตละพื้นที่
- ไดรับความรู เกิดแรงจูงใจ สรางสรรคและสรางเสริมสุขภาพกับประชาชนในชุมชน
- ไดรับความรู แนวทางการทํางานจากหลากหลายพื้นที่ไปปรับใช
- ไดรับความรูดา นงานวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
- ไดรับความรูเพื่อนําไปใชในการทํางานของตนเอง
- ไดรับรูประสบการณการทํางานจากแหลงที่ทํางานประสบผลสําเร็จ
- ไดรับวิชาการ/ความรูที่ตนเองยังไมรูมากอน นําไปใชในการทํางาน
- ไดรับสิ่งที่วท
ิ ยากรไดวิพากษและเขาใจถึงหลักในการนําไปใชในการทํางาน
- ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน
- นําขอมูลตาง ๆ ไปเปนฐานการพัฒนาระบบการใหบริการตอไป
- นําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนางานและชุมชน
- นําความรูที่ไดไปพัฒนาเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในงานประจํา
- นําความรูที่ไดไปพัฒนาองคกรที่ปฏิบตั ิงานอยู
- นําความรูที่ไดไปสรางงาน พัฒนางานในหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
- นําความรูและแนวทางไปพัฒนางาน
- นํานวัตกรรมและแนวความคิดที่เปนประโยชนไปใชในการทํางาน
- ผลการวิจัยของโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อนําไปพัฒนางานที่ทําอยู
- พัฒนากระบวนการในการทํางานชุมชน
- เพื่อนําไปปรับใชกบ
ั การทํางานใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด
- เพื่อนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่อยูปจจุบัน
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- มีความรูนวัตกรรม วิจัยใหม ๆ เพื่อนําไปประยุกตใช หรือแนวคิดในการพัฒนาเกี่ยวกับ
-

งานในการลงชุมชน
มีความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อนํามาคนหาเปาหมายในการทํางาน
รูและทราบการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนางานปฐมภูมิ
เรียนรูองคความรูใหมเพื่อนําไปใชในการพัฒนางาน
สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนางานระบบบริการเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูรับบริการ
สามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานดานการพยาบาลในชุมชนโดยการประยุกตงานใน
พื้นที่ได
เห็นความกาวหนาของชมรมพยาบาลชุมชน
เห็นนวัตกรรมใหม ๆ ดานการพยาบาลเพื่อนําไปปรับใช
อยากเห็นแนวทางการดําเนินการในชุมชนที่หลากหลาย
ความคาดหวังเชิงทัศนคติ

- ตองการแลกเปลี่ยน เรียนรูวิธีการดําเนินชีวติ ตอภาวะสุขภาพของชุมชนตอภาวะโรคเรื้อรัง
-

ในบริเวณตาง ๆ
ไดรับขอมูลเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอื่น
นําเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีวิชาการกับนักวิจัยทานอื่นๆ
ไดมาพบปะเพื่อนรวมวิชาชีพ
แบบแผนการทํางานที่แปลกใหม
ความคาดหวังทีเ่ กี่ยวกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล

- การเริ่มตนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
- เขาใจแนวคิดและทิศทางการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
- ไดความรูเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและมาตรฐานการพยาบาลใน
-

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
ไดทราบแนวคิดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
แนวคิดการจัดทําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
แนวคิดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน
เพื่อทราบทิศทาง แนวทางในการปฏิบตั ิในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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ตอคําถามที่วา ผูเขารวมประชุมไดรับสิ่งที่คาดหวังหรือไม หรือ มากนอยเพียงใดนั้น
สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม หรือ 2 ระดับ คือ กลุมที่ตอบวา ผลการประชุมเปนไปตามที่
คาดหวังทุกประการ หรือบางประการ และกลุมทีต่ อบวา ผลการประชุมที่เกิดขึ้นนั้น ต่ํากวา
ความคาดหวัง

3.1 กลุมที่ตอบวา ผลการประชุมเปนไปตามที่คาดหวัง มีเหตุผลดังตอไปนี้
ไดรับความรู ความเขาใจและตัวอยางงานวิจัย ดังเชนคําพูดดังตอไปนี้
- เนื้อหาการประชุมคอนขางที่ตรงจุดเปาประสงคที่ตองการ
- เนือ้ หาสาระดีมาก ไดเห็นผลงานไปเปนแรงบันดาลใจในการทํางานของตัวเอง การจัด
-

-

ประชุมดีมาก
เนื้อหา-หัวขอตาง ๆ มีความสอดคลองและเปนไปตามที่คาดหวัง
แนวทางดี ๆ ที่ไดจากผลงานวิจัยที่นําเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้เนื้อหาในการประชุมมีประโยชนสามารถนําความรูทไดไปพัฒนาตนเอง
และ พัฒนาหนวยงานได
ไดรับทราบนโยบายและประเด็นที่สําคัญตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และไดเพิ่มองคความรูจากเวทีการนําเสนอที่ตาง ๆ จากผลงานวิจัย
ชุมชน
ไดรับทราบแนวทางการนําเสนอ วิธีการจัดทําเชิงคุณภาพ
ไดรับทราบแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน และไดฟงการวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการแกปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน
การจัดกระบวนการและเวทีทเี่ อื้อตอการเรียนรู

- วิทยากรทุกทานมีความรูและประสบการณในการถายทอดไดดีมาก และการนําเสนอ
-

ผลงานวิจัยก็มีทาน
อาจารยที่คอยใหคําแนะนําที่มีประโยชนตอการพัฒนาผลงานตอไป
อาจารยวิพากษใหขอเสนอแนะที่สามารถปฎิบัติไดจริงและไดแนวทางที่ตองปรับปรุงงาน
ชัดเจนมากขึ้น
มีเวทีใหผทู ี่ประสบผลสําเร็จในการทํางานมาเลาประสบการณ
ผลงานวิจัยทีน่ ําเสนอและการวิพากษของคณะอาจารยก็คือแนวทางในการจะนํามาประยุกต
ปรับปรุงการทํางานของตนเองไดมา
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ความคาดหวังอื่นๆ/ระดับการบรรลุความคาดหวัง
- เปนไปไดระดับปานกลาง มีแนวคิดเรื่องของเด็กและวัยรุน,เห็นผลงานวิจัยใหมๆ ตามบริบท

ของชุมชนอื่นๆ
- เปนไปตามความคาดหวัง 50% เนื่องจากงานวิจัยเปนเหมือนวิจัยเดิมๆ
- เปนไปตามความคาดหวังเนื่องจากไดเรียนรูองคความรูใหม ๆ และเรียนรูความเคลื่อนไหว
ของสถานการณสาธารณสุขในสภาพปจจุบันและการเคลื่อนไหวเครือขาย

3.2 กลุมที่ตอบวาผลการประชุมต่ํากวาความคาดหวัง ใหเหตุผลดังตอไปนี้
-

การจัดเปนกลุมใหญมากทําใหการถายทอดของวิทยากรถึงผูฟงไมทั่วถึง/ไมเหมาะสม
ขาดเอกสารบางอยาง
เขาประชุมไมครบทั้งสองวัน
ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้(จดหมายสงถึงพยาบาลชุมชนภาคอีสานทุกคน)
คิดวางานวิจัยบางเรื่องยังไมมีคุณภาพเพียงพอ
งานวิจัยที่นําเสนอไมสามารถนําไปประยุกตใชได
ไดบาง ในเรื่องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดรบั ความเขาใจมากขึ้น แตอาจารยมี
เวลาใหความรูนอย
ไดรับ CNEU
บางหัวขอทีต่ อ งการยังไมไดนําเสนอตามหัวขอที่กําหนด
ปจจัยงานมากและการแกปญหาบางอยางตองอาศัยความรวมมือและภาคสวน
เปนการนําเสนอผลงานวิจัยมากเกินไป
ผลงานที่นําเสนอไมคอยเกี่ยวของกับวิชาชีพ แตก็สามารถนําไปปรับใชได และงานวิจัยยังไม
พรอมที่จะนําเสนอเทาที่ควร
ไมคอยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําวิจัยสําหรับคนที่ยังไมเคยทํางานวิจยั มากอน
ไมไดเขารวม เสียดายมาก ทราบวาวันแรกดีมากทีเดียว
ไมมีหัวขอมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน
เรื่องที่จัดขึ้นไมมีความหลากหลายเทาทีค่ วร
เรื่องที่สนใจบรรยายคนละหองไมสามารถเขาไปฟงไดครบ
เวลาการบรรยายของวิทยากรนอย
สามารถพัฒนาตนเองไดประสบการณงานวิจัยมากขึ้นพัฒนางานไมมากเนื่องจากหัวขอ
งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับงานมีนอย
หัวขอตนทุนเด็กและเยาวชนไทยใหชั่วโมงอาจารยนอยมาก ควรจะเพิ่มเวลาใหอาจารยมากกวานี้
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4. บทบาทของพยาบาลชุมชนที่ควรมีตอสังคม : ความคิดเห็นของผูเขารวม
ประชุม
-

นักจัดการปจจัยแวดลอมทีเ่ ปนสาเหตุของการเจ็บปวย/การคนหาโรคกลุมเสี่ยง
ตัวหลักในการจัดกิจกรรมรณรงควันพยาบาลที่ยิ่งใหญ
การชวยเหลือสังคมในรูปแบบอื่น ๆ
ตัวกลางเชื่อมโยงกับบุคคลสําคัญในชุมชน เชน ผูนําชุมชน นักการเมือง เขาใจปญหาทาง
การเมืองดวย
ผูดูแลในชุมชนแบบองครวม/การดูแลแบบองครวม และดูแลเยาวชนเปนการทํางานเชิงรุก
เขาไปในครอบครัว
บทบาทการเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาและดูแลใหคําแนะนําประชาชนในพื้นที่
ผูติดตอประสานงานกับองคกรเครือขายในชุมชน
บทบาทถายทอดความรูดานการดูแลตนเอง
ผูใหบริการดวยหัวใจของความเปนมนุษยและเขาใจธรรมชาติของชุมชน /เขาใจในความเปน
ตัวตนของผูปว ย/ดูแลผูปว ยองครวม
การเปนแบบอยางที่ดีทางดานสุขภาพและการเปนขาราชการเพื่อประชาชนในชุมชน
บทบาทการเผยแพรขอมูลทางวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพของตนเองและคนในชุมชน /กระตุน ใหชุมชนมีสว นรวมในการพัฒนา
การมีสวนรวมที่จะเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนรวมกับ
เครือขาย
รวมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ
รวมสรางทัศนคติทถี่ ูกตองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
การสรางเสริมความเขมแข็งในการดําเนินงานดานสุขภาพของภาคีเครือขาย
เกิดแนวความคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพหนวยปฐมภูม/ิ Home Health Care
ชวยผลักดันสังคม/นโยบายดานสุขภาพ ขับเคลื่อนสภาวะสุขภาพกับ อปท. เชน รวมวางกฎ
บัญญัติกบั เทศบาล ชุมชน
ผูชี้นําสังคมดานการสงเสริมสุขภาพ
ผูพัฒนาองคความรูในดานวิชาการใหมากขึ้น จะทําใหเกิดประโยชนตอการบริการผูปวยและ
ชุมชนไดครอบคลุม
คิดนวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนางาน
เปนผูนําในดานสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพใหชุมชน
บทบาทในการสนับสนุนใหกําลังใจและกระตุน
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5. สิ่งที่ไดรับหรือเรียนรูจากการเขารวมประชุมครั้งนี้ ที่สําคัญๆ คือ
5.1 ดานความรู/วิชาการ/นโยบาย มีรายละเอียดดังนี้
ดานกระบวนการวิจัย ผลการวิจัยและการบริการ
- ความสําคัญของการทําวิจัย หลักการวิจัย หัวของานวิจัยนาสนใจ
- การทํา R2R เพื่อพัฒนางาน
- ไดรับรูแหลงหาขอมูลและแหลงที่จะปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย
- องคความรูใหม ๆ จากการนําเสนองานวิจัย
- การทํารูปแบบงานวิจัย รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย
- ความรู/ขอมูลที่แตกตางเพื่อนําไปปรับกับการทํางาน
- ความรูใหม ๆ ในการดําเนินงานในชุมชน
- ความรูไดที่จากงานวิจัย สุขภาพ วิชาการใหมๆรวมทั้งความรูและประสบการณจากวิทยากร

เรื่องทุนชีวติ -การดูแลเด็ก-วัยรุน
-

การเขาใจการเลี้ยงลูกวัยรุน
การเขาใจเด็กวัยรุน
การดูแลเด็ก 3-6 ป
การดูแลเด็กและวัยรุน
การทํางานกับวัยรุน ปญหาของเด็กและวัยรุน
การสรางดานทุนชีวติ เด็กและเยาวชนไทย เรียนรูตนทุนทางสังคม
เกี่ยวกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพสต.)

- การเตรียมสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
- ไดทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัตขิ องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
- เสนอแนวทางการขยายเครือขายภาคประชาชน
- แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
- เรื่องการดําเนินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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5.2 ทักษะการวิจัยและทักษะ/เทคนิคอื่นๆ
- การเขาใจบุคคลอื่น / เขาใจคนอื่นมากขึ้น
- กระบวนการจัดทําวิจัย เชน การเก็บรวบรวมขอมูล การทําโจทยวิจัยงายกวาที่เคยเห็นมา การ
-

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
การเขาถึงการมีสวนรวมของชุมชน
การคืนขอมูลสูชุมชน
การจัดการการเรียนรูและการศึกษาวิจัย
การจัดการขอมูลเพื่อนําเสนอ
การใชองคความรูเพื่อพัฒนาตน
การทํางานเปนทีมของทีมพยาบาลซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัด
การนําขอสรุปของการวิจัยไปใชประโยชนหลายเรื่อง
การปรับบริการแกผูปวย
การเปนผูฟงที่ดี ไดฟงขอมูลรอบทิศทางของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการพูด เทคนิคการฟงผูอื่น
การมองงานประจําใหเปนงานวิจัย
ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ครือขาย/ไดพบกับคณะทํางานที่อื่น
ไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทแตละบริบทของพยาบาล
ไดเรียนรูเครือขายตาง ๆ
ทักษะการจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
ประสบการณการเรียนรูเพิม่ ขึ้น / ประสบการณการทํางานเพื่อนํามาปรับใช
เปดมุมมองใหมกับการรับฟงผลการวิจัย/เปดโลกทัศนในการทํางานในงาน

- 24 -

5.3 ดานทัศนคติ/ความรู- ความเขาใจที่ไดจากการจัดประชุมวิชาการ
-

การทํางานดวยจิตใจที่มุงมั่น/การทํางานที่ทําจากหัวใจ
การทํางานที่จะไดดีตองเริ่มที่พื้นฐาน
การทุมเทของคุณพยาบาลในทุกสิ่งทุกอยาง
การรับรู ตระหนักรู เทาทัน ผูปวยเพื่อปรับบริการ
กระบวนการเรียนรู วิธีคิด
กําลังใจในการผลักดันใหตอ งการทํางานวิจัยตอ
เข็มทิศแนวทางการดําเนินงาน
จุดประกายใหอยากทํางานวิจัย
ไดเสริมแรงบันดาลใจในการทํางานในชุมชน
ไดเห็นมุมมองที่ดีจากการวิพากษผลงาน
ทราบการเคลือ่ นไหวของพยาบาลชุมชน
ทราบแนวทางการทํางานจากผลการวิจัยที่นําเสนอ
เทคนิคหรือลูท างการพัฒนาแนวความคิดสูการพัฒนาชุมชน
แนวคิดการทํางานในชุมชนเพื่อเสริมสรางคุณภาพประชาชนในชุมชน
แนวคิดการพัฒนาสถานีอนามัยใหเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
แนวทางการเขียนวิจัยจากปญหาของชุมชน
แนวทางการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนดวยงานวิจัย
พลังพยาบาลชุมชนที่มีผลงานวิจัยเปนทีย่ อมรับจะสงผลตอการพัฒนางานใหดีขึ้นเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในที่สุด
มีกําลังใจที่ดีที่จะริเริ่มทําวิจัยในงานประจําที่หนวยงาน
มุงมั่นพัฒนางานสูการพึ่งพาดูแลสุขภาพดวยตนเองของชาวบาน
สรางสรรคผลงานใหดีขึ้น/สาระจากผลงานวิจัยที่นาสนใจ
เห็นภาพเครือขายการทํางานของชมรมเชื่อมกับภาคอื่น ๆ ในทุกระดับ
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5.4 ดานอื่นๆ

-

การนําเสนอพื้นที่ตวั อยางการทํางานดานสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชน/อปท
การมีสวนรวมของชุมชน(อบต.)
กิจกรรมของชมรม
ความเขมแข็งของชมรมพยาบาลชุมชน
ความคาดหวังและมุมมองของผูรับบริการตอระบบบริการสาธารณสุข
การแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม
การขยายเครือขายและการพัฒนารูปแบบสุขภาพ
การตั้งครรภครั้งแรกของมารดาอายุนอยกวา 20 ป
ความพยายามและความเขมแข็งของพยาบาลชุมชน
ความสามัคคีของพยาบาลชุมชน
ความสามารถของพยาบาลกับการทําวิจยั
ไดรับหนวยกิต
ไดเรียนรูการทํางานของพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ
นวัตกรรม
นําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
เนื้อหาสาระที่นาสนใจจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ
แนวคิดหลักในการทําวิจัย
แนวทางการแกไขปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพและหนวยงาน
แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมดูแลตนเอง
แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของเครือขาย
ผลการวิจัย แนวทางการลดการบริโภคสุขภาพในเด็กอายุ 12-15ป
ผลการวิจัยตาง ๆ เปนแนวทางการทําวิจยั ตนเอง
พยาบาลตองมีการพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองและบริหารจัดการตนเองไดมากขึ้น
มีการศึกษาเชิงคุณภาพจะทําใหทราบขอเท็จจริงเพื่อพัฒนางานสูคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน
มีทีมวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
มุมมองในการทํางานในชุมชนและวิชาชีพ
ระบบการจัดการชุมชน
รูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
เรียนรูการทํางานของเพื่อน
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6. การนําสิ่งที่ไดรับจากการประชุมไปใชประโยชน
6.1 ประโยชนตอผูรับบริการ ประชาชนและ/หรือ ตอระบบบริการ
-

การจัดบริการโดยคํานึงถึงผูรับบริการ
การดูแลผูปวย AM,HT
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย
การเขาใจบุคคลอื่น
การดูแลลูกในวัยรุน การเขาใจคนอื่น
การดูแลวัยรุน
การสงเสริมพฤติกรรมดูแลตนเองของ PT DM,CKB
เกิดวงลอสุขภาพ ภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลเปนขั้นตอนและมีระบบ

6.2 ประโยชนในเชิงการวิจัย/การเพิม่ พูนความรู- ทักษะดานนี้
-

การคืนขอมูลสูชุมชน
การคนหาปญหา
การทําวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน
จัดระบบสนับสนุนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและการทําวิจัย
ทักษะการฟง
ทํางานวิจัยเพือ่ พัฒนางาน
ทําวิจัยในลักษณะ R2R
ผลงานวิจัยไปปรับเปนแนวทางใยการพัฒนางาน ไดแก งานกลุมวัยรุน, เบาหวาน เปน
ตน

6.3 ประโยชนตอทีมงาน และ/หรือ องคกร/หนวยงาน
- กระบวนการทํางาน

6.4 ประโยชนตอชุมชน
- แนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบการพัฒนาสนุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม
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6.5 ประโยชนตอตนเอง/วิชาชีพ
-

การขับเคลื่อนพัฒนางาน ศสช.
การเตรียมสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
การบูรณาการในการจัดการเรื่องการสอนนักศึกษาพยาบาล
การปรับปรุงคลินิกชนบท
การอบรมการสรางทุนชีวติ
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมใน PCU
ความมีพลังใจในการทํางานเพื่อสังคมตอไป
เตรียมพรอม ของสถานีอนามัยสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เทคนิคการเขาใจวัยรุน
สรางแรงบันดาลใจในการทํางานตามบทบาทของพยาบาลชุมชนมากขึ้น

7. ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานทางสังคมของ
พยาบาลชุ ม ชน และ/หรื อการจั ดกิจกรรมต างๆ ต อไป พบว า ผู เข าร ว ม
ประชุมในเวทีวิชาการภาคอีสาน มีขอเสนอแนะตาง ๆ ที่สามารถจําแนกเปน 3 สวนใหญ ๆ
ดังนี้คือ
7.1

ขอเสนอแนะตอชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย
a. การจัดประชุม : ควรมีการจัดประชุมวิชาการตามภาคประจําปอยางตอเนื่อง ดังคํา
กลาวที่วา.. “อยากใหมีอีกบอยๆ” หรือ “ควรจัดการประชุมแบบนี้อีก” หรือ ควรมี
การจัดทุกจังหวัด โดยมีวิทยากรชุดเดียวกัน ดังที่กลาววา... “อยากใหมีการจัด
ประชุมระดับจังหวัดบาง(ถาทําไดคะ)”
b. การประชาสัมพันธ
i. ควรสื่อสารและประสานงานใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่
ii. ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ/สื่อสาร กิจกรรม-โครงการของชมรมฯ
ใหหลากหลายขึ้นและเขาถึง ครอบคลุมกลุมเปาหมายอื่นๆ ทั้งพยาบาล
ชุมชน พยาบาลชุมชนใน PCU พยาบาลศูนย/ทั่วไป ดังคํากลาวที่วา “ใน
การประชุมวิจัยรุนตางๆ การประชาสัมพันธนอยมาก ไมทราบวามีการจัด
ประชุมจึงไมไดสมัคร” “ควรสงถึงพยาบาลชุมชนใน PCU” และ “ควรมีการ

- 28 -

ประชาสั มพันธ ใ ห พยาบาลที่มิใ ชพ ยาบาลชุม ชนเข าร ว มด ว ย เพื่อจะได
เรียนรูรวมกัน เขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น”
iii. ควรประชาสัมพันธบทบาทของชมรมฯ / หนาที่ / กิจกรรมใหชัดเจน
c. การจัดการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ/การอบรม/กิจกรรมวิชาการตาง ๆ
i. ควรมีการจัดอบรมนักวิจัยรุนใหมเรื่อยๆ / ขยายNodeมากๆ / จัดอบรม
วิจัยใหโรงพยาบาลชุมชน
ii. อยากใหมีเครือขาย ครูพี่เลี้ยงการทําวิจัย โดยอาจแบงเปนโซนรับผิดชอบ
ภายในจังหวัด
iii. อยากใหจัดอบรมเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรในประเด็นสําคัญอื่นๆตอไป
iv. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบแยกหมวดหมู(เฉพาะเรื่อง) เชน
DM HT ผูปวยเรื้อรัง เด็ก ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนที่เปนประโยชนและตอยอด
v. โจทยวิจัยควรมาจากปญหาจริง
d. ขอเสนอแนะอื่นๆ
i. ใหชมรมทําสิง่ ที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป
ii. ขอใหเขารวมกับชุมชนดวยความจริงใจ
iii. ควรมองกวางกวาที่จะคิดเพียงวาไมใชงานของเรา
iv. “ควรจัดกอนมีการเลือกตั้งสภาการพยาบาลและใหผูสมัครไดมีโอกาส
ประชาสัมพันธเปนทีมจากชมรม”
v. แสวงหาความรวมมือจากภาคีอื่นๆ และขยายเครือขายจากชองทางการ
สื่อสารที่หลากหลายสูหนวยงานอื่น ๆ ที่มีผลงานดานการดูแลทางสังคม
vi. พยาบาลชุมชนควรมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม
vii. “พยาบาลชุมชนเหนื่อยมาก การทํางานที่ไมมีวันจบ อยากใหชมรม
ชวยเหลือพยาบาลทํางานในสถานีอนามัยมีความกาวหนาในการทํางาน
ดวยคะ”
7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการจัดเวทีประชุมวิชาการในครั้งตอไป
ดานการประชาสัมพันธ
7.2.1 ควรมีการประชาสัมพันธงานประชุมใหมากขึ้นดวยชองทางที่
หลากหลาย ครอบคลุมในพืน้ ที่
ดานองคประกอบของการจัดประชุม/การจัดกิจกรรมในการประชุม
7.2.2 การนําเสนอผลงาน/รูปแบบการจัด-เวที/ความพรอมตาง ๆ
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7.2.2.1 ผูนําเสนอควรนั่งนําเสนอ ไมควรยืน
7.2.2.2 ควรนําเสนอผลงานวิจัยที่เดนๆ นาสนใจ ในจํานวนที่พอเหมาะ
และควรนําเสนอประเด็นผลจากการคืนขอมูลวาเกิดผลดี / ผล
ตอสุขภาพ/ระบบสุขภาพอยางไร
7.2.2.3 ความพรอมของอุปกรณ/สื่อประจําหองยอย
7.2.2.4 ความพรอมของวิทยากรหองยอย/ทีมงานประจําหองยอย
7.2.2.5 การแยกหองยอยทําใหคนนอยควรรวมหองใหนอยลง
ดานบทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของผูเ ขารวม
7.2.3 ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสามารถใหผูเขารวมกิจกรรมไดมากขึ้น
7.2.4 ควรเพิ่มบทบาทของผูเขารวมประชุมในกิจกรรมตางๆมากขึ้น
7.2.5 สวนของการนําเสนอผลงานวิจัยจํานวนมากทําใหผูเขารวมมีบทบาท
การมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ นอย
เอกสารการประชุม
7.2.6 ควรมีการเผยแพรเอกสารงานวิจัยแกสมาชิกที่ไมไดเขารวม เชน มีการ
จัดทําเปนวารสาร หนังสือ หรือบทความวิชาการ จัดจําหนายแก
สมาชิกที่สนใจ
7.2.7 ควรจัดทําเปนลักษณะสรุปบทเรียนเพื่อเผยแพรใหเขาถึงในทุกวิชาชีพ
ไดงาย
องคประกอบอื่น ๆ ของงาน
7.2.8 ควรเพิ่มบทบรรยายเนื้อหาของ นพ.สุริยเดว ทรีปาตีมากกวานี้ เพราะ
ไดประโยชนมากในชีวติ ประจําวันและการดําเนินงานโดยหลักๆ
7.2.9 ควรเพิ่มการจัดนิทรรศการ
7.2.10 ระยะเวลาควรเปน 3 วัน

- 30 -

ผลการประเมินผูรับประโยชนของเวทีวิชาการระดับภาค :
ภาคใต

1. ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม/ผูใหขอมูล
1.1 ลักษณะทัว่ ไป : เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ/สถานภาพ หนวยงานที่สังกัด และ
ตําแหนงหนาที่
ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทัว่ ไป

จํานวน

เพศ
หญิง
ชาย
ไมระบุ

รอยละ

รวม

125
4
1
130

96.2
3.0
0.8
100.0

รวม

51
20
37
5
1
16
130

39.2
15.4
28.5
3.8
0.8
12.3
100.0

16
2
92
15
5

12.3
1.6
70.8
11.5
3.8

อายุ
20-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
50-59 ป
60 ปขึ้นไป
ไมระบุ
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ
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ลักษณะทัว่ ไป

จํานวน
รวม

อาชีพ/สถานภาพ
ขาราชการ
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ (ทําสวน,ลูกจางชั่วคราว)
ขาราชการบํานาญ
คาขาย-ธุรกิจสวนตัว
ไมระบุ
รวม
หนวยงานทีส่ ังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ. สสจ. สสอ. สอ.)
หนวยงานอื่นๆ
(อสม. สปจ.สตูล และคณะพยาบาล มอ.)
ผูสนใจทั่วไป/ไมมีสังกัด
อบจ./อบต.
ส.ส.ส.
ไมระบุ
รวม
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
,พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
อื่นๆ (นักศึกษาพยาบาล นายกสโมสร
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ประธานชมรมพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ภาคใต ผูชว ยผูปฏิบตั ิงาน ผูตรวจสอบ
ภายใน เลขานุการชมรม อสม.อําเภอ
หาดใหญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ,
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
ไมระบุ
รวม
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รอยละ
130

100.0

74
46
5
1
1

56.9
35.4
3.8
0.8
0.8

3
130

2.3
100.0

106

81.5

7
7
2
1
7
130

5.4
5.4
1.5
0.8
5.4
100.0

50

38.5

12

9.2

2
66
130

1.5
50.8
100.0

จากตารางที่ 1 เพศและสถานภาพ-อาชี พ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดเปนเพศหญิง (รอยละ 96.2) สําหรับเพศชาย มีเพียง
รอยละ 3.0 ขณะที่มีผูไมประสงคระบุเพศอีกจํานวน 1 ราย จึงอาจกลาวไดวา ผูรับประโยชนจาก
การประชุมครั้งนี้ ยังคงเปนเพศหญิงเปนสวนใหญ ซึ่งเปนที่เขาใจไดดีวาทําไมจึงเปนเชนนั้น
เพราะเมื่อพิจารณาปจจัยดานอื่น ๆ ควบคูกันไป อาทิเชน อาชีพ ตําแหนงหนาที่ สถานภาพ
และหนวยงานที่สังกัดของผูใหขอมูล ก็พอจะเขาใจไดวา ผูเขารวมสวนใหญมีตําแหนงหนาที่หรือ
สถานภาพ เปนพยาบาล (ซึ่งเปนอาชีพของสตรี) และสังกัดหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข (รอยละ 56.9) และรองลงมาคือกลุมที่ตอบวา มีสถานภาพเปนนิสิต-นักศึกษา ซึ่งมี
สูงถึงรอยละ 35.4 ซึ่งสวนใหญมาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในภาคใต ซึ่งจะเห็นไดวา
ผูเขารวมทั้งสองกลุมรวมกันแลว มีสูงกวารอยละ 90 เลยทีเดียว
ดานอายุ พบวา อายุเฉลี่ยของผูเขารวมคือ 32 ป ในขณะที่ผูเขารวมที่มีอายุนอยที่สุด
คือ 20 ป และอายุมากที่สุด คือ 61 ป เมื่อพิจารณากลุมอายุผูเขารวมประชุมที่มากที่สุด พบวา
เรียงลําดับตามสัดสวนดังนี้คือ กลุมอายุ 20-29 ป มีรอยละ 39.2 รองลงมาคือกลุมอายุ 40-49 ป
(รอยละ 28.5) และกลุมอายุ 30-39 ป (รอยละ15.4) ดังนั้น กลุมใหญที่สุดคือ กลุมที่มีอายุ
ระหว าง 20-29 ป ซึ่ ง พบวาสว นใหญเ ปน นิสิต นั ก ศึก ษาพยาบาลและ อันดั บ 2 คื อ กลุ มวั ย
กลางคน (ซึ่งมีอายุระหวาง 30-49 ป)
ดานการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 70.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาโท รอยละ 12.3 และ11.5 ตามลําดับ
ดานหนวยงานที่สังกัด ดังที่กลาวไปขางตนแลววา ผูใหขอมูลสวนใหญประกอบอาชีพ
เปนพยาบาลมากที่สุด ดังนั้น หนวยงานที่สังกัดของบุคลากรหรือผูเขารวมกลุมนี้ ก็คือ กระทรวง
สาธารณสุข ครอบคลุม ทั้งโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ และ สถานีอนามัย ขณะที่ภาคีสุขภาพระดับชุมชน ไดแก อสม. ชมรม อสม.ระดับอําเภอ
มีเพียงจํานวนนอย เชนเดียวกับหนวยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ก็มีจํานวนนอย
เช น กัน ไมวา จะเป น สปจ.สตู ล คณะพยาบาลศาสตร มอ. วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา และ อบต./อบจ. ซึ่งมีผูเขารวมระหวาง 2-7 คน เทานั้น
โดยสรุป เมื่อพิจารณารายละเอียดของผูเขารวมทั้งหมด พบวา การจัดเวทีประชุม
วิชาการภาคใตไดรับความสนใจจากภาคสวนอื่นๆ เพิ่มขึ้นบางเล็กนอย ไดแก ผูเขารวมที่มาจาก
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สถาบันการศึกษา เช น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา และ ภาคประชาสังคม/ภาค
ประชาชน เชน ชมรมพยาบาลเวชปฏิบัติภาคใต และชมรม อสม.อําเภอหาดใหญ
สําหรับกรณีการขยายตัวของประเภทผูเขารวม จากขอมูลดังกลาวขางตน อาจกลาว
สรุปไดวา มีการขยายตัวของกลุมผูรับประโยชนจากกลุมวิชาชีพหลักหรือกลุมเปาหมายหลัก ซึ่ง
ก็คือ กลุมพยาบาล ไปสูภาคประชาสังคม/ภาคประชาชนมากขึ้น แตเปนการเพิ่มในสัดสวนที่ไม
มากนัก หรือ เกิดการขยายตัวไปสูกลุมอื่น ๆ ไดบางเพียงเล็กนอย ซึ่งก็ไมใชสิ่งที่นาประหลาด
ใจแตประการใด เพราะชื่อเรื่องและเนื้อหาการประชุมวิชาการ ก็เปนชื่อ-เนื้อหาสาระที่จํากัด
ขอบเขตหรือจํากัดกลุมผูเ ข าร ว มไปในตัวอยูแลว ดังนั้ น ถาแผนงาน ฯ ต องการใหเ กิดการ
ขยายตัวของผูเขารวมประเภทตาง ๆ มากขึ้น หรือเกิดการกระจายความรู ของแผนงาน ฯ สู
ภาคสาธารณะไดอยางแทจริง ก็อาจจะจําเปนตองคิดคนกลยุทธตาง ๆ โดยเฉพาะภาษาหรือชื่อ
เรื่องการประชุมที่ใชสื่อสารกับภาคสาธารณะ ซึ่งไมควรมีความเปนวิชาการหรือแข็งทื่อมาก
เกินไป ซึ่งนาจะชวยทําใหสื่อถึงบุคคลทั่วไปไดมากขึ้น เปนตน
1.2 การเปนสมาชิกชมรม ฯ และจํานวนวันที่เขารวมประชุม
การศึกษาครั้งนี้ ไดใหความสนใจในประเด็น “ทุนทางสังคม” ของแผนงาน ฯ และของ
ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทยที่มีอยูแลวในภาคใตประกอบกันไปดวย เพราะมองวา
เครือขายตาง ๆ ที่มีการเชื่อมกันอยูแลว ภายใตรมขององคกรของพยาบาลชุมชน หรือ ที่มีการ
รวมตัวกันทํากิจกรรมประเภทตาง ๆ ดวยความสมัครใจอยูแลวนั้น มีนัยสําคัญตอการที่จะทําให
เกิดการตอยอด และการเสริมพลังซึ่งกันและกันมากขึ้นไปอีก จึงมุงความสนใจไปที่ การเปน
สมาชิกชมรม ฯ หรื อ การเขารว มกิจกรรมตาง ๆ ของชมรม ฯ มากอนหนานี้ของผูเ ขารว ม
ประชุม
ตารางที่ 2 การเปนสมาชิกชมรมพยาบาลชุมชน ฯ
การเปนสมาชิกชมรม ฯ
เปนสมาชิก
ไมเปน
กําลังจะสมัคร
ยังไมรูจักชมรมฯ
ไมระบุ
รวม
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จํานวน
20
42
27
12
29
130

รอยละ
15.4
32.3
20.8
9.2
22.3
100.0

อยางไรก็ตาม จากตารางที่ 2 พบวา ผูใหขอมูลที่ระบุวาเปนสมาชิกของชมรม ฯ มีเพียง
รอยละ 15.4 และ บางทานระบุวา เปนสมาชิกชมรม ฯ มานานสูงสุดถึง 24 ป นอกจากนี้ ก็มีสิ่ง
ที่นาสนใจวา ผูเขารวมประชุมระบุวา กําลังจะสมัครเปนสมาชิกชมรม ฯ สูงถึงรอยละ 20.8
ขณะที่รอยละ 32.3 ตอบวา ไมไดเปนสมาชิกของชมรม ฯ และกลุมที่ตอบวายังไมรูจักชมรม ฯ
เลย ก็มีสัดสวนที่คอนขางสูงเชนกัน คือ สูงถึง รอยละ 9.2 และผูที่ไมระบุ หรือ ไมตอบคําถาม
ขอนี้ ก็มีสัดสวนที่สูงเชนกัน คือ สูงถึงรอยละ 22.3
ซึ่งขอมูลดังกลาวขางตนนี้ ลวนมีความสําคัญ ซึ่งทางแผนงาน ฯ ควรใหความสําคัญกับ
ประเด็นนี้ และ พยายามใชขอมูลดังกลาวใหเปนประโยชนในการคิดตอยอดหรือขยายผลการ
ทํางานของแผนงาน ฯ ตอไป
ตารางที่ 3 จํานวนวันทีเ่ ขารวมการประชุมวิชาการ
จํานวนวัน
2 วัน
1 วัน (ติดงาน, ฝกงาน, เปนนักศึกษาพยาบาล, มีงานดวน
และติดสอน)
อื่น ๆ (แตไมระบุ ซึ่งอาจเปนไดวา ครึ่งวัน หรือ วันครึ่ง หรือ
นอยกวานั้น)
ไมระบุ/ไมตอบ
รวม

จํานวน รอยละ
70
53.9
42

32.3

1
0.7
17
13.1
130 100.00

จากตาราง 3 ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือรอยละ 53.9 ระบุวาเขารวมการประชุมครบทั้ง 2
วัน แตผูที่ตอบวา เขารวมการประชุมเพียง 1 วัน ก็มีสูงถึงรอยละ 32.3 โดยกลุมนี้ใหเหตุผลวา
ติดงาน ติดธุระตาง ๆ เชน ติดสอน ติดเรียน หรือ มีงานดวน เปนตน สําหรับผูที่ไมยินดีใหขอมูล
สวนนี้ พบวามีสูงถึงรอยละ 13.1 แตก็อาจกลาวสรุปไดวา สวนใหญเขารวมประชุมครบตาม
กําหนดทั้ง 2 วัน
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1.3 การเขารวมกิจกรรม เหตุผลการเขารวม และการรับรูวัตถุประสงคของกิจกรรม
ตารางที่ 4 ประสบการณการเขารวมกิจกรรม/การประชุมวิชาการ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ /การประชุมวิชาการ
ไมเคย
เคย
ไมระบุ

จํานวน รอยละ
98
75.4
17
13.1
15
11.5
รวม
130 100.0

จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาผูใหขอมูลสวนใหญ หรือมากกวาสามในสี่ (รอยละ 75.4)
ตอบวา ยังไมเคยเขารวมประชุมวิชาการของชมรมพยาบาลชุมชน ฯ ไมวาจะเปนการประชุม
วิชาการระดับภาค หรือ ประชุมวิชาการประจําป หรือ เขารวมกิจกรรมอื่นใดของชมรมพยาบาล
ชุมชน ฯ หรือ แผนงาน ฯ มากอนหนานี้ ซึ่ง อาจกลาวในมุมกลับไดวา การเขารวมกิจกรรม
ประชุมวิชาการครั้งนี้ นับเปนครั้งแรก สําหรับผูที่ตอบวา เคยเขารวมการประชุมวิชาการใน
ลักษณะนี้มากอน พบวา มีเพียงรอยละ 13.1 เทานั้น ดังนั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การจัด
ประชุมวิชาการระดับภาค เปนการเปดโอกาสใหกับคนในทองถิ่น-ภูมิภาค ไดเขารวมมากขึ้น
และถามีการดําเนินการตาง ๆ หรือ การกําหนดรูปแบบใหม ๆ ในการประชุม เพื่อใหผูเขารวม
เหลานี้ไดมีบทบาทในดานตาง ๆ มากขึ้น ก็จะยิ่งทําใหคนเหลานี้รูจักกันมากขึ้น และนําไปสูการ
เชื่อมกันเปนเครือขายระดับชุมชนทองถิ่นไดมากขึ้น หรือ รวดเร็วขึ้น ซึ่งถาแผนงาน ฯ กระทํา
เชนนี้ได หรือ ใหความสําคัญกับกระบวนการตรงนี้มากขึ้น จะเปนการชวยสรางเครือขายทาง
สังคม หรือที่เรียกกันวา “ทุนทางสังคม” (social capital) ใหมีเพิ่มขึ้นในชุมชนทองถิ่น และจะ
สามารถเปนอีกกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญในการรวมกันสราง “สุขภาวะ” ใหกับคนในทองถิ่น

- 36 -

ตารางที่ 5 เหตุผลของการเขารวมประชุมวิชาการ
เหตุผลของการเขารวมประชุมวิชาการครั้งนี้
จํานวน รอยละ
สนใจเขารวม เพราะเปนประโยชนตอการทํางาน
95
73.1
เหตุผลอื่น ๆ เชน เก็บเกี่ยวประสบการณ,เปนประโยชนตอการศึกษา,
หัวหนามอบหมายใหมาประชุม, มาพรอมกับอาจารยพยาบาล, เปน
11
8.5
ผูรับผิดชอบงานดูแลผูสูงอายุ, นาสนใจ และวิทยากรนาสนใจ เปนตน
เปนทีมงานของโรงพยาบาล
9
6.9
เปนเครือขายของชมรม
5
3.9
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
2
1.5
ไมระบุ
8
6.1
รวม
130 100.0
ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือเกือบสามในสี่ (รอยละ 73.1) ไดใหเหตุผลของการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับภาคในครั้งนี้วา มาจากความสนใจ เพราะมองวาเปนประโยชนตอการ
ทํางาน สําหรับกลุมรองลงมา หรือรอยละ 8.5 ไดใหเหตุผลไวดังนี้ เชน เก็บเกี่ยวประสบการณ
เปนประโยชนตอการศึกษา หัวหนามอบหมายใหมาประชุม เปนประโยชนตอการทํางาน เชน
การดู แ ลผู สู ง อายุ หรื อ บางท า นระบุ ว า ตั ว วิ ท ยากรน า สนใจและน า จะได รั บ ประโยชน จ าก
วิทยากร ขณะที่ รอยละ 6.9 เขารวมเพราะเปนทีมงานของโรงพยาบาล สําหรับผูที่ตอบวา เขา
รวมเพราะเปนเครือขายของชมรม ฯ มีรอยละ 3.9 สําหรับกลุมที่ตอบวา เขารวมเนื่องจากเปนผู
มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่นั้น มีเพียงรอยละ 1.5 เทานั้น
ตารางที่ 6 การรับรูวัตถุประสงคสําคัญของการจัดประชุม
วัตถุประสงคสําคัญ
ขยายเครือขายและขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริม
สุขภาพ
เวทีวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยชุมชน
ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน
ระดมความคิดสมาชิกเครือขายในการวางแผน
อื่น ๆ

จํานวน รอยละ
47
36.2

รวม
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43
12
7
21
130

33.0
9.2
5.4
16.2
100.0

จากตารางที่ 6 ผูใหขอมูลจํานวนมาก (รอยละ 36.2) ระบุวาวัตถุประสงคสําคัญของการ
จัดประชุมในครั้งนี้ เปนการขยายเครือขายและขับเคลื่อนการพั ฒนารู ปแบบการสร างเสริม
สุขภาพ รองลงมาในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก หรือ รอยละ 33.0 คือกลุมที่ระบุวา การจัด
ประชุมครั้ งนี้ เปน เวทีวิ ชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยชุมชน ขณะที่กลุมที่ร ะบุวา เปนการ
ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน มีเพียงรอยละ 9.2 และอีกรอย
ละ 5.4 ระบุวา เปนการประชุมระดมความคิดของสมาชิกเครือขายในการวางแผนการทํางาน
ของแผนงาน ฯ เปนตน

2. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดประชุมวิชาการระดับภาค
สําหรับการวัดระดับความพึงพอใจ ไดจัดแบงเกณฑตามระดับคะแนน 5 กลุม หรือ 5
ระดับดังนี้คือ
ระดับคะแนน
เกณฑความพึงพอใจ

1.00-1.49 = 1.50-2.49= 2.50-3.49= 3.50-4.49= 4.50-5.00=
นอยที่สุด

นอย
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ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานประชุมวิชาการพยาบาลชุมชน
หัวขอ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

คาเฉลี่ย

เกณฑ

1. วิทยากร (ภาพรวมทั้งหมด)

14.05

76.86

9.09

4.05

มาก

2. เนื้อหาสาระของกิจกรรมตางๆที่จัด/
ประโยชนที่ทานไดรับ
3. รูปแบบการจัดงาน

16.39

69.67

13.93

4.02

มาก

9.84

69.67

20.49

3.89

มาก

4. องคประกอบอื่นๆของงาน เชน เอกสาร
การประชุม นิทรรศการ รางวัลพยาบาล
ชุมชนดีเดน ฯลฯ
5. บทบาท/การมีสวนรวมของทานในเวที
การประชุมวิชาการครั้งนี้

12.30

68.03

17.21

2.46

3.90

มาก

4.92

34.43

40.16

16.39

3.20

ปาน
กลาง

6. บทบาทของพยาบาลชุมชนในการทํางาน
สังคม จากการจัดงานครั้งนี้
7. กิจกรรม-รายการตางๆที่จดั ในการประชุม
ครั้งนี้
7.1 ปาฐกถานําเรื่อง สุขภาพดี...วิถีใต โดย
นพ.สุเทพ วัชรปยานนท
7.2 เรื่องเลา งานวิจัยเชิงคุณภาพกับการ
แกไขและเชื่อมโยงปญหาสุขภาวะสู
ชุมชน และการวิพากษงานวิจัย
7.3 นําเสนองานวิจัยเรื่อง การตั้งครรภใน
วัยรุน และเรื่องการฝากครรภในระยะ
เริ่มแรกของการตั้งครรภ
7.4 วิพากษและขอเสนอแนะการบริการที่
ตอบสนองมารดาวัยรุน
7.5 นําเสนอพื้นที่ตนแบบการทํางานดาน
สุขภาพกับการมีสวนรวมของชุมชน
พรอมการวิพากษและขอเสนอแนะ
7.6 อภิปรายหมู "มุมมองการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน" ตามนโยบาย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/
การมีสวนรวม/การกระจายอํานาจ
และการวิพากษ
7.7 เวทีระดมสมอง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการมีสวนรวมพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนตามบริบทสังคมภาคใต
7.8 ปญหาสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย
และแนวทางการสรางทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชนไทย โดย นพ.สุรยิ เดว
ทรีปาตี

7.56

68.91

23.53

3.84

มาก

15.52

68.10

16.38

3.99

มาก

16.24

64.10

18.80

3.96

มาก

16.24

68.38

15.38

4.01

มาก

17.39

73.04

9.57

4.08

มาก

12.61

63.96

23.42

3.89

มาก

15.45

66.36

18.18

3.97

มาก

14.95

66.36

18.69

3.96

มาก

21.57

67.65

10.78

4.11

มาก
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0.85

4.10

สําหรับดานความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม พบวา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก โดยที่รายการ/กิจกรรมที่นําเสนอโดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เกี่ยวกับปญหาสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนไทย และแนวทางการสรางทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ไดรับคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยสูงสุด (4.11) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอกิจกรรมวิพากษและขอเสนอแนะการ
บริการที่ตอบสนองมารดาวัยรุนไดรับคะแนนความพึงพอใจระดับมากเชน (4.08) สําหรับความ
พึงพอใจตอวิทยากร (ภาพรวมทั้งหมด) อยูที่ระดับมากเชนกัน (4.05)
สําหรับคะแนนความพึงพอใจที่ต่ําที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของทุกรายการที่
ทําการประเมิน) ก็คือ บทบาทหรือการมีสวนรวมของผูเขารวมประชุม เนื่องจากผูเขารวมประชุม
ไมมีบทบาทใด ๆ ยกเวนการเปนผูรับฟง คะแนนความพึงพอใจจึงต่ําสุด ที่คาเฉลี่ย 3.20 ซึ่งอยู
ในเกณฑความพึงพอใจระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมมี
บทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น แผนงาน ฯ ควรใหความสําคัญกับประเด็นนี้ และ ควร
คิดคนกลยุทธและรูปแบบตาง ๆ ในการประชุมแนวใหมที่จะเอื้ออํานวยใหผูเขารวมประชุมมี
บทบาทมากขึ้น อันจะนําไปสูความพึงพอใจตอการขับเคลื่อนของแผนงาน ฯ มากยิ่งขึ้น

3. ความคาดหวังของผูเขาประชุมและการบรรลุสิ่งที่คาดหวัง
สําหรับความคาดหวังที่มีตอ การประชุมและการบรรลุสงิ่ ที่คาดหวังนั้น พบวา คําตอบ
สวนใหญของผูใหขอมูล สามารถจําแนกออกเปนดานตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ คือ
ความคาดหวังเชิงการเรียนรูสิ่งใหม ๆ


มีความรูและความเขาใจในการทํางานของพยาบาลชุมชน



มีความรูเขาใจเกี่ยวกับปญหาสุขภาพของชุมชนมากขึ้น



นําแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพชุมชนมาอภิปรายใหขอคิดนําไปปรับใชได



ไดรับฟงประสบการณเพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางาน
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ความคาดหวังตอการเรียนรูการวิจัยเชิงคุณภาพและบริบทของภาคใต









ตองการรับรูขอ มูลขาวสารดานสาธารณสุขที่เปนปญหาในปจจุบัน / การเก็บขอมูลที่
มีระบบ
มีความเขาใจเรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพ /เรียนรูการมีสวนรวมชุมชนแตละพื้นที่ของ
ภาคใต
ไดรับทราบผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางสุขภาพ/ เขาใจการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
รับฟงประสบการณในการทํางานวิจัย / ไดแลกเปลี่ยนความรูและแนวคิดการดูแล
ผูปวยและชุมชน
การดูแลผูปวยในชุมชนภาคใต / ทราบวิถีชีวติ ของคนมุสลิมมากยิ่งขึ้น

ความคาดหวังตอการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณกับเครือขาย





เกิดเครือขายพยาบาลชุมชนที่มีความรัก สามัคคีกัน ดวยความจริงใจ / เห็นการ
ทํางานและวิธกี ารทํางานแระประสานงานของชมรมพยาบาลมากขึ้น
มีการรวมประสานงานระหวางชมรมพยาบาลชุมชนกับทีมโรงพยาบาลศูนย
ทําความรูจักกับชมรมพยาบาลชุมชน / อยากเจอ อ.ปู พี่ออย พี่ยา พี่ ๆ ที่เคยเปน
พี่เลี้ยงตอนอยูที่โคราช / ไดรูจักเครือขายพยาบาลในชุมชน

ความคาดหวังตอทิศทางการทํางาน/รูปแบบการทํางานและเครื่องมือการทํางานใหม ๆ
ในระบบบริการสุขภาพระดับตางๆ











เขาใจการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
ไดรับความรูในเรื่องบทบาทพยาบาลชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพในงานอนามัย
แมและเด็กและการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน / นําความรูการวิจัยมาปรับใชการ
พยาบาลแกผปู วยอยางมีประสิทธิภาพ
การตั้งครรภของวัยรุนและการฝากครรภเมื่ออายุครรภมากกวา 12 สัปดาห / ระบบ
การบริการที่ตอบสนองมารดาวัยรุน
อนาคตความกาวหนาของพยาบาลอนามัยชุมชน
มีแนวทางในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและผูปว ยสูงอายุอยางเปนรูปธรรมแทจริง
ลักษณะการทํางานที่ใหประสบผลสําเร็จทัง้ เจาหนาที่และผูปวย / รูปแบบการ
Motivate ใหผูปวยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เปนแนวทางในการปฏิวตั ิระบบบริการสาธารณสุขในหนวยงานใหเอือ้ ตอผูใชบริการ
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ความคาดหวังดานอื่น ๆ โดยเฉพาะดานกําลังใจ
เติมกําลังใจที่จะสรางงานวิจัยจากงานประจําที่มีมากมายเหลือเกิน
 เปนกําลังใจใหตนเองในการประกอบวิชาชีพตอไป / พัฒนาตนเอง / พัฒนาวิชาชีพ


การบรรลุสิ่งที่คาดหวัง
สําหรับการบรรลุสิ่งที่คาดหวังนั้น สวนใหญผูใหขอมูลพอใจกับสิ่งที่ไดรับจากการประชุม
วาเปนไปตามความคาดหวัง รวมทั้งเสียงสะทอนในแงมุมตางๆ เชน “ผูถายทอดความรูความ
ตั้งใจ เตรียมตัว เตรียมความรู มาอยางดีทําใหผูฟงสนใจ ฟงไมเบื่อ สนุก บรรยากาศไม
เครียด”
“ไดรับความรูเพิ่มเติมในงานอนามัยแมและเด็กและการสรางเสริมสุขภาพของคน
ในชุมชนโดยการเขาถึงปญหาอยางแทจริง”
“ขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลแปลกใหม การนําเสนอนาสนใจ/ขอมูลที่นําเสนอตรง
ประเด็นและมีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพ / ไดรับความรูที่เปนจริง”
“รักในวิชาชีพ ทํางานดวยจิตอาสาไปดวย”
“ทราบบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพและจะเชื่อมโยงใหไดผลลัพธดีได
อยางไร / เปนบริบทของชุมชนและตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ”
“การทําวิธีวิจัยเชิงคุณภาพสามารถทําใหเรามีโอกาสไดสัมผัสลึกซึ้งในทุกมิติของ
สุขภาพ / ได concept ในการปรับใชในระบบงานได / มีกําลังใจที่จะทํางานวิจัย
และตองทําแนๆ”

4. สิ่งที่ไดรับหรือเรียนรูจากการเขารวมประชุมครั้งนี้ ที่สําคัญๆ คือ
4.1 ดานความรู/วิชาการ มีรายละเอียดดังนี้





การคนหาปญหาหรือความตองการของชุมชน / รูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล
ความรูและแนวคิดเรื่องการดูแลผูปวยและผูสูงอายุไปใชในการใหบริการ / การดูแล
ผูปวยในระยะสุดทาย
การดูแล pt ในชุมชนในงาน HHC
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รูปแบบบริการวัยรุนแนวใหม / การทํางานในงาน ANC / ชองทางการใหบริการ
หญิงตั้งครรภวัยรุน

4.2 ดานทักษะการทํางาน ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต






การคิดแบบมีกระบวนการเพื่อนําไปสูการแกไขที่มีคุณภาพ
นํา Best Practice ที่ดีไปเลาสูกันฟงใหทีมงานไดเรียนรูรวมกัน
พัฒนาการเยี่ยมบาน การทํางานไดดีขึ้น
การนําไปสอนแกนักศึกษารายวิชาสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย
การสรางเสริมสุขภาพโดยการทํางานเปนทีมในชุมชน โดยใหชุมชนและองคกรใน
ชุมชนมีสวนรวม

4.3 ดานความเขาใจ ทัศนคติ มุมมองที่ตางไปจากเดิม






ประโยชนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบคําถามวา ทําไมจึงเปนอยางนั้น โดยผูวิจัย
ตองใหตัวเองเปนเครื่องมือวิจัยการใหคําแนะนําที่ทําใหผูรับบริการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
ปรับวิธีคิด/มุมมองการทํางานเปลี่ยนไป “การที่เราจะสามารถทํางานในชุมชนได
เราตองเขาใจถึงวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน เราไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของเขาได แตเราตองนํามาประยุกตเพื่อใหเกิดประโยชนกับคนในชุมชนสูงสุด”
รวมปลุกจิตสํานึกในการสรางสิ่งที่จะทําอะไรดี ๆ เพื่อสังคม

5. การนําสิ่งที่ไดรับจากการประชุมไปใชประโยชน
5.1 ประโยชนตอผูรับบริการ ประชาชนและ/หรือ ตอระบบบริการ






เขาใจผูรับบริการวัยรุนมากขึ้น
ไดความรูในการทํางานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
บริบทของภาคใตและการทํางานที่มีศาสนา 2 ศาสนา
เห็นภาพการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
เขาใจสภาพปญหาการตั้งครรภวัยรุน / การฝากครรภในระยะเริ่มแรกของการ
ตั้งครรภ

5.2 ประโยชนในเชิงการวิจัย/การเพิม่ พูนความรู- ทักษะดานนี้
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การนําความรูแ ละสิ่งที่ไดรับจากงานวิจัยไปใชในการศึกษาและการงานในอนาคต
FAP ของตําบลปากพูน GIS+Google Earth
ขั้นตอนการทํางานในชุมชนอยางไดผลสัมฤทธิ์ คือ คืนขอมูลสูชุมชน

5.3 ประโยชนตอ ทีมงาน และ/หรือ องคกร/หนวยงาน



การฟงมากกวาพูดเพื่อเปดโอกาสใหผูรับบริการใหขอมูล
การดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสงเสริมสุขภาพ

5.4 ประโยชนตอ ชุมชน







การใหความรูพ ื้นฐานเรื่องเพศแกบตุ รหลาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการมีสวนรวมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
วิธีการเขาถึงปญหาของคนในชุมชน
การมีสวนรวมในการจัดการงานชุมชน
การรับฟงปญหา
การเขาใจปญหาชุมชนตองมาจากความตองการของชุมชนเปนหลัก

5.5 ประโยชนตอ ตนเอง/วิชาชีพพยาบาล





การใหบริการพยาบาลดวยจิตวิญญาณ
เกิดแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ขึ้นในใจ
ความสัมพันธของพยาบาลชุมชน
ไดมุมมองใหมๆ ในการดูแลผูปวย

6. ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานทางสังคมของ
พยาบาลชุมชน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตางๆ ตอไป
สําหรับขอเสนอแนะตางๆ ทีจ่ ะเปนประโยชนตอการทํางานทางสังคมของพยาบาล
ชุมชน และ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ ตอไปนั้น พบวา สามารถจําแนกขอเสนอแนะออกเปน 3
ดานใหญ ๆ ดังนี้คือ
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6.1 ขอเสนอแนะตอชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย
 ควรมีการจัดประชุมวิชาการตามภาคประจําปอยางตอเนื่อง ดังที่ระบุวา “ควรมีการ
จัดประชุมวิชาการดี ๆ แบบนี้อยางตอเนื่องอยางนอยปละ 2 ครั้ง” หรือ “ควรจัดปละ
2 ครั้งเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง”
 การประชาสัมพันธและขยายขอบเขต-ความหมายของคําวา “พยาบาลชุมชน”
- การประชาสัมพันธบทบาทของชมรมฯ / หนาที่ / กิจกรรมใหชัดเจน /ขอบเขต
ของพยาบาลชุมชน ดังที่ระบุวา “....ขอบเขตของพยาบาลชุมชนมีใครบาง ยัง
สงสัย? นาจะรวมพยาบาล PCU เชิงเวชกรรมสังคมทั่วประเทศดวย จะไดเปน
หนึ่งเดียว สรางพลังไดมากกวาแยกสวน”
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหครอบคลุมพยาบาลในสถานีอนามัยและกลุมสห
วิชาชีพอื่นๆ
 กิจกรรมของชมรมฯ ไดแก การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ
- ควรมีการอบรมอยางตอเนื่อง
- ผลงาน / เรื่องที่นําเสนอควรเปนงานวิจัยใหมๆที่ทันสมัย/ทันตอสถานการณ
- ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนผลจากการพัฒนางาน
- ควรจัดอบรมในหัวขอเรื่อง “เพศสัมพันธในวัยรุน+วิธีการปองกันเพศสัมพันธ
ให เหมาะสม”
 การใหกําลังใจ/การใหความสําคัญกับเรือ่ ง “ใจ”
- ใหกําลังใจชมรม “การทําดวยใจ ที่อยากชวยเหลืออยางจริงจัง ”
- การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงใจของพยาบาลชุมชนเพื่อความเปนกลุมกอนที่เหนียว
แนน
 ขอเสนอแนะอื่นๆ
- มีเวทีสาธารณะเผยแพรขอ มูลการวิจัยดี ๆ
- เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะชวยใหเห็นภาพ Share ขอมูล Share ความรู
จะชวยใหเกิดการพัฒนาตัวบุคลากรแตละคนได
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6.2 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดเวทีประชุมวิชาการในครั้งตอไป
 องคประกอบของกิจกรรมตางๆ
- การนําเสนอผลงาน/ผลการวิจัย
1. ควรมีการนําเสนอผลงานวิจัยใหมๆ เชนนี้อยางตอเนื่อง
2. ควรมีจํานวนตัวอยาง Case ที่นาสนใจมากกวานี้
3. ควรมีการนําเสนอรูปแบบ / เปนระบบมากกวานี้ รวมทัง้ มีการแจง
รูปแบบการนําเสนอใหชัดเจนและตอเนื่อง(ย้ําเนนความเขาใจตอ
รูปแบบของกิจกรรม)
 ผูเขารวมประชุม
- ควรเสนอตอหนวยงานตนสังกัดใหมีการเพิ่มเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อมา
ทํางานอนามัยชุมชน
- พยาบาลชุนทีท่ ํางานอยู สอ. ควรใหเขารวมประชุมครั้งตอไปดวย
- ใหพยาบาลชุมชนเขารวมมาก ๆ โดยสงหนังสือเชิญประชุมถึง สสอ และ สอ.
ดวย
 บทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของผูเขารวม
- ควรเพิ่มบทบาทขององคกรภาคประชาชนในเวทีประชุมวิชาการฯ เชน การ
นําเสนอผลงานขององคกรภาคประชาชนเรื่องชุมชนตัวอยางที่เกิดเปนชุมชน
เขมแข็งจริงๆ
- ควรเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของผูเขารวมใหมากขึ้น
6.3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
a. การทํางานเชิงรุกอยางตอเนื่อง
b. การทํางานมุงแกปญหา ปองกันและสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
c. เขาถึงชุมชนอยางแทจริง แกปญหาไดตรงจุด
d. คนหาปญหาของประชาชนอยางแทจริงใหการสรางเสริมสุขภาพดวยความ
เขาใจ
e. การใหการสรางเสริมสุขภาพโดยคํานึงถึงความเปนองครวม
f. การทํางานรวมกับ อบต. และภาคีเครือขายอื่น ๆ อยางจริงจัง เพื่อประโยชนที่
แทจริงของประชาชน
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โดยสรุป การจัดประชุมวิชาการระดับภาค ทั้ง 2 ครั้ง คือ ภาคอีสานและภาคใต ที่มี
ผูสนใจเขารวมการประชุมรวมกันทั้งสองเวที เปนจํานวนมากถึง 580 คนนั้น พบวา สามารถเปน
เวทีในการสรางการเรียนรู ที่นําไปสูการยกระดับการทํางานของพยาบาลชุมชนและระบบบริการ
ของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ไดมากขึ้น ตามที่ผูเขารวมประชุมไดระบุไว และ
รายงานฉบับนี้ไดบันทึกไวอยางละเอียดแลวเชนกัน
อยางไรก็ดี พบวา การเขารวมเวทีวชิ าการ ยังเปนการเขารวมเฉพาะกลุม หรือ ประกอบไปดวย
บุคคลที่มีสถานภาพขาราชการเปนสวนใหญ หรือ อาจกลาวไดวา ยังเปนคนในแวดวงการ
พยาบาล หรือ เปนพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ขณะที่วิชาชีพอื่น ๆ ไมวาจะเปนแพทย
เภสัชกร ทันตแพทย และนักวิชาการสาธารณสุขที่มีบทบาทสําคัญในระบบบริการสุขภาพ ไม
นอยไปกวาพยาบาลนั้น ยังไดรับโอกาสในการเขารวมนอยมาก รวมทั้งกลุมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคประชาชนฯลฯ ก็เชนกัน
ที่มีสัดสวนการเขารวมนอยมาก ดังนั้น ในการจัดประชุมในโอกาสตอ ๆ ไป ควรเปนการประชุม
ที่กําหนดสัดสวนของประเภทผูเขารวม เพื่อใหเกิดการสรางเวทีแหงการแบงปนและการเรียนรู
รวมกันแบบสหสาขา หรือ มีความเปนพหุลักษณ เพื่อสะทอนภาพความเปนจริงของสังคมในแต
ละภาคไดดวย
นอกจากนี้ ผูที่มีตําแหนงในระดับนโยบาย และระดับบริหารก็เขารวมนอย แตทั้งนี้ ก็อาจจะ
เปนไปตามทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง ที่กลาวไววา การเปลี่ยนแปลงที่แทจริงนั้น ตองเกิดขึ้น
จากคนเล็กคนนอยกอน แลวจึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในสวนอื่น ๆ ตอไปได
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