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โครงการดมีีคานาสงเสริมโครงการดมีีคานาสงเสริม

เปนการเติมความรักรวมสรางสรรคเปนการเติมความรักรวมสรางสรรค

จินตนาการเปนนํ้าใจใหแบงปนจินตนาการเปนนํ้าใจใหแบงปน

นี่คือการใหทานที่สมบูรณนี่คือการใหทานที่สมบูรณ



สารบัญสารบัญ  
                            หนา 
 

สถาบันการศึกษา 
 
 

แผนงานโรงเรียนแพทยแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพสรางเสริมสุขภาพ                1      
(แผนงานคณะแพทย)  
 
 

แผนงานเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขแผนงานเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพภาพ  ระยะที ่ระยะที ่22        1199  
(แผนงานคณะพยาบาลฯ) 
 
 

แผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการแผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางสรางเสริมสุขภาพเสริมสุขภาพ ( (คภคภ..สสสสสส.).)  ระยะที ่ระยะที ่22          3737  
(แผนงานคณะเภสัชฯ) 
 
 

แผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุขแผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข                5353  
(แผนงานคณะทันตะฯ) 
 
 

แผนงานการพฒันาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสราแผนงานการพฒันาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพงเสริมสุขภาพ  ระยะที ่ระยะที ่22  6969  
(แผนงานคณะสาธารณสุขฯ)   

 

 

องคกรวชิาชีพ / สถาบันวิชาชีพ  
 

  

แผนงานแผนงานพัฒนาตนแบบการดําเนนิงานสรางเสริมสุขภาพในบริบทของพยาบาลพัฒนาตนแบบการดําเนนิงานสรางเสริมสุขภาพในบริบทของพยาบาล  ระยะที ่ระยะที ่22    8811  
(แผนงานพยาบาลชุมชน)   
  
  



ทีมติดตามและประเมินผลภายนอทีมติดตามและประเมินผลภายนอกก  
 
  

นักวิจัยหลักนักวิจัยหลัก  ((หัวหนาทีมประเมินผลหัวหนาทีมประเมินผล) ) ::  

รศ.อรทัย  อาจอํ่า    

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

นักวิจัยรวมนักวิจัยรวม  ::  
 

รศ.ระพีพรรณ  คําหอม    

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

คุณมารศรี  ยกเตง   
         สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผูชวยนักวิจัยผูชวยนักวิจัย  ::   
 

จิตรานนท  นนทเบญจวรรณ   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วีรญา  เดชเฟอง   

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  

เลขานุการเลขานุการ//ผูประสานงานผูประสานงาน  ::  
 

ศิริอาภา  อรามเรือง 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา  
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สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 1 

            แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 4  (2552-2554) 
              (แผนงานคณะแพทยฯ) 

              
1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ  ในชวงที่ทําการประเมิน (มค.-สค.53) พบวา กลไกตางๆ ของ

แผนงานฯ ไมวาจะเปน คณะกรรมการกํากับทิศทาง คณะทํางานแผนงานฯ 

ที่มีสํานักงานอยูที่คณะแพทย มช. และทีมติดตามประเมินผลภายใน ยังคง

ทําหนาที่หนุนเสริมการทํางานของแผนงานฯ อยางเขมขนและสม่ําเสมอ 

เพ่ือใหโรงเรียนแพทยตางๆ ทั้ง 18 แหง บรรลุผลสําเร็จตามตัวบงช้ีความกาวหนา 

(Progress Markers) ขอ 1, 2 และ 3 ตามที่รวมกันกําหนดไววาในชวง 1-2 

ปแรก ของการดําเนินงานในระยะท่ี 4 นี้ ทุกสถาบันควรบรรลุผล 3 ดานน้ี  

ซึ่งประกอบไปดวย ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง หรือ การมีผูบริหาร

ระดับสูงรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพ  การมีนโยบายที่

ครอบคลุมทุกมิติของการสรางเสริมสุขภาพ และ ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาและการบริการมีการระบุตัวช้ีวัดผลดานการสรางเสริมสุขภาพ  

รวมทั้งการขับเคล่ือนของเครือขายเชิงประเด็นทั้ง 4 เครือขาย ใหสามารถ

บรรลุตาม Progress Markers ที่แผนงานฯ และแตละเครือขายได

ต้ังเปาหมายรวมกันไวเชนกัน 

  

     นอกจากนี้ แผนงานฯ ยังอยูในระหวางการสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย

โรงเรียนแพทยเปดใหม 7 แหง และกลุมโรงพยาบาลศูนยแพทยศาสตรศึกษา

ชั้นคลินิก   (CPIRD) โดยจะมีการดําเนินงานตามโครงการภายใตชื่อ 

“โครงการเครือขายสรางเสริมสุขภาพในกลุมสถาบันแพทยศาสตรเปดใหม

และวิทยาลัยแพทยรังสิต” ใชงบประมาณจํานวน 2,496,000 บาท รวมกัน 

 

ดานความกาวหนาในการดําเนินงานของเครือขายเชิงประเด็นทั้ง 4 

เครือขาย พบวา มีความกาวหนามากพอสมควร หรือ สวนใหญเปนไปตาม

แผนและทิศทางที่แตละเครือขายไดต้ังเปาหมายไว แตมีบางเครือขาย เชน 

เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย และเครือขายอาชีวอนามัย ที่มีการ

ปรับแผนการดําเนินงาน เนื่องจากลาชากวาแผนฯ ที่กําหนดไวเดิมเล็กนอย

ดานการติดตามและประเมินผลภายใน  พบวา ทีมติดตามและประเมินผลภายใน   

ไดจัดทํา (ราง ) รายงานสรุปผลการประเมินภายใน ในชวงระยะ 6 เดือนหลัง  



    แผนงานคณะแพทย 2 

ประจําป 2552  และไดนําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการกํากับ

ทิศทาง คร้ังที่ 2/2553 ไปเม่ือวันที่ 29 มิ.ย. 53  ซึ่งพบวา เปนผลการประเมินของ 

คณะ-สถาบันตาง ๆ  ทั้งหมด 13 แหง  (ขาดอีก 5 แหง) ดังนี้คือ 

1) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

2) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล 

3) คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 

4) คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

5) สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 

6) คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

7) คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

8) คณะแพทยศาสตร ม.นเรศวร 

9) คณะแพทยศาสตร ม.บูรพา 

10) คณะแพทยศาสตร ม.มหาสารคาม 

11) วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต 

12) คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 

13) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
 
หมายเหตุ  :  โปรดอานรายละเอียดผลการประเมินตามตัวช้ีวัดของทีมติดตามและ

ประเมินผลภายใน ประกอบดวย 
 
ความคืบหนาสําคัญในดานตาง ๆ   มีดังนี้คือ 
     1)  ความคืบหนาของคณะแพทยฯ เปดใหม และโครงการผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท พบวา “โครงการเครือขายสรางเสริมสุขภาพในกลุม

สถาบันแพทยศาสตรใหมและวิทยาลัยแพทยรังสิต” มีคณบดีคณะ

แพทยศาสตร มมส. เปนประธานกลุมเครือขายฯ โดยมีเปาหมายเพื่อรวมกัน

พัฒนาใหคณะ-สถาบันทั้ง 7 แหง เปนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพตามกรอบ 

TQA โดยงบประมาณท่ีเครือขายเสนอขอรับการสนับสนุนจากแผนงาน ฯ นั้น ได

รวมกิจกรรมยอยซึ่งโรงเรียนแพทยเปดใหมตองดําเนินการรวมกับโรงพยาบาล

รวมผลิตในการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกัน เปนจํานวนเงินแหงละ 250,000 บาท 

ซึ่งขณะนี้โครงการอยูในระหวางการปรับแผนตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

     2)  ความคืบหนาของเครือขายเชิงประเด็น  ไดแกเครือขายอาชีวอนามัย, 

เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย, เครือขายกิจการนิสิต-นักศึกษา และ

เครือขายการจัดการความรูและระบบฐานขอมูลสุขภาพ  มีรายละเอียดตาง ๆ  ดังนี้ 



สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 3 

เครือขายอาชีวอนามัย : พบวา ปจจุบันเครือขายมีการแตงต้ังผูประเมิน

ภายในเพื่ อ ติดตามและประ เมินผลการ ทํางานของ เครื อข าย  คือ   

รศ.ดร.อรวรรณ แกวบุญชู ภาควิชาการพยาบาล คณะสาธารณสุข ม.มหิดล 

เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก และในป 2553 เครือขายไดสนับสนุนโครงการ

ตางๆ จํานวน 6 โครงการ รวมงบประมาณ 2 ลานกวาบาท ดังนี้ 

1) การพัฒนาตอยอดโปรแกรมฐานขอมูลสุขภาพบุคลากรในสถานพยาบาล 

โดย  ผศ .นพ .วิ โรจน  จรัสรัง สี  ผู ช วยคณบดีดานสราง เส ริมสุขภาพ   

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

2) โครงการ OHSHeP (Occupational Health Safety and Health 

Promotion) โดยมีคณะแพทยศาสตร มอ. เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

3) โครงการความเช่ีอมโยงทางอาชีวอนามัยกับบริบททางสังคมและ

ส่ิงแวดลอม โดย ผศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ภาควิชาเวชศาสตรปองกัน

และสังคม คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

4) การพัฒนาการเฝาระวังสุขภาพบุคลากร เร่ือง “การทํานายปจจัย

เ ส่ียงตอการ สัมผัสยา เค มีบํ าบัดในบุคลากรทางการแพทย ” โดย   

อ.ดร .นพ.สุธีร รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม   

คณะแพทยศาสตร มศว. เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

5) รายการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนแพทยและสถานพยาบาล โดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล 

ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร  มศว .เปน

ผูรับผิดชอบโครงการ 

6) การพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพของพยาบาลอาชีว-

อนามัยในโรงเรียนแพทย โดยเครือขายอาชีวอนามัย เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งได

จัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารทางการพยาบาล ในวันที่ 3 สค. 53 ที่ผานมา 

 

เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย : พบวา การดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 

ดานของเครือขาย เปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งมีทั้งงานที่ลาชากวาแผนเล็กนอย

และเร็วกวาแผน ปจจุบันเครือขายอยูในระหวางการสํารวจขอมูล โดย

แบบสอบถาม  เพื่ อวิ เคราะหสถานการณการจัดการเ รียนการสอน   

ดาน Palliative Care ในกลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมอาจารย 

และกลุมนิสิตแพทย คาดวาเม่ือแลวเสร็จ จะทําใหไดผลลัพธดานความรู ที่

กลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุม สามารถนําไปปรับใชในการทํางาน  การเรียนการสอน  และ 

การดูแลผูปวยไดมากขึ้น ดีขึ้น ครอบคลุมดานตาง ๆ อยางครบถวนมากขึ้น 



    แผนงานคณะแพทย 4 

เครือขายกิจการนิสิต-นักศึกษา : พบวา โครงการสํารวจ-จัดทําฐานขอมูล

สุขภาพของนิสิต นักศึกษาแพทยในประเทศไทย ที่ดําเนินการสํารวจสุขภาพ

ของนิสิต-นักศึกษาแพทยทั้ง 18 แหง ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว แตก็

ยังมีปญหาดานความครบถวน ถูกตอง และ การสะทอนภาพท่ีแทจริงของ

ชีวิตและพฤติกรรมของผูที่ถูกศึกษา  

 

เครือขายการจัดการความรูและฐานขอมูลความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ : 

พบวา มีการจัดประชุมสัญจรอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน โดยท่ีผานมาไดจัด

กิจกรรมแบบสัญจรไปตามสถาบันตาง ๆ จํานวน 7 - 8 คร้ัง (รามา, ศิริราช,   

มธ ., วพม., จุฬา, มศว., วพบ . และ  ว. รังสิต) ปจจุบันเครือขาย  KM  

ครอบคลุมสถาบันทั้ง 18 แหง    ในอนาคตจะเพิ่มสถาบันพระบรมราชชนก 

เขามาดวย เนื่องจากเปนสถาบันที่ผลิตบุคลากรสุขภาพเชนกัน  ดานความ

คืบหนาในแตละสถาบัน พบวา มีรูปแบบในการจัดการความรูและความ

คืบหนาที่แตกตางกันไป สําหรับสถาบันที่มีความคืบหนามาก คือ 1) ศิริราช 

มีการจัดการความรูในรูปแบบ R to R และ COPs 2) มศว. มีรูปแบบการ

จัดการความรูแบบ R to R อยูจํานวนมาก และ 3) มธ. มี COPs ที่ขามสาย

งานภายในคณะแพทย และภายในหนวยงาน สวน จุฬา ม.บูรพา มมส. มอ. 

และ มทส. เพิ่งจะเร่ิมมีนโยบายและแผนการขับเคล่ือน สําหรับสถาบันฯ ที่

เหลือ ยังเพิ่งกอรูปกอรางและ/หรือ ยังไมคอยมีการดําเนินการดานนี้มากนัก 

(ขอมูลจากการสัมภาษณ ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร ประธานเครือขายการ

จัดการความรู เม่ือวันที่ 18 มีค. 53) 

 

2.  ผลงาน/ผลผลิต/  
การดําเนินงานที่สาํคัญ 
(outputs/products/ 
major performances) 
 

ผ ล ผ ลิ ต / ผ ล ง า น / ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น / ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี สํ า คั ญ  ๆ 

(Outputs/products/major processes/performances) มีดังนี้ คือ   

     1.  เอกสาร/หนังสือ/คูมือ/ส่ิงพิมพ/ผลผลิตอ่ืนๆ อาทิเชน   

     1.1  ผลงานของเครือขายอาชีวอนามัย : เอกสารสรุปผลการดําเนินงานใน

รอบ 1 ปที่ผานมา จัดทําโดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล  และ  นายกฤติน 

จงควดี จํานวน 21 หนา พิมพเม่ือ พ.ค.2553 จํานวนพิมพ 100 เลม เนื้อหา

สาระเปนการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมาตามยุทธศาสตร

หลักของเครือขาย 3 ยุทธศาสตร การสรุปบทเรียนปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน และกาวตอไปกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในป 2553  



สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 5 

     1.2  ผลงานของเครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย : หนังสือการ

ดูแลผูปวยระยะสุดทาย (เลม 1) Pain Education : Gateway to Palliative 

Care เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเม่ือมีการประชุมเครือขายคร้ังที่ 1 วันที่ 14 สค.52 

ณ โรงพยาบาลศิริราช ม.มหิดล จํานวน 83 หนา พิมพเม่ือ มีค. 53 จํานวน

พิมพ 1,000 เลม เนื้อหาสาระเปนการบอกเลากรณีศึกษาการจัดการกับ

ความปวดที่มีอยูในการจัดการเรียนการสอนของคณะ-สถาบันตางๆ และ

จากการแลกเปล่ียนประสบการณผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยเผยแพร

ใหกับเครือขายบุคลากรสุขภาพ เครือขายโรงเรียนแพทย และผูสนใจทั่วไป  

     1.3  ผลงานของเครือขายกิจการนิสิต-นักศึกษา : หนังสือ “โครงการ 

อบรมผูนําการสรางเสริมสุขภาพเครือขายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย” เปน

หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยเครือขายฯ  พิมพเม่ือ พย. 52 จํานวนพิมพ 3,000 เลม 

เนื้อหาสาระมาจากการประชุมโครงการอบรมผูนําสรางเสริมสุขภาพนิสิต

นักศึกษาแพทย เม่ือวันที่ 19-20 ตค. 52 ณ โรงแรมรอยัลเจมส ศาลายา  เอกสารน้ี

แจกจายใหกับเครือขายโรงเรียนแพทย 18 แหง และผูสนใจทั่วไป 
     1.4  ผลงานของเครือขายการจัดการความรูและระบบฐานขอมูล
สุขภาพ : หนังสือ 100 เร่ืองเดนความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับประชาชน 

เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นโดยเครือขายฯ พิมพเม่ือ มีค.53 จํานวนพิมพ 1,000 เลม 

เนื้อหาสาระเปนการรวบรวมองคความรูในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเขาถึง

ไดงาย ผานเร่ืองราว-เร่ืองเลาตางๆ จํานวน 100 เร่ือง เพื่อใหงายตอการ

นําไปใชในการปฏิบัติเพื่อสงเสริมสุขภาพของตนเอง ไดจริง  เผยแพรใหกับ

เครือขายโรงเรียนแพทย 18 แหง เพื่อกระจายตอใหกับประชาชนทุกระดับ 

 

     2.  การจัดประชุม/อบรม/การดําเนินงาน/ผลงานสําคัญตาง ๆ  มี

ดังนี้คือ   
           2.1 การจัดประชุมระดับแผนงาน 

• การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง 
     2.1.1  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูดาน HP และการประชุมคณะกรรมการ

กํากับทิศทาง คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 3 มีค.53 ณ หองประชุมจักรพงษ 

ภาควิชาศัลยศาสตร อาคารผาตัดศัลยกรรรม 2 วพบ.  มีคณะกรรมการเขารวม 15 

คน ตัวแทนจากคณะแพทยตางๆ 27 คน พบวา มีวาระสําคัญคือ การนําเสนอผล

การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของ วพบ.การรายงานความกาวหนาของ

แผนงานฯ และการประเมินผลภายใน รวมทั้งการปรับแผนการดําเนินงาน

ของแผนงานฯ เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินงาน 



    แผนงานคณะแพทย 6 

     2.1.2  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูดาน HP และการประชุมคณะกรรมการ

กํากับทิศทาง คร้ังที่ 2/2553 เม่ือวันที่ 29 มิย.53 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร

สถาบันรวมผลิตแพทย  รพ .ราชวิถี  วิทยาลัยแพทยศาสตรม. รังสิต  มี

คณะกรรมการเขารวม 10 คน ตัวแทนจากคณะแพทยตางๆ 51 คน พบวา มีวาระ

สําคัญคือ การนําเสนอผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของวิทยาลัย

แพทยศาสตร ม.รังสิต การรายงานผลการประเมินภายในของทีมติดตาม

และประเมินผลภายใน การพิจารณาสนับสนุนเครือขายในกลุมสถาบัน

แพทยใหมและวิทยาลัยแพทยรังสิต และการหารือการจัดสัมมนา 10 ป 

โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ  

    2.1.3  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง วิสามัญ คร้ังที่ 1/2553 

เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 53 ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันรวมผลิตแพทย   

ม.รังสิต ถนนราชวิถี กรุงเทพ มีคณะกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 17 คน 

พบวา มีวาระสําคัญคือ การทบทวนบทบาทการดําเนินงานของแผนงานฯ 

และการปรับแผนการทํางาน โดยพิจารณาปรับแผนจากขอมูลผลการศึกษา

ของทีมประเมินผลภายใน ที่ประชุมมีขอสรุปตอเร่ืองตัวช้ีวัดวาตองทําใหมัน

งายและชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งอาจตองใช key word สําคัญ  ๆในการนําไปขับเคล่ือน

งานตามบริบทของแตละโรงเรียนแพทย 

• การประชุมคณะทํางานสัญจร  

     2.1.4  การประชุมคณะทํางานสัญจร คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 25 มีค.53 

ณ หองประชุมเฉลิม วราวิทย ชั้น 2 อาคารผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร 

คณะแพทยศาสตร มมส.   มีผูเขารวมประชุม 25 คน ทั้งจากเครือขายกลุม

โรงเรียนแพทยเปดใหม และโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 

พบวา แผนงานฯ จัดสรรงบประมาณใหแกเครือขายในกลุมนี้ ประมาณ 1.7 ลานบาท 

ภายในระยะเวลา 1 ปคร่ึง เพื่อใหเครือขายหาแนวทางการดําเนินงานสราง

เสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง และทํางานรวมมือกับกลุม 

CPIRD ดานการสรางเสริมสุขภาพ 

    2.1.5  การประชุมคณะทํางานสัญจร คร้ังที่ 2/2553 เม่ือวันที่ 18 มิย.53 

ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร มอ.   มีผูเขารวมประชุม 27 คน   พบวา 

คณะแพทย มอ. มีการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพสอดแทรกอยูใน

ทุกมิติทั้งในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาส่ิงแวดลอม การพัฒนา

กิจกรรมของนิสิต-นักศึกษา โดยผานการใหงบประมาณสนับสนุนแกชมรม

ตางๆ ที่มีอยูภายในคณะประมาณ 3 ลานบาท และการ empowerment   
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ใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิดกิจกรรม HP นอกจากนี้ คณบดีตองการให

บุคลากรของคณะและโรงพยาบาลมองวา TQA เปนความทาทายขององคกร

และ ตองการใหทุกภาคสวนมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานรองรับที่ชัดเจน จึง

จะประสบความสําเร็จ  

• การประชุมโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท/ศูนย 
แพทยศาสตรช้ันคลินิก  

     2.1.6  การประชุมโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท/ศูนยแพทยศาสตร

ชั้นคลินิกดานการสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 8 เมย. 53 ณ 

หองประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันรวมผลิตแพทย วิทยาลัยแพทยรังสิต กทม. 

มีผูเขารวมประชุม 21 คน  ประเด็นสําคัญคือ  การรวมมือกันระหวางกลุม 

CPIRD กับแผนงานฯ ในการวางแผนการทํางานของเครือขาย โดยรวมกัน

หารือกําหนดตัวช้ีวัดที่จะใชในการประเมินการทํางานสรางเสริมสุขภาพใน

กลุมศูนยแพทยฯ ไมวาจะเปนตัวช้ีวัด Code of Practice หรือ Progress 

Markers ของแผนงานฯ  

 
           2.2 การจัดประชุมระดับเครือขาย 

• เครือขายอาชีวอนามัย 
     2.2.1  การประชุมเครือขายพยาบาลและผูปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย

ในโรงเรียนแพทยไทยคร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 19 มีค.53 ณ หองประชุม 501 

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว. มีผูเขารวมประชุม 11 คน พบวา มีวาระสําคัญ

คือ การใหความสําคัญตอเครือขายพยาบาลอาชีวอนามัย ในการเขียน

โครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากเครือขายฯ และพิจารณาแผนการ

ดําเนินงานในการเตรียมการจัดประชุม บทบาทของผูบริหารทางการ

พยาบาลตอความสําเร็จการดําเนินงานอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย ใน

วันที่ 3 สค.53 

      2.2.2  การสัมมนาผูบริหารทางการพยาบาล เร่ือง “กลยุทธบริหารงาน
พยาบาลดานอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย/โรงพยาบาล” เม่ือวันที่ 3 
สิงหาคม 53 ณ หองฟอรจูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ 
มีผูเขารวมประชุม 72 คน ไดแก พยาบาลและบุคลากรท่ีสังกัดโรงพยาบาล
ของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 
เครือขายสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศไทย พบวา เกิดการ
แลกเปล่ียนประสบการณการขับเคล่ือนงานอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย
และโรงพยาบาลท่ีมีความแตกตางกันไปตามบริบทของแตละแหง ซึ่ง
บทเรียน-ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จที่นํามาแลกเปล่ียนกันคร้ังนี้ มีกรณีที่
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สําคัญ 2 แหง คือ  คณะแพทยศาสตร มข.-โรงพยาบาลศรีนครินทร และ 
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยพบวา ความสําเร็จของทั้ง 2 แหง เกิดขึ้นได
เนื่องจาก พยาบาลอาชีวอนามัยเปนกําลังสําคัญในการทํางาน ประกอบกับ 
การมีนโยบายและแผนรองรับการปฏิบัติการที่ชัดเจนขององคกรดวย 

• เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
     2.2.3  การประชุมเครือขาย Palliative Care ในโรงเรียนแพทยคร้ังที่ 3 ใน
หัวขอ NON-CANCER PALLIATIVE CARE เม่ือวันที่ 15 มค. 53 ณ หอง
ประชุมทวี ตุมราศวิน คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ  มีผูเขาประชุม 45 คน จาก 
โรงเรียนแพทย 12 แหง  ประเด็นสําคัญคือ การแลกเปล่ียนเรียนรูการดูแล
ผูปวยระยะสุดทายในโรคเร้ือรัง เชน โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเอดส 
เนื่องจากปจจุบัน จํานวนผูปวยในกลุมนี้มีมากขึ้น การแลกเปล่ียนเรียนรูใน
วันนี้จึงเปนการขยายฐานความรูในการดูแลผูปวยกลุมนี้ นอกจากนั้น ยังมี
การสัมมนากลุมยอย ในหัวขอ การจัดการสอนและทรัพยากรการศึกษา
เก่ียวกับหลักสูตร โครงสราง และวิธีการเรียนการสอน  
    2.2.4  การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา เม่ือวันที่ 23-26 กพ.53 
ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส นครปฐม มีผูเขารวมอบรม 37 คน การอบรมใน
คร้ังนี้สอดคลองกับกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของเครือขาย ในเรื่อง
การพัฒนาตอยอดสรางผูเช่ียวชาญดาน Palliative Care ประเด็นสําคัญคือ 
การใชกระบวนการสุนทรียสนทนา (dialogue) ในการพัฒนาจิตวิญญาณ
ภายในตนเอง เพื่อกลับไปทํางานกับผูคนรอบขางอยางเปนสุข 
   2.2.5  การประชุมเครือขาย Palliative Care ในโรงเรียนแพทยคร้ังที่ 4 ใน
หัวขอ ETHICS & LAW เม่ือวันที่ 2 กค. 53 ณ หองพิธีการ โรงพยาบาลพระมงกุฎ 
มีผูเขารวมประชุม 150 คน สวนใหญมาจากเครือขายพยาบาลโรงพยาบาล
พระมงกุฎฯ ที่ใหความสนใจในการทํางานการดูแลผูปวยระยะสุดทาย พบวา 
การจัดงานคร้ังนี้ เปนการปรับทัศนคติของพยาบาลใหหันมาสนใจ/เอาใจใส/
ทําความเขาใจมิติทางสังคมและวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผูปวยมากขึ้น 
และผูใหบริการจําเปนตองคํานึงถึงสิทธิตางๆของผูปวยในเร่ืองความตองการ
คร้ังสุดทายของชีวิต (Living Will) ซึ่งเปนการปฏิบัติตาม พรบ.สุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 12 

• เครือขายกิจการนิสิต-นักศึกษา 
     2.2.6  การประชุมโครงการเครือขายกิจการ นศพ. แหงประเทศไทย คร้ังที่ 
6/2553 เม่ือวันที่ 26 เมย. 53 ณ  หองประชุมณีณา-นิรันดรวิชย วพม. มี
ผูเขารวมประชุม 21 คน เพื่อรายงานความคืบหนาตางๆ ของเครือขาย ในสวน
การจัดทําเอกสารหนังสือเผยแพรใหกับโรงเรียนแพทย 18 แหง การสํารวจขอมูล
สุขภาพนิสิต-นักศึกษา และการวางแผนการทํางานที่เหลืออยู  
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      2.2.7 การประชุมสรุปผลการจัดทําฐานขอมูลและการสํารวจภาวะสุขภาพ
นิสิต-นักศึกษาเม่ือวันที่ 26-28 สค. 53 ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช สงขลา  มี
ผูเขารวมประชุม 47 คน  พบวา ไดมีการประมวลผลขอมูลสุขภาพดานตาง ๆ 
ของนิสิต-นักศึกษาแพทย ทั้งหมด 18 สถาบัน จํานวน 8,300 คน หรือ คิดเปน 
64% ของฐานประชากร ซึ่งจากการพิจารณาผลการสํารวจขอมูลดังกลาว  
พบวา ทําใหทราบเก่ียวกับการใชชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ-พฤติกรรมเส่ียง
ของนักศึกษาแพทยในระดับหนึ่ง นอกจากน้ี ที่ประชุมยังพิจารณาถึงความ
เปนไปไดในการจัดเวทีถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพจากดานใน  และ
การยกระดับการทํางานของเครือขายใหมีพลังในการขับเคล่ือนมากขึ้น 

• เครือขายการจัดการความรูและฐานขอมูลความรูดานการ
สรางเสริมสุขภาพ    

      2.2.8  กิจกรรมการแถลงขาว คร้ังที่ 1/2553 เครือขายการจัดการความรู 
เม่ือวันที่ 10 กพ.53 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 35 ตึก SM TOWER มีผูเขารวมงาน 
30 คน เพื่อประชาสัมพันธเครือขายการจัดการความรู ใหประชาชนท่ัวไปได
รูจัก และเขาถึงขอมูลขาวสารไดเร็ว และงาย ผาน website เผยแพรความรู
สรางเสริมสุขภาพสูประชาชน http://kmmedschool.med.tu.ac.th  
      2.2.9  การประชุมเครือขายโรงเรียนแพทยดานการจัดการความรูและ
ฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 6/2553   กิจกรรม KM การ
ส่ือสารเพื่อสรางเสริมสุขภาพ เม่ือวันที่ 18 มีค. 53 ณ หองประชุม 5A 5B 
อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ  คณะแพทย  มศว. อ .องครักษ   
จ.นครนายก มีผูเขารวมประชุม 35 คน เพื่อใหผูรับผิดชอบงาน KM ภายใน
คณะ-สถาบัน ไดเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู การแบงปนความรูเก่ียวกับการ
จัดการความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการความรู 
พบวา ผูเขารวมไดแลกเปล่ียนปญหา-อุปสรรคการทํางานภายในคณะของ
ตน และส่ิงที่ทําแลวประสบความสําเร็จ สงผลใหเกิดการนําไปทดลองปฏิบัติ
ภายในคณะ-สถาบัน  
     2.2.10 การประชุมเครือขายโรงเรียนแพทยดานการจัดการความรูและ
ฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 7/2553 กิจกรรมสุขภาพดี
กับวชิรพยาบาล เม่ือวันที่ 11 มิย. 53 ณ หองบรรยาย 1-3 ตึกสูติกรรม วพบ. 
มีผูเขารวมประชุม 37 คน  จากโรงเรียนแพทย 13 แหง  (ขาด มอ. มข. จุฬา 
มมส. และ ม.นราธิวาสราชนครินทร) เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูการ
ดําเนินงาน KM ของคณะแพทย วพบ. ซึ่งเร่ิมมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู ประมาณปลายป 2551 และแลกเปล่ียนความรูในหัวขอ IT กับการ
จัดเก็บความรู 
     2.2.11 การประชุมเครือขายโรงเรียนแพทยดานการจัดการความรูและ
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ฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 8/2553 หัวขอ ไอทีกับการ
จัดการความรู เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ หองสถาบันสุขภาพเด็ก ชั้น 12 
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุม 58 คน 
พบวา แตละโรงเรียนแพทยมีการดําเนินงานจัดการความรูในองคกรของ
ตนเอง โดยนํา Programme คอมพิวเตอรเขามาชวยจัดการความรู ซึ่ง Programme 
ที่นํามาแลกเปล่ียนเรียนรูและทดลองปฏิบัติในคร้ังนี้ คือ Camtasia Studio 
ที่สามารถจัดเก็บไดทั้งภาพและเสียงการบรรยายไปพรอม ๆ กัน  

 

3.  ผลลัพธ/ผลสําเร็จสําคัญ/
ผลกระทบทั้งในระดับแผนงาน 
และระดับคณะ (Outcomes / 
Achievements / Impacts) 
 

ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/ผลกระทบที่สําคัญของแผนงาน  คณะ/สถาบัน และ

เครือขายเชิงประเด็น ที่เกิดขึ้น มีดังนี้คือ 

     1)  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มี

จุดเดนในเร่ือง การจัดการสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยฯ  และการจัดการ

รานอาหารในโรงอาหาร โดยไมมีรานขายอาหารขยะ (junk food) ดานกลไก

การขับเคล่ือน พบวา มีการจัดต้ังคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปดวยทีมสห-

สาขาวิชาชีพ มีการกําหนดนโยบายท่ีมุงเนนไปท่ี “ความปลอดภัย” “ความ

ประหยัด” และ “การประพฤติดี” ของเจาหนาที่-บุคลากร ขณะปฏิบัติงาน 

หรือ การสงเสริมการลดพฤติกรรมเส่ียงตางๆ เชน การสูบบุหร่ี หรือการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เปนตน  

     2) วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต มีการเรียนการสอนดานการสราง

เสริมสุขภาพแทรกอยูในภาควิชาตาง ๆ ดังนี้คือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว และ

ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม ครอบคลุม นศ.ชั้นปที่ 3-6 และ มีการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับทั้ง 4 เครือขายยอย สําหรับดาน

การทํางานกับชุมชน พบวา ไดมีการทํางานเชิงการรณรงคเร่ือง การลดบุหร่ี

และการบริการตรวจสุขภาพใหกับหนวยงานดานทหารหรือชุมชนกองพลท่ี 1 

รักษาพระองค เพราะอยูใกลกับวิทยาลัย 

     3) คณะแพทย มข. มีการดําเนินงานเรื่องอาชีวอนามัยตอเนื่อง โดย

เนน-ขยายการใหบริการแกชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้ ใชวิธีการนํารถออกตรวจ

สุขภาพใหกับประชาชนใน จ.ขอนแกน  และสถานประกอบการ-โรงงานตาง ๆ 

นอกเหนือจากที่เคยต้ังรับอยูภายใน รพ.  ในสวนการจัดการเรียนการสอนมี

การปรับกระบวนทัศนจากเดิมที่เม่ืออาจารยพานักศึกษาลงชุมชนจะสอน

เร่ืองโรคของผูปวยกอนเปนลําดับแรก ปจจุบันเปล่ียนมาเปนการมองไปท่ี

ผูปวย  สังคมรอบขาง  และใหมองทุกอยางอยางเปนองครวม  และมี
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กระบวนการศึกษาชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการมองปญหา 

และแกไขปญหาดวยศักยภาพของชุมชนเอง และยังสนับสนุน/แนะนําการ

เขียนโครงการใหกับชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. 

โดยตรง เปนตน 

      4) คณะแพทย มมส. มีการใชงบประมาณเพิ่มจากสวนอื่น ๆ ของคณะ 

และ งบจากมหาวิทยาลัย ในสวนที่เก่ียวกับกิจการนิสิต มีการจัดกิจกรรมท่ี

ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ นอกจากน้ี ยังมีความพยายามในการจัดทํา

ฐานขอมูลสุขภาพของบุคลากร-นักศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการนํามาใช

ในการวางแผน-การจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสภาวะ-

ลักษณะเฉพาะของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของคณะ 

      5) คณะแพทย มศว. ผูบริหารไดกําหนดใหการขับเคล่ือนเร่ือง Health 

Promotion (HP) เปน Road Map ที่สําคัญของคณะ-โรงพยาบาล ทําให

องคกรมีการขับเคล่ือน HP อยางเปนระบบ และกลายมาเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคกร นอกจากนี้ คณบดียังมีการปรับกลยุทธ-การทํางานเชิงกล-

ยุทธ โดยกําหนดใหภารกิจทุกอยางมีตัวช้ีวัดรองรับ (มีทั้งตัวช้ีวัดรายบุคคล 

และตัวช้ีวัดระดับองคกร และ มีทั้งแบบบังคับและแบบเลือก) ที่สามารถใช

ประเมินผลงาน และนํามาใชพิจารณาประกอบในการเล่ือนขั้น ตําแหนง 

และคาตอบแทน-เงินเดือนของเจาหนาที่-บุคลากร ดังนั้นทุกภารกิจ-ภาระ

งาน ไมวาจะเปนการเรียนการสอน การบริการผูปวย-ชุมชน การวิจัย และ 

การพัฒนานิสิต ฯลฯ จึงมีการสอดแทรกเรื่อง HP เขาไปไดในทุกงาน ทุกมิติ 

และ ทุกกิจกรรรม หรือ ที่เ รียกวา “สรางสุข 24 ชั่วโมง” ทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในองคกรไดอยางชัดเจน เปนองครวม มีความเช่ือมโยง มีศูนย

สงเสริมสุขภาพบุคลากรที่มีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย   นอกจากนี้ คณะยังให

ความสําคัญกับการทํางาน-การเรียนการสอน-การดูแลผูปวย-การใหบริการ

สุขภาพแบบสหวิชาชีพ โดยเช่ือมโยงและประสาน-รวมมือกับคณะพยาบาล 

และ คณะสหเวชศาสตรในการทํางานชุมชน โดยมีคลินิกที่ใหบริการ

ประชาชนในชุมชน ที่เรียกวา “สุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ”  มีอาจารยแพทย

ลงไปใหบริการทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 8.00-12.00 น. และ ใหนิสิตลงไป

เรียนรูปญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนดวย ทั้งนิสิตแพทยและพยาบาล ฯลฯ 

      6) คณะแพทย มธ. มีคณะกรรมการโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ

อยูในโครงสรางของคณะ สงผลใหนโยบายท่ีเก่ียวของ ไดรับการตอบสนอง

และปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง อีกทั้งในปงบประมาณ 2553 คณะมี

แผนพัฒนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 15 โครงการ ครอบคลุม
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ทั้งสุขภาพกาย ใจ ส่ิงแวดลอม และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดานการเรียน

การสอน พบวา มีการบูรณาการหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เช่ือมโยงกันระหวางการเรียนการสอน การบริการ และ การวิจัยดานการ

สรางเสริมสุขภาพ 

 7) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ม.อุบล ไดบรรลุ

ตัวช้ีวัด (Progress Marker) 3 ขอ ของแผนงานฯ และ กสพท. ดังนี้คือ  1. มี

การจัดต้ังคณะกรรมการ HP โดยมีคณบดีเปนประธาน มีผูอํานวยการศูนย

อนามัยเขตท่ี 7 เปนที่ปรึกษา และมีคณาจารยและนักศึกษาเขารวมเปนกรรมการ 

2.มีนโยบายดาน HP ในทุกมิติของการดําเนินงาน 3.มีตัวช้ีวัดดาน HP เปน

สวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ  นอกจากน้ัน 

วิทยาลัยฯ ยังสมทบงบประมาณในการดําเนินงานดาน HP ดวย  ปจจุบัน

กําลังอยูในชวงการคิดคนและพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลแนวใหมใน

โรงเรียนแพทยที่ตองการจะสราง/ผลิตแพทยพันธุใหมที่เนนการสาธารณสุข

มูลฐานและ HP  และตองการการสนับสนุนทั้งในเชิงวิชาการ และ เงินทุน

เพื่อสรางระบบรองรับการเปนโรงเรียนแพทยแนว HP อยางเต็มรูปแบบ 

 8) คณะแพทย มช. มีการขับเคล่ือนอยางเปนระบบ มีโครงสรางรองรับ 

ชัดเจน และครอบคลุมทุกดาน ทุกมิติ ทั้งการปรับส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการมี

สุขภาพดีและการปรับพฤติกรรม การปรับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

การปรับกระบวนทัศน-ทัศนคติ การทํางานกับชุมชน ฯลฯ สําหรับการ

สอดแทรกกิจกรรมดาน HP ในช้ันเรียน ที่นาสนใจ ไดแก กิจกรรม one class 

one project ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดในทุกช้ันป ชั้นปละ 1 กิจกรรม เปนการ

สงเสริมการคิดคนแนวทางในการแกไขปญหาหลักๆของนักศึกษาแพทย 

ไดแก การไมออกกําลังกาย การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอและการด่ืมสุรา 

การจัดกิจกรรมนี้มีความตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 3 ปแลว นอกจากน้ียังมี

กิจกรรมทางดานจิตวิญญาณของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 ที่กําหนดระยะเวลา

การทํากิจกรรมตลอดท้ังป 50 ชั่วโมง ครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมด 12 ดาน 

พบวา กิจกรรมน้ีไดเกิดประโยชนทั้งตอตัวนักศึกษา อาจารยและชุมชนที่

เก่ียวของอยางมาก 

9) สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ ปจจุบันสํานักฯ บรรลุตัวช้ีวัด 

หรือเกณฑบงช้ีความกาวหนา (Progress Marker)  3 ขอ ไดแก 1. มีคณะกรรมการ

อํานวยการสรางเสริมสุขภาพ ที่มีรองอธิการบดีฝายวางแผนเปนประธาน

คณะทํางาน 2.มีนโยบายท่ีเปนสาสนจากคณบดีในเร่ืองวิสัยทัศนและ

แนวทางโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพประกาศเปนที่รับทราบโดยทั่วกัน 
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3.มีตัวช้ีวัดบางสวนเปนตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ

บริการ เชน โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่เปนประโยชนตอสังคมและ

ชุมชนในเร่ืองการปองกันและสรางเสริมสุขภาพในชุมชน ตัวช้ีวัดดาน

งานวิจัยและงานสรางสรรคตางๆ ต้ังแตป 51-52 มีโครงการพัฒนาโปรแกรม

การดูแลสุขภาพองครวมใน มวล. และมีการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในชวง

ป 53-55 สําหรับการเชื่อมกับ 4 เครือขายยอยของแผนงานฯ สํานักฯ ได

กําหนดผูรับผิดชอบในการทํางานอยางชัดเจนและเขารวมการทํางานกับ

เครือขายดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

    10) คณะแพทยศาสตร ม.บูรพา บรรลุตัวช้ีวัดของแผนงาน 3 ขอ และ

มีกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับงบประมาณจากแผนงาน 

จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ “สราง

จิตสํานึกดวยหลัก 3 อ” และโครงการดนตรีบําบัด ของนิสิตช้ันปที่ 3 นอกจากนี้ 

ส่ิงที่เปนความสําเร็จของคณะ คือ การมีบริการเชิงรุก ที่ทําใหนิสิต และ

บุคลากรสามารถเขาถึงการดูแลสุขภาพ ในกิจกรรมเย่ียมหอพัก และการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีภาคีเครือขายในกลุมชวงวัย 3 กลุม คือ วัยรุน 

วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ซึ่งภาคี 3 กลุมนี้มีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพท่ี

แตกตางกันตามแตละชวงวัย 

 

สําหรับเครือขายเชิงประเด็น มีผลงาน/ผลลัพธ ในดานตาง ๆ ดังนี้คือ   

     1)  เครือขายอาชีวอนามัย  (Occupational Health Network - 

OHN) ไดแก 1) ตัวช้ีวัดดานอาชีวอนามัยของแตละโรงเรียนแพทย อยู

ภายใต Code of practice of health promoting medical school 2) เกิด

เครือขายพยาบาลอาชีวอนามัยที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทยและเครือขาย

แพทยประจําบานสาขาอาชีวเวชศาสตร 3) มีการบริหารจัดการความรูดาน

อาชีวอนามัย/อาชีวเวชศาสตรภายใตเครือขายพยาบาลและแพทยประจํา

บาน 4) มีกรอบแนวทางและความตองการของสังคมในการพัฒนาการเรียน

การสอนหลังปริญญาในสาขาอาชีวเวชศาสตร สําหรับการเรียนการสอนดาน

อาชีวเวชศาสตร/อาชีวอนามัยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พบวา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มีการเรียนการ

สอนดานนี้อยางเปนรูปธรรมโดยสอดแทรกเขาไปในวิชาอาชีวเวชศาสตรกับ

อาชีวเวชศาสตรภาคปฏิบัติ โดยแบงเปนภาคทฤษฎี 3 หนวยกิต และ 

ภาคปฏิบัติ 3 หนวยกิต 
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• การเช่ือมกับสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแหงประเทศไทย  
ซึ่งเปนองคกรที่ มีสมาชิกอยูทั่วประเทศ  และ เปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคล่ือนงานอาชีวอนามัย เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความ
ปลอดภัยในการทํางาน และดํารงอยูในสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมใน
ชวงเวลาหลายปที่ผานมา  การทํางานที่เช่ือมโยงกับสมาคมพยาบาลฯ  
ดังกลาว จึงเปนการผนึกกําลัง และการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ในเร่ือง
ความรู ความกาวหนาในทางวิชาชีพ และการเปดพื้นที่การทํางานเชิง
เครือขาย และการขยายเครือขาย ซึ่งจะย่ิงทําใหการผลักดันงานอาชีวอนามัย
ทั้งในระดับและมิติตาง ๆ สามารถมองเห็นผลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วขึ้น หรือ 
เกิดผลสําเร็จไดมากย่ิงขึ้น 
     2)  เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  (Palliative Care Network - 
PCN)  มีการขยายเครือขายไปยังกลุมพยาบาล เนื่องจากที่ผานมาพยาบาล
ยังไมสามารถรวมกลุมกันได และผูบริหารไมเห็นความสําคัญ คาดวาเม่ือ
กลุมจัดต้ังเปนที่เรียบรอย จะสงผลใหพยาบาลเปนกําลังสําคัญในการดูแล
ผูปวยระยะสุดทายดวยมิติทางดานจิตวิญญาณ และมีการทํางานดวยหัว
ใจความเปนมนุษยมากขึ้น ในสวน website, mailgroup และ webblog  
ยังคงมีการเคล่ือนไหวอยางสม่ําเสมอ โดยมีผลสรุปสถิติจนถึงเดือน พค.52 
พบวา มีผูเขาเย่ียมชม website จํานวน 11,002 คน mailgroup ของเครือขาย
และสมาชิกเดือนละ 2 คร้ัง รวม 16 คร้ัง ปจจุบันมีสมาชิก 178 คน และ 
webblog มีผูเขียนบันทึก 3 บทความ มีสมาชิกเครือขายจํานวน 15 คน 
      3) เครือขายกิจการนิสิต-นักศึกษา (Students Network - SN) 
ประสบผลสําเร็จชัดเจน ในดานการทําใหบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแล
นิสิต/นักศึกษาไดรูจักกัน ชวยเหลือกัน ประสานงานกันในดานตาง ๆ ทําให
การทํางานในดานตาง ๆ งายขึ้น ราบร่ืนขึ้น ประสบผลสําเร็จมากขึ้น เชน 
การจัดกิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ เปนตน นอกจากนี้ เครือขายฯ กําลังจะ
เช่ือมกับเครือขาย KM ในการจัดทํา website ที่จะเชื่อมกับ website ของ
แผนงานฯ ตอไป     
     4) เครือขายการจัดการความรู (KM) เกิดเครือขายยอยตาง ๆ จํานวน
มาก เนื่องจากการเกิดขึ้นของชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ตางๆ ภายในหนวยงาน 
นอกจากนี้ เครือขายกิจการนิสิต-นักศึกษา และเครือขาย KM จะรวมมือกัน
ถายทอดการจัดการความรูใหแกนิสิต-นักศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนกับ
นักศึกษาในการนําการจัดการความรูมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน 
และการดูแลผูปวย  นอกจากนี้ พบวา ขอมูล สารสนเทศ และ ความรู
เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ ไดขยายออกไปสูประชาชน-สังคมในรูปแบบ
ตาง ๆ ไมวาจะเปน หนังสือ  Website,  WebBlog บางแลว  
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4.  ปญหา/ อุปสรรค/ จุดออน/ 
สิ่งที่เปนหวง/ขอพึงระวัง 

1)  ที่ผานมาแผนงานฯ และเครือขายยอยทั้ง 4 ประเภท ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

จํานวนมาก  ซึ่งพบวา โดยภาพรวม การจัดกิจกรรรมตางๆ เหลานี้สามารถสราง

กระแสการต่ืนตัวเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพในมิติตาง ๆ ไดในระดับหนึ่ง แต

พบวา หลาย ๆ กิจกรรม ยังไมนําไปสูการปรับกระบวนทัศน และการ

เปล่ียนแปลงเชิงลึก  โดยเฉพาะการปรับกระบวนทัศนของแพทยรุนใหม และ

บุคลากรที่เก่ียวของ โดยเฉพาะบุคลากรฝายกิจการนิสิต-นักศึกษา ควรมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ แนวคิดสุขภาพ

องครวม หรือ เขาใจ “สุขภาพ” ในความหมายใหมมากกวานี้   

2)  โดยภาพรวม แผนงานฯ มีผลการดําเนินงานท่ีเปนไปตามตัวช้ีวัดที่

กําหนดไว แตเนื่องจากแผนงานฯ มีสถาบันที่อยูในเครือขายจํานวนมากถึง 

18 แหง  ทําใหการหนุนเสริมการทํางานในระดับคณะ-สถาบันยังไมคอย

ทั่วถึง เพราะยังมีสถาบันอีกสวนหนึ่งที่ยังไมมีระบบ โครงสราง กลไก รองรับ 

และ/หรือ ยังขาดการสื่อสารบนพ้ืนฐานความเขาใจรวมกัน จึงทําใหการ

ทํางานในระดับคณะ-สถาบันบางแหง ยังเปนไปคอนขางชา และขาดความ

ชัดเจน ยังไมคอยเปนระบบ ขาดความเช่ือมโยง และยังเปนแบบลองผิดลองถูก      

3)  จากผลการประเมินตามตัวช้ีวัด-เกณฑบงชี้ความกาวหนา (Progress 

Markers) ของแผนงานฯ จํานวน 13 ขอ ที่จัดทําโดยทีมประเมินผลภายใน 

พบวา ผลที่ได ยังมีความคลาดเคล่ือนจากส่ิงที่แตละสถาบันทําอยู-เปนอยู

จริงพอสมควร เพราะอันที่จริง แตละคณะ-สถาบันมีการดําเนินการในดาน

ตาง ๆ อยู แตยังไมสามารถวิเคราะห-สะทอนออกมาไดครบถวน สวนหน่ึง

เปนเพราะการประเมินตาม Progress Markers ทั้ง 13 ขอ เปนการประเมินเชิง

ปริมาณ หรือ เปนการประเมินแบบ check list ซึ่งทําใหมองขามบริบทตาง ๆ 

ที่ เ ก่ียวของ  หรือ  ขาดการผนวกขอมูลเชิงคุณภาพที่ มีรายละเอียด  มี

ความสําคัญ และ ทําใหมองไมเห็นวิธีการ กระบวนการ ที่แตละคณะ-สถาบัน ใช

ในการขับเคล่ือนสูการเปนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ  

     4)  การผลักดันการทํางานดานอาชีวอนามัย ในระดับคณะ-สถาบัน ยัง

ประสบปญหาอยูอีกมาก โดยเฉพาะในองคกรที่ผูบริหารยังไมสนับสนุน หรือ 

ยังไมใหความสําคัญเทาที่ควร ดังที่ผูบริหารบางทานกลาววา “งานอาชีวอนามัย

เปนงานที่ตองมีอยูในองคกร แตไมใช priority แรก” เปนตน ดวยเหตุนี้ เครือขายฯ 

จึงตองฝาฟนอุปสรรคอีกพอสมควร และยังตองคอยทําหนาที่ หนุนเสริม ให

กําลังใจสมาชิกในเครือขายฯ เพื่อใหอดทน รวมกันผลักดันงานตอไปอีกดวย 

(ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูปฎิบัติงานเครือขายอาชีวอนามัย เม่ือวันที่ 19 

เม.ย. 53) 
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5.  ขอสังเกต/ขอเสนอแนะตอ
การพัฒนาแผนงาน/        
การขับเคลื่อนทุกระดับให
ไดผลมากยิ่งขึ้น/ดียิง่ขึ้น 

     1)   แผนงานฯ ควรนําขอมูลที่ไดจากการสรุปบทเรียน และถอดบทเรียนที่

เปน Best Practice ที่มีอยูจํานวนหน่ึง มากอใหเกิดผลการทํางานในเชิงลึก

เพื่อให เ กิดการเปล่ียนแปลงไดอยางแทจริง  หรือ  ทําใหแนวคิดและ

ประสบการณการสรางเสริมสุขภาพกลายมาเปนวิถีของการเรียนการสอน 

การผลิตบุคลากร การใหบริการผูปวย-ชุมชน ไดอยางทั่วถึง ลึกซ้ึง เปนระบบ 

และ สงผลตอพฤติกรรม-วิถีชีวิตของประชาชนในระดับลึกไดตอไปดวย 

     2)  แผนงานฯ ควรนําขอมูลจากทีมประเมินผลภายใน และทีมประเมินผล

ภายนอก มาปรับทิศทางการกาวเดินตอ เพื่อใหแผนงานฯ บรรลุถึงความ

คาดหวังของทุกฝาย และกอประโยชนสูงสุด คือ ประชาชนไดรับความรู และ

แนวปฏิบั ติในเ ร่ืองการสรางเสริมสุขภาพท่ีสามารถนําไปปรับใช กับ

ชีวิตประจําวันของตนเองไดจริง  

     3)  เครือขายเชิงประเด็นทั้ง 4 เครือขาย มีผลงาน-ผลลัพธตางๆ ระดับหนึ่ง 

จึงควรจัดเวทีใหเครือขายท้ัง 4 นี้ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานรวมกัน และยัง

เปนการเช่ือมรอยเครือขายยอยตางๆ ที่มีอยูภายในเครือขายท้ัง 4 ประเภทน้ี

ใหไดมาพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูกัน มีการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต 

เพราะในการทํางานเครือขายเชิงประเด็นนั้น ตางก็มียุทธศาสตรในการ

ทํางานที่แตกตางกัน แตผลลัพธสุดทายที่ทุกเครือขายตองการบรรลุรวมกัน 

ก็คือ การมีสุขภาวะของบุคลากรทางการแพทย และ สุขภาวะของสังคม   

     4)  ควรนําเสนอผลงานของแผนงาน และเครือขายตาง ๆ ใหเขาใจงาย 

ในรูปแบบหนังสือเลมเล็ก หรือ รูปแบบอื่น ๆ ที่นาจับตอง นาอาน หรือส่ือ

อื่นๆ ที่ดึงดูดความสนใจของประชาชน การใชศัพทเฉพาะทางการแพทย ควร

จะแปลงเปนการส่ือสารดวยภาษาท่ีงาย ที่ทําใหประชาชนทุกประเภท ทุก

ระดับเขาใจ หรือ เขาถึงไดดวย เพื่อกอประโยชนสูงสุดตอทุกคน  

     5)  แผนงานฯ กําลังขยายเครือขาย/ใหการสนับสนุนโรงเรียนแพทยเปด

ใหมและกลุม CPIRD จึงควรถายทอดประสบการณ บทเรียนการดําเนินงาน

ที่ผานมา ใหกับเครือขายใหมนี้ดวย เพื่อเปนการเรียนรูแบบกาวกระโดด และ 

นาจะชวยเรงกระบวนการ เพื่อใหไปถึงเปาหมายที่ต้ังเปาไวรวมกัน ไดทันกับ

สถาบัน-คณะอื่น ๆ ดวย 

     6)  ถาเปนไปได ส.ส.ส. ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนการเปน

โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพแบบเต็มตัว-เต็มรูปแบบ ของวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ม.อุบล ที่กําลังอยูในชวงการพัฒนา

รูปแบบการเปนโรงเรียนและโรงพยาบาลแนวใหม ที่ มุงเนนไปท่ีการ
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สาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) และ การสรางเสริมสุขภาพ 

(Health Promotion) แบบครบวงจร ซึ่งมีความจําเปนตองใชงบประมาณ

ตาง ๆ ในการวางแผนพัฒนาระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด ทั้งการพัฒนา

หลักสูตร การวางแผนการวิจัย-การเรียนการสอน-การบริการที่มีความ

เช่ือมโยงสอดคลองกันทั้งระบบ การสรางการเรียนรูในชุมชน การพัฒนา-  

จัดจางบุคลากร การวางแผนระบบอาชีวอนามัย  การวางแผนระบบ

การแพทยฉุกเฉิน  การสรางเครือขายระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับโซน  และ 

ระดับภาค ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง  

คร้ังที่ 1/2553 วันที่ 3 มีนาคม 2553 

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรกทม.และวชิรพยาบาล 

การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง  

คร้ังที่ 2/2553 วันที่ 29 มิถุนายน 2553 

ณ โรงพยาบาลราชวิถี 

ทีมติดตามและประเมินผลภายในรวมช่ืนชมและให

กําลังใจกับการทํางานสรางเสริมสุขภาพของ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วันที่ 18 มิถุนายน 2553 

การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศ  วิสามัญ 

คร้ังที่ 1/2553 วันที่ 17 สิงหาคม 2553 

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต 
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            แผนงานพัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ      
                 ระยะที ่2  ( พ.ศ. 2551-2554)    (แผนงานคณะพยาบาลฯ) 

        
1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ ในชวงท่ีทําการประเมิน (มกราคม -กรกฎาคม 2553) พบวา

แผนงานฯ อยูในชวงกลางปที่ 3 ของการดําเนินงานในระยะท่ี 2.2 ซึ่งแผนงาน

เรียกวา ระยะบูรณาการและสรางสรรคผลงาน โดยเนนการแปรแนวคิดการ
สรางเสริมสุขภาพเพ่ือทุกคน และใหทุกคนมีสวนรวมสรางเสริม
สุขภาพ(Health Promotion for all, all for Health Promotion) สูการปฏิบัติ

จริง ทั้งนี้ แผนงานฯ ไดรับการสนับสนุนทุนการดําเนินงานระยะท่ี 2 จาก

ส.ส.ส. เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 45,000,000 บาท สําหรับในชวงปที่ 3 เปนการ

ดําเนินงานภายใตงบทั้งส้ิน 18,845,330.00 บาท และไดจัดสรรงบประมาณ

ใหกับสถาบันในเครือขาย จํานวน 20 สถาบัน ซึ่งเปนการดําเนินงานตาม

ขอเสนอโครงการจํานวน 124 โครงการ ภายใตวงเงินรวม 11,459,953.00 บาท  

 

ดานกลยุทธการทํางาน  พบวา ไดมีการปรับกลยุทธ  การขับเคล่ือน 

เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหกับพื้นที่ หรือ 

สถาบันในเครือขายมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนการขับเคล่ือนผานกลไกประเภท-ระดับ

ตาง ๆ ไดแก คณะอนุกรรมการ / ทีมจัดการ / ทีมงานระดับตาง ๆ  ทั้งนี้ 

กลไกตาง ๆ เหลานี้ไดมีการทบทวน-ทําความเขาใจรวมกันเพื่อสงเสริมให

ผูเก่ียวของสามารถแสดงบทบาท-หนาที่ไดตามท่ีกําหนดไวมากที่สุด เชน ได

จัดประชุมสรางการเรียนรูระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ และมีบรรยากาศใน

การเสริมพลังเครือขาย ดวยทวงทาที่ เปนเชิงปรึกษาหารือ – เชิงการ

แลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มขึ้น อาทิเชน การจัดโซน การจัดกลุม การจัดคูเรียนรู 

และ การทํางานตามกรอบยุทธศาสตรแผนที่วิจัย ( Research Mapping) ที่

ไดรวมมือกับสภาการพยาบาลและสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล   

     นอกจากน้ี ในชวงที่ผานมา ยังเปนชวงของการติดตามการทํางานของ

โครงการตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งสวนใหญอยูระหวางการขับเคล่ือนตาม

กรอบยุทธศาสตรของแผนงานฯ  ทั้ง 4 ดาน ไดแก S 1. สรางองคความรูและ

นวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพ  S 2. สรางพยาบาลที่มีสมรรถนะสรางเสริม

สุขภาพ  S 3. สรางภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ และ S 4. สราง

นโยบายสุขภาวะสังคม (สุขภาพสังคม) แตพบวา การทํางานของโครงการ

ตาง ๆ สวนใหญ ยังอยูที่ยุทธศาสตร 1- 3 เปนหลัก 
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     โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 3 คือ การสรางภาคีเครือขายใหเกิดการเช่ือมโยง 

สนับสนุน แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสถาบันตาง ๆ  ในเครือขายฯ ทั้งนี้ เพื่อให

เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  สําหรับภาคีเครือขายหลัก (Boundary 

Partners) ของแผนงานฯ ประกอบดวย คณะ/สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 21 แหง

กระจายอยูทั่วประเทศ สภาการพยาบาล และสถาบันที่ เปนแหลงฝก

ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนงานฯ มีภาคียุทธศาสตร (Strategic Partners) สําคัญ

คือ Dean Consortium (ทค.พย.) และ สปสช. เปนตน   

     ด านการประ เ มินผลภายใน  พบว า  ได มี ก า รป รับ โคร งสร า ง

คณะอนุกรรมการประเมินภายใน โดยมีการนําคณะกรรมการกํากับทิศฯ ของ

แผนงาน และผูแทนสถาบัน 21 แหง เขารวมเปนที่ปรึกษา อีกทั้งยังได

พยายามยกระดับการทํางานโดยใชแนวคิด   การสรางเสริมพลังอํานาจใน

ทุกระดับ (Empowerment) และไดมีการบูรณาการการทํางานระหวางทีม

กลาง ทีมประเมินภายใน และทีมประเมินภายนอก โดยการจัดใหมีการการ

เย่ียมชมและติดตามการขับเคล่ือนงานของสถาบันตางๆ รวมกันในชวง

ระหวางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553 โดยแบงการทํางานออกเปน

โซนตางๆ ดังนี้คือ :-  

     โซนที่ 1 (ภาคเหนือ) ประกอบดวย มช. มน. มน. วิทยาเขตพะเยา และ   

ม.แมฟาหลวง โซนที่ 2 (ภาคอีสาน) ประกอบดวย มข.  ว. พยาบาล

นครพนม  ม .นครพนม  และ  ม .มหาสารคาม  โซนที่ 3 (ภาคกลาง) 

ประกอบดวย ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขฯ ม.มหิดล  

ภาควิชาการพยาบาลฯ คณะแพทย รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล  คณะพยาบาลฯ ม.

มหิดล ม.ราชภัฎสวนดุสิต ว.พยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฎ สวนสุนันทา 

และ ม.บูรพา  โซนที่ 4 (ภาคกลาง) ประกอบดวย มธ. ว.การพยาบาล

สภากาชาดไทย  จุฬาฯ   มสธ .  และ  มศว .   และ  โซนที่ 5 (ภาคใต) 

ประกอบดวย มอ. ม.วลัยลักษณ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร   
 
ขอสังเกตตอโครงสรางการขับเคล่ือนและแนวคิดการทํางาน  พบวา  

     1)  โครงสรางการขับเคล่ือนในระยะที่ 2.2 ผานทีมบริหารจัดการกลาง ที่

มีการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการไปท่ีโซนภาคฯ ผานการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการบริหาร และ กลุมผูแทนสถาบันฯ ซึ่งเปนการทํางานตาม

บริบทแตละสถาบันและวัฒนธรรมองคกรที่แตกตาง  และ เปนการบูรณา

การเขากับงานประจําทั้งระดับภาควิชาตางๆ ระดับคณะ และระดับสถาบัน/

องคกร ทําใหเครือขายรูสึกวา การทํางานขับเคล่ือนเร่ือง การสรางเสริมสุขภาพ 
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เปนเน้ือเดียวกับงานที่ทําอยู ไมเปนการเพ่ิมภาระงานใหม ซึ่งคาดวานาจะ

สงผลดีตอความยั่งยืนและการขับเคล่ือนอยางเปนธรรมชาติของแตละแหง

มากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ี การใหความสําคัญกับปจจัยภายในของแตละแหง 

ไดแก ระยะเวลาการกอต้ังคณะ/สํานักวิชาฯ และกลไกการบริหารจัดการของ

แตละมหาวิทยาลัยที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยที่มีการจัดต้ัง

มานาน ดังเชน ม.มหิดล ที่พบวา ภาควิชาการพยาบาล เปนสวนหน่ึงของ

คณะแพทยศาสตร  ซึ่งตองมีการทํางานเช่ือมโยงกัน   

     2)  การใหการสนับสนุนหรือลักษณะการทํางานขับเคล่ือน ควรจะตองมี

ความยืดหยุน  หรือ คิดคน-มองหาชองทางการสนับสนุนดานตาง ๆ ให

มากกวา 1 ชองทาง ไมควรมองวา เปนการสนับสนุนเชิงงบประมาณเพียง

อยางเดียวเทานั้น แตควรมองเชิงการสรางเครือขาย ภารกิจตาง ๆ ที่ควร

เพิ่มเติม ไดแก การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การประชุมสัญจรไปยังสถาบัน

ตาง ๆ เพื่อเสริมพลังซึ่งกันและกัน การจัดเวทีถอดบทเรียน/เสริมการเรียนรู/

ปรับวิธีคิด ระหวางทีมขับเคล่ือน ผู รับประโยชน และภาคีเครือขายที่

เก่ียวของเพ่ือสรางพลังการขับเคล่ือนใหมใหเกิดความตอเนื่อง และสงแรง

กระเพื่อมตองาน-ภารกิจที่ยังไมบรรลุ ฯลฯ  

 

ดานกลไกการบริหารจัดการ พบวา ในระยะท่ี 2.2 นี้ โครงสรางและกลไก

การขับเคล่ือนของแผนงานฯ และเครือขาย มีจุดแข็งสําคัญอยูที่การเช่ือมโยง

กับสภาการพยาบาล  และ แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน

เพื่อชุมชน ที่รับผิดชอบโดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร  ทําใหเกิดการผนึก

กําลังกัน หรือ การที่จะยกระดับ “พลัง” เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ได

มากย่ิงขึ้นตอไป 

   

ขอสังเกตตอกลไกการบริหาร พบวา การจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการใหแตละสถาบันโดยตรง ทําใหเกิดความคลองตัว

ในการดําเนินงาน และเปนการเพ่ิมพื้นที่การส่ือสารกับผูเก่ียวของในระดับ

ตาง ๆ  และทําใหผูแทนสถาบัน สามารถแสดงบทบาทในการเช่ือมโยง และ 

กระตุนการทํางานของโครงการตางๆ ไดดีขึ้นหรือมากย่ิงขึ้น 
 
ดานระบบการติดตามและประเมินผลภายใน มีคณะอนุกรรมการประเมิน

ภายใน จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศคร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 

5 เมษายน 2553   พบวา ไดมีการจัดประชุมรวมกันระหวางทีมประเมินภายใน   
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และผูรับผิดชอบการขับเคล่ือนในระดับคณะ/สถาบันที่อยูในเครือขาย 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและเกิดความรวมมือซึ่งกันและกันตลอด

ระยะเวลาการทํางาน นอกจากน้ี ทีมประเมินภายใน ยังไดเสนอกรอบการ

ติดตามและประเมินผลที่สอดคลองกับกรอบการทํางานของแผนงานฯ ระยะ

ที่ 2.2 ซึ่งพบวา ไดผานการพิจารณาและการยอมรับจากผูเก่ียวของในระดับ

ตางๆ รวมทั้งทีมจัดการกลางและคณะกรรมการบริหารแผนงาน ดวย  

 

ขอสังเกตตอระบบการประเมินภายใน พบวา กรอบการประเมินดังกลาว 

มีความครอบคลุมทั้งในเร่ืองปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลงาน และ

ตัวช้ีวัดผลลัพธ-ผลกระทบ นอกจากนี้ พบวา ตัวช้ีวัดสวนใหญมีความชัดเจน

และมีทั้งตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 5 องคประกอบ (ไดแก G1 องคกรสรางเสริม

สุขภาพ G2 การเรียนการสอน G3 พัฒนาสมรรถนักศึกษา G4 พัฒนา

สุขภาพชุมชนและแหลงฝกปฏิบัติ G5 พัฒนาองคความรูเปนศูนยเรียนรู

ตางๆ) และเร่ืองเลา–บทเรียนรู ซึ่งเปนขอบงช้ีตางๆ ในเชิงคุณภาพ และ

สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับการทํางานของคณะ/สถาบันตางๆ ไดดี 

ซึ่งจะสงผลตอเนื่องใหสถาบันการศึกษาไดพัฒนาตนเองไปสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู ที่นาจะสามารถยกระดับการขับเคล่ือนในทุกระดับ ทุกมิติ

อยางมีพลังเชิงบวก และเกิดพลังทวีคูณไดในระดับหนึ่ง  
 
ดานการอนุมัติโครงการในระยะที่ 2.2  เปนการดําเนินงานตามคูมือการ

บริหารจัดการโครงการและการบริหารการเงิน ที่จัดทําโดย คณะกรรมการ

ดําเนินงาน พย.สสส. โดยระยะท่ี 2.2 นี้ มีการอนุมัติโครงการรอบที่ 1 จํานวน 

23 โครงการ และรอบที่ 2 จํานวน 101 โครงการ รวมโครงการท่ีไดรับการ

สนับสนุนท้ังหมด 124  โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 11,459,953.00 บาท 

(ดังกลาวไปแลวขางตน) 

 
ความคืบหนาสําคัญในดานตางๆ มีดังนี้ คือ 
 
     1)  ความคืบหนาดานการผลักดันนโยบายของสภาวิชาชีพ  พบวา 

ปจจุบันสภาการพยาบาลไดมีการรับรองสมรรถนะหลักทางวิชาชีพดานการ

สรางเสริมสุขภาพ ใหเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะทางวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ 

เพื่อใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ และการเรียนการสอนดานนี้

ตอไป 
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     2)  ความคืบหนาดานหลักสูตร-การเรียนการสอนหรือการสราง
พยาบาลที่มีสมรรถนะดานการสรางเสริมสุขภาพ พบวา จากความ
คืบหนาในขอ 1 ขางตน ทําใหสถาบันตาง ๆ ตองมีการจัดการเรียนการสอน
ดานการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สอดแทรกแนวคิดดังกลาว ลงไปในรายวิชา/
สาระวิชาของหลักสูตรทุกระดับ ซึ่งจะชวยทําใหการเรียนการสอนดานการ
สรางเสริมสุขภาพเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  และนาจะชวยทําให
พยาบาลเกิดความตระหนักตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชนในมิติตางๆ 
ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นดวย โดยพบวา ปจจุบัน ม.ราชภัฏอยางนอย 
3 แหง และมหาวิทยาลัยอีกจํานวนหนึ่ง มีหลักสูตร วท.ม. คม. ส.ม. (สาขา
การสรางเสริมสุขภาพ) และพบวา หลักสูตรเหลานี้ มีวิชาเลือก ดานการ
พยาบาลครอบครัวและการพยาบาลชุมชนดวย                 
     3)  ความคืบหนาดานการพัฒนา-เสริมศักยภาพภาคีเครือขาย เพื่อ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการสรางภาคีเครือขาย โดยไดจัดใหมีการประชุม
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการประเมินผลแบบเสริมพลัง
อํานาจเชิงบวก และ การพัฒนาตนเอง ของผูเก่ียวของในระดับแผนงาน ฯ 
และระดับเครือขายจํานวน 39 คน ทําใหเกิดการเรียนรูจักตนเอง การทํางานแบบ
เสริมพลัง และ การทํางานแบบเช่ือมโยง และ/หรือ เกิดการผนึกกําลังกัน เพื่อ
พัฒนาไปสูความเปนเครือขายไดมากย่ิงขึ้น 

 

2.  ผลงาน/ผลผลิต/  
การดําเนนิงานที่สําคัญ 
(outputs/products/ 
major performances) 

 

ผลผลิต /ผลงาน /การดําเนินงานที่ สําคัญๆ   (outputs/products/major 

performances) มีดังนี้ คือ 

     1.  จํานวน/ประเภทโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน  มีดังนี้ คือ  

     1.1 ระยะท่ี 2.1  รอบที่ 1 อนุมัติ จํานวน 20 โครงการ รอบที่ 2 จํานวน 21 

โครงการ ระยะท่ี 2.2 รอบที่ 1 อนุมัติ จํานวน 23 โครงการ และรอบที่ 2 จํานวน 

101 โครงการ รวมโครงการท่ีมีการดําเนินงานในสถาบันการศึกษาพยาบาล

ศาสตรทั้งหมด (20 สถาบัน) ที่ไดรับอนุมัติจํานวน  165  โครงการ ทั้งนี้ มี

เพียงหนึ่งสถาบันที่ไมเสนอขอรับทุน คือ ม.นราธิวาสราชนครินทร  เนื่องจาก

ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจากแหลงทุนอื่น ๆ จํานวนมาก 

(เพราะเปนสถาบันที่อยูในพื้นที่ที่มีความขัดแยงทางการเมืองและศาสนา ซึ่ง

รัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ จํานวนมาก ไดใหความสําคัญกับพื้นที่นี้ใน

ลําดับแรก ๆ) คณาจารยจึงเห็นวาจําเปนตองดําเนินงานดังกลาวใหบรรลุ

เปาหมายกอน จึงเนนการเชื่อมโยงกับ พย.สสส. ในเชิงวิชาการ (ขอมูลจาก

การเขารวมติดตามประเมินผลพรอมกับทีมประเมินภายใน เม่ือวันที่ 16 มิ.ย. 53)   
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     ขอสังเกต พบวา สวนใหญเปนโครงการที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางองคความรูและนวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ และยุทธศาสตรที่ 3 

การสรางสมรรถนะพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ ตามลําดับ   

     1.2 โครงการชุดการสังเคราะหองคความรู จํานวน 4 โครงการ 

จําแนกเปนโครงการของม.สงขลานครินทร จํานวน 2 โครงการ ไดแก การ

สังเคราะหองคความรูเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพองครวม และการสังเคราะห

ความรูเพื่อการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ : รูปแบบการพยาบาลเพ่ือการ

สงเสริมการจัดการตนเองดานสุขภาพของผูสูงอายุ  

     สภากาชาดไทย จํานวน 1 โครงการ คือ การถอดบทเรียนศูนยเด็กเล็ก

ตนแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล 

     ม.เชียงใหม จํานวน 1 โครงการ คือ การสังเคราะหองคความรูดานการ

สรางเสริมสุขภาพในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร 21 สถาบัน 

     ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล จํานวน 1 โครงการ คือ การ

ทบทวนอยางเปนระบบและสังเคราะหองคความรู เ ก่ียวกับสมรรถนะ

พยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองแกผูปวยระยะสุดทาย 

     สถานะของโครงการสังเคราะหองคความรูฯ ทั้ง 4 โครงการ นั้นอยู

ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ และจัดทําสัญญากับแผนงาน ฯ 
     1.3  โครงการจัดทําตําราสรางเสริมสุขภาพจํานวน 11 โครงการ 
โดย ม.เชียงใหม มี 7 โครงการ ไดแก คูมือการฝกปฏิบัติในการสรางเสริม

สุขภาพทารกแรกเกิด ชุดสงเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดินและครอบครัว การ

สรางเสริมสุขภาพเด็กทุกชวงวัย  การสรางเสริมสุขภาพสตรีที่ ได รับ

ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  โครงการพัฒนาตําราและส่ือการ

สอนการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  และโครงการพัฒนาตําราวิชาการสราง

เสริมสุขภาพและการปองกันโรค  

     ม.บูรพา จํานวน 2 โครงการ ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ: แนวคิด 

ทฤษฎี และการปฏิบัติ และการสรางเสริมสุขภาพ: ความทาทายของผู

ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพดานสุขภาพ 

     ม.สงขลานครินทร  จํานวน 1 โครงการ คือ กลยุทธทางการพยาบาล

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 

     ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล จํานวน 1 โครงการ คือ การ

พัฒนาตําราการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน 

     ม.นเรศวร จํานวน 1 โครงการ คือ การสรางเสริมสุขภาพผูปวยโรค

เร้ือรังจากโรงพยาบาลสูชุมชน   
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     1.4  โครงการจัดทําวารสารดานการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 7 

โครงการ โดย ม.ขอนแกน มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก  วารสารการเผยแพร

ความรูการสรางเสริมสุขภาพในวารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ  และ

วารสารสรางเครือขายการสงเสริมสุขภาพผานการเผยแพรในวารสารสมาคม

พยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

     คณะพยาบาลศาสตร ม.มหิดล จํานวน 1 โครงการ คือ วารสารพยาบาล

ศาสตรสรางเสริมสุขภาพ (ฉบับพิเศษ) 

     ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล จํานวน 1 

โครงการ คือ การเผยแพรบทความวิชาการและบทความวิจัยเก่ียวกับการ

สรางเสริมสุขภาพในรามาธิบดีพยาบาลสาร 

     ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุข ม.มหิดล จํานวน 1 

โครงการ คือ การพัฒนาวารสารพยาบาลสาธารณสุขใหเปนวารสารแหงการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

     ม.นเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก จํานวน 1 โครงการ คือ การจัดทําวารสาร

เพื่อรวบรวมและเผยแพรความรูการสรางเสริมสุขภาพ ครบรอบ 10 ป ส.ส.ส. 

     ม.แมฟาหลวง จํานวน 1 โครงการ คือ การเผยแพรบทความและงานวิจัย

เก่ียวกับนวัตกรรมและการสรางเสริมสุขภาพผานวารสารสภาการพยาบาล  

     สถานะของโครงการจัดทําวารสาร ฯ  พบวา  อยูระหวางการ

ดําเนินงาน เสร็จส้ินขั้นตอนการทําสัญญาและโอนเงิน และอยูระหวางการ

ดําเนินงานของแตละสถาบัน ที่ไดรับทุน 

     2.  เอกสาร/หนังสือ/คูมือ/ส่ิงพิมพ/ผลผลิตอ่ืนๆ อาทิเชน  

     2.1  คู มือการบริหารจัดการโครงการและการบริหารการเงินของ

คณะกรรมการดําเนินงาน พย.สสส. (ผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ดําเนินงาน แผนงาน พย.สสส. คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2552) 

เปนคูมือที่ชวยทําใหผูเก่ียวของเขาใจขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานและ

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน สาระ

ของคูมือนี้ประกอบดวย ขอแนะนําในการเสนอโครงการ และแนวทางการ

บริหารจัดการโครงการระดับสถาบัน ป 2552-2553   

     2.2  คูมือโครงการประเมินภายใน แผนงานเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อ

การสรางเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะท่ี 2 สําหรับใชเปนแนวทางในการ

ทํางานของทีมประเมินภายในและสถาบันฯ ที่อยูในเครือขาย พิมพเม่ือ พ.ค. 2553  

     2.3  โปสเตอร ซีดีและคูมือการจัดสภาพการทํางานกับคอมพิวเตอร และ

โยคะในท่ีทํางาน เพื่อสรางเสริมสมดุลของกายและจิต เปนการบูรณาการ
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โยคะเขาสูวิถีชีวิตการทํางาน เพื่อลดปญหาและเปนการสรางเสริมสุขภาพ

ของผูปฏิบัติงาน จัดทําโดยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

วิทยาเขตหาดใหญ  

     2.4  จํานวนนวัตกรรม ส่ือการเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพ  

     -  นวัตกรรมนิทานของหนู “ลูกหมี...ฮัดเชย” เปนรูปแบบของหนังสือ

นิทานระบายสีเก่ียวกับไขหวัด ลักษณะ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษายาวี 

จํานวน 18 หนา จัดทําโดย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ม.นราธิวาสราช-

นครินทร  

     -  นวัตกรรมส่ือการตูน Animation เร่ือง โรคชิคุนกุนยา เปนรูปแบบของ

การตูนแอนิเมชั่นใหความรูเร่ือง โรคชิคุนกุนยา 2 ภาษา เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ

ในการใหความรูและการสรางการเรียนรูเก่ียวกับโรคน้ี ไดอยางเขาใจมาก

ขึ้น-งายขึ้น   

     3. การจัดประชุม/อบรมประเภทตางๆ  คร้ังสําคัญ ๆ มีดังนี้ คือ    

     3.1  การจัดเวทีสัญจรเพื่อใหกําลังใจ ชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ทํางานสรางเสริมสุขภาพของทุกสถาบันฯ โดยทีมประเมินภายใน (และมีทีม

ประเมินภายนอกเขารวมดวย) ในชวงระหวางเดือน พ.ค.-ก.ค. 53  เพื่อ

ติดตามความคืบหนา และคนหากรณีศึกษา บทเรียนรู เร่ืองเลาจากการ

ทํางานในระดับโครงการ / คณะ-สถาบัน ทั้งดานการเปนองคกรสรางเสริม

สุขภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาสมรรถนะนิสิต

นักศึกษา ดานการพัฒนาชุมชน-แหลงฝกภาคปฏิบัติ และการพัฒนาองค

ความรู/นวัตกรรม เพื่อคัดสรรสูการถอดบทเรียนและนําเสนอในตลาดนัดการ

จัดการความรูของแผนงานฯ ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 53 ศกนี้  

     3.2  การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทํา Research and Innovation 

Mapping ดานการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 24-25 

ธันวาคม 52 โดยคัดสรรประเด็น เพื่อจัดทําเปนชุดการสังเคราะหองคความรู 

บนพื้นฐานการมีสวนรวมของสถาบันภาคีหลัก และคร้ังที่ 2 จัดวันที่ 19 

มิถุนายน 53 เปนการทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการวิจัย

เพื่อนําเสนอเปนนโยบายดานการจัดทําวิจัย/นวัตกรรมการพยาบาลสราง

เสริมสุขภาพระดับวิชาชีพตอไป จํานวนผูเขารวมประมาณ 200 คน   

     3.3  การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนรางแผนที่การวิจัยดานการ

สรางเสริมสุขภาพสําหรับวิชาชีพการพยาบาลและจัดลําดับความสําคัญของ

ประเด็นการวิจัยคร้ังที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด 

นนทบุรี สรุปวา ประเด็นการวิจัยทางการพยาบาลและระบบการสรางเสริม



สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 27 

สุขภาพ จะครอบคลุมครบทั้ง 5 มิติ ไดแก มิติที่ 1 Health Status  มิติที่ 2 

Life Span   มิติที่ 3 Life Setting   มิติที่ 4 Nursing Intervention  และมิติที่ 

5 Supportive System   

     3.4  การประชุม Empowerment for Health Promotion โดย แผนงาน 

พย.สสส. รวมกับทีมประเมินภายนอก เม่ือวันที่ 27-29 พ.ค. 53 ณ โรงแรมโรสการเดน 

ริเวอรไซด นครปฐม มุงเนนไปที่การเรียนรูเก่ียวกับการสรางพลังอํานาจเชิง

บวก โดยตองเร่ิมตนที่การเขาใจ “ตนเอง” และ “ความเปนมนุษย”  รวมทั้ง

เปดโอกาสใหผูสนใจไดเขารวมเรียนรูการประเมินผลแบบเสริมพลังอํานาจ

เชิงบวก (Empowerment  Evaluation) โดยเฉพาะคณาจารย มีผูเขารวม 39 

คน จาก 21 สถาบัน 

     3.5  การประชุมปรึกษาหารือ เร่ือง “สมรรถนะการพยาบาลสรางเสริม

สุขภาพกับการจัดการศึกษาพยาบาล” เม่ือวันที่ 6 พ.ค. 53 ณ สภาการ

พยาบาล จ.นนทบุรี โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุม 10 คน ซึ่งผลจากการ

ประชุม นํามาสูการชูธงเก่ียวกับการเปดหลักสูตรมหาบัณฑิตดาน “การสราง

เสริมสุขภาพ” (พย.ม) นอกจากนี้ ก็ยังพิจารณาถึงความพรอมและศักยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับสมรรถนะหลักดานการสราง

เสริมสุขภาพ ซึ่งหมายถึงวา การพัฒนาหลักสูตร พย.ม. ใหมีคุณภาพ ยังคง

เปนประเด็นที่วิชาชีพใหความสําคัญ  

     3.6  การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินภายในแผนงานฯ เม่ือ

วันที่ 1 – 2 เม.ย. 53 ณ โรงแรมนารายณ กทม. เพื่อหาแนวทางการประเมิน

ตนเองทั้งระดับโครงการ สถาบันและแผนงานฯ ไดอยางเหมาะสมตามบริบท

แตละสถาบัน โดยทีมประเมินภายนอกซ่ึงเปนกัลยาณมิตรเชิงวิพากษรวม

เปนวิทยากรแลกเปล่ียนแนวทาง  การประเมินผลแบบเสริมพลังเชิงบวก  

ผูเขารวม 41 คน 

     3.7  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 5 

ก.พ. 53 ณ สภาการพยาบาล จ.นนทบุรี จํานวน 20 คน 

     3.8  การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 1 ก.พ. 

53 ณ โรงแรมริชมอนด นนทุบรี จํานวน 26 คน          

     4.  การจัดกิจกรรมเวทีประชาสัมพันธสรางเสริมสุขภาพในคณะ/

สถาบัน (Road Show) จํานวน 14 สถาบัน มีดังนี้ มข. จุฬา มธ. มน.

พิษณุโลก ม.บูรพา มศว. รพ.รามาฯ ม.วลัยลักษณ วพ.สภากาชาดไทย วพ.

นครพนม มน.พะเยา ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ ม.แม

ฟาหลวง           
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     5.  จํานวนเครือขายชุมชนสุขภาวะ และโรงเรียนหรือองคกรในพื้นที่ ๆ 

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพรวมกับประชาชนในป 

2551-2553 มีจํานวนทั้งหมด 30  แหงกระจายอยูทั่วประเทศไทย  อาทิเชน 

อบต.ปากพูน, หมู 8 ไทยบุรี อ.ทาศาลา, หมู 6 หัวตะพาน อ.ทาศาลา   

จ.นครศรีธรรมราช, ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา, ตําบลบางปลากด 11 

หมูบาน, ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก, ต.ทาทราย อ.องครักษ   

จ.นครนายก, ต.บึงศาล อ.องครักษ จ.นครนายก, ต.นาถอน อ.ธาตุพนม   

จ.นครพนม เปนตน           

     6.  จํานวนแกนขับเคล่ือนหลัก (key persons) และ/หรือ ผูนําการ

เปล่ียนแปลง มีประมาณ  300 คน กระจายอยูทั่วประเทศ 
     7.  จํานวนบุคลากร นิสิต-นักศึกษา ผูรับประโยชนที่มีความรู 
ความเขาใจและการปฏิบัติ HPในระดับหนึ่ง มีประมาณ  2,000 คนใน

ขอบเขตท่ัวประเทศ อยางไรก็ตาม ทีมประเมินภายในจะดําเนินการเก็บ

ขอมูลเชิงปริมาณ โดยการสํารวจและสุมตัวอยางเพื่อประเมินเก่ียวกับเร่ืองนี้

อยางถูกตองและเปนระบบตอไป  

 

3 .   ผลลัพธ /ผลสํ าเร็ จสํ าคัญ /
ผลกระทบทั้งในระดับแผนงาน และ
ระดับคณะ(Outcomes / Achievements 
/ Impacts) 

 

ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/ผลกระทบที่สําคัญของแผนงาน คณะ/สถาบัน ที่เกิดขึ้น
จากดําเนินแผนงานต้ังแตระยะแรกจนถึงปจจุบัน  มีดังนี้คือ  
     1.  สภาการพยาบาลไดรับรองให “การสรางเสริมสุขภาพ” เปน
สมรรถนะหลักของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงในเชิง
นโยบายของสภาวิชาชีพที่มีนัยสําคัญตอทิศทางการขับเคล่ือนเร่ืองนี้ 
     2.  การบรรลุตัวช้ีวัดในการเปนองคกร-คณะพยาบาลศาสตรสราง
เสริมสุขภาพ (Health-promoting Nursing Faculty) ครอบคลุมตัวช้ีวัด
สําคัญ ๆ ดังนี้คือ 1. การมีคณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพระดับคณะ-
สถาบัน 2. การมีนโยบายการสรางเสริมสุขภาพและบรรจุในแผนปฏิบัติงาน
ของคณะ-สถาบันอยางชัดเจน จํานวน 15  แหง (ม.ราชภัฏสวนดุสิต   
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ม.เชียงใหม ม.มหาสารคาม   
ม.พะเยา (เดิมคือ ม.นเรศวร วิทยาเขตพะเยา) ภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขฯ ม.มหิดล ม.สงขลานครินทร ม.นเรศวร ม.แมฟาหลวง  ม.
ขอนแกน วพ.สภากาชาดไทย ม.วลัยลักษณ ม.บูรพาและ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช) 
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดตาง ๆ ที่นาสนใจของแตละสถาบัน ดังนี้คือ 

คณะพยาบาล มข.  ในป 2552 ไดมีการประกาศนโยบายการเปน
องคกรสรางเสริมสุขภาพ ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีจุดเดนในดานการสราง
วัฒนธรรมองคกร หรือ การสรางสุขนิสัยดาน HP รวมทั้งมีการจัดส่ิงแวดลอม
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ที่เอื้อตอ HP เชน หองอาหาร สวนอาหารและการจําหนายอาหารเพื่อ
สุขภาพ สวนสุขภาพองครวม โครงการหองสมุดมีชีวิต(Living Library) และ
โครงการบริการสังคม เนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออาทรตอผูสูงอายุ 
(Aged-Friendly Organization) รวมทั้งกลุมคนพิการ เด็ก วัยรุน ดานการ
เรียนการสอน พบวา ไดมีการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการ
เปล่ียนแปลงภายในตัวบุคคล หรือ ตัว นศ. โดยใชกลยุทธการจัดทําสมุด
บันทึกการสรางเสริมสุขภาพใหกับตนเองของนักศึกษา ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงลึก หรือ ระดับจิตสํานึก เกิดความตระหนักตอการดูแล
ตนเองทั้งกาย จิต ปญญา  

คณะพยาบาล  มศว.  ผูบริหารใหความสําคัญและเอาจริงเอาจังกับ

การสรางเสริมสุขภาพอยางเห็นไดชัด ดังจะเห็นวามีการบรรจุเร่ืองนี้ในวาระ

การประชุมของกรรมการคณะทุกคร้ัง มีการขับเคล่ือนอยางเปนระบบ มี

โครงสรางรองรับชัดเจน  และครอบคลุมทุกดาน  ทุกมิติ  ทั้งการปรับ

ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีและการปรับพฤติกรรม การปรับหลักสูตร

และการเรียนการสอน การปรับกระบวนทัศน-ทัศนคติ การทํางานกับชุมชน ฯลฯ 

สําหรับการสอดแทรกกิจกรรมดาน HP ในช้ันเรียนมีจํานวน 8 วิชา วิชาที่

นาสนใจ ไดแก  วิชาบุหร่ีกับสุขภาพ เปนวิชาเลือกเปดสอนใหกับคณะอื่น

อาทิเชนคณะเภสัชฯ และทันตะฯ ดวยซ่ึงเนนการเรียนรูเชิงกลยุทธ ในการ

สรางสังคมไทยปลอดบุหร่ี  ทั้งมีการวิจัยและการบริการสังคม เนนการเรียนรู

จากของจริง-ชีวิตจริง-ปญหาจริงของประชาชนในชุมชน และเรียนรูการใช

เคร่ืองมือ 7 ชิ้นในการทํางานกับชุมชน (อางอิงถึงหนังสือ วิถีชุมชน ของนพ. 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย) มีการสังเคราะหความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ

จากงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรในรอบ 10 ปที่ผานมา พบวา กิจกรรม

นี้ไดเกิดประโยชนทั้งตอตัวนักศึกษา อาจารยและชุมชนที่เก่ียวของอยางมาก  

นอกจากน้ี คณะยังไดรวมมือกับแผนงานผลิตพยาบาลโดยชุมชนของชุมชน

และเพื่อชุมชน (NOC) และ อบต.ใน 4 จังหวัด (สระแกว นครนายก 

ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา) ในการผลิตพยาบาลชุมชนเพื่อใหกลับไปทํางาน

ในชุนชนของตนเอง โดยมีโควตาจังหวัดละ 5 คน/ป ซึ่งนักศึกษากลุมนี้ตอง

เรียนวิชาชุมชนศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ ทั้งนี้โดยใหความสําคัญกับ

การเสริมพลังอํานาจชุมชนเปนหลัก  ในภาพรวม กลาวไดวา ถึงแมการ

สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ จะมีอยูในเนื้อหาการเรียนการสอน

ดานการพยาบาลอยูแลว แตการเขารวมโครงการ พย.สสส ทําใหแนวคิด

ด า นกา รส ร า ง เ ส ริ ม สุ ขภาพ  และแนว คิดกา ร เ ส ริ มพ ลั ง อํ า น าจ 
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(empowerment) มีความโดดเดน ชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง

เปนชองทางใหอาจารยมีโอกาสทําวิจัยมากขึ้น มีโอกาสออกบริการวิชาการ

เชิงรุก เชน การเขารวมเปนกรรมการวางนโยบายการพัฒนาชุมชนรวมกับ 

อบต. การออกตรวจสุขภาพชุมชน และรวมมือกับ อบต.ในการแกปญหา

สารเคมีในเลือดสูง โดยการทําปุยชีวภาพ เปนตน 
คณะพยาบาล มช.  มีการกําหนดโครงสราง-ทีมงานคณะกรรมการ

สรางเสริมสุขภาพท่ีเขมแข็งและสามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพไดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม ท้ังยังบูรณาการ  
การสรางเสริมสุขภาพกับพันธกิจของสถาบันในทุกดานและมีการบูรณา
การแนวคิดสุขภาพพอเพียงในการดําเนินโครงการ และใหความสําคัญกับ”
วัฒนธรรมทองถ่ิน” นอกจากนี้ ยังสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพสําหรับบุคลากรและนักศึกษาในทุกมิติ (กาย จิต อารมณ สังคม
และจิตวิญญาณ)  

คณะพยาบาล มธ. ผูบริหารไดกําหนดใหการขับเคล่ือนเร่ือง 
Health Promotion (HP) เปนสวนหน่ึงของวิสัยทัศน ทําใหองคกรมีการ
ขับเคล่ือน HP อยางเปนระบบ และกลายมาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
องคกร นอกจากนี้ มีการจัดการสภาพแวดลอมภายในคณะ มีศูนยสงเสริม
สุขภาพ (Health Promotion Center)  ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ หลาย
ประเภทอาทิเชน โยคะ ฟุตบอล การสงเสริมสุขภาพสตรี ลดน้ําหนัก 
จัดการความเครียด ออกกําลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนตน   

 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ม.วลัยลักษณ เนื่องจากโครงสรางการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ มีลักษณะเช่ือมโยงกันทั้งระบบ ทําใหเกิด
การเรียนรูและการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพในระดับหนึ่ง ในขณะที่ทาง
สํานัก ฯ เองก็เนนการทํางานเชิงภาคีเครือขายท่ีใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของทุกคน ทุกฝาย ทุกสวนงาน โดยเฉพาะคณบดี (ผศ.ดร.วัลลา ตันต
โยทัย) ซึ่งรับผิดชอบขับเคล่ือนการทํางาน HP ในองคกร เนนการทํางานแบบ
บูรณาการ หรือ รวมมือกับทุกคณะ ทําใหการขับเคล่ือนเปนองครวม  ทั้งยัง
เขารวมเปนสวนหนึ่งของการสรางพลังการขับเคล่ือนในระดับพื้นที่ โดย
จัดเปนภาคีกลุมสถาบันแบบขามภาค ยกตัวอยางเชน  ม.วลัยลักษณ 
รวมกับ วพ.สภากาชาดไทย  และ ม.พะเยา ที่จะมีการทํางานรวมกันดาน
การวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม   

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ม.พะเยา มีการบูรณาการวัฒนธรรม
ทองถ่ินเขากับการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนผานพันธกิจดาน
การบริการวิชาการ รวมท้ังมีการทํางานเชิงเครือขาย/รวมมือกับเครือขายที่
หลากหลาย เชน สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  สถานีอนามัย วิทยาลัย
เชียงราย  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ม.แมฟาหลวง มีเครือขายการทํางาน
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สรางเสริมสุขภาพรวมกันทั้งระดับคณะและสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ีสํานักวิชายังเปนแกนนําในโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี รวม
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพกับภาคีตางๆและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
เชน โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. อีกดวย 

คณะพยาบาลศาสตร ม.รังสิต สําหรับคณะพยาบาล มรส. ถึงแมจะ
ไมไดอยูในแผนงานฯ แตทีมประเมินภายนอกมีโอกาสเขาพบคณบดีและ
ทีมงาน เม่ือวันที่ 28 กค. 2553 พบวา แนวคิดการปองกัน-สงเสริมสุขภาพ มี
อยูทั้งในรายวิชาภาคทฤษฎีและการฝกภาคปฏิบัติ หรือ “อยูในทุกๆที่ของ
การเรียนการสอน”  สวนการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพโดยท่ัวไป 
คณะไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพ - ตรวจ
สุขภาพประจําปใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะมีแผน
ที่จะนําผลการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพมาตอยอดเพื่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตอไป ทั้งนี้เนื่องจากคณะไดเคยทดลองทําวิจัยลักษณะน้ีกับ
กลุมเปาหมายกลุมเล็กๆและประสบผลสําเร็จมาแลว 
     3.  สถาบันที่มีการสอดแทรกรายวิชา HP ในหลักสูตรทั้ง ป.ตรี
และบัณฑิตศึกษา สําหรับระดับปริญญาตรีมี 10 สถาบัน (ไดแก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
วพ.บรมราชชนนี ม.นครพนม ม.เชียงใหม ม.มหาสารคาม ม.บูรพา ม.พะเยา 
(เดิมคือ ม.นเรศวร วิทยาเขตพะเยา) ม.นเรศวร ม.ขอนแกน วพ.สภากาชาด
ไทย และม.วลัยลักษณ) ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 4 แหง (ม.สงขลา
นครินทร ม.นเรศวร ม.ขอนแกน และ จุฬาฯ) รวมทั้งส้ิน 14 สถาบัน ถึงแมวา 
บางสถาบันอาจยังไมไดบรรจุ-สอดแทรกรายวิชา HP ชัดเจนแตพบวามี
การบูรณาการแนวคิด HP เขากับกระบวนการเรียนการสอน เชน ม.
นราธิวาสฯ ที่ไดมีการบูรณาการเขากับกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา เปนตน   
     4. ผูนํา-ตนแบบการสรางเสริมสุขภาพ กลาวคือ ในแผนงานฯ มี
บุคคลที่โดดเดนและมีบทบาทสําคัญ จนอาจกลาวไดวาเปนผูนําดานการ
สรางเสริมสุขภาพของเครือขายพยาบาลฯ ก็ได คือ รศ.ดร.เรมวล นันท
ศุภวัฒน (สังกัด มช.) ซึ่งเปนผูริเร ิ มการเรียนการสอนวิชา HP และยังชวย
ผลักดันเร่ืองนี้ผานกลไก คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพของคณะ 
นอกจากนี้ ยังเขามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการทํางานของแผนงานฯ 
ผานที่ประชุม ทค.พย. (Dean consortium) ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาอยาง
ไมยอทอ หรือ ไมยอมแพ แมมีปญหา-อุปสรรคตาง ๆ มากมายก็ตาม    
     5.  สรางแกนนําเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นใหมที่ทาทายสังคม อาทิ
เชน กรณีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ม.วลัยลักษณ และ กลุมถมนะโม ที่
สนใจเรียนรูและเปดประเด็นเร่ือง เพศวิถี เพศภาวะ และความหลากหลาย
ทางเพศ หรือ การสรางแกนนําสรางเสริมสุขภาพรุนใหม ของ ม.ขอนแกน 
เปนตน     
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     6.  พันธสัญญาของผูบริหารระดับสูงมีมากขึ้น/ชัดเจนย่ิงขึ้น จาก
การจัดเวทีสัญจรของทีมประเมินภายใน ที่เคล่ือนไปถามสถาบันตาง ๆ (และ
มีทีมประเมินภายนอกเขารวม) ซึ่งดําเนินการระหวางเดือน พ.ค. – ก.ค. 53. 
นั้น พบวา สามารถกระตุนและสนับสนุนการทํางานของคณะ-สถาบันท้ัง 21 
แหง  ไดอยางชัดเจน  ผนวกกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการโดยทีมประเมินภายนอก  ทําใหบุคลากรสห
วิชาชีพของแผนงานและคณะ/สถาบันดานวิทยาศาสตรสุขภาพในแตละ
มหาวิทยาลัย ไดรวมแลกเปล่ียนประสบการณ บทเรียนรูและระดมความคิด
เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงการทํางานแบบเครือขาย และสงผลตอทาทีของ
ผูบริหารระดับสูง ซึ่งสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวา ผูบริหารระดับสูง ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัย และ ระดับคณะ-สถาบันตาง ๆ รวมทั้งผูบริหารของคณะ
พยาบาลศาสตรหลาย ๆ แหง ไดใหความสําคัญกับแนวคิด “การสรางเสริม
สุขภาพ” และ มีพันธสัญญาวาจะรวมกันผลักดันเพื่อบรรลุสูจุดมุงหมายท่ี
ตองการใหมากขึ้น             
       

4.  ปญหา/ อุปสรรค/ จุดออน/ ส่ิงที่
เปนหวง/ขอพึงระวัง 

     1)  การปรับกระบวนทัศนหรือวิธีคิดในการมองเรื่อง “สุขภาพ” (หรือ  
การทําความเขาใจคําวา “สุขภาพ” ในความหมายใหม) ที่มีปฏิสัมพันธอยาง
สลับซับซอนกับปจจัย-องคประกอบอื่น ๆ ยังคงเปนประเด็นสําคัญ หรือ
จําเปน สําหรับแผนงานฯ คณะ-สถาบัน คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
และนิสิต-นักศึกษา โดยเฉพาะในคณะ-สถาบัน ที่ยังไมคอยเนนการสรางการ
เรียนรูเก่ียวกับเร่ืองนี้ในเชิงวิพากษ ทําใหกระบวนทัศนยังไมเปล่ียน สังเกต
ไดจากการนําเสนอผลงานของหลาย ๆ แหง       
     2)  การสรางเสริมสุขภาพ ยังไมเกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือในบริบท
ชีวิตที่เปนจริงทั้งในองคกร ในครอบครัว และ ในชุมชน ทั้งของอาจารย นิสิต-
นักศึกษา และ บุคลากรสายสนับสนุน   หรือ อาจกลาวไดวา ในหลาย ๆ แหง 
ยังไมสามารถนําประเด็นปญหาที่ตนเองประสบอยู ไปสูการแกไข และการ
สรางเสริมสุขภาพรวมกัน (ทั้ง ๆ ที่ตองการพัฒนาไปสูการเปนองคกรสราง
เสริมสุขภาพ) ยกตัวอยางเชน บางสถาบัน ฯ มีนักศึกษาประสบกับปญหา
การด่ืมสุรา ซึ่งมีอยูจํานวนมาก (หรือ การต้ังครรภ) ซึ่งสงผลตอการเรียนและ
การดําเนินชีวิต  แตก็พบวา ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับเร่ืองนี้  ทั้ง ๆ 
ที่เปนประเด็นสําคัญที่ควรใหความสนใจ และ/หรือ ควรขับเคล่ือนองคกร
รวมกัน และ สามารถใชวิธีการที่เรียกวา “ทําไป แกปญหาไป วิเคราะหไป 
เรียนรูไป” (action learning) เพื่อใหเขาใจปญหาสุขภาพและการทํางาน
สรางเสริมสุขภาพในภาคปฏิบัติ-บริบทชีวิตจริง ซึ่งสามารถนําไปสูการ
ยกระดับเปนองคความรูไดตอไปในอนาคต อีกดวย  
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     3)  การขับเคล่ือนยังไมทั่วถึงทั้งองคกร พบวา หลาย ๆ แหงยังเปน

การดําเนินงานในลักษณะโครงการท่ัว ๆ ไป หรือ ไมมีความแตกตางจากการ

ทํางานโครงการอื่น ๆ เพราะเปนการทํางานในวงจํากัด หรือ ยังมีการรับรู-

การมีสวนรวมที่ยังจํากัดเฉพาะกลุม และ เปนการทํางานภายใตกรอบเวลาที่

จํากัด โดยขาดการวิพากษ  
     4)  ศักยภาพการทํางานเชิงเครือขาย และ /หรือ การขยาย
เครือขายยังมีจํากัด พบวา ปจจุบันมีหลาย ๆ สถาบันทั้งของรัฐและเอกชน 

(อาทิเชน ว.เชียงราย วพบ.สระบุรี  ม.รังสิต ฯลฯ) สนใจที่จะเขารวมเปน

เครือขาย  โดยเฉพาะวิทยาลัยพยาบาลตาง ๆ แตแผนงานฯ ก็ยังไมสามารถ

เปดใหเขารวมไดเต็มที่ เนื่องดวยขอจํากัดตาง ๆ  มากมาย ยกเวนกรณี   

ม.ขอนแกน ที่ไดเปดโอกาสให วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เขามารวมทํางานดาน

การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เนื่องจากผูดําเนินโครงการฯ เปนอดีต

อาจารยของ มข. และปจจุบันเกษียณแลว และไปทํางานอยูที่วิทยาลัย

ดังกลาว  

     5) การขับเคล่ือนเชิงการส่ือสารยังมีขอออน รวมทั้งการใหความสําคัญ

กับการส่ือสารทั้งแบบแนวต้ัง และ แนวราบ อาทิเชน การนําเสนอผลงาน 

ผลลัพธเดน นวัตกรรมสูสาธารณะ และ/หรือ การเช่ือมการส่ือสารทุกรูปแบบ

กับชุมชนทองถ่ิน  ในลักษณะการสรางการเรียนรูรวมกัน  รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธผานส่ือสาธารณะ ตาง ๆ ฯลฯ ถาแผนงานฯ หรือ คณะ-

สถาบันตาง ๆ ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้มากขึ้น จะทําใหเปนชองทางในการ

กระตุนการทํางานของเครือขายไดอีกทางหนึ่งดวย 

          

5.  ขอสังเกต/ขอเสนอแนะตอ 
การพัฒนาแผนงาน/กาขับเคล่ือน
ทุกระดับใหไดผลมากย่ิงขึ้น/ 
ดีย่ิงขึ้น 

     1)  ทําอยางไรจึงจะทําใหทุกคณะ-สถาบัน เกิดการส่ือสารซึ่งกัน
และกันไดแบบใจถึงใจ โดยยึดหลักการท่ีเรียกวา “การประสานของหลาก

เสียง” (The polyphony of voices) โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชโอกาสในการ

ใหขอคิดเห็นตอขอเสนอโครงการฯ ที่สงเขามารับการสนับสนุนทุน เพื่อการ

เรียนรูซึ่งกันและกัน รูจักกัน เขาใจกัน ชวยกันคิด ชวยกันมอง ชวยกัน

วิพากษเชิงกัลยาณมิตร             

     2)  ทําอยางไรจึงจะเกิดการเรียนรูหรือยกระดับการเรียนรู รวมกัน

อยางแทจริง หรือ พิจารณารวมกันวา โดยภาพรวม การเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการขับเคล่ือนเร่ืองนี้รวมกับ ส.ส.ส. เกิดอะไรขึ้นบางกับตัวตน

ของแตละคน  ส่ิงไหน ที่ไมตอบสนองตอทิศทางที่ตองการ หรือ นําไปสูสุข

ภาวะไดอยางแทจริง ควรจะโยนท้ิงไปบางหรือไม? 
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     3)  ควรคํานึงถึงบริบทที่แตกตางของแตละสถาบัน  ยกตัวอยางเชน 

มสธ.ที่ไมมีนักศึกษา เพราะเปนการศึกษาแบบทางไกล การสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนควรเปนอยางไร หรือ กรณีของ ม.นราธิวาสราชนครินทร ที่มี

อาจารยเพียง 14 ทาน แตละทานมีภาระงานประจํามาก ไมตองการ

งบประมาณ เพราะมีแหลงทุนพอเพียง แตตองการการสนับสนุนดาน

วิชาการใหมๆ และ ตองการเขารวมกระบวนการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรในองคกร เนื่องจากสถาบันไมสามารถรับอาจารยใหมได 

จึงจําเปนตองรับบัณฑิตที่จบจากสถาบัน ที่จําเปนตองไดรับโอกาสตาง ๆ ใน

การพัฒนาตนเอง และพัฒนาองคกรอยูเสมอ 

     4)  ควรใหความสําคัญกับการสรางทีมสุขภาพที่เปนคนรุนใหม ไม

วาจะเปน อาจารยรุนใหม บุคลากรสายสนับสนุน แกนนํานิสิตนักศึกษา  

เพราะคนเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลง หรือ เปน

จุดเปล่ียนสําคัญ 

     5)  ควรพัฒนา/จัดทําระบบขอมูลสุขภาพของแตละคณะ-สถาบัน 

ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการทําความเขาใจวา 

ขอมูลเชิงคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญอยางไร และ จะทําอยางไร จึงจะ

นําไปสูการสรางระบบความรูของแตละสถาบัน ฯ ที่อยูบนพื้นฐานการทํางาน

สรางเสริมสุขภาพและการเปล่ียนผานไปสูการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ 

(action-based knowledge หรือ action research) รวมกันไดอยางแทจริง  

     6)  ควรขยายเครือขายการเรียนรูหรือรวมมือกับแผนงานอ่ืนๆ 

มากขึ้นเพื่อการขับเคล่ือนสูนโยบายการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ เปน

องครวม และมีความเชื่อมโยงกันในทุกวิชาชีพ   

     7)  ควรใชเครื่องมือ แนวทาง เทคนิค และวิธีการใหม ๆ ในการ

เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู อาทิเชน สุนทรียสนทนา  Appreciative Inquiry 

(AI) หรือ เทคนิค การประชุมใหม ๆ ที่เปนการเสริมพลังของเครือขาย ได

อยางแทจริง ฯลฯ 

     8)  ปรับกระบวนการพิจารณาโครงการใหกระชับขึ้น หรือ ปรับ

เปนกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ เพื่อใหไดโครงการเชิงรุก 

และตรงกับทิศทางของแผนงานมากขึ้น โดยจัดเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในแตละสถาบัน รวมทั้ง การจัดเวทีพิจารณาโครงการ ที่เปดโอกาสในการรับ

ฟงขอเสนอแนะตาง ๆ ที่มีคุณคาจากผูทรงคุณวุฒิ 
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     9)  สสส. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคน-บุคลากร  ต้ังแต

ระดับผูบริหาร-ผูจัดการโครงการ/แผนงาน  ผูดําเนินโครงการยอย  ทีม

สนับสนุนงาน/  แกนนํา  ไปจนถึงเครือขายในระดับชุมชน ฯลฯ   ซึ่ง

องคประกอบแตละระดับมีความสําคัญตอการขับเคล่ือนงานใหเปนไปตาม

เปาหมาย                
    10)  สสส. ควรปรับแนวทาง วิธีการ และชองทางในการสนับสนุน
ทุน โดยใหการสนับสนุนเฉพาะสถาบันที่มีศักยภาพ เนื่องจากอาจารย

มหาวิทยาลัย มีภาระงานมาก ทั้งการเรียนการสอน งานระดับคณะ งาน

ระดับมหาวิทยาลัย  ประกอบกับยังคุนชินกับการทํางานโครงการแบบทั่ว ๆ 

ไป หรือ คิดวาเปนการทํางานโครงการ เหมือนที่เคยปฏิบัติมา จํานวนมากยัง

มองไมเห็นวา เปนการทํางานเชิงการเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร วิธีคิด 

กระบวนทัศน การขับเคล่ือนสังคม การเปล่ียนแปลงตนเอง จึงทําใหยังไม

ทุมเทกับการทํางานในลักษณะนี้เต็มที่ หรือ ยังใหความสําคัญในลําดับรอง    

                        

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวที Empowerment for HP 

โดยทีมประเมินภายใน และ 

ทีมประเมินภายนอก 

ระหวางวันที่ 27-29 พ.ค.53 

การชื่มชมผลการดําเนินงาน (โซนภาคใต) 

โดยทีมประเมินภายใน และทีมประเมินภายนอก 

ระหวางวันที่ 16-18 มิ.ย.53 

การชื่มชมผลการดําเนินงาน (โซนภาคกลาง) 

โดยทีมประเมินภายใน  แผนงานฯ พย. สสส. 

ระหวางวันที่ 6 ก.ค. 53 
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                   แผนงานการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพของคณะเภสัชศาสตร 
                       ระยะที่ 2  พ.ศ.2550 - 2553  (เครือขาย คภ.สสส.)  (แผนงานคณะเภสัชฯ)  

        
1. ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ  ในชวงที่ทําการประเมิน (มกราคม – กรกฎาคม 2553) พบวา

แผนงานฯ อยูในชวงปลายปที่ 3 ของการดําเนินงานระยะที่ 2 ซึ่งที่ผานมา 

แผนงานฯ ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวทั้ง 4 ดาน   (คือ1.การ

พัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาสูการสรางเสริมสุขภาพ 2.การสรางองคความรู

ใหมและบูรณาการองคความรู 3.การปรับพฤติกรรมตามแนวคิดสุขภาพดีได 

โดยไมใชยา และ การใชยาอยางเหมาะสม  และ 4.การพัฒนาศักยภาพของ

เครือขายและสงเสริมส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ)  และยังไดมีการสรุปผล

งาน สรุปบทเรียน พรอม ๆ ไปกับการพัฒนาขอเสนอแผนงานฯ ระยะท่ี 3 

เพื่อขอรับการสนับสนุนตอ โดยจุดเนนของการขับเคล่ือนในระยะที่ 3 จะมุงเปาไป

ที่การสรางการเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพในระดับ “ชุมชน”    

 

     สําหรับการพัฒนาขอเสนอแผนงานฯ ที่จะดําเนินการในระยะท่ี 3 นั้น 

พบวา แผนงานฯ ยังคงใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของ

เครือขายตาง ๆ (เหมือนดังที่เคยปฏิบัติมา) ซึ่งมีเครือขายหลายประเภท

ดวยกัน ทั้งเครือขายหลัก ที่ประกอบดวยคณะเภสัชศาสตรทั้ง 15 สถาบัน 

เครือขายยอยจํานวน 4 เครือขาย (คือ สนภท. หรือ องคกรของนิสิตนักศึกษา 

เครือขายบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตรทั้ง 15 แหง เครือขาย

หองปฏิบัติการปลอดภัย และเครือขายรานยาสรางเสริมสุขภาพ) และภาคี

เครือขายอื่น ๆ ที่มีบทบาทในเชิงหนุนเสริมซึ่งกันและกันตลอดเวลาท่ีผานมา 

อาทิ เชน ศศภท. กพย. คภยส. ซึ่งเครือขายตาง ๆ เหลานี้ นาจะชวยสงเสริม

และเอ้ืออํานวยใหการทํางานของแผนงานฯ หรือ เครือขาย คภ.สสส. ใน

ระยะท่ี 3 มีลักษณะเชิงบูรณาการ มีความเขมขน และครอบคลุมมิติตาง ๆ ที่

ตองการบรรลุไดมากย่ิงขึ้น 
 
กลุมเปาหมายหลักและการเปล่ียนแปลงสําคัญ  ประกอบดวย นิสิต-

นักศึกษา  คณาจารย  บุคลากรสายสนับสนุน  และชุมชนที่ อ ยู ใกล

มหาวิทยาลัย  โดยพบวา สัดสวนของอาจารยในคณะหรือสถาบันเปดใหม  

ที่มีขนาดไมใหญจนเกินไป เขารวมการขับเคล่ือนมากกวาอาจารยจากคณะ/



    แผนงานคณะเภสัชฯ 38 

สถาบันที่ใหญและเกาแก นอกจากนี้ ยังพบวา บางคณะ/บางสถาบันเกิดการ

เปล่ียนผานเปนคณะเภสัชศาสตรสรางเสริมสุขภาพ จนอาจกลาวไดวา เปน

การเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสราง ระบบ และ กลไกตาง ๆ ไดอยางแทจริง 

โดยเฉพาะโครงสรางและหลักสูตรดานการเรียนการสอน หรือ การสรางเภสัช

กรพันธุใหมที่เนนการเรียนรู “สุขภาพองครวม” มิติทางสังคม-วัฒนธรรม 

และการปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะเร่ืองการไมแขวนปาย 

(สถาบันที่โดดเดนมาก คือ กรณีของ มมส. สําหรับ มน. มวล. มช. มอ.   

ม.อุบล และ มศว. ก็นาจะกําลังเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแต

ตองใชเวลาอีกระยะหน่ึง เนื่องจากแตละแหงมีปจจัย-องคประกอบ หรือ 

บริบทภายในองคกรที่แตกตางกัน แผนงานฯ จึงควรใหความสนใจ-
เอาใสใจ ทําความเขาใจ ใหความสําคัญกับบริบทที่แตกตางดังกลาวนี้
ใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยทําใหประสบผลสําเร็จไดมากขึ้นตามไปดวย) 
 

ความคืบหนาในดานตาง ๆ   มีดังนี้คือ 

     1) การพัฒนาแผนงานระยะที่ 3  พบวา แผนงานฯ มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน 

มีการรับฟงความคิดเห็น การระดมสมอง กับภาคีเครือขาย ไดแก การ

ประชุมระดมสมองรวมกันระหวาง คภ.สสส. และ ศศภท. เม่ือวันท่ี 8 ก.พ.

2553 การจัดทําขอเสนอแผนงานเครือขายเภสัชศาสตรฯ ระยะท่ี 3 เม่ือวันที่ 

27-28 ก.พ.2553 นอกจากนั้น ยังดําเนินการผานการประชุมกรรมการกํากับ

ทิศทาง ทีมประเมินภายนอก ทีมประเมินภายใน และ สสส. 2 คร้ัง เพื่อ

รวบรวมขอมูลในการจัดทําแผนงานระยะท่ี 3 ใหมีความสมบูรณ สอดคลอง

กับความเปนจริง ความตองการ/เปาประสงคของเครือขายและองคกรภาคี

ตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด  

      2) ผลงานการขับเคล่ือนระดับคณะ/สถาบัน/สํานักวิชา จากการท่ี

โครงการติดตามและประเมินผลภายนอกและทีมสนับสนุนการเรียนรูและ

เช่ือมประสานไดจัดประชุมเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับเครือขาย

บุคลากรสหวิชาชีพ  ไดมีโอกาสนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ/สถาบัน

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัยตาง ๆ พรอมทั้งสัมภาษณ

คณบดี และทีมงานระดับคณะ ซึ่งประกอบไปดวย อาจารย เจาหนาที่ และ 

นิสิต-นักศึกษาในชั้นปตาง ๆ ทําใหทราบบริบทการขับเคล่ือน สถานการณ

ปจจุบัน  ผลลัพธสําคัญ จุดเดน และขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของที่นาสนใจ  

ดังตอไปนี้คือ  
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♦ คณะเภสัชฯ ม.สงขลา มีจุดเดน คือ การมีโครงสราง ระบบ กลไก 

ที่เอื้อตอการขับเคล่ือนในหลาย ๆ ระดับ  หรือ  ที่เรียกวา ”หนวยชุมชน

สัมพันธและสรางเสริมสุขภาพ”  กระทําหนาที่เปนศูนยประสานงานหลัก 

(ปจจุบันมี ผศ.ดร.ภญ.สมฤทัย  จิตภักดีบดินทร เปนผูรับผิดชอบหลัก) มี

เจาหนาที่ประจําหนวย ทําใหแบงเบาภาระ และ ขับเคล่ือนงานไดอยางเปน

ระบบ นอกจากนี้ คณะฯ ยังสามารถเปนแกนนําในการจัดการของเสียใน

ระดับมหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรู และการจัดอบรมใหกับหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย, การสราง COP ตามสายงานของบุคลากร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน, การบูรณาการแนวคิดสรางเสริมสุขภาพใน

การฝกงาน, มีศักยภาพสูงในการบริการวิชาการใหกับสังคม โดยเฉพาะดาน

การคุมครองผูบริโภค เปนตน 

♦ คณะเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ มีจุดเดน คือ โครงสรางการบริหาร

จัดการและการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ-สํานักตาง ๆ  ของ ม.วลัยลักษณ 

ทําใหเอื้อตอการส่ือสารและการขับเคล่ือนรวมกันกับสํานักวิชาอื่น ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยไดคอนขางดี   สําหรับดานการเรียนการสอน พบวา มีการปรับ

โครงสรางดานเนื้อหาและจุดเนนในการสรางเภสัชกรพันธุใหม โดยเนน

กระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางเปนระบบ (โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยูใกล

มหาวิทยาลัย เชน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา) เนนการเสริมสรางทักษะ

ผูเรียน  ใหเปนนักสรางเสริมสุขภาพท่ีมีแนวคิดสุขภาพองครวม และการ

ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และยังรวมเรียนรูแบบสหวิชาชีพรวมกับ

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร และสํานักวิชาสหเวชศาตรและสาธารณสุข

ศาสตร อีกดวย    

♦ คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม จุดเดน คือ มีหลักสูตรเภสัชศาสตร-

บัณฑิต (6 ป) ที่พัฒนาภายใตแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ และเพ่ิมการ

ขับเคล่ือนแนวคิดสรางเสริมสุขภาพสูภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม ซึ่งแต

เดิมจะขับเคล่ือนผานภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม สามารถนําแนวคิดสราง

เสริมสุขภาพส่ือสารภายใตภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิตลานนา เพื่อพัฒนา

กระบวนทัศนการสรางเสริมสุขภาพและสุขภาพองครวม อีกทั้งพัฒนาระบบ

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพและแหลงฝก รวมกับเภสัชกรโรงพยาบาล และ เภสัชกร

ใน สสจ. 

♦ คณะเภสัช ม.นเรศวร  จุดเดน  คือ การขับเคล่ือนองคกรอยาง

เปนระบบ และสามารถวิเคราะหใหเห็นการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ระดับตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ ทําใหมองเห็นผลการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได
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อยางคอนขางชัดเจน ทั้งระดับโครงสรางองคกร (ที่มีรองคณบดีฝายตาง ๆ 

รับผิดชอบการผลักดัน และการสานตองาน) ดานแนวคิด-กระบวนทัศนสําคัญ  

ดานหลักสูตร-วิธีการเรียนการสอน ดานการทํางานกับแหลงฝก ดานการ

สรางการเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะการทํางานกับผูปวย-ชุมชนใหกับเภสัชกร

พันธุใหม และดานการทํางานรวมกับเครือขายประเภทตาง ๆ  เปนตน 

♦ คณะเภสัชฯ ม.มหาสารคาม มีจุดเดน คือ การบูรณาการแนวคิดสราง

เสริมสุขภาพสูการเรียนการสอน และ การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร 

อยางเปนระบบ  พยายามลดภาระงานโดยการบูรณาการขามสาย

วิทยาศาสตรและสายสังคมได  และเปนที่ยอมรับของเครือขายฯ ในการเปน

ตนแบบ เพราะสามารถขับเคล่ือนงานการสรางเสริมสุขภาพใหกลายเปน

วัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงกระบวนทัศนใหมดานสุขภาพ ผานวิชาตางๆ 

เชน รายวิชาเภสัชศาสตรสังคม และรายวิชาเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งเปน

กระบวนการหลอหลอมนักศึกษาเภสัชศาสตร ที่มีจิตวิญญาณการใหบริการ

ภายใตแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ และสุขภาพองครวมไดในระดับที่นา

พอใจของทุกฝาย โดยเฉพาะอาจารย และนักศึกษา 

♦ คณะเภสัชฯ ม.อุบล มีจุดเดนตรงท่ีมีคณะกรรมการสรางเสริม

สุขภาพระดับคณะ ซึ่งเปนโครงสรางการทํางานท่ีอิสระ สามารถบริหาร

จัดการงบประมาณ สสส. ไดอยางคลองตัว มีการทบทวนรายช่ือสมาชิก หรือ 

รายชื่อคณะกรรมการทุกป พบวา มีองคประกอบที่ครบถวน หรือ ประกอบไป

ดวยบุคลากร-คนทุกประเภท ทุกสถานภาพ ทั้งที่เปนรองคณบดี อาจารยที่มี

หนาที่ดานตาง ๆ บุคลากรสายสนับสนุน และ นิสิต-นักศึกษา โครงสราง

ดังกลาวนี้ ทําใหการส่ือสารท่ัวถึง และ เกิดการเช่ือมโยงกัน นอกจากน้ี ยัง

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรจาก คภ.สสส. ในการพัฒนาทักษะตางๆ

ของนักศึกษา เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนทีม  รวมท้ังการ

พัฒนาและหลอหลอมบุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพในฐานะ “เภสัชกร

พันธุใหม” ไดคอนขางดี และเกิดกระแสการสรางเสริมสุขภาพและนาจะ

กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรตอไปในอนาคต อยางไรก็ตาม 

พบวา การขับเคล่ือนยังเปนลักษณะการทํางานตามโครงการฯ มากกวาการ

ขับเคล่ือนที่เนียนอยูในโครงสรางขององคกร  จึงควรพิจารณาการขับเคล่ือน

เชิงวิพากษ การขับเคล่ือนเชิงระบบ ควรมีการจัดเวทีตาง ๆ  ในองคกรใหมากขึ้น 

♦ คณะเภสัชฯ ม.รังสิต มีจุดเดนคือ การปรับตัวในการเขารวมเครือขาย 

คภ.สสส. ตามเงื่อนไขท่ีเปนจริงของคณะ  ซึ่งพบวา แมคณะจะมีจํานวน
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บุคลากรไมมากนัก แตสามารถดําเนินงานไดผลเปนที่นาพอใจ ดังเชน   

การผลักดันใหการสรางเสริมสุขภาพเขาไปอยูในโครงสรางการเรียนการสอน

ในบางรายวิชา การจัดทําหองปฏิบัติการปลอดภัยที่ไดผลดี การเขารวมและ

ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูของกลุมบุคลากรสายสนับสนุน การ

ดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาตามความสนใจ (กิจกรรมลดโลกรอน โดยการ

ลดขยะและลดการใชทรัพยากร) ที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในชุมชน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริการชุมชนดานการสรางเสริมสุขภาพตามกําลัง-

ศักยภาพของคณะ เปนตน  

♦ คณะเภสัชฯ มศว. มีจุดเดนคือ มีทีมงานที่มาจากสวนงานตาง ๆ

และมีการประสานความรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของในพื้นที่ โดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกับสวนสมุนไพรในโรงเรียน ซึ่งบางแหงสามารถพัฒนาตอยอดเปน

ผลิตภัณฑสมุนไพรไดแลว  หากคณะสามารถวางกรอบแนวคิดในการ

ดําเนินงานใหชัดเจน พัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานและการสราง

แรงจูงใจใหกับทีมขับเคล่ือนหลักในระดับคณะ มีการส่ือสาร และสรางพลัง

ขับเคล่ือนในองคกรใหมากข้ึน  คาดวา การดําเนินงานตาง ๆ จะประสบ

ผลสําเร็จมากขึ้น โดยเฉพาะการสงเสริมสวนสมุนไพรในโรงเรียน ซึ่งนาจะ

เปนกิจกรรมที่สามารถสะทอนการบูรณการระหวางการเรียนการสอน   

การวิจัย และการบริการวิชาการ/การบริการชุมชนไดอยางนาสนใจ 

♦ คณะเภสัชฯ มข. มีจุดเดนสําคัญ คือ การจัดทํารานยาที่ มี

คุณภาพ หรือ พยายามสรางการเรียนรูใหกับนักศึกษา ผานการทํากิจกรรม

ดานน้ี แตก็อาจจะจําเปนตองมีการถอดบทเรียนการทํางานดานน้ีอยาง

จริงจัง และ/หรือ มีการเพิ่มพลังขับเคล่ือนเร่ืองนี้รวมกับเครือขายประเภท

ตาง ๆ ใหมากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่นาเรียนรู รวมกับอีกหลาย ๆ 

สถาบัน ถาหากไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากองคกร/ผูบริหารองคกร

มากข้ึน มีการส่ือสารรวมกันในองคกรใหมากขึ้น และ สอดแทรกแนวคิด/

โครงการ/กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพเขาไปในงานประจํา ที่ทําใหทุก

คนไมรูสึกวามีภาระเพิ่มขึ้น  จะทําใหสมาชิกในองคกรรูสึกวาไดรับประโยชน

โดยตรงจากการทํางาน ส.ส.ส. ดังนั้น จึงควรทําเร่ืองใกลตัวใหมากที่สุด หรือ 

ใหความสําคัญกับเร่ือง “ความอยูดีมีสุข” ของคนในองคกรกอน แลวคอยกาวไปทํา

เร่ืองอื่น ๆ     ตอไป จะทําใหการขับเคล่ือนงานมีพลัง และมีความเขมขนขึ้น

ตอไปในอนาคต  
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   3) ผลงาน/ผลลัพธ/ผลสําเร็จของเครือขายเชิงประเด็น  

♦ เครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร มีการ 

สรุปผลการขับเคล่ือนที่ผานมา ณ ที่ประชุมประจําป คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 26-27 

มีนาคม 2553 โดยมีผูเขารวมจาก 11 คณะ/สถาบัน  พบวา มีความสําเร็จใน

ระดับที่นาพอใจ เนื่องจากปจจุบัน คณะตาง ๆ ในเครือขายสวนใหญ ได

จัดระบบการจัดการสารเคมี การจําแนกประเภทสารเคมี  การจัดการขยะ

สารพิษ ขยะอันตราย  การใหความรูในการปองกันตนเอง การชวยเหลือ

ตนเองกรณีประสบปญหา-อุบัติเหตุตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ เปนการดําเนินการตาม

มาตรฐานความปลอดภัยเดียวกัน และ สถาบันสวนใหญไดจัดใหมีการสอบ

ใบ safety card สําหรับนักศึกษา นอกจากน้ี เครือขายฯ ยังใชโอกาสน้ี ใน

การรวมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาแผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อ

การสรางเสริมสุขภาพในระยะท่ี 3 ดวย   

 

2.  ผลงาน/ผลผลิต/การ
ดําเนินงาน-กระบวนการที่สําคัญ 
(output/product/major 
performance/process) 

แผนงานฯ มีผลผลิต/ผลงาน/การดําเนินงานที่สําคัญตางๆ ทั้งในระดับ

แผนงาน/เครือขาย และ ระดับคณะ/สถาบัน/โครงการ ดังนี้คือ  

     1.  (ราง) ขอเสนอแผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการสราง

เสริมสุขภาพระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553-2555) ทั้งนี้ เครือขายฯ ไดมีการปรับ

ชื่อแผนงานในระยะที่ 3 เปน แผนงาน “เภสัชกรรวมสรางสุขภาพชุมชน”  

โดยกําหนดวิสัยทัศนไว ดังนี้คือ “เภสัชกรมีความรูคูคุณธรรม รวมสราง

สุขภาพชุมชน รูเทาทันกระแสโลกาภิวัตนดานสุขภาพ และรวมพัฒนาชุมชน

เรียนรูดานการใชยาอยางเหมาะสม” 

     2.  การจัดประชุมประเภทตางๆ ทั้งระดับแผนงาน ระดับเครือขายยอย  

และ ระดับคณะ/สถาบัน  มีดังนี้คือ  

            2.1 การประชุมคณะ กก.กํากับทิศทาง จํานวน 2 คร้ัง  มีคณะ กก. 

เขารวมอยางพรอมเพรียง แลกเปล่ียนความคิดเห็น ใหแนวทางการพัฒนา 

(ราง) แผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพระยะตอไป 

ซึ่งเนนใหมีการขยายบทบาทในชุมชน สังคมและการทํางานเชิงบูรณาการ

แบบสหวิชาชีพมากย่ิงขึ้น  

            2.2 การประชุมระดมสมองรวมกันระหวาง คภ.สสส. และ ศศภท. 

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 เพื่อเสนอผลงานของแผนงานฯ และขอความเห็น

จาก ศศภท. ทําใหคณบดีทุกสถาบันรับทราบผลการดําเนินงานของเครือขาย 

คภ.สสส. และรวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการขับเคล่ือนและ

การทํางานรวมกันอยางเปนระบบมากย่ิงขึ้น  



สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 43 

            2.3 การจัดทําแผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพในชวง 3 ปตอไป ของเครือขาย คภ.สสส. ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 
2553 เปนเวทีระดมความคิดเห็นของเครือขายคณะเภสัชศาสตร 15 สถาบัน 
และเครือขายยอยอีกจํานวน 4 เครือขาย (ประกอบดวย สนภท. เครือขาย
บุคลากรสายสนับสนุน เครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัย และเครือขายราน
ยาสรางเสริมสุขภาพ) พรอมดวยเครือขายอื่น ๆ ที่มีสวนสําคัญในการหนุน
เสริมการขับเคล่ือนหรือเปนพันธมิตรของ คภ.สสส. ไดแก ศศภท. กพย. และ 
คภยส. เพื่อวางแผนในระยะตอไป  
            2.4 การประชุมประจําปคร้ังที่ 2 เครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัย
ในคณะเภสัชศาสตร เพื่อนําเสนอกิจกรรมการตรวจเย่ียมหองปฏิบัติการของ
สถาบันตางๆ และรายงานกิจกรรมการจัดระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
ปลอดภัย พรอมการวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งการขับเคล่ือนของเครือขายท่ี
ผานมา เม่ือวันที่ 26-27 มีนาคม 2553 
             2.5 การประชุมวิชาการ แผนงานเครือขาย คภ.สสส. เม่ือวันที่ 27-
28 มิถุนายน 2553  ณ หองประชุมจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร 
ปทุมวัน เพื่อนําเสนอผลงานระยะที่ 2 (ดวยรูปแบบโปสเตอร) ของคณะ/
สถาบันตาง ๆ ที่อยูในเครือขาย และวางแผนการทํางานรวมกันในแผนงาน
เภสัชกรรมรวมสรางสุขภาพชุมชน ซึ่งเปนขอเสนอใหมของระยะท่ี 3 มี
ผูเขารวมประชุมคร้ังนี้ประมาณ 80 คน ทําใหไดมีโอกาสแบงปนกันในส่ิงที่
แตละสถาบันดําเนินการ รวมทั้งรับทราบผลลัพธ ผลสําเร็จ และ ปญหา-
อุปสรรคตาง ๆ ที่เก่ียวของ และ ไดมีการวางแผนในการขับเคล่ือนระยะตอไป
รวมกันอยางเปนรูปธรรม 
      3. หนังสือ-ส่ิงพิมพ-เอกสาร-คูมือ และการส่ือสารผานส่ืออ่ืนๆ มี
ดังนี้คือ 

3.1 หนังสือ ส่ือ-สาร-สุข ฉบับรวมเลม (2550-2553) เปนจดหมาย
ฉบับรวมเลม (จํานวน 103 หนา) ที่มีเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนตอ
เครือขาย เปนอยางมาก 

3.2 หนังสือ “เภสัชศาสตรศึกษากับการผนวกแนวคิดสรางเสริม
สุขภาพ : มหาสารคามโมเดล” ซึ่งเปนหนังสือเลมเล็ก ที่เปนชุดผลงานเดน
ของเครือขาย คภ.สสส. ระยะที่ 2  เปนการนําเสนอประสบการณการ
ขับเคล่ือนของ มมส.ในชวงที่ผานมา และการพัฒนาดานตาง ๆ อยางเปน
รูปธรรม จนนําไปสูความสําเร็จ จัดทําโดยทีมติดตามและประเมินผลภายใน 
เครือขาย คภ.สสส. รวมกับ คณะเภสัชศาสตร มมส. จํานวน 48 หนา   
(พิมพเม่ือ พ.ค. 2553) เผยแพรใหกับคณะ-สถาบันตางๆ ในเครือขาย คภ.สสส. 
ณ ที่ประชุมเม่ือวันที่ 27-28 มิย. 53 ที่ผานมา 



    แผนงานคณะเภสัชฯ 44 

3.3 หนังสือ “รอบรูเร่ืองยาและผลิตภัณฑสุขภาพ” เลม 3 พิมพป
2553 โดย คณะเภสัชศาสตร มศว. (อรลักษณา แพรัตกุล : บรรณาธิการ) 
จํานวน 308 หนา มีเนื้อหาสาระท่ีนาสนใจและเปนประโยชนมาก 

3.4 หนังสือ “ประเด็นยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากขาว : ปญหาท่ี
สังคมอยากรู”  หนังสือเลมเล็ก ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 
3 ปการศึกษา 2552 รวบรวมโดย ภญ.ดร.จินตนา นภาพร และ ผศ.ภญ.ธีราพร 
ชนะกิจ และ หนวยขอมูลยาและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร ม.อุบล พิมพเม่ือ 
พ.ค. 2553 จํานวน 35 หนา มีเนื้อหาสาระนาสนใจมาก เพราะเปนประเด็น
ปญหาที่ปรากฏเปนขาวในสังคมและเปนเร่ืองที่คนสวนใหญตองการทราบ
ความเปนจริง หรือ ตองการมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง อาทิเชน เร่ืองการ
ฉีดสารเสริมความงามตาง ๆ  ยาลดความอวน อาหารเสริมประเภทตาง ๆ  

3.5 หนังสือ “ตามหาสูตรลับกับขาวเมือง”  ซึ่งเปนผลผลิตจาก
กิจกรรมการสรางกระบวนการเรียนรูเร่ือง “สุขภาพองครวม” และ การเปด
มุมมอง-มิติทางสังคม-วัฒนธรรมผานอาหาร/การบริโภคอาหาร ใหกับ
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร มช.  จัดทําโดย โครงการ
สรางเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มช. พิมพเม่ือ มีนาคม 2553 จํานวน 
70 หนา (บรรณาธิการ : ดร.สมจริง รุงแจง)   

3.6 หนังสือ “โครงการสรางเสริมสุขภาพสํานักวิชาเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”  จํานวน 17 หนา  เปนการเลาเร่ือง (Story 
Telling) การทํางานสรางเสริมสุขภาพของสํานักวิชาฯ ในมิติตาง ๆ  และได
บรรจุ “บันไดทักษะสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ในการทํางานชุมชน” ไวในหนาที่ 5 ซึ่งนาสนใจมาก   

3.7 การเผยแพรความรูดานยาและสุขภาพผานส่ือวิทยุชุมชน 
พบวา คณะเภสัช ม.อุบล ไดจัดรายการวิทยุผานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
และบริการทองถ่ิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คล่ืน FM 91.75 MHz) รวม 
3 รายการ คือ รายการหมอยาพาเพลิน อาทิตยธรรม และแซบเรดิโอ  เพื่อให
ความรูเร่ืองยาและสุขภาพ รวมทั้งแงคิดการดําเนินชีวิตเพื่อสุขภาพจิตที่ดีแก
ประชาชน โดยผูดําเนินรายการมีทั้งนักศึกษาและคณาจารย  

3.8 การเผยแพรความรูดานยาและสุขภาพผานเว็บไซต พบวา 
คณะเภสัช ม.อุบล ไดเปดใหบริการขอมูลเก่ียวกับยาและการสรางเสริม
สุขภาพทางเว็บไซด ของหน วยข อมูลยาและสุขภาพ (http://www.dhionline.info/)   
เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดมากขึ้น 

      4.    จํานวนแกนหลัก (Key Actors) ในระดับคณะมีรวมกันทั้งหมด

ประมาณ 100 คน หรือ เฉล่ียคณะ-สถาบันละประมาณ 10-15 คน 
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5. จํานวนคณะ-สถาบันที่มีการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ และ/หรือ  

มีความกาวหนาในการทํางานคอนขางมาก มีประมาณ  7-8 สถาบัน 

6. จํานวนเครือขายยอยในระดับทองถ่ิน ที่มีความเขมแข็ง และ/หรือ 

นาจะสามารถยกระดับใหกลายเปนเครือขายแหงการเรียนรู เพื่อสรางคนรุน

ใหม-เภสัชกรพันธุใหม ที่ประกอบไปดวยชุมชนทองถ่ิน หนวยงานตาง ๆ ทั้ง

ของรัฐ-เอกชน และสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ที่เนนการเรียนรูปญหา

สุขภาพของชุมชน-ประชาชนแบบสหวิชาชีพ-สหวิชาการ  ที่นาสนใจ   

ณ ปจจุบัน คือ เครือขายยอยของคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ และ ม.อุบล 

                           
3. ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/ผลกระทบ 
(outcome/achievement 

/impact)) 
 

ผลลัพธ/ผลสําเร็จสําคัญ/ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น    
   1. เกิดการปรับกระบวนทัศนที่สําคัญ : โดยภาพรวม พบวา 
เครือขาย คภ.สสส. มีการตอบสนองตอแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ  
แนวคิดสุขภาพองครวม  แนวคิดการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

พรอมทั้ง แนวคิดสุขภาพดีไดโดยไมใชยา และการใชยาอยางเหมาะสม ได

ในระดับที่นาพอใจ โดยเฉพาะในกลุมที่มีบทบาท/มีสวนรวมในการดําเนิน

โครงการตาง ๆ มาอยางตอเนื่องต้ังแตระยะท่ี 1 ซึ่งประกอบดวยคณาจารย

บางสวน บุคลากรสายสนับสนุน และกลุมนิสิต-นักศึกษาจํานวนหนึ่ง 

โดยเฉพาะคณะ/สถาบันในภูมิภาคและปริมณฑล (ดังเชน มมส. มวล. มน. 

มช. ม.อุบล มอ. ม.ศิลปากร ม.หัวเฉียว และ มศว.)  นอกจากน้ี ยังเกิดการ

ปรับเปล่ียนโครงสราง  ระบบ  กลไก  หลักสูตร  วิธีการเ รียนการสอน 

โดยเฉพาะการปลูกฝงทักษะการทํางานชุมชน การสรางความสัมพันธกับ

บุคคลรอบขาง  และในบางสถาบัน  มีอาจารยที่ สังกัดภาควิชาอื่น  ที่

นอกเหนือจากภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม มารวมขับเคล่ือนดวย ทําใหเกิด

พลังมากขึ้น   ซึ่งแตเดิม จํานวนมากยังมองวา การสรางเสริมสุขภาพเปน

บทบาทหนาที่ของภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมเทานั้น  
     2. สรางเภสัชกรพันธุใหมที่เขาใจชีวิตมนุษย ชุมชนและมิติทาง
สังคม-วัฒนธรรมของประชาชนและผูปวย : จากการเรียนการสอนแนว

ใหม และ/หรือ ความพยายามในการสอดแทรกแนวคิดใหม ๆ ตาง ๆ ทั้ง การ

ใชยาอยางเหมาะสม การสรางเสริมสุขภาพ สุขภาพองครวม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ จิตอาสา การใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และการศึกษา

ชุมชน เพื่อเขาใจชุมชนไดอยางแทจริง ฯลฯ ทําใหนิสิต-นักศึกษาช้ันปที่ 2, 3 

และ 4 ของ มวล. มน. มช. มมส. มศว. มอ. ม.ศิลปากร ม.หัวเฉียว และ   

ม.อุบล เกิดการเรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน และเกิด
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ความเขาใจในปฏิสัมพันธระหวางปจจัย-องคประกอบตาง ๆ ที่เก่ียวกับการ

เจ็บปวย การเปนโรค การดําเนินชีวิตของผูคน และเขาถึงแนวคิดการดูแล

ผูรับบริการ และ/หรือ ประชาชนชุมชน ดวยหัวใจความเปนมนุษยมากขึ้นอีก

ในระดับหนึ่ง 

     3. พลังการขับเคล่ือนการทํางานที่หลากหลายในระดับเครือขาย ที่

ผานมาแผนงานฯ มีความรวมมือ/กับองคกรภาคีและเครือขายอื่น ๆ ภายใต

วิชาชีพเภสัชกรรม อาทิเชน เครือขาย คภยส.  เครือขายการเฝาระวังระบบ

ยา เครือขายคุมครองผูบริภาค ฯลฯ นอกจากน้ี ยังพบวา มีความสามารถใน

การสรางความรวมมือ/เช่ือมโยงการขับเคล่ือนไดหลากหลาย ครอบคลุมทั้ง

คณะ หนวยงาน/สถาบัน องคกรภาคีอื่นนอกเหนือจากวิชาชีพเภสัชกรรมอีก

จํานวนหนึ่งดวย 

     4. ความสําเร็จในการจัดการหองปฏิบัติการ-หองทดลองใหมีความ

ปลอดภัย มีมาตรฐานระดับสากล  ทําใหผูใชเกิดความม่ันใจ ลดความเส่ียง

ตอการเปนโรคตาง ๆ ที่เกิดจากสารเคมี-สารพิษ และยังเกิดเครือขายยอย

เก่ียวกับการทํางานดานนี้ระหวางสถาบันตาง ๆ ที่อยูในเครือขาย คภ.สสส 

(นําโดย ทีมขับเคล่ือนหลักของ ม.ศิลปากร) นอกจากน้ี ยังสามารถขับเคล่ือน

เปนประเด็นสาธารณะในระดับมหาวิทยาลัย และบางแหงไดตอบสนองตอ

ความตองการของชุมชนในระดับจังหวัดและระดับภาคไดดวย 

 

4. ปญหา/อุปสรรค/จุดออน/ส่ิงที่
เปนหวง/ขอพึงระวัง 

     1. ในชวงการทํางานปที่ 3 ของระยะที่ 2 มีโครงการจํานวนหน่ึงที่เขาขาย 

แตไมไดรับการสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการอาจจะมองวา ยังมีคุณภาพไม

เพียงพอ ซึ่งอันที่จริง แผนงานฯ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือเสริม

ศักยภาพของเภสัชกรพันธุใหม โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ (workshop) 

ประเภทตาง ๆ เพื่อหนุนชวยในการพัฒนาขอเสนอโครงการฯ โดยเฉพาะ

โครงการที่เสนอโดยนิสิต-นักศึกษา เปนโครงการ/กิจกรรมที่มีความสําคัญ

มาก ควรไดรับการสงเสริมเชิงการเรียนรู หรือ ทําไป ปรับไป เรียนรูไป 

(action learning) 

     2. การสรางพลังการเรียนรูและการเช่ือมโยงภายในเครือขาย และ ระดับ

คณะหลาย ๆ แหง ยังไมเขมขนเทาที่ควร  เนื่องจากบางคณะ-สถาบัน ยังมี

ระดับความรวมมือในองคกรนอยอยู และการทํางานยังกระจุกตัวในกลุมคน

จํานวนหนึ่งเทานั้น  ดังนั้น แผนงานฯ และทีมประเมินภายใน อาจจําเปนตอง

คิดคนกลยุทธและการสนับสนุนในเชิงกระบวนการ เพื่อใหเกิดการแบงปน 

การสรางพลังขับเคล่ือนแบบใจถึงใจ การเปดใจพูดคุยแบบตรงไปตรงมาวา
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แตละคนรูสึกอยางไร เพื่อไมใหเกิดกดทับความรูสึก และการทบทวนการ

ทํางานรวมกันในระดับคณะ หรือ ภายในองคกร เปนระยะๆ อยางเปนระบบ 

มีความตอเนื่อง และ มีความเคล่ือนไหวที่สรางพลังรวมไดมากขึ้นทั่วทั้ง

องคกร และ แผนงานฯ ควรคิดคนกลยุทธรวมกับบุคลากรรุนใหม หรือ 

บุคคลที่มีศักยภาพจากคณะ/สถาบันในเมืองใหญ ที่ยังไมเขามารวม หรือ ยัง

ขาดพลังผลักดันที่เพียงพอในสถาบัน เหลานี้ดวย 

     3.  เครือขายและ/หรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดย นิสิต-นักศึกษา หรือ 

สนภท. ยังมีจุดออนในเรื่องการถายทอดแนวคิด/วิธีคิด และ วิธีการทํางาน

แบบเช่ือมโยง ซึ่งไมจําเปนตองเปนการรวมตัวรวมกันทุกคร้ัง เพราะการจัด

กิจกรรมแตละคร้ัง ตองเดินทางไกล นักศึกษาบางสวน/บางสถาบัน สะทอน

วา ควรใหอิสระในการจัดกิจกรรม ไมจําเปนตองมีการรวมตัวกันเสมอไปใน

ทุกเร่ือง ทุกคร้ัง โดยเสนอวา นาจะมีการเช่ือมโยงกันดวยวิธีการและรูปแบบ

ตาง ๆ ที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น และควรใหแตละสถาบัน ดําเนินการโดย

อิสระดวย หรือ มีการเช่ือมโยงกันในบางโอกาส บางเร่ือง บางเวลา  ไมควรมี

รูปแบบกิจกรรมเดียว ที่มีคนจํานวนมากเขารวม ซึ่งไมสามารถกอใหเกิดการ

เรียนรูในระดับลึกไดอยางแทจริง  

      4. การบริหารจัดการแผนงานฯ ที่ กําลังจะมีการขยายตัวมากขึ้น 

จําเปนตองมีการวางแผน หรือ กําหนดโครงสรางการขับเคล่ือนที่สามารถ

เก้ือกูลกันในดานตาง ๆ  หรือ สามารถเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันในเชิงลึกให

มากขึ้น  และ อาจจําเปนตองคํานึงถึงการบริหารจัดการในรูปแบบใหม ๆที่

ใหอิสระกับเครือขายตาง ๆ ที่กําลังจะเติบโตมากขึ้นในอนาคต  แตก็ควร

ระมัดระวัง ไมใหหลุดออกไป  

      5.  เครือขายฯ บางสวน ไมกลาแสดงความรูสึกที่แทจริงของตน เพราะ

เกรงใจ ซึ่งการกดทับความรูสึกที่แทจริงเอาไว เปนส่ิงที่อันตราย แผนงานฯ 

จึงควรมีกระบวนการทํางานที่เนนการสะทอนตัวตนของแตละคน แตละคณะ 

ใหมากย่ิงขึ้น จะไดเขาใจเงื่อนไข-บริบทของแตละคน แตละคณะ ตามความ

เปนจริง และทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากภายในของแตละคน มากกวาจะ

เปนการเปล่ียนแปลงเชิงบังคับ ผลักดัน หรือ ส่ิงแวดลอมภายนอกพาไป  

หรือ เปนการแบกรับภาพลักษณภายนอก แตภายในรูสึกแย  ซึ่งไมเปนผลดี 

และ จะไมทําใหเกิดความย่ังยืน 
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5.  ขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาการทํางาน/โครงการ/คณะ-
สถาบัน/แผนงานใหดีย่ิงขึ้น-ไดผล
มากขึ้น 

     1.  ควรผนึกกําลังกับเครือขายประเภทตาง ๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรมใหมาก

ขึ้น โดยเฉพาะเครือขายเภสัชกรรมปฐมภูมิในภูมิภาคตาง ๆ (ที่มีเภสัชกร

โรงพยาบาลจํานวนมาก) ทั้งนี้ เพื่อสรางการเรียนรูใหกับนิสิต-นักศึกษา และ

สรางผลสะเทือนทางสังคม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู เสริมศักยภาพในดาน

ตาง ๆ ซึ่งกันและกันบนความเปนจริงที่สัมผัสได  โดยมีประเด็นทาทายอีก

มาก ยกตัวอยางเชน การสรางระบบเฝาระวังการใชยาในชุมชน ซึ่งควรสราง

การเรียนรูใหกับนิสิต-นักศึกษาไดเขาใจแนวคิดการสรางพลังอํานาจ หรือ 

การสรางพลังรวมของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนไดอยางแทจริง หรือ การ

ตรวจรานชําในหมูบานโดยชุมชน การคุมครองผูบริโภค การวิจัยพฤติกรรม

การใชยา ที่เนนมุมมองผูบริโภค-ประชาชน เชน การใชยา เคร่ืองสําอาง 

ฮอรโมนที่อันตรายของกลุมสตรีวัยรุน  กลุมเพศที่ 3  เปนตน  

     2.  ควรเพิ่มรายวิชา หรือ การเรียนการสอนเก่ียวกับการสรางเสริมพลัง

อํานาจทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ หรือ เปนการสรางการเรียนรูเก่ียวกับเร่ือง

นี้จากการทํางานจริงในพ้ืนที่ หรือ ฝกปฏิบัติจริงจากประเด็นปญหาท่ี

สามารถทําใหเกิดการเรียนรูและการปฏิบัติที่ไดผล อาทิเชน  การคุมครอง

ผูบริโภค การใชยาชุดของประชาชน การสรางพลังสังคมในการผลิตและ

บริโภคอาหารปลอดภัย ฯลฯ โดยครอบคลุมการเรียนรูในหลาย ๆ มิติ ทั้ง

ด า น ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม พ ลั ง อํ า น า จ เ ชิ ง จิ ต วิ ท ย า  (Psychological 

Empowerment) ในระดับปจเจกบุคคล การสรางเสริมพลังอํานาจระดับ

องคกร (Organizational Empowerment) การสรางเสริมพลังอํานาจชุมชน 

(Community Empowerment) การสรางเสริมพลังอํานาจสังคม และ การ

สรางพลังอํานาจเชิงโครงสราง (Structural Empowerment) เปนตน ซึ่งถา

นิสิต-นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองนี้อยางเขาใจถองแท นาจะชวย

ทําใหสามารถแสดงบทบาทเปนเภสัชกรแนวใหม ที่มีหัวใจของการสรางเสริม

สุขภาพ ไดดีขึ้น หรือ สามารถใหคําแนะนํา-ขับเคล่ือนที่มีความเหมาะสมกับ

บริบทของผูรับบริการ และ/หรือ สามารถเขาถึงประเด็นปญหาสุขภาพท่ีมี

ความสลับซับซอนทั้งในเชิงของมิติและระดับการปฏิสัมพันธของปจจัย-

องคประกอบตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดอยางมีประสิทธิผล มากยิ่งขึ้นอยาง

แนนอน 

     3.  ควรเพิ่มการเรียนรูหรือเพิ่มพูนทักษะการทํางาน และการส่ือสารกับ

ชุมชน/ประชากรกลุมตาง ๆ ใหกับนิสิต-นักศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรูจาก

ตัวอยางหรือของจริงที่มีอยูจํานวนมากในชุมชนประเภทตาง ๆ ทั่วประเทศ 
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โดยเฉพาะการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอื่น ๆ ในชุมชนทองถ่ิน หรือ ระดับชุมชน

หมูบาน อาทิเชน นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล ที่ทํางานอยูใน รพ.สต. 

หรือ สถานีอนามัย  เพื่อสรางจิตสํานึกและปลูกฝงการทํางานเชิงรุก เปนตน  

     4.  ควรเพิ่มความรู หรือ การเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยทางสังคมศาสตรแนว

ใหม หรือ การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยแนวมนุษยนิยม-มานุษยวิทยาใหกับ

นิสิต-นักศึกษา อันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหมที่ตอบสนองตอมนุษย

และสังคมไดมากย่ิงขึ้น และ นําพาไปสูความรวมมือกันในการทํางานเพื่อ

สรางสุขภาวะ และ/หรือ ทําใหเกิดการสรางเสริมพลังอํานาจซ่ึงกันและกัน

ระหวางนักวิชาชีพและประชาชน ไดมากย่ิงขึ้น 

     5.  ควรเก็บเก่ียว-รวบรวมกรณีตัวอยางที่โดดเดน/ผลงานที่โดดเดน เพื่อ

ทําความเขาใจในรายละเอียด และ ใชเปนกรณีตัวอยางในการผลักดัน ให

เกิดการขยายผลในระดับตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการกระทําการ

เชิงการส่ือสาร (Communicative Action) เพื่อเผยแพรกรณีตัวอยางตาง ๆ 

เหลานี้ออกไปในเครือขายอื่น ๆ โดยเฉพาะ การทํางานแบบสหวิชาชีพใน

บริบทของโรงพยาบาลตาง ๆ ที่มีเภสัชกรเปนผูนํา หรือ เปนแกนหลักของทีม 

ควรใชตัวอยางเหลานี้มาเสริมการเรียนรูของนิสิต-นักศึกษาเปนตน 

     6.  อาจจะมีการพิจารณาสนับสนุนการขับเคล่ือนเชิงประเด็นที่ มี

ลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ (ถาสามารถทําได สนใจ รูสึกเปนสุข และ/

หรือ พอมีเวลา) อาทิเชน สถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่สงผล

กระทบตอสุขภาวะของประชาชน เพื่อเรียนรูการทํางานแบบสหวิชาชีพบน

พื้นฐานของสถานการณที่ไมปกติ สถานการณทาทาย และ บริบทเฉพาะ 

ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูการขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนไดอยางแทจริง 

     7. ควรเพิ่มความรวมมือระดับแผนงานฯ รวมกับแผนงานอื่น ๆ ในกลุม

บุคลากรสุขภาพ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะความรวมมือ

ในเครือขายบุคลากรสหวิชาชีพ ซึ่งนาจะสามารถขับเคล่ือนผานการทํางาน

เชิงประเด็นรวมกันไดในบางเร่ือง อาทิเชน หองปฏิบัติการปลอดภัย การ

จัดการความรูรวมกันแบบสหวิชาชีพ  เปนตน 

      8. สําหรับแนวคิดหลัก และ แนวทางของแผนงานฯ ที่กําลังจะดําเนินการ

ในระยะตอไป ที่จะมีการขยายบทบาทสูชุมชน สูสังคมและประชาชนมาก

ย่ิงขึ้นนั้น  อาจจะมีความจําเปนตองทําความเขาใจรวมกันอยางถองแทใน

บรรดาแกนหลักและกลุมขับเคล่ือนระดับคณะ/สถาบันตาง ๆ  เก่ียวกับ

หลักการในการทํางาน หรือ การดําเนินกิจกรรมในชุมชน ที่ไมควรเปนการลง

ไปใหบริการทางการแพทย  หรือ  การสาธารณสุขเทานั้น  หรือ  มุงให
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คําแนะนํา/ส่ังสอน/ปรับเปล่ียนชุมชน แตจําเปนตองเขาไปรวมเรียนรูและซึม

ซับวิถีชีวิตของชุมชน และ เปนการทําความเขาใจวิถีชีวิตที่มีความเช่ือมโยง

กับประเด็นปญหาสุขภาพ ที่มีความสลับซับซอน และ/หรือ มีความเชื่อมโยง

กับการใชยา (เกินขนาด) การใชสารเสพติด การบริโภคอาหารและการใชยา

ที่ไมปลอดภัย การมีสุขภาวะ หรือ ทุกขภาวะ ของชาวบานและชุมชน ทั้งนี้ 
เพ่ือเปนการสรางเรียนรูและปรับกระบวนทัศนของเภสัชกรพันธุใหม  
มากกวาที่จะไปปรับเปล่ียนชุมชน  ฯลฯ   

       9. ถาเปนไปได ควรมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

บทบาทและสถานภาพของเภสัชกร หรือ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใน

ภาพรวมของระบบสุขภาพแนวใหม (New Health System) ที่มีความ

เช่ือมโยงกับวิชาชีพอื่น ๆ ในระบบสุขภาพท่ีทุกฝายกําลังพยายามที่จะ

รวมกันทําใหเกิดขึ้น หรือ มีสวนรวมในการสรางระบบใหมนี้รวมกัน  และอาจ

นําเสนอกรณีตัวอยางเภสัชกรที่นาสนใจ ที่กําลังทํางานเชิงรุกสรางสุขภาพ 

ทั้งในมิติและระดับตาง ๆ เพื่อเผยแพร  ขยายผล และ นํามาใชในการสราง

การเรียนรู-การเรียนการสอนอยางเปนวงจร ตอเนื่องตอไปดวย 

      10. ควรใหความสนใจและความสําคัญกับกลุมที่เรียกวา “พนักงาน

เภสัชกรรม” ที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลตาง ๆ อีกหลายพันคน ทั่วประเทศ

ดวย คนเหลานี้ควรไดรับโอกาสในการสรางเสริมสุขภาพ  การเหลียวแลจาก

ระบบ และ การมีระดับของชีวิต (level of life) ที่ไมแตกตางไปกวาบุคลากร

สุขภาพกลุมอื่น ๆ หรือ ไมตางจากเภสัชกรมากนัก ดังนั้น  ถาแผนงานฯ 

สามารถเช่ือมโยงคนกลุมนี้ ใหเขามารวมเรียนรูดวย จะดีมาก 

      11. ความอยูดีมีสุขหรือสุขภาวะของแตละคน มีความสําคัญ จึงควรให

ความสําคัญกับประเด็นนี้ใหมากข้ึนดวย เพราะถาแตละคน/คนจํานวนหน่ึง

ในเครือขายฯ ยังรูสึกวาตนเองยังไมมีสุขภาวะ หรือ เปนการทํางานท่ีตนเอง 

ยังไมคอยไดรับประโยชนเต็มที่ ก็ยากที่จะทําใหเกิดความย่ังยืนไดอยาง

แทจริง ดังนั้น จึงควรทําเร่ืองใกลตัว หรือ การเนนการพัฒนาตนเองของแต

ละคน-แตละทีมจากภายใน (inner-self development) ควบคูกันไปดวย  

อุดมการณทางสังคมเปนส่ิงที่นายกยอง แตก็ควรอยูบนพื้นฐานของความ

จริงตาง ๆ ที่มีความสลับซับซอนในเวลาเดียวกันดวย จึงจะทําใหเกิดพลังใน

การทําให “อุดมการณ” ที่ตองการ เกิดเปนจริงในทางปฏิบัติ ท่ีรูสึกได สัมผัส

ได และ เกิดการเปล่ียนแปลงไดอยางแทจริง     

       12.  ควรมีการจัดเวทีถอดบทเรียน ที่เปนการถอดในเชิงวิธีคิด-วิธีทําทั้ง

ระดับบุคคล ระดับกลุม (อาทิเชน กลุมอาจารยรุนใหม) ระดับโครงการ ระดับ
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องคกร-คณะ และ ระดับเครือขาย ทั้งเครือขายยอยระดับทองถ่ิน (เชน การ

ถอดบทเรียนรวมกับชุมชนหรือ โรงเรียน หรือ เภสัชกรโรงพยาบาล ที่คณะ-

เครือขายลงไปทํางานดวย เปนตน) หรือ ระดับภาค-ระดับเครือขายใหญ  

ทั้งนี้ ควรมีวิทยากรกระบวนการท่ีเช่ียวชาญดานนี้ เขามาชวยเอื้ออํานวยให

เกิดการเรียนรู และการทบทวนตนเองไดอยางแทจริง จะทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในระดับลึก และมีความย่ังยืนในเชิงการเปล่ียนกระบวนทัศน 

ไดอยางแนนอน และ อันที่จริงเร่ืองนี้มีความสําคัญสูงสุด ที่แผนงานฯ ควรให

ความสําคัญในลําดับตน ๆ เลยทีเดียว กอนกาวขามไปทําเร่ืองอื่น ๆ ตอไป    

       13.  ควรใหความสําคัญกับการทํางานเชิงเครือขายยอยในระดับทองถ่ิน 

หรือ รวมมือกับชุมชนทองถ่ินในการสรางการเรียนรูและการแกไขปญหา

สุขภาพของประชาชนในชุมชน บนพื้นฐานการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพ 

และสหสาขาวิชาการ รวมท้ังการใหความสําคัญกับการจัดระบบขอมูล

สุขภาพรวมกับชุมชน หรือ สรางการเรียนรูรวมกับชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ

ในการสรางเสริมพลังอํานาจเชิงบวกใหกับประชาชนในการจัดการกับปญหา

สุขภาพของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสรางประสบการณใหนิสิต-นักศึกษา ไดมองเห็น

ของจริง เขาใจ และสามารถนําความรูที่เกิดจากการปฏิบัติงานในการทํางาน

เชิงสรางเสริมพลังอํานาจชุมชนไปใชไดจริง เม่ือตองไปปฏิบัติงานในชุมชน 

ภายหลังจบการศึกษา โดยเฉพาะภาควิชา-สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ควร

ไดรับโอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประชุมเครือขายบุคลากรคณะเภสัชศาสตรฯ 

เพื่อระดมสมองในการเตรียมจัดทําแผน 3 ป 

วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การจัดทําแผนงานฯ 3 ปตอไป" 

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ณ  คุมบุญสง อ.บางน้ําเปร้ียว  จ.ฉะเชิงเทรา 
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                 แผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข ระยะที่ 2 
              (ทพ.สส.) (มถิุนายน 2551- มิถนุายน 2554) (แผนงานคณะทันตะฯ) 
        

1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ   ในชวงท่ีทําการประเมิน (มกราคม – สิงหาคม 2553)  มี

โครงการที่เสนอเขามาในรอบที่ 1-4 ที่ผานการอนุมัติไปแลว จํานวน 53 

โครงการ  ในจํานวนนี้มีโครงการที่เพิ่งผานการอนุมัติในชวงนี้ (ม.ค.- 16 ส.ค. 2553) 

จํานวน 25 โครงการ โดยสวนใหญเปนโครงการที่เสนอเขามาในรอบ 3 

(โครงการเชิงรุก)  รวมวงเงินงบประมาณสนับสนุนที่ไดรับการอนุมัติไปแลว 

จํานวน 8,292,741  บาท  จากงบประมาณของแผนงานฯ ที่ไดรับการ

สนับสนุนจาก สสส.ทั้งส้ิน จํานวน 36,116,000 บาท ปจจุบัน แผนงานฯ 

กําลังเร่ิมพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีเสนอเขามาในรอบที่ 4 (โครงการเชิงรุก) 

และไดพิจารณาอนุมัติบางโครงการไปแลว 

 

     โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดดําเนินการภายใตวิสัยทัศนและพันธกิจของ

แผนงาน ซึ่งมี keyword ที่สําคัญ คือ ความสุข  / สุขภาพองครวม /   

การจัดการความรู / การประเมินภายใน / และการผลักดันนโยบาย   ซึ่ง

หมายถึงวา แผนงาน ฯ ใหความสําคัญกับการเรียนรูและการทํางานอยางมี

ความสุข  มีการเรียนการสอนและการใหบริการทันตกรรมโดยใชแนวคิด

สุขภาพองครวม  ในขณะเดียวกัน ก็มุงเนนใหเกิดเครือขายการแลกเปล่ียน

เรียนรูและมีระบบการจัดการความรูเพื่อสามารถนําประสบการณจากการ

ดําเนินงานตางๆมาใชในการเรียนการสอนและการปรับปรุงนโยบายทันต

แพทยศาสตรศึกษาเพื่อนําไปสูการเปนโรงเรียนทันตแพทยสรางสุขตอไป       

 

     ทั้งนี้ โดยใชยุทธศาสตรหลัก 4 ประการ คือ  [1] การปรับทัศนคติ โดย ใช

กลยุทธสรางกระแส สรางความเขาใจ ทั้งภายในและภายนอกแผนงาน   

[2] การพัฒนาเครือขาย โดยใชกลยุทธพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนา

ศักยภาพเครือขาย ทั้งระดับแผนงาน และระดับคณะ  รวมทั้งการสราง

เครือขายการทํางานรวมกันโดยเฉพาะเครือขายเชิงประเด็น  [3] สราง

หลักฐานเชิงประจักษ โดยใชกลยุทธสรางองคความรูที่จําเปนตอการเปน

โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข  และ [4] การเช่ือมโยงสูนโยบาย  โดยใชกลยุทธ

ผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับนโยบาย 
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     จากรายงานการประเมินผลภายนอกงวดท่ีผานมา (ส.ค.-ธ.ค.2552) ที่

พบวา กลยุทธการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับนโยบาย และการ

สรางองคความรูที่จําเปนตอการเปนโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข ยังไมมี

โครงการ/กิจกรรมใดตอบสนอง หรือ รองรับการขับเคล่ือน 2 กลยุทธดังกลาว 

แผนงาน ฯ จึงเปดรับขอเสนอโครงการในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 โดยเพิ่ม

ประเด็นเชิงรุกในรอบที่สาม 3 ประเด็น คือ  (1) คลินิกทันตกรรมสรางเสริม

สุขภาพ (2) การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา หรือรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

สรางเสริมสุขภาพ (หรือแนวคิดสุขภาพองครวม)  และ (3) การพัฒนา

รูปแบบการดูแลสุขภาพ (ชองปาก) ของชุมชนหรือองคกรโดยใชแนวคิดการ

สรางเสริมสุขภาพ (หรือแนวคิดสุขภาพองครวม)  และรอบท่ีส่ี ไดเพิ่ม

ประเด็นจิตอาสาขึ้นมาอีก 1 ประเด็น นั้น  ในชวงเวลาของการประเมินงวดนี้ 

(ม.ค.-ส.ค. 2553) พบวา ดานความเปล่ียนแปลงระดับนโยบาย  ซึ่ง

แผนงานคาดหวังใหผูบริหารคณะของแตละสถาบัน และ อ.บ.ท.ท. ใหการ

สนับสนุนใหมีการนําวาระโรงเรียนทันตแพทยสรางสุขไปเปนสวนหนึ่งของ

มาตรฐานทันตแพทยศาสตรศึกษาและการประกันคุณภาพน้ัน  ผูจัดการ

แผนงาน ฯ (ผศ.ดร.จรินทร ปภังกรกิจ) สรุปวา ผูบริหารคณะของบางสถาบัน 

ไดกําหนดใหแนวคิดและกิจกรรมที่ตอบสนองตอการเปนโรงเรียนทันตแพทย

สรางสุขเปนมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดในการทํางานระดับคณะแลว  ขณะที่ใน

ระดับ อ.บ.ท.ท. ยังไมเปนไปตามที่คาดหวัง  สวนดานการสรางองคความรู

ที่จําเปนตอการเปนโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข  ซึ่งแผนงานคาดหวัง

ใหคณะกรรมการโรงเรียนทันตแพทยสรางสุขระดับคณะ  และกลุมกิจกรรม

ตางๆ เปนผูดําเนินการน้ัน  กลุมกิจกรรมในบางสถาบัน ไดเร่ิมมีการพัฒนา

องคความรู ถอดแบบการเรียนรูในการดําเนินงานในประเด็นรวมกัน และมี

การขยายผลการเรียนรูสูวงกวางแลว ในขณะที่กรรมการโรงเรียนทันตแพทย

สรางสุขระดับคณะ  ไดเร่ิมมีดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในองคกรบาง

แลว แตหากพิจารณาในแงการนําองคความรูไปเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

เรียนการสอน และการบริการทันตกรรม ก็พบวายังไมคอยเปนไปตามท่ี

คาดหวังนัก (ขอมูลจากการประเมินภาพรวมการขับเคล่ือนของแผนงาน ฯ 

โดย ผูจัดการแผนงาน ฯ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2553)   

 

     นอกจากนี้ ส่ิงที่ยังไมเปนไปตามความคาดหวังของแผนงานอีกประการ

หนึ่งคือ ผูบริหารของทุกคณะ ยังไมไดกําหนดใหคลินิกบริการทันตกรรมของ

แตละคณะดําเนินการโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวม 
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     ทางดานการพิจารณาอนุมัติโครงการเพ่ิมเติมรอบ 3 ที่เนน

โครงการเชิงรุก โดยหวังวาจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการสรางการเรียนรู

และการทํางานอยางเปนสุข รวมถึงการนําแนวคิดสุขภาพองครวมมาใชใน

งานทันตกรรมอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้นนั้น   พบวา โครงการเชิงรุกเหลานี้ 

ครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับ “ความสุข”  “สุขภาพองครวม” มากขึ้น เชน 

โครงการคลินิกย้ิมแยม โครงการรับฟงปญหาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในคลินิก

ทันตกรรมเบ็ดเสร็จ  เปนตน 

 
กลไกการบริหารจัดการระดับแผนงาน ระดับคณะ และระดับโครงการ 
ยังคงใชโครงสรางเดิม คือประกอบดวยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด และทีม

ทํางาน 3 ชุด จากรายงานการประเมินงวดกอนที่พบวา คณะกรรมการชุด

ตาง ๆ มีการกระทําหนาที่ไดคอนขางดี มีการประชุมคอนขางสมํ่าเสมอ มี

การส่ือสารกันเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันไดในระดับดี แตยังมีพลัง

คอนขางนอยในเชิงการผลักดันการทํางานเชิงรุกนั้น สําหรับการประเมินคร้ัง

นี้ พบวา การทําหนาที่ของกลไกการบริหารจัดการยังคงมีลักษณะคลายๆ

สภาวะเดิม  ซึ่งผูจัดการแผนงานสะทอนวา อาจเนื่องจากทีมบริหารจัดการ

แผนงานมีภารกิจการบริหารและการสอนมาก หรือผูบริหารคณะมองไมเห็น

ความสําคัญ หรือในอีกดานหนึ่งคือ แผนงานเองยังไมสามารถทําใหคณะ

ตางๆเห็นวา เปาหมายของแผนงานจะเปนประโยชนตอพันธกิจของคณะ 

รวมท้ังการขาดการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ผูประเมิน

ภายนอก พบวาคณะกรรมการชุดตาง ๆ มีความสนใจและตั้งใจดี  แตทั้งนี้ 

การทําความเขาใจบริบทเฉพาะของแตละองคกร-แตละสถาบันที่มีลักษณะ

พลวัต เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะท่ีมีความเช่ือมโยงกับการเปล่ียนตัวผูบริหาร 

อันสงผลตอการขับเคล่ือนการทํางาน มีความสําคัญมาก 
 

ความคืบหนาหลักๆ ของแผนงาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนที่ผลลัพธ

ของแผนงาน  มีดังนี้คือ  

     1)  การเปลี่ยนแปลงของภาคีหุนสวนทั้ง 4 ประเภท  

      1.1 ผูบริหารคณะ  แผนงานคาดหวังใหผูบริหารคณะมีบทบาทในการ

เอื้อใหมีการดําเนินงานเพื่อการเรียนรูและการทํางานอยางมีความสุข และ

การประยุกตใชสุขภาพองครวมในงานทันตกรรม พบวา เกิดความกาวหนา

ระดับตนแลวทุกสถาบัน กลาวคือ ผูบริหารแตละคณะสนับสนุนใหมี

คณะกรรมการทาํงาน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน รวมทั้งเขา
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รวมกิจกรรม รวมใหความเห็น และคําแนะนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆ   

สวนความกาวหนาระดับกลาง  พบวา เกณฑที่เกิดขึ้นแลวทุกสถาบันคือ 

ผูบริหารสนับสนุนใหเกิดการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูในการสรางสุขในวง

กวาง สวนท่ีเกิดขึ้นไดเพียงบางสถาบันคือ การบรรจุวาระ ทพ.สส.ในวาระ

การประชุมระดับคณะเปนระยะ  /  การกําหนดใหงานสรางเสริมสุขภาพเปน

งานประจํา /  และการนําประเด็นการจัดการเรียนรูที่เปนสุขและแนวคิด

สุขภาพองครวมเขาสูงานทันตแพทยศาสตรศึกษา   และเม่ือพิจารณา

ความกาวหนาระดับสูง พบวา  ส่ิงที่เกิดขึ้นแลวในบางสถาบันคือ การ

กําหนดใหกิจกรรม ทพ.สส. เปนมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดการทํางานในระดับ

คณะ รวมทั้งไดจัดสรรงบประมาณสมทบในการจัดกิจกรรม  สวนท่ียังไม

เกิดขึ้นเลยคือ การกําหนดใหคลินิกบริการทันตกรรมของคณะดําเนินการโดย

ใชแนวคิดสุขภาพองครวม (ขอมูลจากการประเมินภาพรวมของแผนงาน ฯ

โดยผูจัดการแผนงาน เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2553) อยางไรก็ตาม ผูประเมิน

ภายนอก พบวา  คลินิกทันตกรรมของบางสถาบัน ไดพยายามนําแนวคิด

สุขภาพองครวมเขามาประยุกตใชบางแลว เชนที่ มอ. มข. มช. มธ. และ 

มศว. แตอาจจะอยูในระยะเร่ิมตน หรือ ยังไมครบวงจร/ไมชัดเจน แตที่ มอ. 

นับวากาวหนามากที่สุด 

 

     1.2  คณะกรรมการระดับคณะ  แผนงานคาดหวังใหกรรมการโรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุขระดับคณะสามารถสรางความเขาใจ สนับสนุนและ

ติดตามโครงการโรงเรียนทันตแพทยสรางสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจาก

การประเมินภาพรวมของผูจัดการแผนงาน  เม่ือพิจารณาตามเกณฑ

ความกาวหนา ทั้งระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงแลว  พบวา สวนใหญ

สามารถดําเนินการไดเพียงบางสถาบันเทานั้น ยกเวน การจัดกิจกรรมเพ่ือ

สรางความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของทีมทํางานและกลุมเปาหมายใน

การสร าง เส ริม สุขภาพ  และ  การนํา เสนอผลการ ดํา เ นินงานและ

ประชาสัมพันธผลงานใหผูบริหารและองคกรรับทราบเปนระยะ ที่ได

ดําเนินการแลวในทุกสถาบัน  สวนที่ยังไมไดดําเนินการเลยในทุกสถาบันคือ 

ดานการจัดการความรูดังที่ไดกลาวไปแลว 

 

     1.3  กลุมกิจกรรม  แผนงานคาดหวังใหกลุมกิจกรรมมีการทํางานและ

เรียนรูรวมกันในลักษณะเครือขายท่ีมีความตอเนื่อง แตเม่ือพิจารณาตาม

เกณฑความกาวหนา ทั้งระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงแลว  พบวา สวน
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ใหญสามารถดําเนินการไดเพียงบางสถาบันเชนเดียวกัน ยกเวน การ

รับทราบถึงแนวทางและการสนับสนุนเพื่อเอื้อใหเกิดบรรยากาศโรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุข ภายในคณะ และ  การดําเนินกิจกรรมโรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุขอยางเปนทีม ที่เกิดขึ้นแลวในทุกสถาบัน (ขอมูลจากการ

ประเมินภาพรวมการทํางานของแผนงาน โดยผูจัดการแผนงานฯ เม่ือ 2 

สิงหาคม 2553) 

 

     นอกจากนี้ ผูประเมินภายนอก พบวา นอกจากสถาบันตางๆท่ีไดกลาวถึง

ในรายงานการประเมินงวดกอน คือ มอ. มช. มข. และม.มหิดล แลว มศว. ก็

เปนอีกสถาบันหนึ่งที่มีศักยภาพและความสนใจขับเคล่ือนแนวคิดสุขภาพ

องครวม เพื่อนําไปสูการเรียนรูและการทํางานอยางเปนสุข ดังที่สะทอนใน

การดําเนินงานของโครงการตางๆของคณะ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

หมออาชีพ หมอหัวใจมนุษย  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสรางสุข

แกนิสิตทันตแพทย  งานกีฬาสรางสุข เปนตน ทั้งนี้ รวมทั้งคลินิกทันตกรรมที่

ใชแนวคิดสุขภาพองครวมดวย ซึ่งทีมประเมินภายในและทีมจัดการความรู

ของแผนงาน ฯ ควรติดตามประเมินผลและสกัดองคความรูจากการทํางาน

ของโครงการลักษณะนี้ 

 

     สวนคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งไมไดอยูในแผนงานฯ 

แตทีมประเมินภายนอกมีโอกาสเขาพบคณบดีและทีมงานเม่ือวันที่ 28 

กรกฎาคม 2553 พบวา คณะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการ

บริการทันตกรรม เพื่อบรรลุมาตรฐานสากล โดยเนนการเรียนการสอนแบบ

องครวมและมุงเนนใหนักศึกษามีความเปนมนุษย โดยไมผยองวาตัวเองเปน 

god อยางที่ผูปวยมักจะยกยอใหเปน  สําหรับคลินิกทันตกรรมของคณะ ก็

เนน comprehensive health care เชนเดียวกัน 
 
     1.4 อ.บ.ท.ท. / อนุกรรมการ อ.บ.ท.ท. ที่เกี่ยวของ  แผนงาน

คาดหวังให อ.บ.ท.ท. เปนแกนในการกําหนดนโยบายรวมกันระหวางคณะท่ี

เก่ียวของกับโรงเรียนทันตแพทยสรางสุขและสงเสริมการทํางานในลักษณะ

เครือขาย ซึ่งเม่ือพิจารณาตามเกณฑความกาวหนา ทั้งระดับตน ระดับกลาง 

และระดับสูงแลว พบวา ไดบรรลุเกณฑความกาวหนาระดับตนและ

ระดับกลางท้ังหมดแลว ทั้งการใหความสนใจและติดตามความกาวหนาใน

การขับเคล่ือนวาระโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข / รวมกําหนดบทบาทและ
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หนาที่ใหอนุกรรมการ อบทท ที่เก่ียวของในการผลักดันและติดตามผลวาระ

โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข  / และรวมกับแผนงานโรงเรียนทันตแพทยสราง

สุขจัดสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรูในระดับประเทศในประเด็นการเรียนรูที่เปนสุข 

สุขภาพองครวม และเผยแพรสูสังคม  ในขณะท่ีเกณฑบงช้ีความกาวหนาที่

ยังไมเกิดขึ้น/ไมบรรลุ พบวา เปนเกณฑระดับสูง 2 ขอ คือ  อ.บ.ท.ท. กําหนด

นโยบายใหประเด็นการเรียนรูที่เปนสุข และการประยุกตใชแนวคิดสุขภาพ

องครวมเปนสวนหนึ่งของการประเมินมาตรฐานของคณะทันตแพทยศาสตร 

เชน การประกันคุณภาพการศึกษา การสอบใบประกอบโรคศิลป เปนตน 

และ อ.บ.ท.ท. วางกลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุขและการจัดแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคณะ (ขอมูลจาก

การประเมินภาพรวมการขับเคล่ือน ฯ โดยผูจัดการแผนงานฯ เม่ือ 2 

สิงหาคม 2553) 

 

     2.  ความคืบหนาดานหลักสูตร  การเรียนการสอน  การจัด

กระบวนการเรียนรู หลังจากแผนงานไดอนุมัติโครงการเชิงรุก พบวา มี

โครงการที่นาสนใจติดตามหลายโครงการ  ทั้งในแงการขับเคล่ือนดานการ

จัดการเรียนรูที่เปนสุขและการนําแนวคิดสุขภาพองครวมมาใชในคลินิกทัน

ตกรรม  และท่ีนาสนใจคือ มีโครงการเก่ียวกับผูชวยทันตแพทยโดยตรงดวย 

2 โครงการ นอกจากนี้ พบวา เร่ิมมีการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางโครงการ

เดิมและโครงการใหม ดังเชนโครงการรับฟงปญหาเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน

คลินิกทันตกรรมเบ็ดเสร็จ  (มศว.) ซึ่งเกิดจากการไดเรียนรูประสบการณที่

ประสบผลสําเร็จของโครงการรับฟงปญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพในคลินิกทัน

ตกรรมบูรณะ  โครงการตางๆเหลานี้ ทีมประเมินผลภายในของแผนงาน ฯ 

ควรจะทําการติดตามประเมินผล และ/หรือ ติดตามขอมูล ผลการดําเนินงาน

วาจะสามารถนํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรการเรียนการสอน

ไดมากนอยแคไหน อยางไรตอไป  
 
     สําหรับในชวงทายของแผนงานฯ จะเนนการสนับสนุนโครงการเชิงรุก 

เพื่อเติมเต็มสวนที่แผนงานยังขาดอยูใหมากขึ้น เชนการประยุกตใชแนวคิด

สุขภาพองครวมในการเรียนการสอนและการจัดการคลินิกทันตกรรมของ

คณะ โครงการที่มีลักษณะจิตอาสา รวมท้ัง โครงการที่เช่ือมหรือตอบสนอง

ตอนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย เปนตน 
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     3)  ความคืบหนาดานการปรับทัศนคติ  มีการจัดพิมพหนังสือออก

เผยแพร 2 เลม คือ 1. เม่ือไมมีเส้ือกาวน รวมบทความประสบการณเปล้ือง

กาวนของนักศึกษาทันตแพทย และ 2. นิทานสุขภาพชองปาก โดยเลมแรก 

(เม่ือไมมีเส้ือกาวนฯ) เปนการรวมบทความของนักศึกษาช้ันปที่ 5 สาขาวิชา

ทันตกรรมชุมชน มช. ที่ เขาฝกปฏิบัติงานกับคนไขในคลินิกทันตกรรม

ปองกัน เม่ือปการศึกษา 2551 ภายใตแนวคิด “ระบบบริการสุขภาพท่ีมีหัวใจ

ของความเปนมนุษย” หรือ Humanized Health Care  สวนหนังสือ นิทาน

สุขภาพชองปาก  เปนการรวมนิทานจากเด็กช้ันประถมศึกษาในจังหวัด

ขอนแกน ที่ไดรับรางวัลการประกวดนิทานสุขภาพชองปาก ในโครงการ 

“นิทานสุขภาพชองปาก” โดยการริเร่ิมของนางประทุมมา ทาแดง หนวย

ประชาสัมพันธ คณะทันตะ มข.    

 

     ถึงแมวายังไมมีการประเมินวาส่ือเหลานี้สามารถทําใหคนที่เก่ียวของมี

การปรับเปล่ียนทัศนคติไดแคไหนอยางไร แตหากพิจารณาจากเน้ือหาของ

ส่ือดังกลาว โดยเฉพาะหนังสือเม่ือไมมีเส้ือกาวนฯ ก็นาจะกอใหเกิดการฉุก

คิด หรือคิดทบทวนเกี่ยวกับบทบาทของทันตแพทยที่มีตอคนไข  รวมถึง

นาจะทําใหผูอานมีมุมมองใหมตอชีวิตของคนไขในฐานะเปนมนุษยคนหน่ึง  

ไมใชเปนเพียงผูปวยที่เปนโรคในชองปากเทานั้น  

 

     4)  ความคืบหนาดานการพัฒนาเครือขาย  แผนงานฯ พยายาม

ผลักดันใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนของกลุมผูสนใจประเด็นคลายกันให

มากขึ้น  โดยเชื่อวาจะเปนกลไกสนับสนุนและผลักดันใหมีความรวมมือใน

การสรางนวัตกรรมตอไป  นอกจากน้ี จากการพิจารณาโครงการเชิงรุก 

พบวา มีบางโครงการท่ีเร่ิมมีการเช่ือมเครือขายการทํางาน เชน โครงการจิต

อาสาพี่พานองดูแลสุขภาพ(โครงการเชิงรุก สรางเสริมสุขภาพชองปากใน

โรงเรียนเด็กพิการ จังหวัดขอนแกน) ซึ่งเปนการรวมกันทํางานระหวาง

นักศึกษาคณะทันตแพทย กับกายภาพบําบัด มข.  หรือโครงการรูปแบบ

การศึกษา: กรณีตัวอยางตนแบบ/รูปแบบการใชทักษะสรางเสริมสุขภาพชอง

ปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุข ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางสมาคม

ศิษยเกาคณะทันตแพทยศาสตร มช. กับคณาจารย เจาหนาที่ และศิษย

ปจจุบัน ในการเย่ียมเยือน ดูงาน ศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณกับ

ทันตแพทยตนแบบในชุมชน ซึ่งคาดวา นอกจากจะไดความรู / แรงบันดาลใจ

จากทันตแพทยตนแบบแลว ยังจะชวยใหเกิดการทํางานเปนทีมเพื่อเรียนรู
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สุขภาพองครวมของชุมชนอยางมีความสุข และเปนการสรางเครือขาย

ทันตแพทยรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโครงการ ฯ 

คาดหวังวา เม่ือเสร็จส้ินการดําเนินงาน จะมีการวิเคราะหสรุปผล นําไปสูการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวย  ซึ่งนับวาเปนโครงการที่นาสนใจ

ติดตามผลอีกโครงการหน่ึง   

 

     สําหรับผลงานที่โดดเดนของการทํางานเชิงเครือขาย หรือการพัฒนา การ

ยกระดับศักยภาพของเครือขาย ก็คือ ผลงานการจัดประชุมเสวนาเร่ือง “การ

สงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมเด็ก : จากแนวคิดทฤษฎีสูการปฏิบัติ” ที่

ประสบความสําเร็จเปนอยางสูง มีผูสนใจเขารวมจํานวนมากถึง 120 คน 

และนําไปสูการยกระดับพลังของเครือขายบนฐานของความรูและปญญา 

(โปรดอานรายละเอียดในขอ  2. ผลผลิต/ผลงาน หัวขอยอย 1.5 ใน

สรุปผลประเมินฉบับนี้) 

 

     นอกจากนี้  ในชวงทายของแผนงานฯ จะเนนการสนับสนุนโครงการเชิง

รุกดานการสรางเครือขาย  เชน การสรางเครือขายสงเสริมสุขภาพชองปาก 

และการสรางเครือขายนักศึกษาทันตแพทยเพื่อสังคม ใหมากขึ้นดวย    

 

     5)  ความคืบหนาดานการสรางหลักฐานเชิงประจักษ  และ  

6) ความคืบหนาดานการเช่ือมโยงสูนโยบาย  แผนงานฯ มีแผนจะพัฒนา

ทีมสนับสนุนใหเขมแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะงานสวนที่เปนการเก็บขอมูลเพื่อ

การประเมินภายใน เชน การถอดบทเรียน การรวบรวมขอมูลผลสําเร็จของ

โครงการตางๆ  ฯลฯ  โดยจะใชโอกาสการเตรียมการจัดประชุมทันต

แพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ (ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2554) ในการ

รวบรวม สังเคราะหองคความรูของแผนงาน เพื่อใชเปนหลักฐานเชิงประจักษ

ในการขับเคล่ือนนโยบายสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนทันตแพทยตอไป  

  

2.  ผลงาน/ผลผลิต/  
การดําเนนิงานที่สําคัญ 
(outputs/products/ 
major performances) 
 

แผนงานมีผลผลิต/ผลงาน/การดําเนินงานท่ีสําคัญตางๆ ในระดับแผนงาน/

เครือขาย และระดับคณะ/สถาบัน/โครงการ  ดังนี้คือ  

 

     1)  การจัดประชุม/กิจกรรมประเภทตางๆ ดังนี้  

     1.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงาน 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 ได

เชิญคณะกรรมการประเมินภายในมารายงานผลการดําเนินงาน และหาแนว
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ทางการประเมินภายในแผนงานรวมกัน  และในการประชุมคร้ังที่  2 

นอกเหนือจากวาระปกติแลว  ยังมีการระดมความคิดเห็นในการรวม

ดําเนินงานปฏิรูปประเทศไทยดวย 

 

     1.2  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน คร้ังที่ 1/2553 เม่ือ

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ชั้น 13 

คณะทันตแพทยศาสตร มศว. (ประสานมิตร) การประชุมคร้ังนี้ 

นอกเหนือจากเปนการกํากับทิศทางโดยทั่วไปแลว คณะกรรมการฯ ยังได

เชิญประธานคณะกรรมการ ทพ.สส. คณะทันตะ มศว.มารวมนําเสนอผล

การดําเนินงาน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณกับคณะกรรมการฯ ดวย  

  

     1.3  การประชุมทีมจัดการ 3 คร้ัง ทั้งนี้ นอกจากเพื่อใหการจัดการ

แผนงานเปนไปดวยดีตามปกติแลว  เฉพาะการประชุมคร้ังที่ 3 ยังไดหารือ

กันเก่ียวกับแนวทางการถอดบทเรียนโครงการ  เพื่อแผนงานฯจะได

ดําเนินการเร่ืองนี้ตอไป 

 

     1.4  การประชุมเครือขาย “การแปรงฟนลูกรักต้ังแตซี่แรก” วันที่ 27 

สิงหาคม 2553  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ  หองประชุมทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช 

อาคารสมเด็จยา 93 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ มีผูเขารวมประชุม 20คน 

เปนการประชุมตอเนื่องจาก 2 คร้ังที่ผานมา (ก.พ. และ เม.ย. 2553) โดยคร้ัง

นี้เปนการรวมพิจารณาราง fact sheet ทําไมตองแปรงฟนลูกรักต้ังแตฟนซ่ี

แรก  และแนวทางการดําเนินการรณรงค “แปรงฟนลูกรักต้ังแตฟนซ่ีแรก” 

(ตามแนวคิดสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา) ทําใหมีความคืบหนาและพรอมเร่ิม

การรณรงคในวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ที่จะถึงนี้  

ทั้งนี้ การจัดต้ังเครือขายการแปรงฟนลูกรักต้ังแตซี่แรก เปนแนวคิดของ

แผนงานฯ ในการขยายขอบเขตการดําเนินงานจากเฉพาะภายในคณะ ให

ครอบคลุมถึงสังคมภายนอก รวมทั้งเปนการสนับสนุนการทํางานเครือขาย

เชิงประเด็นดวย 

 

     1.5  การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเร่ือง “การสงเสริมสุขภาพชองปากใน

กลุมเด็ก  : จากแนวคิดทฤษฎีสูการปฏิบัติ” เม่ือวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2553 

ณ โรงแรมแคนทาร่ีฮิลล จ.เชียงใหม ผูเขารวมประชุมเปนตัวแทนจากคณะ

ทันตแพทยศาสตร ทั้ง 8 แหง และทันตแพทยที่เก่ียวของจากโรงพยาบาล
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ชุมชน รวมท้ังส้ิน 120 คน การประชุมไดมีการนําเสนอภาพรวมเก่ียวกับ

แนวคิดทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมเด็กกับกาวยางของงานทัน

ตกรรมชุมชน การนําเสนอผลงานวิชาการ-ผลการทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวของ รวม 4 เร่ือง ครอบคลุม 1)เร่ืองอาหาร 2) องคความรูเก่ียวกับเด็ก 

3) แนวคิดและทฤษฎีการสรางเสริมพลังอํานาจเชิงบวก (empowerment) 

และ 4) สถานะและองคความรูเก่ียวกับเครือขายครอบครัว ชุมชนและสังคม 

และเครือขายประเภทตาง ๆ ของวิชาชีพทันตแพทย (อาทิเชน เครือขาย

เด็กไทยไมกินหวาน เครือขายทันตบุคลากรไทย ที่มีเครือขายยอยจํานวน

มาก อาทิเชน เครือขายทันตสงเสริมสุขภาพชองปาก ที่กระจายอยูในพื้นที่-

ภูมิภาคตาง ๆ) และขอเสนอแนวทางการทํางานเพื่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภค ชวงทาย ที่ประชุมมีการอภิปรายเพ่ือหาขอสรุปและ

ขอเสนอเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ-การพัฒนาแนวทางใหม ๆ เพื่อการสงเสริม

สุขภาพชองปากในเด็กไดอยางมีประสิทธิผลตอไป การประชุมคร้ังนี้ นับวา

เปนงานที่มีคุณคาสูงย่ิงตอวงการทันตแพทย-ทันตบุคลากรไทย และตอ

สังคมไทยโดยรวม และยังเปนเวที-ผลงานท่ีสะทอนถึงพัฒนาการและการ

ยกระดับการทํางานที่สําคัญของวิชาชีพนี้ และจะสงผลใหมีการกาวกระโดด

ทั้งในเชิงวิธีคิด และยุทธศาสตร-กลยุทธใหม ๆ ในการขับเคล่ือนสังคมไทย

และการปองกัน-แกไขปญหาสุขภาพชองปากและสุขภาพองครวม/สุขภาวะ 

บนฐานของความรูและปญญา ไดอยางชัดเจน 

 

     2)  การอนุมัติโครงการเพ่ิมเติม ในชวงเดือน ม.ค.-16 ส.ค. 2553 นี้

แผนงานไดพิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มเติม จํานวน 25 โครงการ รวม

งบประมาณสนับสนุน  4,847,430 บาท เปนโครงการของ มช. มากที่สุด 

จํานวน 7 โครงการ รองลงมาเปนของ มอ. จํานวน 6 โครงการ นอกนั้น

กระจายไปท้ัง 4 สถาบัน (ยกเวน จุฬา และ มธ.)  
 
     3)  การดําเนินกิจกรรมสําคัญของโครงการ  พบวา โครงการตาง ๆ 

ที่ไดรับการอนุมัติไปแลว ไดทยอยดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ ดังนี้ 

     -  โครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในคลินิกและการผลิต

หนังสือรวมบทความภายใตแนวคิด “ทันตแพทยศาสตรที่มีหัวใจของความ

เปนมนุษย” ไดจัดพิมพหนังสือ เม่ือไมมีเส้ือกาวน รวมบทความประสบการณ

เปล้ืองกาวนของนักศึกษาทันตแพทย  เม่ือเดือนมกราคม 2553  
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     -  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสรางสุขแกนิสิต

ทันตแพทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนโครงการท่ีมุงสรางความ

เขาใจในกระบวนการสรางสุข ตามแนวทางจิตตปญญาศึกษาแกนิสิตชั้นปที่ 

3  รวมทั้งอาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมประมาณ 80 คน โดยไดจัด

กิจกรรมยอยไปแลว 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ณ ภูเขางามรีสอรท จ.นครนายก วันที่ 

24-26 มีนาคม 2553  และคร้ังที่ 2 ณ โรงแรมจัสมิน สวีท สุขุมวิท 23 เม่ือ

วันที่ 23 มิถุนายน 2553  

 

     -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมออาชีพ หมอหัวใจมนุษย (มศว.) 

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2553 เปนรูปแบบใหมของการ “ปจฉิมนิเทศ” ที่เปด

โอกาสใหทันตแพทยจบใหมไดมีเวลาทบทวนความรูสึกตอตนเอง ตอวิชาชีพ 

รวมถึงทบทวนบทบาทของวิชาชีพตอสังคม กอนที่จะตองเปล่ียนสถานภาพ

จากนิสิตไป เปนทันตแพทย (หัวใจมนุษย) อยางเต็มตัวในอีกไมก่ีวันขางหนา  

แงมุมตาง ๆ ซึ่งวาที่ทันตแพทยเหลานี้สะทอนออกมาหลังการเขารวม

กิจกรรม แสดงใหเห็นถึงการเปดใจ ยอมรับ และเคารพในความแตกตางของ

มนุษย และต้ังใจท่ีจะ “เปนที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ แกผูคนตางๆ เพื่อ

เติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกัน” 

 

     -  โครงการการสรางสุขภาวะการทํางานในคลินิกทันตกรรม โรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเวทีเสวนา “ทําอยางไรจะมี

ความสุขในการทํางาน” เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 ณ อาคารทันตรักษวิจัย 

คณะทันตแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเขารวมเสวนาเปนผูชวย

ทันตแพทยในโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํานวน 100 คน วิทยากรไดนําเสนอความคิดเก่ียวกับการ

ทํางานอยางมีความสุขวา การทํางานถือเปนเปนโอกาสไดทําบุญโดยไมตอง

ไปแสวงหา / การที่คนเราไดมาพบกันถือเปนวาสนา ตองทํากรรมดีซึ่งกันและ

กัน / การเขาใจ ยอมรับและเคารพในความแตกตางของผูรวมงานก็เปน

หนทางแหงความสุขเชนกัน  

     -  โครงการคลินิกย้ิมแยม (มน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่ือสารในงาน

ทันตกรรมแกทันตแพทยและบุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร ม.นเรศวร เม่ือวันที่ 12-14 พ.ค.53 ณ โรงแรมซีบรีซรีสอรท จ.

ชลบุรี ผูเขารวมอบรมเปนอาจารยทันตแพทย  ทันตแพทย และเจาหนาที่ 
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รวมประมาณ 130 คน ทําใหผูเขาฝกอบรมไดรับความสนุกสนาน ไดรูจักและ

มีความสนิทสนมกันและเขาใจการทํางานเปนทีมเพิ่มขึ้น รวมท้ังไดกําลังใจ

จากเพื่อนๆ และต้ังใจจะนําสาระจากการอบรมไปสูการปฏิบัติตอไป 

     -  โครงการสรางเสริมศักยภาพสูการเรียนวิชาชีพทันตแพทย (มน.)  เนื่องจาก
อาชีพทันตแพทย เปนอาชีพที่ตองใชทั้งทั้งศาสตรและศิลปในระดับสูง 
โครงการจึงไดเตรียมความพรอมสูการเรียนพื้นฐานวิชาชีพทันตแพทยให
นักศึกษาช้ันปที่ 2 จํานวน 60 คน โดยจัดกิจกรรมยอยคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 19-
21 พ.ค. 53 ณ ทรัพยไพรวัลยรีสอรท จ.พิษณุโลก  ทั้งนี้เพื่อฝกฝนทักษะใน
การทํางานภาคปฏิบัติเบื้องตนกอนการเรียนรูจริงในชั้นเรียน มีการฝกทักษะ
การใชมือ ทักษะ hand-eye coordination  ใหความรูดานศิลปะ รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะการส่ือสาร การบริหารตนเอง และบริหารเวลาในการเรียน
วิชาชีพทันตแพทย   
 
     -  โครงการ เสริมพลังอํานาจ(Empower) แกผูปวยและผูดูแลผูปวยโรค
ปวดประสาทไทรเจมินัล (มข.) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและใหกําลังใจซึ่งกัน
และกัน ระหวางผูปวยที่ไดรับการรักษาไปแลวกับผูปวย/ผูดูแล ที่กําลังจะเขา
รับการรักษา  โดยมีผูเช่ียวชาญรวมใหคําแนะนํา เม่ือวันที่ 27 พ.ค. 53   
  
     4)  การส่ือสารของแผนงาน / การประชาสัมพันธ ทพ.สส.ระดับ
คณะ  ต้ังแตมีการเปดเว็บบล็อก  http://gotoknow.org/blog/ismile เม่ือ
กลางปที่ ผ านมา  แผนงานฯ  ได ใช เปนชองทางในการ ส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ รวมทั้งถายทอดประสบการณการทํางานในระดับเครือขาย
โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข ทั้ง 8 คณะไดระดับหนึ่ง ดังจะเห็นวามีผูเขาไป
ติดตามอานเอกสารในบล็อกจํานวนไมนอย นอกจากนี้ ทพ.สส.ระดับคณะ
ของบางสถาบันเชน มศว. ไดพยายามนําขาวสารความเคล่ือนไหวและการ
ดํา เ นิน กิจกรรมต างๆ  ที่ คณะได รับทุนสนับสนุนจาก  ทพ .สส .  ลง
ประชาสัมพันธใน SWU SMILE NEWS  และนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซดของ
คณะอยางสม่ําเสมอ    

 

3 .   ผลลัพธ /ผลสําเร็ จสํ าคัญ /
ผลกระทบทั้งในระดับแผนงาน และ
ระดับคณะ(Outcomes / Achievements 
/ Impacts) 

 

     1)  การสรางบัณฑิต-คนรุนใหม/ทันตแพทยพันธุใหม ทีผานเบา
หลอมแบบใหม เนื่องจากปจจุบัน มีทันตแพทยจบใหมที่ผานกระบวนการ
หลอหลอม หรือ เบาหลอม ตามแนวคิดสุขภาพองครวม ที่ไดรับการปลูกฝง
ความรูความเขาใจทั้งปจจัยภายในและภายนอกตัวมนุษย และ รวมถึงการ
เขาใจปจจัย-องคประกอบทางสังคม-วัฒนธรรม-ครอบครัว-ชุมชน และการ
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ดูแล-ใหบริการผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย กําลังออกไปทํางานใน
วิชาชีพดวยกระบวนทัศนใหม โดยเฉพาะท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะ
ทันตแพทย มช. และ มศว. ที่ปจจุบันไดเขาทํางานเปนอาจารยอยูในสถาบัน
ตาง ๆ นับเปนหวงลูกโซ และ/หรือ เมล็ดพันธุแหงการเปล่ียนแปลง (chain of 
change / seed of growth) ที่สําคัญในการมีบทบาทในการสราง หรือ ผลิต
ซ้ําทันตแพทยพันธุใหม ที่จะเขามามีบทบาทในสถาบันตาง ๆ  ตอไป รุนแลวรุนเลา 
 
     2)  การยกระดับศักยภาพและพลังในการทํางานของเครือขายบน
ฐานของความรูและปญญา (ผลลัพธสําคัญของการจัดเวทีเม่ือ 22-23 กค. 

ที่เชียงใหม) อันเปนผลมาจากการมีมุมมองเชิงวิเคราะห และวิพากษการ

ทํางานท่ีผานมาของเครือขายครอบครัว ชุมชนและสังคม และเครือขาย

ประเภทตาง ๆ ของทันตแพทยและทันตบุคลากรไทย ทําใหสามารถทบทวน

และสังเคราะหองคความรูที่อยูบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และการ

ทํางาน-การปฏิบัติการในประเด็นตาง ๆ (การไมกินหวาน เด็ก อาหาร 

พฤติกรรมเส่ียง ฯลฯ) ที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทที่หลากหลาย นํามาสูการ

ทบทวนการทํางานเชิงวิพากษ และ สามารถยกระดับพลังของเครือขาย และ

การกาวเดินไปในทิศทางท่ีจะกอผลลัพธและผลกระทบในการขับเคล่ือน

สังคมของวิชาชีพทันตแพทยไดมากขึ้น อยางมองเห็นไดชัดเจน 

 
     3)  ผลลัพธในเชิงกระบวนการและผลจากการสรางกระบวนการ
ขับเคล่ือน ที่เนนการเปล่ียนแปลงจากดานใน/ภาวะภายในของมนุษย  
หรือ ที่เรียกวา จิต-จิตวิญญาณ-จิตตปญญาศึกษา  ซึ่งทําใหเกิดภาวะที่เปน

สุขในทุกขณะ หรือ ทุกลมหายใจเขาออก นําไปสูการเรียน-การสอนที่เปนสุข 

และสามารถสรางการเรียนรูที่เก้ือกูล ปติสุข ลดความรุนแรง และ มองเห็น 

“ความเปนมนุษย” ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยได

อยางแทจริงตอไป 

 

     4)  การพัฒนาและการใชประโยชนจากส่ือ ผลสําเร็จที่สําคัญของ

แผนงานในชวงนี้ที่เห็นไดชัดเจนอีกประการหนึ่ง ก็คือ การจัดทําส่ือ/จัดพิมพ

หนังสือเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพชองปากออกเผยแพรดังที่กลาวมาแลว 

โดยเฉพาะหนังสือนิทานสุขภาพชองปาก  ที่สามารถนํามาจัดทําเปน

โปสเตอรและส่ือมัลติมีเดีย และนําไปใชเปนส่ือในการจัดกิจกรรมรณรงค

ตางๆไดอยางกวางขวาง รวมทั้งเปนส่ือการสอนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล
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และระดับประถมศึกษาหลายแหง  และเพิ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ Good 

Practice ในงาน Dent Show and Share 2010 ที่คณะทันตะฯ มข. เม่ือวันที่ 

21 กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา  และมีขอสังเกตวา คณะทันตะ ฯ เกือบทุก

สถาบัน มีศักยภาพสูงในการผลิตส่ือที่มีคุณภาพ และเปนประโยชน จึงควร

ทําใหเกิดการแพรกระจายของขอมูล ขาวสาร-สารสนเทศ และความรูดาน

ฟนและสุขภาพชองปากสูสังคม-สาธารณะใหมากย่ิงขึ้น  

 

4.  ปญหา/ อุปสรรค/ จุดออน/  
ส่ิงที่เปนหวง/ขอพึงระวัง 

     1)  การประเมินภายใน ถึงแมวา แผนงานฯ ไดพยายามผลักดันใหมี

คณะกรรมประเมินภายใน  และได มีการประชุมหารือกันไปแลว  แต   

การดําเนินงานก็ยังคืบหนาไดไมมากนัก สวนหน่ึงเปนผลมาจากทีม

รับผิดชอบมีภารกิจมาก แตก็เช่ือมโยงกับกระบวนการทํางานของสถาบัน-

โครงการตาง ๆ ดวย จึงอาจจะจําเปนตองกําหนดจังหวะกาวท่ีสอดรับกับ

กระบวนการที่กําลังดําเนินไป ใหทัน 

 

     2) การจัดการความรู ที่ควรจะมีความเช่ือมโยงกับผลการประเมินภายใน

บางสวน ก็ยังไมคอยมีความคืบหนาเทาใด เนื่องจากมีจุดสะดุดบางประการ 

ประกอบกับ การท่ีจําเปนตองรอผลการทํางานของโครงการตาง ๆ ที่ตองใช

เวลาอีกระยะหน่ึง จึงจะสามารถยกระดับประสบการณดังกลาวของคณะ-

โครงการ-กลุมกิจกรรม ใหเปนองคความรูได แตก็อาจจะจําเปนตองรวมกัน

ขบคิดและวางแผนการทํางานดานน้ี เพื่อใหสอดรับกับกระบวนการของ

โครงการตาง ๆ ที่กําลังดําเนินไป หรือ บางโครงการเสร็จส้ินไปแลว ก็ควรมี

การติดตามผลและจัดการความรู ไปในเวลาเดียวกันดวย ในขั้นตน ไมควร

ทํ าแยก  และควรใหความสํา คัญกับการวิ เคราะหบ ริบทแวดลอม 

(environmental context analysis) ที่เก่ียวของทั้งหมดของวิชาชีพ

ทันตแพทยในหลาย ๆ ระดับ ทั้งระดับเครือขายใหญ ระดับสภาวิชาชีพ 

ระดับคณะ-สถาบัน ระดับกลุมกิจกรรม-กลุมเปาหมาย  ระดับโครงการ 

ระดับชุมชนตาง ๆ ที่โครงการเขาไปเกี่ยวของดวย ฯลฯ เพราะการจัดการ

ความรูที่สําคัญและกอประโยชน คือ การจัดการความรูที่เช่ือมโยงกับบริบท 

(context-dependent knowledge management) เพราะเม่ือเขาใจบริบท ก็

จะทําใหเขาใจลักษณะเฉพาะของแตละคน แตละแหง แตละเวลา-สถานท่ี 

พื้นที่ และจะทําใหเกิดการพัฒนาแนวทาง-เคร่ืองมือ-ทางออกท่ีใชไดผลได

มากย่ิงขึ้น 
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5.  ขอสังเกต/ขอเสนอแนะตอ 
การพัฒนาแผนงาน/ กาขับเคล่ือน
ทุกระดับใหไดผลมากย่ิงขึ้น/ 
ดีย่ิงขึ้น 

     1)  การพัฒนาและใชประโยชนจากส่ือของแผนงานฯ ส่ือตางๆท่ี ทพ.สส. 
และคณะตางๆผลิตขึ้น ควรไดรับการนํามาเผยแพรและใชประโยชนในวง
กวาง เหมือนกรณีนิทานสุขภาพชองปาก ของ มข. 
 
     2)  ควรเพิ่มการส่ือสารเชิงกลยุทธกับ อบทท. และ การทํางานกับทันต
แพทยสภา มากขึ้น เพื่อใหตอบรับ/สนองตอบตอการที่จะแสดงบทบาทใน
เชิงการผลักดันนโยบายท่ีเก่ียวของในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การ
รวมกันกําหนดมาตรฐาน-ตัวช้ีวัดการผลิตทันตแพทยกระบวนทัศนใหม 
เพื่อใหทันกับวิชาชีพอื่น ๆ และ ทันกับสถานการณการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม-วัฒนธรรมที่สงผลตอสุขภาพและสุขภาวะ เพราะย่ิงทันตแพทยมี
ศักยภาพ-สมรรถนะในทางวิชาชีพและทางสังคมมากขึ้นเทาใด ก็จะย่ิงสงผล
ตอความรูสึกที่ภูมิใจ และภาพลักษณที่ไดรับการยกยองช่ืมชมจากสังคม
พลวัตมากย่ิงขึ้นเทานั้น 
 
     3) ควรมีการจัดเวทีหรือสนับสนุนการจัดเวทีประเภท/รูปแบบตาง ๆ 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อแบงปนประสบการณการทํางานระหวางผูดําเนิน
โครงการ และผูรับประโยชนจากโครงการตาง ๆ ที่กระจายอยูในสถาบันตาง ๆ  
ซึ่งถือวาเปนกระบวนการหนึ่งในการท่ีจะเขาถึงตัว “ความรู” และสามารถ
นํามาจัดการความรู เพื่อนําไปสูการยกระดับศักยภาพของการกาวไปสูการ
เปน “โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข” บนฐานของความรู ที่เช่ือมโยงกับบริบท
ทางสังคม-วัฒนธรรมที่หลากหลายของสถาบันตาง ๆ ที่กระจายกันอยูใน
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
     4)  ควรเปดใหคณะทันตแพทยเปดใหมเขารวมเครือขาย เชน คณะทันตะ 
ม.รังสิต และ/หรือ สถาบันตาง ๆ ที่อาจจะมีการเปดคณะทันตแพทยใหม
ขึ้นมาอีกในอนาคต เขามารวมอยูในเครือขาย ทพ.สส. เพื่อใหเกิดการ
ไหลเวียนของขอมูล ขาวสาร-สารสนเทศ ความรู การชวยเหลือเก้ือกูล การ
แบงปน การตรวจสอบ และ เกิดการผนึกกําลังกันในการสรางการเรียนรู การ
สรางทันตแพทยรุนใหม การถายทอดแนวคิดสุขภาพองครวม และแนวคิด 
Health Promotion การขบคิดประเด็นปญหาของสังคมที่เก่ียวกับสุขภาพ
ชองปากและสุขภาวะ และ เพื่อไมเปนการกีดกัน แบงแยก ระหวางสถาบัน
ของรัฐและเอกชน อันจะนําไปสูการยอมรับซึ่งกันและกันมากย่ิงขึ้นในการ
ทํางาน  การใหบริการแกผูปวย ฯลฯ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความเปนปกแผน 
ความเหนียวแนนในสังคมมากขึ้นตามไปดวย 
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@ ขอขอบคุณแผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข ที่กรุณาเอื้อเฟอภาพประกอบ @ 

การประชุมเครือขายแปรงฟนลูกรักต้ังแตซี่แรก 

27 สค. 53 ณ หองประชุมทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช 

คณะทันตะ จุฬาฯ 

 

การประชุมกรรมการบริหารแผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข 

คร้ังที่ 2/2553 

24 มิ.ย.53 ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ 

 

ประชุมพิเศษ  

โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข กับการปฏิรูปประเทศไทย 

เร่ือง “รวมเสริมเติมสุขประเทศไทย” 

16 ก.ค. 53   ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

โครงการเสริมสรางศักยภาพ 

นิสิตทันตแพทยกอนการปฎิบัติงานวิชาชีพในคลินิก 

ม.นเรศวร ณ ทรัพยไพรวัลยรีสอรท จ.พิษณุโลก 
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                แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ              
                        ระยะที่ 2 (มิถุนายน 2551-พฤษภาคม 2554)   (แผนงานคณะสาธารณสขุฯ) 

        
1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ  ในชวงที่ทําการประเมิน (ม.ค.– ส.ค.2553) เปนระยะท่ีแผนงาน ฯ 

ไดอนุมัติทุนสนับสนุนการดําเนินงานใหกับสถาบันตางๆ ในเครือขายคณะ

สาธารณสุขศาสตรทั้งหมด 17 สถาบัน ซึ่งประกอบดวยโครงการเชิงรับ (เปน

การทํางานตามขอเสนอโครงการของอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ

นิสิตนักศึกษา) และโครงการเชิงรุก (เปนการสนับสนุนทุนการขับเคล่ือน

ระดับสถาบัน) รวมจํานวนโครงการทั้งหมด 46 โครงการ ภายใตงบประมาณ

ทั้งส้ิน 15.3 ลานบาท ในระยะน้ี สถาบันที่ไดรับการสนับสนุน จึงกําลังอยู

ในชวงการดําเนินงานตามขอเสนอโครงการ ฯ ที่ผานการอนุมัติ 

 

ดานกลไกการบริหารจัดการ ไมวาจะเปนคณะกรรมการกํากับทิศทาง 

คณะกรรมการเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย 17 

สถาบัน (Dean Consortium : DC) คณะกรรมการบริหารแผนงาน  ยังคงทํา

หนาที่ขับเคล่ือนแผนงาน ฯ อยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ คณะกรรมการ

บริหารแผนงาน และคณะกรรมการเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ฯ   

17 สถาบัน (DC) ถือวาเปนกลไกสําคัญในการติดตามความคืบหนาของการ

ทํางาน รวมทั้งพิจารณาปญหา-อุปสรรค และการรวมมือกันในการหาทางออก  

 

ในสวนคณะกรรมการกํากับทิศทาง ที่กําลังมีการสรรหากรรมการทานใหม 

เพื่อมาแทน กก.บางทานที่ไมมีเวลาเขารวมนั้น ขณะนี้ สสส.กําลังดําเนินการ

อยู และยังไมไดมีการแตงต้ัง กก. ทานใดเพิ่มเติม  

 

สําหรับกลไกที่สําคัญในการผลักดันและหนุนเสริมการทํางานเชิงวิชาการ 

และ การติดตามขอมูลเชิงลึก ของแผนงาน ฯ คือ อนุกรรมการจัดการความรู

และอนุกรรมการประเมินผลภายใน ซึ่งคณะอนุกรรมการท้ัง 2 ชุด ไดมีการ

แบงการทํางานออกเปนโซน ทั้งหมดจํานวน 5 โซน ดังนี้คือ 
 

• โซนที่ 1 ประกอบดวย ม.มหิดล ม.หัวเฉียว ม.บูรพา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ

ม.ปทุมธานี  
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• โซนท่ี 2 ประกอบดวย ม.มหาสารคาม ม.ขอนแกน และ ม.

เทคโนโลยีสุรนารี 

• โซนท่ี 3 สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน ม.เกษตรศาสตร ม.

ธรรมศาสตร และ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  

• โซนท่ี 4 ม.นเรศวร (วิทยาเขตพะเยาและวิทยาเขตพิษณุโลก) และ 

ม.เชียงใหม 

• โซนที่ 5 ม.สงขลานครินทร และ ม.วลัยลักษณ 

 

ซึ่งแตละสถาบันจะมีการกําหนดทีมงาน หรือ ผู รับผิดชอบหลัก (Key 

Actors) ทั้ง 2 ดานอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อชวยผลักดัน สนับสนุน หนุนเสริม

ใหการดําเนินงาน บรรลุเปาหมายของแผนงาน ฯ ในการเปนองคกรตนแบบ

การสรางเสริมสุขภาพไดตอไป 

 

ความคืบหนาหลักๆ ของแผนงาน  มีดังนี้ 

1) การสนับสนุนทุนใหกับโครงการ/สถาบันในเครือขาย ในชวง

ระยะเวลา ม.ค.-มิ.ย.53 มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุนทุนทั้งหมด 46 

โครงการจาก 17 สถาบัน   แบงเปนชุดโครงการของสถาบัน จํานวน 10 ชุด

โครงการ  โครงการของอาจารยจํานวน 30 โครงการ   โครงการของนักศึกษา

จํานวน 5 โครงการ   และโครงการของเจาหนาที่-บุคลากร สายสนับสนุน

จํานวน 1 โครงการ   สําหรับโครงการของนักศึกษาน้ัน พบวา ไดดําเนินการ

เสร็จแลว  
       2)  การวางแผนขับเคล่ือนการจัดการความรู และการติดตาม
ประเมินผลภายใน โดยคณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด ซึ่งมุงหวังใหการ

ดําเนินงานในระยะเวลาท่ีเหลืออยูของแผนงาน ฯ และเครือขาย มีการ

ดําเนินงานท่ีตอบตัวช้ีวัดของแผนงานฯ ใหไดมากที่สุด เทาที่จะทําได 

       3)  การขับเคล่ือน / เ ยียวยาสังคมในภาวะวิกฤต  ในชวง ท่ี

สถานการณบานเมืองไมปกติ และคนจํานวนมากไดรับผลกระทบจากปญหา

ความรุนแรงทางการเมือง แผนงาน ฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวน

รวมในการเยียวยาจิตใจของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว จึงได

รวมมือกับมูลนิธิบราหมา กุมารี จัดกิจกรรม “เสียงสูความสงบ” ณ สวน

สันติภาพ วันที่ 26-28 พ.ค.53 มีผูใหความสนใจเขารวมงานเปนจํานวนมาก

ถึงเกือบ 100 คน โดยมีกิจกรรมการตรวจรางกาย การใหคําปรึกษาในเร่ือง

สุขภาพจิต โดยนักจิตวิทยา การจัดดนตรีในสวนเพื่อใหเกิดความสงบและ
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ความรูสึกผอนคลาย 

      4)  การสรางและพัฒนาฐานขอมูล แผนงาน ฯ อยูในระหวางการ

พัฒนาแบบสอบถาม  เพื่อใช เปนเคร่ืองมือในการสํารวจแนวคิดและ

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ โดยแบบสอบถามประกอบไปดวย 3 สวน 

ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 พฤติกรรมการ

สรางเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบไปดวย 5 ประเด็น คือ การออกกําลังกาย การ

บริโภคอาหาร พฤติกรรมเส่ียง พฤติกรรมความปลอดภัย และพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพจิตและจิตวิญญาณ สวนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือความ

ตระหนักในคุณคาของการสรางเสริมสุขภาพของแตละสถาบัน  ซึ่งขอมูลที่ได

จากการสํารวจคร้ังนี้ แผนงาน ฯ คาดหวังที่จะนํามาใชเปนพื้นฐานในการ

พัฒนา หรือ การจัดทําฐานขอมูลการสรางเสริมสุขภาพของเครือขาย

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร ทั้ง 17 สถาบัน เพื่อใชเปรียบเทียบกับ

ผลที่จะเกิดขึ้น หลังจากการทํางาน/การขับเคล่ือนการสรางเสริมสุขภาพตาม

แผน-โครงการ (ที่ไดรับการสนับสนุน) ของสถาบัน-คณะ กลุมเปาหมายตาง ๆ  

และปจเจกบุคคล      

          5)  การอบรม “จิตวิญญาณในชีวิตประจําวัน” ในพื้นที่ภูมิภาคตาง ๆ 

5 ภูมิภาค ในระหวางเดือน ก.พ.-มี.ค 53 ดังนี้   

• ภาคเหนือ ประกอบดวย 3 สถาบัน คือ ม.นเรศวร (พะเยา  และ

พิษณุโลก) และ ม.เชียงใหม จัดอบรม ณ จ.พิษณุโลก  

• ภาคอีสาน ประกอบดวย 3 สถาบัน คือ ม.ขอนแกน ม.มหาสารคาม

และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรม ณ จ.นครราชสีมา  

• ภาคกลาง 1 ประกอบดวย 5 สถาบัน คือ ม.มหิดล ม.หัวเฉียว ม.

ปทุมธานี ม.บรูพา และม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรม ณ จ.ชลบุรี 

• ภาคกลาง 2 ประกอบดวย 5 สถาบัน คือ สถาบันสาธารณสุข

อาเซียน ม.เกษตรศาสตร ม.ธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  จัดอบรม ณ จ.นครนายก 

• ภาคใต ประกอบดวย 3 สถาบัน คือ ม.สงขลานครินทร ม.ทักษิณ

และ ม.วลัยลักษณ  จัดอบรม ณ จ.นครศรีธรรมราช  

  

2.  ผลงาน/ผลผลิต/  
การดําเนินงานที่สาํคัญ 
(outputs/products/ 
major performances) 

ผลผลิต /ผลงาน /การดําเนินงานท่ีสําคัญ  ๆ  (Outputs/products/major 

performances)   มีดังนี้  คือ   

1) การจัดประชุมประเภทตางๆ คร้ังสําคัญๆ มีดังนี้คือ 

      1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แนวทางและกลไกการขับเคล่ือน
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 องคกรสรางเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขและสาขาวิชา  

ที่เก่ียวของ” เม่ือวันที่ 15 ม.ค.53 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 45 คน ณ 

โ ร งแรมอมารี  แอรพอร ต  ดอนเ มือง  ก รุ ง เทพฯ  พบว า  เค รือข าย

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร ไดรวมกันหารือถึงการปรับเปลี่ยน

บทบาทและหนาที่ของอนุกรรมการจากเดิม 5 กลุมงาน เหลือเพียง 2 กลุม

งาน คือ อนุกรรมการการจัดการความรูและอนุกรรมการประเมินผลภายใน 

เพื่อปรับทิศทางการขับเคล่ือน และลดขั้นตอนการทํางาน 

        1.2  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2 

คร้ังที่ 1/2553 มีกรรมการเขารวมประชุม 13 คน ณ หองประชุมอยูเย็น ชั้น 

35 อาคาร เอส. เอ็ม. ทาวเวอร  สาระสําคัญ คือ การรายงานสถานการณ

ความกาวหนาของแผนงาน ฯ และการปรับเปล่ียนอนุกรรมการใหเหลือเพียง 

2 ชุด  

        1.3  การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2 คร้ังที่ 

1/2553 เม่ือวันที่ 6 พ.ค.53 มีกรรมการเขารวมประชุม 11 คน ณ หองประชุม 

7508 อาคาร 7 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล พบวาการประชุม

คร้ังนี้มีสาระสําคัญ คือ การรายงานผลการใหทุนสนับสนุนโครงการตาง ๆ 

และการรายงานความกาวหนาการจัดโครงการอบรมจิตวิญญาณใน

ชีวิตประจําวันที่ผานมา 2 รุน คือ ภาคเหนือที่ จ.พิษณุโลก และภาคกลางที่ 

จ.นครนายก พบวามีผูเขารับการอบรมจํานวน 29 คน และ 20 คนตามลําดับ 

         1.4  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน สอส.ระยะที่ 2  

คร้ังที่ 2/2553 เม่ือวันที่ 7 พ.ค.53 มีผูเขารวมประชุม 9 คน ณ หองประชุม  1 

ชั้น 34 อาคาร เอส. เอ็ม. ทาวเวอร  การประชุมคร้ังนี้มีสาระสําคัญ คือ การ

รายงานความคืบหนาของแผนงาน ฯ ที่ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ ในชวงท่ี

ผานมา การพิจารณาแตงต้ังอนุกรรมการจัดการความรูและอนุกรรมการ

ประเมินผลภายใน      

         1.5  การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดทําแผนการจัดการความรู

และการประเมินผลภายใน” เม่ือวันที่ 14-15 มิ.ย.53 ณ โรงแรมอมารี แอร

พอรต ดอนเมือง มีผูเขารวมประชุม 47 คน พบวา อนุกรรมการจัดการ

ความรู ไดเสนอแผนการจัดการความรู ซึ่งแบงการทํางานออกเปน 3 โซน 

ดังนี้ โซนภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต  โดยมีประเด็นการจัดการความรู

ตามที่แตละโซนไดรับทุนสนับสนุนไป เม่ือมีการจัดการความรูแลว แผนงานฯ 

จะดําเนินการรวบรวมและนําเสนอความรูออกมาในรูปหนังสือ  สวน

อนุกรรมการประเมินผลภายใน จะดําเนินการติดตามเย่ียมเยียนชุดโครงการ 
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10 สถาบัน และเก็บรวบรวมแบบสอบถามแนวคิดและพฤติกรรม   

การสรางเสริมสุขภาพ และจัดทําแบบติดตามประเมินผลโครงการชุดสถาบัน

สรางเสริมสุขภาพ ที่ประกอบไปดวยตัวช้ีวัดระดับสถาบัน ระดับเครือขาย 

และ ระดับชุมชน 
         1.6 การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2  
คร้ังที่ 3/2553 เม่ือวันที่ 23 ส.ค.53 มีผูเขารวมประชุม 12 คน ณ หองประชุม  
1 ชั้น 35 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร การประชุมคร้ังนี้มีวาระสําคัญ คือ การ
รายงานความกาวหนาของการทํางาน โดยโครงการชุดสถาบัน 10 โครงการ 
มีความคืบหนาในการขับเคล่ือนงานในแตละประเด็นที่ตองการใหคณะ
สาธารณสุขศาสตรเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ นอกจากน้ีแผนงานฯ ได
อนุมัติงบประมาณการจัดการความรูและการประเมินผลภายใน รวมทั้งส้ิน
ประมาณ 13.8 ลานบาท เพื่อใหกลไกท้ังสอง สามารถสังเคราะหและจัดทํา
เปนชุดความรูตางๆ และประเมินความสําเร็จไดตรงตามวัตถุประสงคและ
ตัวช้ีวัดของแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2  
         2)  จํานวนโครงการ ทั้งหมด 46 โครงการ จําแนกเปนชุดโครงการ
ของสถาบัน จํานวน 10 สถาบัน ดังนี้คือ ม.มหิดล มศว. ม.บูรพา ม.ขอนแกน 
ม.เกษตรศาสตร (วิทยาเขตบางเขนและสุพรรณบุรี) ม.ธรรมศาสตร สถาบัน
พัฒนาสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล ม.นเรศวร (พะเยา) และม.วลัยลักษณ 
โครงการอาจารยจํานวน 30 โครงการ และโครงการนักศึกษา จํานวน 5 
โครงการ  
         3)  จํานวนแกนหลักระดับคณะ (Key Actors) ซึ่งถือวา เปนผูนํา
แหงการเปล่ียนแปลง (Change Agents) ในระดับคณะ-สถาบันนั้น พบวามี
คณะ-สถาบันละประมาณ 3-5 คน เทานั้น ยกเวน คณะสาธารณสุข ฯ มธ. 
สํานักสหเวชและสาธารณสุข ฯ ม.วลัยลักษณ และ คณะสาธารณสุข ม.
บูรพา ที่มีทีมงานระดับคณะทั้งหมดประมาณ 10-20 คน  

     4) จํานวนผูรับประโยชนจากการประชุมและการจัดกิจกรรม 
ตาง ๆ ระดับแผนงาน มีจํานวนรวมทั้งหมด 241 คน 
          5)  Website แผนงาน ฯ ไดทําการสํารวจผูเขาเย่ียมชมเวปไซดของ
แผนงาน ฯ www.thaiphnetwork.org ต้ังแตเดือน ธ.ค.52-มี.ค.53 เปน
ระยะเวลา 4 เดือน มีสถิติผูเขาเย่ียมชมจํานวน 1,499 คร้ัง 
             6) เอกสาร/ส่ิงพิมพ/คูมือ อนุกรรมการจัดการความรู ไดวางแผน
การจัดการความรู และคาดหวังวาเม่ือดําเนินการจัดการความรูแลว จะได
ผลผลิตออกมาเปนหนังสือจํานวนประมาณ 18 เร่ือง ซึ่งมีเนื้อหาการจัดการ
ความรู  ตามประเด็น  ไดแก  การบริหารจัดการโครงการ  รูปแบบการ
ดําเนินงาน บทเรียนที่ไดรับ ปจจัยแหงความสําเร็จหรือไมสําเร็จ รวมถึง
ความประทับใจตางๆ เปนตน 
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     นอกจากน้ี ในชวงระหวางเดือน ม.ค.- มิ.ย.53 ยังมีการจัดทําจดหมาย
ขาว  “สานสรางสุข” ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมีนาคม 2553 และฉบับที่ 3 
ประจําเดือนมิถุนายน 2553  เพื่อเปนส่ือกลางในการส่ือสารและการบอกเลา
เร่ืองราวตางๆ ทั้งในและนอกเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข และ 
เผยแพรใหกับเครือขายบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพ ดวย 
 

3.  ผลลัพธ/ผลสําเร็จสําคัญ/
ผลกระทบทั้งในระดับแผนงาน 
และระดับคณะ (Outcomes / 
Achievements / Impacts) 
 

โดยภาพรวม อาจกลาวไดวา เครือขายคณะสาธารณสุขศาสตร ฯ ยังจะตอง

พัฒนาความเปนเครือขาย ฯ ในอีกหลาย ๆ ดาน และคณะ-สถาบัน-บุคลากร

สวนใหญยังตอบสนองตอแนวคิดและทิศทางการสรางเสริมสุขภาพ และ 

การสาธารณสุขแนวใหม (New Public Health) ไดไมมากนัก มีเพียงสวน

นอยที่เกิดการเปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ หรือ เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิง

โครงสรางองคกร และวิธีคิด กระบวนทัศน อยางไรก็ตาม พบวา มีความ

พยายาม ความเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลง และความคืบหนาในระดับ

คณะ-สถาบัน ดังนี้คือ      

        1)  คณะสาธารณสุข ฯ ม.บูรพา คณบดีเห็นความสําคัญของเร่ือง

การสรางเสริมสุขภาพ จึงมีนโยบายและยุทธศาสตรสนับสนุนการทํางาน-

การขับเคล่ือนที่สงผลใหวิธีคิด และการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ

ประเภทตาง ๆ ยังคงมีการดําเนินการตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมนักศึกษาท่ี

พบวามีการสงทอดจากนักศึกษารุนพี่สูรุนนอง ดานหลักสูตร-วิธีการเรียน

การสอน  พบวา  มีการเปดหลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพ  ในระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และยังมีการเปดวิชาดานการสราง

เสริมสุขภาพ ซึ่งมีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก อาทิเชน วิชาวิถีชีวิตและการ

สรางเสริมสุขภาพ วิชาสัมมนาสุขศึกษาและวิจัยเด็ก วิชาจริยธรรมการสราง

เสริมสุขภาพและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพตาง ๆ เปนตน 

           2)  คณะสาธารณสุข ฯ ม. ขอนแกน มีความพยายามในการ

ปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกอาคารใหมี

บรรยากาศรมร่ืน มีการดูแลรักษาความสะอาด และมีที่พักผอน ลานกีฬา ซึ่ง

มีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ ฯ มาใชประโยชนอยูเปนประจํา ดาน

การทํางานกับชุมชน พบวา กําลังจัดทําโครงการรวมกับชุมชนแหงหนึ่ง 

สําหรับนักศึกษา พบวา มีกิจกรรมที่นาสนใจ ที่เปนการสรางเครือขายกับ

โรงเรียน เยาวชน  และชุมชน  ถาได รับการชี้แนะแนวทางและการให

คําปรึกษาท่ีถูกตอง นาจะชวยทําใหเกิดการปรับกระบวนทัศนในการมอง

และการทําความเขาใจปญหาสาธารณสุขและปญหาสังคมที่มีความ

สลับซับซอน ไดมากขึ้น 
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           3)  คณะสาธารณสุขฯ ม.ธรรมศาสตร  พบวา เปนคณะสาธารณสุข 

ที่มีความโดดเดนมากท่ีสุดในการที่จะเปล่ียนผานเปนองคกรสรางเสริม

สุขภาพ เพราะมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการทํางานรวมกัน มีนโยบายและทิศ

ทางการขับเคล่ือนที่ชัดเจน เปนระบบ มีความสอดคลองกันทั้งดานการ

กําหนดนโยบาย การเรียนการสอน การสรางการเรียนรู การวิจัย การ

ใหบริการชุมชน การปรับส่ิงแวดลอมในองคกร มีเวทีในการพบปะพูดคุย

แลกเปล่ียน-ส่ือสารกันอยางสมํ่าเสมอ ที่คนทุกฝาย ทุกระดับเขาถึง-เขารวม

ได และมีแกนขับเคล่ือนหลักที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริม

สุขภาพเปนอยางดี และยังสามารถผลักดัน นําพา หนุนเสริม สรางแรง

ขับเคล่ือนใหอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู 

ความรู-ความเขาใจทั้งแนวคิด-ทฤษฎีและการปฏิบัติ การมีสวนรวม การมี

บทบาท การมีเคร่ืองมือ-แนวทางในการทํางานสรางเสริมสุขภาพ ทั้งเชิงเวช

ศาสตรปองกัน เชิงการปรับพฤติกรรมและลีลาชีวิต และเชิงโครงสรางและ

นโยบายในระดับตาง ๆ และคาดวา นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบัน ฯ 

นี้ นาจะสามารถทํางานขับเคล่ือนสาธารณสุขแนวใหมไดดี  

           4)  คณะสาธารณสุข ฯ ม.มหาสารคาม  พบวา มีความพยายาม

ในการสรางการเรียนรูใหกับนักศึกษา และสงเสริมการทํางานรวมกับชุมชน-

โรงเรียนตาง ๆ แตพบวา กระบวนทัศนของอาจารยและนักศึกษายังไม

เปล่ียน การส่ือสารในองคกรยังไมทั่วถึง และยังไมเกิดพลังที่เพียงพอในการที่

จะเปล่ียนผานเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ หรือ จะตองใชเวลาอีกนาน

พอสมควรจึงจะกาวถึงจุดดังกลาวได แตถาสมาชิกในองคกรสามารถพูดคุย

กันได และรวมพลังกันในทิศทางที่ถูกตอง พรอมกับไดรับการสนับสนุน หนุน

เสริม ความสนใจเอาใจใสจากผูบริหารมากขึ้น ก็อาจจะชวยเรงใหบรรลุสู

เปาหมายที่ตองการไดมากขึ้น หรือ เร็วขึ้น   
           5)  โครงการจัดตั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร 
มช. มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน และการ

สรางการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ที่นําไปสูการปรับกระบวนทัศน และ

การปรับพฤติกรรมของนักศึกษา-ผูเรียนไดในระดับที่นาพอใจ (ขอมูลจาก

การเย่ียม มช. 27-28 ม.ค. 53 และสัมภาษณพูดคุยเพิ่มเติมกับ รศ.ดร.เพ็ญ

ประภา ศิวิโรจน เม่ือ 21 ก.ค. 53) 

 
           6)  สํานักสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร ม.วลัยลักษณ 

พบวา แกนขับเคล่ือนหลัก มีความต้ังใจจริงในการทํางาน มีการพัฒนา
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ทีมงานท่ีขามสายวิชาชีพ-สาขาวิชาประมาณ 20 กวาทาน และมีการวาง

แผนการขับเคล่ือนองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม มีโครงสรางการ

ขับเคล่ือนที่ผนวกคนทุกฝาย ทุกระดับเขามาไดอยางชัดเจน ถามีการทํางาน

ตามแผน วิสัยทัศนและจินตนาการที่วางไวรวมกันอยางจริงจัง จะทําให

เกิดผลสําเร็จ ไดแนนอน ขั้นตอไปคือ การติดตามผลและการใหมุมมองเชิง

วิพากษในการทํางาน และการยกระดับประสบการณของทีมงานและองคกร

ใหเปนองคความรู 

           7)  ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มีการ

ขับเคล่ือนงานสรางเสริมสุขภาพในลักษณะ co-payment ไมไดใชเฉพาะเงิน

สนับสนุนจาก ส .ส .ส .เทานั้น  และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย

มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี ปลอดเหลา จึงสงผลใหภาควิชาและคณะ ฯ มีการ

ดําเนินงานตาง ๆ ที่มุงเนนหรือตอบสนองตอการลดพฤติกรรมเส่ียงเหลานี้ 

โดยเฉพาะในกลุมนักศึกษา (สาขาสุขศึกษาและนันทนาการ) และเจาหนาที่ 

รปภ. ที่พบวา มีการสูบบุหร่ีกันจํานวนมาก สําหรับนักศึกษา สามารถเลิก

บุหร่ีไดจํานวนหน่ึง ดานการสงเสริมการออกกําลังกาย พบวา มีกลุมสนใจ

ตาง ๆ จํานวนมาก อาทิเชน โยคะ แอโรบิค ซอรฟบอล ดานการทํางานกับ

ชุมชน มีเครือขายกับ อบต.และเทศบาล และ มีความพยายามในการปลูกฝง

การมีจิตอาสาใหกับนักศึกษาในการทําประโยชนใหกับชุมชน เชน การทํา

ความสะอาด และกําลังจะทํางานรวมกับชุมชนท่ีเขตประเวศและเขตสวน

หลวง โดยจะสนับสนุนใหชุมชนมีความตระหนักในปญหาและหาวิธีแกไข

ปญหาตาง ๆ รวมกัน สําหรับกิจกรรมของ นศ. ที่สําคัญและโดดเดนคือ 

ชมรมคุมครองผูบริโภค และ ชมรมพัฒนาสุขภาพ ที่มี นศ. ในมหาวิทยาลัย 

เปนสมาชิกจํานวนมากถึง 1,000 กวาคน   

           8)  การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานกลาง ของสภาวิชาชีพ

สาธารณสุข แผนงานฯ ไดเขาไปมีสวนรวมและสนับสนุนขอมูลสําหรับการ

จัดทําหลักสูตรมาตรฐานกลาง ของสภาวิชาชีพสาธารณสุข ในระดับ

ปริญญาตรี รวมกับ สกอ.และเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหง

ประเทศไทย 17 สถาบัน (Dean Consortium) ซึ่งคาดหวังวาภายในเดือน

กันยายน 2553 นี้ หลักสูตรมาตรฐานกลางดังกลาว นาจะแลวเสร็จ   

(ซึ่งจะตองรอดูกันตอไปดวยวา หลักสูตรหรือมาตรฐานกลางดังกลาวน้ี จะ

สามารถสะทอนใหเห็นการปรับกระบวนทัศนดานสุขภาพและสาธารณสุข 

หรือไม อยางไร มากนอยเพียงใด) 
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4.  ปญหา/ อุปสรรค/ จุดออน/ 
สิ่งที่เปนหวง/ขอพึงระวัง 

        1)  แกนขับเคล่ือนหลักในระดับคณะ ยังมีจํานวนนอย/ไมมาก

พอ พบวาแกนหลักในการขับเคล่ือนงานระดับคณะ ฯ ยังคงมีจํานวนนอย 

บางแหงมีการเปล่ียนแปลงตัวแกนหลักที่เขามาเช่ือมกับการทํางานในระดับ

แผนงาน  ฯ  บอยค ร้ัง  ทําใหการทํางานไมตอ เนื่ อง  ไม เ กิดพลังการ

เปล่ียนแปลงที่เพียงพอ เพราะมี critical mass นอยมาก และในอีกดานหนึ่ง 

ทําใหมองเห็นวา การทํางานสรางเสริมสุขภาพยังเปนเร่ืองรอง หรือ เปนเพียง

หนึ่งในรอยโครงการ ที่คณะ ฯ ตาง ๆ สวนใหญดําเนินการอยู        

          2)  ความเรงรีบในการทํากิจกรรม เพราะมีเวลาจํากัด เนื่องจาก

คณะตาง ๆ เพิ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (อันเปนผลมาจากปญหาใน

การบริหารจัดการแผนงาน ฯ ในระยะแรก และการเปล่ียนแปลงตัวผูจัดการ

และทีมบริหารในสวนกลาง ทําใหงานหยุดชะงักไประยะหน่ึง) จึงทําให

ระยะเวลาการขับเคล่ือนเหลือนอย หลาย ๆ แหงจึงจําเปนตองดําเนินงาน

ดวยความเรงรีบ หรือ จําตองทํากิจกรรมใหจบ ๆ ไปตามที่ระบุไวในตัว

โครงการ ฯ ซึ่งไมชวยทําใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งภาวะดังกลาว ไม

นาจะชวยทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดอยางลึกซ้ึงและแทจริง 

           3)  สถาบันสวนใหญยังมีลักษณะตางคนตางทํา หรือ เปนการ

ทํางานตามโครงการมากกวา จะเปนการขับเคล่ือนอยางเปนองครวมท่ีมี

ความเชื่อมโยงกันทั้งองคกร และท้ังระบบ ทั้งดานการพัฒนาคน การปรับ

กระบวนทัศน การเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการชุมชน ฯลฯ   

           4)  การผูกติดกับกระบวนทัศนหรือวิธีคิดการมองแบบแยก

สวน หรือ ไมเปนองครวม และ ยังคงมองเรื่องส่ิงแวดลอมทางกายภาพเปน

หลัก และ ไมเห็นความเช่ือมโยง-ปฏิสัมพันธกันระหวางปจจัย-องคประกอบ

ในหลาย ๆ ระดับ และหลาย ๆ มิติ ที่สงผลตอภาวะสุขภาพและความเปนอยู

ของมนุษยและสังคม ควรเปนประเด็นที่นํามาพิจารณารวมกัน เพื่อนําไปสู

การหาชองทางในการสรางการเรียนรูเชิงวิพากษรวมกันใหไดมากย่ิงขึ้น 

           5)  การสรางเครือขายการทํางานและการเรียนรูปญหาสุขภาพ
ของชุมชน-ประชาชน ยังมีขอออน/ยังไมคอยไดรับการใหความสําคัญ 

มากเทาที่ควร ซึ่งเปนส่ิงที่นาเสียดาย เพราะบางแหงมีเครือขายท่ีสนใจเขา

มารวมจํานวนมาก เชน โรงเรียน-นักเรียน แตทางคณะ-สถาบัน ฯ ยังไมคอย

ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้มากนัก หรือ ยังมองไมคอยออก ยังขาดความเขาใจ

และขาดเคร่ืองมือในการทํางานเชิงสรางเสริมพลังอํานาจเชิงบวกใหกับ

ชุมชน-โรงเรียน และ/หรือ กลุมประชากรประเภทตาง ๆ 
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5.  ขอสังเกต/ขอเสนอแนะตอ
การพัฒนาแผนงาน/        
การขับเคลื่อนทุกระดับให
ไดผลมากยิ่งขึ้น/ดียิง่ขึ้น 

         1)  ควรมีการพัฒนาทีมงานหรือแกนขับเคล่ือนหลักระดับคณะ  ทุกคณะ

ควรเพิ่มการส่ือสารจากใจถึงใจ สรางทีมงานและพัฒนาคนเพิ่ม และ เพิ่มการเรียนรู

การทํางานเชิงวิพากษ หรือ มีการสราง critical mass ใหพอเพียงตอการ

เปล่ียนแปลง หรือ สามารถเกิดการเปล่ียนผานไปสูการเปนองคกรสรางเสริม

สุขภาพตอไปในอนาคตอันใกลได 

            2)   แตละสถาบัน หรือ แผนงาน ฯ ควรจัดเวทีถอดบทเรียน ที่หันกลับมา

ทบทวนในเชิงวิธีคิด วาไดเกิดอะไรขึ้นบาง การเปล่ียนกระบวนทัศนเกิดขึ้น

ไดจริงหรือไม เพราะอะไร  เรายังมีพันธนาการอะไรอยูกับตัวเราอีกบาง และ 

เราจะปลดพันธนาการทางความคิด กระบวนทัศนดังกลาวไดอยางไรตอไป 

เปนตน 

            3)  การสรางการเรียนรูและการปรับกระบวนทัศนดานสุขภาพ การมอง

สุขภาพอยางเปนองครวม ไมมองแยกสวน และการทําความเขาใจ “การสาธารณสุข

แนวใหม” (New Public Health) ไดอยางรวดเร็วและลึกซ้ึง (rapid and profound or 

truly transform) นาจะเปนการเรียนรูจากของจริงหรือ โลกท่ีเปนจริงเชิงวิพากษ 

และการศึกษาตามสภาพจริง ทําอยางไรจึงจะทําใหอาจารย-บุคลากร-นักศึกษา 

เปดมิติ มุมมอง และ ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้อยางจริงจัง           

            4)   การพัฒนาจิตวิญญาณท่ีดําเนินการไปไดสวนหน่ึงนั้น เปนส่ิงที่ดี แต

ควรมีการติดตามและประเมินผล และ ถาสามารถติดตามประเมินผลในระยะยาว

ได ย่ิงมีประโยชน และ ควรสงเสริมการจัดทําบันทึกการเปล่ียนแปลงของแตละคน 

ที่เขารวมกิจกรรม เพื่อเปนการวิเคราะหตนเองเชิงลึก และ มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และ นําบันทึกเหลานั้นมาแบงปนกัน เพื่อสรางการเรียนรูรวมกัน ตอไป 

และเปนการพิสูจนในเชิงแนวคิด-ทฤษฎีไดดวย 

            5)  อนุกรรมการประเมินผลภายใน ควรเขาไปรวมชื่นชมใหกําลังใจคณะ-

สถาบัน ที่มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ดีอยูแลว หรือ รวมกับแผนงาน ฯ จัด

ประชุมสัญจรไปตามคณะ-สถาบันตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความเปนเครือขาย และ เพื่อ

เพิ่มแรงขับเคล่ือนซึ่งกันและกัน  สําหรับบางสถาบัน ฯ ที่ดําเนินการแบบไม

สมํ่าเสมอ หรือ ดูเหมือนจะไมมีแรงในการทํางานตอไปนั้น อนุกรรมการ ฯ ก็ควร

สะทอน  ใหมุมมอง ใหแงคิด และรวมวิเคราะหปจจัย-องคประกอบที่เก่ียวของ 

รวมกัน เพื่อใชขอมูล สารสนเทศ ดังกลาว เปนฐานที่จะทําใหเกิดการผลักดันใน

องคกรไดตอไป   

             6)  สําหรับบางสถาบัน ฯ ที่ผูบริหารและทีมงานระดับคณะ ฯ ยังไมคอยให

ความสําคัญกับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ และการเปล่ียนแปลงเปนองคกร

สรางเสริมสุขภาพมากเทาที่ควร (ทั้ง ๆ  ที่รับทุนสนับสนุนไปแลวนั้น) ก็อาจจะเปด
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ืองการจัดทําแผนการจัดการความรู

และการประเมินผลภายใน  

วันที่ 14-15 มิย.53 

ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง 

กทม. 

โครงการจิตวิญญาณใน

ชีวิตประจําวัน 

วันที่ 10-11 มิย.53 

ณ โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช รีสอรท 

จ.ชลบุรี 

ประเด็นพูดคุยกัน  ณ ที่ประชุมกรรมการประเภทตาง ๆ  ของแผนงาน ฯ โดยเฉพาะ

คณะ กก. เครือขายคณบดี 17 สถาบัน (DC) และ คณะ กก.กํากับทิศ ฯ เพื่อ

ผลักดันใหเกิดความรับผิดชอบและการตรวจสอบซ่ึงกันและกันได (accountability) 

              7)   แตละคณะ/สถาบัน ฯ ควรใหความสําคัญกับการสรางเครือขายใน

ระดับทองถ่ิน รวมกับองคกร หนวยงาน-สถาบัน (ทั้งของรัฐและเอกชน) และชุมชน

ทองถ่ิน อยางจริงจัง จริงใจ เพื่อสรางการเรียนรูปญหาสุขภาพจากของจริง ใหกับ

นิสิต-นักศึกษา และ การสรางการเรียนรูการทํางานเชิงการสรางเสริมพลังอํานาจ 

(Empowerment) ในหลาย ๆ ระดับ แตทั้งนี้ อาจารยและทีมงานทุกระดับ ก็ควร

เขาใจเร่ือง Empowerment  และ/หรือ มีประสบการณเก่ียวกับการทํางานดานนี้

ดวย เพื่อไมเปนการรบกวน หรือ สรางปญหาเพิ่มใหกับชุมชน ทั้งโดยรูตัวและไม

รูตัว ต้ังใจและไมต้ังใจ 

                8)  สําหรับสถาบันที่มีศักยภาพ มีความชัดเจนในทิศทางการขับเคล่ือน 

และ มีตัวอยาง-กรณีศึกษาตาง ๆ ในการสรางการเรียนรูและการปรับพฤติกรรม

ดานการออกกําลังกาย การลดความอวน การลด BMI การบริโภคอาหาร การจดัการ

ความเครียด ฯลฯ ไดสําเร็จ ก็ควรมีการวิจัยและพัฒนา และทําการทดลอง-ตอยอด

ในบริบทตาง ๆ  กัน เพื่อสรางนวัตกรรม และพัฒนาทฤษฎี-องคความรูที่สอดคลอง

กับความเปนจริงของสังคมไทย และประชากรกลุมตาง ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศ 

คร้ังที่ 3/2553 วันที่ 23 ส.ค.53 

ณ อาคาร SM TOWER สสส. 
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                     แผนงานพัฒนาตนแบบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในบริบทของพยาบาล           

                                 ระยะที่ 2 (มกราคม 2550 – ธนัวาคม 2552)   (แผนงานพยาบาลชุมชน) 

        
1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ   แผนงาน ฯได รับการอนุ มั ติใหขยายเวลาการทํางานจาก 

คณะกรรมการบริหารแผน ฯ ของ ส.ส.ส. จนถึงเดือนมิถุนายน 2553 และ ตอมาได

มีการขอขยายเวลาเพิ่มเติมคร้ังที่ 2 ออกไปอีก 3 เดือน (นับต้ังแตกรกฎาคม 

- กันยายน 2553) เม่ือนับรวมชวงที่ขอขยายเวลาท้ัง 2 คร้ัง ทําใหระยะเวลา

การทํางานจริงของแผนงาน ฯ ในระยะท่ี 2  นี้ คือ  3  ป 9  เดือน สําหรับการ

ดําเนินงานในชวงที่ขอขยายเวลา ไดใชงบประมาณที่เหลืออยู ซึ่งพบวา ยังมี

งบประมาณคงเหลือทั้งส้ิน 8,505,583.37 บาท จากทุนที่ไดรับการสนับสนุน

ทั้งส้ิน 38,932,000 บาท ดังนั้น ชวงที่ทําการประเมินคร้ังนี้ (ม.ค. – ก.ย. 53) แผน

งานฯ จึงอยูในชวงปลายของระยะที่ 2 หรือ จะเรียกวา เปนชวงโคงสุดทาย

ของการขับเคล่ือน และกําลังอยูในชวงการพัฒนา/ปรับปรุงและย่ืนขอเสนอ

โครงการ ฯ เพื่อการขับเคล่ือนงานตอในระยะท่ี 3 
 
     สําหรับการดําเนินงานสําคัญ ในชวงปลายของแผน ฯ  คือ   การสรุป

บทเรียนและสรุปผลการทํางานสําคัญ การนําผลงานไปขยายผล หรือ 

เช่ือมโยงการทํางานรวมกับหนวยงาน องคกร สถาบัน และแผนงานอื่นๆ 

เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนไดมากขึ้น และ /หรือ สามารถ

ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนระดับตําบล (อันเปนผล

มาจากการเปล่ียนแปลงบริบทการทํางาน/บริบทที่แวดลอมที่สําคัญ คือ   

การเกิดขึ้นของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล หรือ รพ.สต.)   

 

สําหรับการเปล่ียนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้น  ที่ไดจากการสรุปบทเรียน และ

ขอสังเกตของทีมประเมินภายนอก ซึ่งสวนใหญเปน การเปล่ียนแปลงท่ี

สอดคลองกับตัวช้ีวัดของแผนงาน ฯ ที่ไดมีการกําหนดไววา ตองการเห็นการ

เปล่ียนแปลงใน 3-4 ระดับดวยกัน คือ ระดับปจเจกบุคคล หรือ ตัวพยาบาล

ชุมชน ระดับทีมงาน/องคกร ระดับชุมชนทองถ่ิน และระดับเครือขาย) 

สําหรับการเปล่ียนแปลงสะสมที่มีนัยสําคัญ/มองเห็นไดชัดเจน ไดแก    

     1.  เกิดการปรับเปล่ียนวิธีคิด/กระบวนทัศน โดยเฉพาะกระบวนทัศน 

เก่ียวกับ “สุขภาพ” และ กระบวนทัศนเก่ียวกับ “มนุษยและสังคม” ส่ิงที่

ชัดเจนเปนอยางมาก คือ พยาบาลชุมชนที่ผานกระบวนการทํางานรวมกับ
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แผนงาน ฯ สามารถมองสรรพส่ิงทั้งหลายไดอยางเปนองครวมมากขึ้น หรือ 

อาจกลาวไดวา...เกิดการสรางเสริมพลังอํานาจทางดานความรูและปญญา 

(Knowledge and Intellectual Empowerment) ใหกับพยาบาลชุมชนและ

ทีมบุคลากรสุขภาพ ซึ่งไมไดหมายถึงเฉพาะพยาบาล แตมีแพทย เภสัชกร 

ทันตแพทย นักวิชาการสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขามารวม 

และ บางสวนสามารถไปเช่ือมโยงกับกระบวนการขับเคล่ือนระบบสุขภาพ

ของชุมชนทองถ่ินไดอีกดวย   
     2.  เกิดพลังขับเคล่ือนและการเช่ือมโยงกับเครือขายระบบบริการใน
ระดับตาง ๆ กลาวคือ ระดับตําบลเช่ือมโยงกับองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) ระดับอําเภอ เกิดการเช่ือมโยงระหวาง รพ.ชุมชน รพ.สต. สถานี
อนามัย ระดับจังหวัดเช่ือมโยงกับ สสจ. และรพ.ศูนย/รพ.ทั่วไป และระดับ
ภาค พบวา เกิดการเช่ือมโยงกับเครือขายบุคลากรสหวิชาชีพ ภายใตการ
ผลักดันของโครงการติดตามและประเมินผลภายนอก ฯ และ องคกรอื่น ๆ 
โดยมีพยาบาลชุมชนเปนตัวเช่ือมในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นได 
เพราะพยาบาลชุมชนมีศักยภาพใหมประกอบกับ รพ.ชุมชนและพยาบาล
ชุมชน อยูในระบบบริการในระดับทุติยภูมิ ที่มีบริบทที่เอื้อตอการเช่ือม
ประสานระหวางระบบปฐมภูมิ และ ระบบตติยภูมิ  จึงเปนจุดเปล่ียนสําคัญ 
ที่ควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
     3.  เกิดการปรับเปล่ียนในองคกรหรือโรงพยาบาลตนสังกัดของพยาบาล
ชุมชนและเครือขาย  พบวา ในโรงพยาบาลหลายแหงที่พยาบาลกระบวน
ทัศนใหมสังกัดหรือทํางานอยู ไดเกิดการเปล่ียนแปลงระบบบริการและ
องคประกอบตาง ๆ ที่เก่ียวของในหลาย ๆ มิติ หลาย ๆ สวนงาน อาทิเชน 
ระบบการดูแลมารดาต้ังครรภวัยรุน ระบบการดูแลผูปวยเบาหวาน ระบบ
การตรวจคัดกรอง ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ระบบบริการวิกฤตจิตเวช 
ระบบการส่ือสาร/ประสานงานของงานบริการ เปนตน 
     4.  เกิดศูนยขับเคล่ือนหลัก (Node) อีก 4 Node สําหรับป 2552-2553 
คือ1) Node อีสานลาง จ.นครราชสีมา 2) Node จ.กาฬสินธุ 3) Node จ.เลย 
และ4) Node ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี  ซึ่ง Node เหลานี้สวนใหญ เกิดขึ้น
จากความสนใจ/ สมัครใจ หรือ กอเกิดจากใจท่ีตองการทํางาน และมองเห็น
ความสําคัญของการขับเคล่ือนตามแนวทางของแผนงาน ฯ และชมรม
พยาบาลชุมชน ฯ อยางแทจริง 
     5.  เกิดการคนพบบุคลากร-ประชาชนท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ หรือ ที่
เรียกวา ผูนําแหงการเปล่ียนแปลง (Change Agents) เพิ่มมากขึ้น อยางเห็น
ไดชัดเจนในทุก ๆ ระดับ ทั้งในระดับฝาย องคกร/โรงพยาบาล ชุมชนทองถ่ิน 
จังหวัด ภาค และ ระดับเครือขายการบริการ ฯลฯ  
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     6.  เกิดนวัตกรรมในการรักษาพยาบาลและการดูแลผูปวย/ประชาชน/

ชุมชนประเภทตาง ๆ  ไดแก กางเกงวิเศษสําหรับการตรวจภายใน กางเกง

อัจฉริยะสําหรับผูปวยคาสายสวน ระบบการบันทึกทางการพยาบาล การ

จัดต้ังธนาคารเลือดใหชาวตางชาติที่แตงงานกับหญิงไทย ฯลฯ 

 

     นอกจากนี้ แผนงานฯ ยังไดเขารวมกิจกรรมสําคัญของศูนยขอมูลวิชาการ 

สสส. เพื่อถายทอดประสบการณในการทํางานสรางเสริมสุขภาพภายใต

บริบทพยาบาลชุมชน รวมกับสหวิชาชีพ ซึ่งจะมีการนําเสนองานเชิงสารคดี

เร่ือง “พรุงนี้ยังมีตะวัน” ซึ่ง แผนงานฯ ไดรวมเผยแพรผลงานในลักษณะเรื่อง

เลาจํานวน 3 เร่ือง  

 

     ความคืบหนาดานการพัฒนาขอเสนอแผนงาน ฯ ระยะที่ 3 จาก

การทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแผนงาน ฯ รวมกับ แกนหลัก 

ผูทรงคุณวุฒิใกลชิด และ เครือขายจาก Nodes ตาง ๆ หลายคร้ัง พรอมทั้ง

การจัดประชุมถอดบทเรียน/การจัดประชุมปฏิบัติการตาง ๆ ไดนํามาสูการ

ปรับเปล่ียนทิศทางการทํางานของแผนงาน ฯ โดยไดมีการนําเสนอ (ราง) 

ขอเสนอแผนงาน ฯ ตอที่ประชุมคณะกก.กํากับทิศ ฯ ของแผนงาน ฯ ไปเมื่อ 

27 กันยายน 2553 ที่ผานมา และกําลังมีการปรับปรุงขอเสนอ ฯ ใหมอีกคร้ัง

หนึ่งและจะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกก.กํากับทิศ ฯ คร้ังตอไปในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2553  

     

กลไกการบริหารจัดการแผนงาน ระดับตาง ๆ  มีดังนี้คือ    

1 )  คณะกรรมการ กํากับทิศทาง  ยั งคง เป น ชุด เ ดิมที่ มี   

นพ. วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย เปนประธาน ฯ พบวา คณะกรรมการสวน

ใหญยังคงใหความสําคัญหรือรวมสานพลังเพื่อผลักดันการทํางานอยาง

เขมแข็ง ยกเวนเพียงบางทานท่ีไมคอยไดเขามารวมการประชุมในระยะหลัง ๆ 

สําหรับในชวงการประเมินคร้ังนี้ พบวา มีการประชุม ก.ก. กํากับทิศ ฯ 

จํานวน 2 คร้ัง ซึ่งเปนการหารือเก่ียวกับการพัฒนาขอเสนอแผนงาน ฯ ระยะ

ที่ 3  ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับทิศ ฯ ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับทิศทางการทํางานในระยะตอไป ที่จะตองมีเปาประสงคที่ชัดเจน 

และจะตองวางแผนรวมกับเครือขายประเภทและระดับตาง ๆ  ของแผนงาน ฯ 

ใหความสําคัญหรือวางน้ําหนักการขับเคล่ือนอยูที่ระดับ node หรือ กระจาย

อํานาจทุกดานให กับศูนยขับเคล่ือนหลักระดับทองถ่ิน  เพื่อผลักดัน   
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การทํางานในระดับทองถ่ินใหมีความเขมขนมากย่ิงขึ้น และ ทุกฝายควร

รวมกันพิจารณาเพื่อใหสามารถกาวพนจากกับดักทางความคิดของตนเอง 

ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถบรรลุสูผลลัพธใหม ๆ ที่ตองการรวมกันไดจริง ๆ 

2) คณะกรรมการบริหาร/คณะทํางาน/แกนขับเคล่ือนระดับ

สวนกลาง มีบทบาทในการบริหารจัดการและการผลักดันการทํางานของ

แผนงานในระดับ/ดานตางๆ ทุกดาน ทั้งการบริหารงบประมาณ การบริหาร

ทีมงาน การสนับสนุนการทํางานของ node การสรางพลังเครือขายระดับ

ตาง  ๆ การเสริมหนุนเชิงวิชาการ  ฯลฯ โดยพบวา สามารถสนับสนุน

กระบวนการตาง ๆ ไดในระดับดีพอสมควร มีการประชุม/พูดคุยแลกเปล่ียน

กันอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังการเขารวมการประชุมคณะ ก.ก.กํากับทิศ ฯ เพื่อ

รับฟงขอเสนอแนะตางๆ และนําไปปรับทิศทางการทํางานไดทันที ในชวงการ

ประเมิน พบวา มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะทํางาน และการ

ประชุมรวมกับเครือขาย 5-6 คร้ัง ดังนี้คือ  

 วันที่ 27กุมภาพันธ -1 มีนาคม 2553 “สรุปบทเรียนการดําเนินงาน

ของชมรมฯ 6 ป  กาวสูการพัฒนาขอเสนอแผนงานระยะท่ี 3 ”  

 วันที่ 13-14 มีนาคม 2553 “ทบทวน และทําความเขาใจ   

มองการกาวเดินในอนาคตรวมกัน” 

 วันที่ 20-21 มีนาคม 2553 “กําหนดเปาหมาย และกิจกรรม  

ของขอเสนอแผนงานระยะท่ี 3 ” 

 วันที่ 9 เมษายน 2553 “รับฟงขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

ใกลชิด” 

 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2553 “เย่ียมชม ติดตามและวางแผนพัฒนา

ขอเสนอระยะท่ี 3 รวมกับเครือขายพยาบาลชุมชนภาคใต”  

 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2553 “ประชุมทบทวนและปรับแผนการ

ทํางานในระยะท่ี 3” อีกคร้ังหนึ่ง   

3) ทีมประเมินภายใน ยังคงเปนทีมเดิมทั้งหมด และท่ีผานมาได

นําเสนอผลการประเมินใหกับคณะกรรมการกํากับทิศ ฯ ไปแลว ซึ่งจะตองมี

การปรับแกใหสมบูรณมากขึ้น สําหรับการประชุมทีมงานประเมินผลภายในมี

จํานวน 1 คร้ังเม่ือ 25 พฤษภาคม 2553   ณ สถานฝกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท 

นครราชสีมา ผูเขารวมจํานวน 15 คน สาระสําคัญคือ ประมวลผลขอมูลและ

วิเคราะหผลการประเมิน เพื่อเตรียมนําเสนอและคืนขอมูลที่สมบูรณใหกับ

แผนงาน ฯ อีกคร้ังหนึ่ง           
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ความคืบหนาดานตาง ๆ  
1. ขอคนพบสําคัญจากผลการประเมินภายใน พบประเด็นที่

นาสนใจ คือ ศักยภาพของผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีผานการอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ จากแผนงาน ฯ อยางตอเนื่อง/ครบถวน ไดเกิดการปรับวิธีคิด/
กระบวนทัศน และสามารถเปนผูนําตนเอง นําองคกร และปรับใชกับงาน
ประจําไดอยางลุมลึก   

 นอกจากนี้ ยังพบกลุมที่มีศักยภาพ และมีความสนใจในการเรียนรู
เพิ่มมากขึ้น อาทิเชน กลุมทีมงานพี่เล้ียง กลุมอาสาสมัครชวยงานชมรมฯ 
หรือ กลุมทีมงาน/สนับสนุนการทํางานตามโอกาส-วาระงานตางๆ เปนตน  

 จากผลประเมินภายในเชนกัน พบวา กลุมแกนนําเครือขายหนา
ใหม ที่สามารถดําเนินงานดวยตนเองในพ้ืนที่ หรือ ตองการลดการพึ่งพิงจาก
สวนกลาง ไดแก Node หลมสัก จ.เพชรบูรณ (คุณลําพาศ พิศปน) และ Node 
ปตตานี (คุณนภาภรณ แกวเหมือน ซึ่งรับผิดชอบดูแลการทํางานในพื้นที่ 3 
จว.ชายแดนภาคใต) จึงเปนความนาสนใจอยางย่ิง ที่แผนงาน ฯ สามารถ
ผลักดันใหเกิดศูนยขับเคล่ือนหลัก ฯ ที่เปนอิสระและมีศักยภาพในการ
ทํางานดวยตนเอง 
        2. เกิดศูนยขับเคล่ือนหลักและเครือขายใหม (Node and 
Network) สําหรับในป 2552-53 เกิดการขยาย Node จัดการเรียนรูการวิจัย
เชิงคุณภาพจํานวน 1 Node คือ Node ภาคตะวันออก  จ.จันทบุรี มี
ผูเขารวมกิจกรรมของเครือขายจากองคกรตาง ๆ ในพื้นที่จํานวน 49 คน 
ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ 33 คน นักวิชาการสาธารณสุข 9 คน อาจารย
พยาบาล 5 คน  เภสัชกร 1 คน  แพทย 1 คน สําหรับประเด็นศึกษาวิจัยที่สําคัญ
ของศูนย ฯ นี้ ก็คือ ระบบการสงตอและการลดความแออัดของผูปวยของ
โรงพยาบาลพระปกเกลา จ.จันทบุรี   

ขอสังเกต   สําหรับศูนย  ฯ  ภาคตะวันออกนี้  พบวา  มีความ
หลากหลายของวิชาชีพและองคกร/หนวยงานตาง  ๆที่เขารวม ซึ่งมีทั้ง  รพ.ศูนย
และ รพ.ทั่วไป            
         3 .  การจัดอบรมการวิจัย เ ชิง คุณภาพใหกับ  Node ภาค
ตะวันออกจํานวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมมณีจัน จ.จันทบุรี คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 3-
7 เมษายน 2553 เพื่อใหความรูเก่ียวกับแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ และคร้ัง
ที่ 2 เม่ือวันที่ 12-17 มิถุนายน 2553 เพื่อฝกปฏิบัติการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพของนักวิจัย ซึ่งมีผูเขาอบรมพรอม
ดวยทีมงานผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย ที่ปรึกษา ทีมวิทยากรและทีมพี่เล้ียง 
รวมทั้งทีมบริหารจัดการกลางเขารวมทั้งส้ินจํานวน 80 กวาคน  โดยมี นพ.
วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย ประธานคณะกรรมการกํากับทิศ เขารวม
สังเกตการณและใหกําลังใจ ดวย 
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2.  ผลงาน/ผลผลิต/  
การดําเนินงานที่สาํคัญ 
(outputs/products/ 
major performances) 
 

แผนงานฯ มีผลงาน / ผลผลิตที่เปนรูปธรรม (outputs/products) และการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ คือ 
ผลงาน/ผลผลิตระดับแผนงาน 
       1. จํานวนนักวิจัยหรือผูนําการเปล่ียนแปลงสะสม หรือ ที่เรียกวา

แนวรวมการเปล่ียนแปลง/หนุนเสริมกระบวนการสรางเสริมสุขภาพในบริบท

ของโรงพยาบาลชุมชนในชวงป 2550 – 2553 มีจํานวนนักวิจัยเชิงคุณภาพ

สะสมทั้งส้ิน 623 คน โดยสามารถจําแนกตามปที่ผลิต/ปการทํางานของ

แผนงาน ฯ ไดดังนี้คือ การดําเนินงานในปที่ 4 (พ.ศ.2550) มีจํานวน 83 คน 

ปที่ 5 (พ.ศ.2551) จํานวน 359 คน ปที่ 6 (พ.ศ.2552) จํานวน 132 คน และ 

ปที่ 7 (พ.ศ.2553) จํานวน 49 คน 

      นอกจากนี้ ยังพบวา นักวิจัยที่ผานกระบวนการในป 2552 ไดมีการ
เปดพ้ืนที่/เปดโอกาส/แนะนําใหสหวิชาชีพเขารวมเรียนรูการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของทีมสหวิชาชีพ ไดแก 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข และ 

อาจารยจากภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร เปนตน 
         2. จํานวนนักวิจัยใหมที่ผลิตได (ป 2550-2552) กระจายตาม
พ้ืนที่/ศูนยขับเคล่ือนหลัก รวมทั้งส้ิน 181 คน  โดยกระจายไปตาม Node 

ตาง ๆ ดังนี้คือ  จากสวนกลางและ Node อีสานลาง จ.นครราชสีมา จํานวน 

47 คน Node จ.กาฬสินธุ จํานวน 34 คน Node จ.เลย จํานวน 24 คน Node 

อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร จํานวน 27 คน และ Node จันทบุรีหรือภาคตะวันออก 

มีจํานวนผูนําการเปล่ียนแปลงและนักวิจัยจํานวน 49 คน 

       3. จํานวนผูนําการเปล่ียนแปลงที่มีศักยภาพสูง กระจายตัวอยูใน

พื้นที่ตาง ๆ และมีสมรรถนะในการขับเคล่ือนการทํางานท้ังระดับชุมชน 

ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ จํานวน 13 คน สําหรับผูนําการ

เปล่ียนแปลงหนาใหมที่มีศักยภาพสูงในระยะน้ี ไดแก  

          ภาคกลาง  : คุณอุษา แววสวัสด์ิ รพ.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี  

          ภาคตะวันออก : คุณสายันต รพ. จ.จันทบุรี 

         ภาคใต :  คุณนภาภรณ แกวเหมือน รพ.ละงู จ.สตูล  

          4. จํานวนนักวิจัยที่สามารถเปนวิทยากร แบงเปน วิทยากรท่ี

สามารถสอนการวิจัยเชิงคุณภาพไดทั้งหมดตลอดกระบวนการจํานวน 3 คน 

ไดแก 1. อ.ปนัดดา  2. คุณ รัตนาพร ทองเขียว รพ.นาน และ 3.คุณจินตนา 

แสงจันทร รพ.เชียงกลาง   จ.นาน  สําหรับวิทยากรที่สามารถสอนหรือ

ถายทอดความรูดานการวิจัยเชิงคุณภาพไดบางสวน หรือ บางหัวขอ  มี
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จํานวน 8 คน ไดแก คุณอูทอง นามวงษ (รพ.ภูกระดึง จ.เลย) คุณสุพัฒน   

สมจิตรกุล (รพ.ปลาปาก จ.นครพนม)  คุณผาสุข  แกวเจริญตา (รพ.ลับแล   

จ.อุตรดิตถ) คุณกชพร เขื่อนธนะ (รพ.เชียงกลาง จ.นาน) คุณแมเอื๊ยง   

คุณอรทัย ชนมาสุข และคุณมัลลิกา ลุนจักร (รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี) 

และคุณลดาวัลย เลนทํามี (รพ.นาดูน จ.มหาสารคาม) สําหรับจํานวนพี่เล้ียง

ที่สามารถชวยงานวิทยากรไดดี พบวา มีอยูในทุกภาค/ทุก Node 

         5. จํานวนนักวิจัยที่ผานกระบวนการจัดการความรู และ การทํา 

Coaching (ในระยะน้ี) จํานวน 30 คน 

       6. จํานวน Node หลักมีเพ่ิมขึ้นจาก 10 Nodes เปน 15 Nodes 

รวมท้ังมีพ้ืนที่การเรียนรูที่มีศักยภาพสูงสะสม (ระหวางป 2551-2553) 

จํานวน 7 พื้นที่ ไดแก  Node หลัก คือ Node อีสานลาง จ.นครราชสีมา Node 

ตะวันออก จ.จันทบุรี Node รอง ไดแก Node รพ.นาน Node มหาสารคาม  

และ Node กาฬสินธุ สําหรับ Node เฉพาะ คือ Node จ. เลย และ Node 

อําเภอโพธิ์ทะเล จ.พิจิตร  

        7.จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนที่เขามารวม

การทํางานของแผนงาน ฯ ในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพรวมกับ

ประชาชนมีมากขึ้น โดยในป 2552 มีจํานวนทั้งหมด 132 แหง สําหรับป 

2553 มีอยางนอย 49 แหง และท่ีไมสามารถระบุไดอีกเปนจํานวนมาก 

           8. จํานวนผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ / องคความรูบนพ้ืนฐานการ

วิจัยที่ขึ้นอยูกับบริบทขององคกร/ชุมชน จํานวนรวม 425 เรื่อง จําแนก

เปนผลงานใน ป 2550 จํานวน 104 เร่ือง  ป 2551 จํานวน 116 เร่ือง และป 

2552 จํานวน 143 เร่ือง ผลงานตาง ๆ  เหลานี้ไดรับการเผยแพร ณ ที่ประชุม

วิชาการเครือขายพยาบาลชุมชนทั้งระดับภาคและระดับประเทศ  

            สําหรับในป 2553 มีผลงานวิจัยจํานวน 62 เรื่อง และไดมีการจัด

ประชุมนําเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 6 ป พ.ศ. 2553 

เร่ือง “พยาบาล : จุดเปล่ียนระบบสุขภาพไทย” ระหวางวันที่ 10-12 

กุมภาพันธ 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ ซึ่งไดเชิญนักวิชาการ 

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาคีเขา

รวมดวย โดยมีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานในพิธี 

ซึ่งทานไดเล็งเห็นความสําคัญของพยาบาลชุมชนและเครือขายสหวิชาชีพ

และช่ืนชมในการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการทํางานของพยาบาลชุมชน 
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         9. หนังสือ/เอกสาร/ส่ิงพิมพที่สําคัญ ไดแก  
         9.1 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาล
ชุมชน ครั้งที่ 6 ป 2553 เร่ือง “พยาบาล จุดเปล่ียนระบบสุขภาพไทย” 

และ หนังสือบทเรียนที่เรียนรู  “อบอุน อิ่มเอม : ความสุขจากการทํางานของ

พยาบาลเมื่อกาวสูจุดเปล่ียน” (รวมเร่ืองเลา ประสบการณ ความประทับใจ 

ของคนภายใน-ภายนอกแผนงาน ฯ ที่เก่ียวของกับกระบวนการขับเคล่ือน

ของแผนงาน ฯ ในระดับและมิติตาง ๆ)              
         9.2 ผลงานสังเคราะหชุดความรูจากงานวิจัยในประเด็นตางๆ 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Oriented Health Service) 
โดยมีทีมสังเคราะหองคความรูซึ่งเปนนักวิจัยของแผนงาน ฯ จํานวน 30 คน 

และไดรวมกันสังเคราะหความรูใน 3 เร่ืองหลัก (1.เบาหวาน 2. เด็กและ

เยาวชน และ 3. มารดาวัยรุนต้ังครรภ) และมีผลงานตาง ๆ ออกมาแลว 

ไดแก  ประเด็นการส่ือสารกับผูปวยเบาหวาน ในผลงานเร่ือง “พูดจาภาษา

เบาหวาน” (แนวทางการส่ือสารเร่ืองโรคเบาหวานระหวางเจาหนาที่

สาธารณสุขกับผูปวยเบาหวาน) ประเด็นการสรางเสริมพัฒนาการเด็กกอน

ปฐมวัย ในผลงานเร่ือง “สูตรไมลับอาหารเสริมพัฒนาการของเด็กไทย”(แนว

ทางการเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิด-3 ป) และ หนังสือ “ตนทุนชีวิตเด็กและ

เยาวชนไทย”  สําหรับประเด็นการดูแลมารดาวัยรุนต้ังครรภ นั้น กําลังอยู

ในชวงการทดสอบเคร่ืองมือ แบบประเมิน-คัดกรองความตองการดานการ

ดูแลของมารดาวัยรุนต้ังครรภ 

 
             ผลงาน/ผลผลิตระดับชุมชน-ระดับเครือขาย   
           10. เกิดเครือขายหลากหลายประเภท/รูปแบบในหลาย ๆ ระดับ ทั้ง

ระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด หรือ เกิดภาคีเครือขายขยายระหวางพื้นที่/ชุมชน 

ขามอําเภอ จังหวัด และภูมิภาค หรือ ภาคีรวมในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน 

ระหวาง อบต./เทศบาล กับ รพ.ชุมชน หรือ รพ.ชุมชน กับ รพ.ชุมชนดวย

กันเอง หรือ เกิดเครือขายภายในจังหวัดเดียวกัน อาทิเชน เครือขายการ

เรียนรู จ.นานที่มีความครอบคลุมอําเภอเชียงกลาง อําเภอเมืองและอําเภอ

ปว เครือขายขามจังหวัด เชน เครือขายการเรียนรูระหวาง จ.ขอนแกน-   

จ.มหาสารคาม หรือ จ.มหาสารคาม กับ จ.รอยเอ็ด เปนตน  

           11. จํานวนชุมชนที่สามารถขับเคล่ือนงานสรางเสริมสุขภาพ/ปญหา

ที่เกิดขึ้น  ที่เปนการดําเนินงานโดยชุมชน  ของชุมชน และเพื่อชุมชนมี

เพิ่มขึ้น  อาทิเชน  ชมรมอาสาสมัครชวยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
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ชมรมออกกําลังกายดีเดนระดับเขต และศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 

ไดแก พื้นที่ภายใตการดูแล/การสนับสนุนของทีมงานพยาบาลและทีม

สุขภาพระดับชุมชนของ รพ.เสลภูมิ จ. รอยเอ็ด เปนตน 
            12. จํานวนชุมชนทองถ่ิน/องคกรปกครองทองถ่ินทั้งระดับหมูบาน 
ตําบล อําเภอท่ีเกิดมาตรการตาง ๆ หรือ การกําหนดกฎ- กติกา-มาตรการ
ทางสังคม  หรือ มีฉันทามติตาง ๆ รวมกัน อันเปนผลมาจากการเห็น
ความสําคัญของปญหาในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแกไขปญหา
การด่ืมสุราในเขตวัด  กรณีที่โดดเดนคือ รพ.แมสรวย จ.เชียงราย  หรือ การ
ขับเคล่ือนงานดานการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในระดับทองถ่ิน เชน 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ป  2553 ไดถูกบรรจุเขาเปนสวนหนึ่ง
ของแผนพัฒนาและไดมีการจัดสรรงบประมาณรองรับของเทศบาลตําบล
เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด เปนตน 
           13. จํานวนพื้นที่ตนแบบ/การพัฒนาพื้นที่ตนแบบโดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาเปนพื้นที่ตนแบบการ
ทํางานดานสุขภาพกับการสรางการมีสวนรวมของชุมชนมีเพิ่มขึ้น 
ยกตัวอยางเชนประเด็น “ครอบครัวกับการดูแลตนเองของผูปวยระยะ
สุดทาย”  (รพ.เทพา จ.สงขลา) “วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลกําแพง อ.ละงู จ.สตูล”  (รพ.ละงู จ.สตูล) เปนตน 
           
        ผลงาน/ผลผลิต/ผลลัพธระดับนโยบาย – ประเด็นความรวมมือ
ระหวางหนวยงานรัฐและชุมชน และการยอมรับระบบการแพทยแบบ
ผสมผสาน   
           14.ประเด็นเชิงนโยบายที่ได รับการนําเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ที่สําคัญคือ การผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินเขากับ
ระบบการแพทยสมัยใหม : กรณีการดูแลหญิงต้ังครรภโดยโตะบิแด ซึ่งพบวา 
ทางชุมชนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมมือกับทางโรงพยาบาล ทั้งนี้
เนื่องจาก บริบทสังคมภาคใตในปจจุบันที่มีความรุนแรง ไมเอื้ออํานวยให
หญิงมีครรภเดินทางมาคลอดที่ รพ. สวนใหญจึงมีการทําคลอดท่ีบานโดย
โตะบิแด ซึ่งแสดงใหเห็นวา หนวยงานภาครัฐหรือการแพทยสมัยใหมไดเกิด
การยอมรับบทบาทของโตะบิแดมากขึ้น  (ไมไดบังคับใหมาคลอดท่ี   
รพ. 100% ตามนโยบายของรัฐ) การเปล่ียนแปลงหรือความรวมมือระหวาง
หนวยงานรัฐและชุมชนดังกลาวขางตน นับ เปนการเปล่ียนแปลงเชิง
นโยบายที่มีนัยสําคัญ และนาจะสงผลตอเนื่องถึงความพยายามในการ
แสวงหาทิศทาง/แนวทางในการลดความขัดแยงและ/หรือความรุนแรง
ประเภทตาง ๆ ที่ดํารงอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดอีกดวย           
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3.  ผลลัพธ/ผลสาํเร็จสําคัญ/
ผลกระทบ(Outcomes/ 
Achievements / Impacts) 
 

     1. ศักยภาพการทํางานของศูนยขับเคล่ือนหลักระดับภาค (Regional 

Nodes) ที่กระจายอยูในภาคตาง ๆ มีเพิ่มมากขึ้น จนถึงป 2552 มีศูนยระดับ

ภาค ฯ ที่มีความเขมแข็งมาก 4 แหงไดแก 1) node อ.หลมสัก เพชรบูรณ 2) 

node จ.ปตตานี 3) node จ.มหาสารคาม และ 4) node จ.นาน   

      2. เกิดเครือขายประเภทตาง ๆ ที่มีพลังขับเคล่ือนประเด็นสาธารณะหรือ 

ประเด็นการสรางเสริมสุขภาพท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 1.เครือขายการลดการด่ืม

สุรา ที่จังหวัดสุรินทรและจังหวัดนาน 2.เครือขายการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ  

3.เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 4.เครือขายการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง 

5.เครือขายการทํางานรวมกับสหวิชาชีพอื่น เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร 

นักวิชาการสาธารณสุข รวมถึงพยาบาลท่ีอยูในโรงพยาบาลศูนย และ   

6. เครือขายการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือชุมชน เชน 

การจัดการสุขภาพโดยกองทุนสุขภาพของตําบล เปนตน 

         3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพรวมกับองคกรเครือขาย  

อันเนื่องมาจาก การตอยอดจากงานวิจัยเชิงคุณภาพของพยาบาลชุมชนไปสู

อาทิเชน การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก หรือ ที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่มีการทํางานเช่ือมโยงกัน

เปนเครือขายกัลยาณมิตร ประกอบดวย กลุมผูสูงอายุ/กลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

(Peer Group) ผูสูงอายุที่ทํางานเปนจิตอาสาในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

โดยการประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ชุมชนที่มีการจัดการ

สุขภาพ บนฐานของกองทุนสุขภาพตําบล ดังเชนที่อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก และ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน 

       4. เกิดความตระหนักและพลังการสรางเสริมสุขภาพชุมชนใน

พ้ืนที่ตาง ๆ ชุมชนมองเห็นความสําคัญในการดูผูสูงอายุ/ผูพิการดวย

ตนเองมากขึ้น อาทิเชน ที่จังหวัดนครราชสีมา รอยเอ็ด ฯลฯ รวมถึงมีการ

รวมกลุมในการดูแลผูพิการ เชน ที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และ  

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน เปนตน 

       5. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
กลาวคือ ไดเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาที่-ผูปวย-ญาติ-ครอบครัว-

ชุมชน  ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวนอน  เจาหนาที่ไดรับความไววางใจ 

ความช่ืนชมจากผูรับบริการมากขึ้น  ชองวางที่เคยมีระหวางโรงพยาบาล/ผู

ใหบริการ กับ ประชาชนลดลงอยางเห็นไดชัดเจน หรือ จะเรียกวา ไดเกิดการ

ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยนั่นเอง   
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           6. เกิดการขยายตัวของการทํางานแบบสหวิชาชีพ/ทีมสห
วิชาชีพ หรือ ความรวมมือกับสหวิชาชีพ โดยพบวา มีวิชาชีพตาง ๆเขา

รวมทีม หรือ เขารวมกระบวนการขับเคล่ือน หรือ เกิดการปรับกระบวนทัศน

จากการเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพมากขึ้น อาทิเชน ทันตแพทย 

(ทพญ.จารุวรรณ  ประสพอัครกิจ รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา) ผูชวย

ทันตแพทย (นางนุชรา ดอนเกิด รพ.บึงกาฬ จ.หนองคาย) หรือ เครือขาย

ทันตภูธร  เภสัชกร  เชน  เภสัชกร(ภก . เดนชัย  ดอกพอง)  นักวิชาการ

สาธารณสุข (นางจุฑามาส ใจพรหม สสอ.เมือง จ.สมุทรสงคราม) รวมถึง

พยาบาลท่ีอยูในโรงพยาบาลศูนย เชน รพศ.ขอนแกน เปนตน       

          7. เกิดแกนนําระดับพ้ืนที่/ศูนยขับเคล่ือนหลัก/ภาค/จังหวัด/
เครือขายการเรียนรูที่เขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง และพ่ึงกันเองใน
พ้ืนที่และเกิดความรูสึกเปนเจาของ โดยพยาบาลชุมชน มีบทบาทเปนผู

เอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitator) หรือ บทบาทเจาของบาน (Host) จัด

ใหเกิดพื้นที่การเรียนรู/พูดคุยแลกเปล่ียน เช่ือมองคกร/หนวยงานท่ีเดิม

กระจายการทํางาน หรือ ตางคนตางทําในพื้นที่ แตปจจุบันมีการเก้ือกูลกัน

มากขึ้น เชน จว.นาน เกิดการเชื่อมโยงระบบสุขภาพท้ังจังหวัดทุกระดับ 

ต้ังแต สสจ. สสอ. รพ.ชุมชน รพ.สต. รวมท้ัง อบต. และ ชุมชน/หมูบาน-

ตําบล  จนกลายเปนขอตกลงหรือฉันทามติทางสังคม  วาจะตองให

ความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมในระดับตางๆ เพราะเปนทิศทางการ

ทํางานท่ีทําใหคนในพื้นที่เกิดความรูสึกเปนเจาของ หรือ เขามาดําเนินการ

ดานตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จสูงสุดที่ตองการ 

          8. ผลกระทบตอวิถีชีวิต/ลีลาชีวิต/ประเพณีปฏิบัติที่เคยชิน จาก

ผลการคืนขอมูลผลการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง แนวทางการลดการบริโภค
สุราในเด็กอายุ 12-15 ป ตําบลทุงมน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 
ของนักวิจัยรุน 6 (พ.ศ.2552) ทําใหเกิดผลตอเน่ืองตอชุมชนและนําไปสู

มาตรการทางสังคมโดยมีการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือ ปลด

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลออกจากงานชางประจําปของจังหวัดสุรินทรได เปนตน  
 
        9. ผลสะเทือน/ผลกระทบสําคัญตอการทํางานสรางเสริม
สุขภาพในบริบทพยาบาลชุมชน พบวา ในสวนของชุมชนเกิดกลุมจิต

อาสา  และมีสวนรวมมากข้ึน  เกิดความสามัคคี  ลดความขัดแยง  ผูนําตาม

ธรรมชาติฟนตัว  เขาใจปญหาของชุมชน และมีเครือขายความรวมมือ   
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เพื่อแกไขปญหาสุขภาพในชุมชน  ในขณะเดียวกันยังสงผลตอระดับประเทศ

และสังคม ในการลดปญหาและผลกระทบดานสุขภาพของประชาชน  

ประหยัดงบประมาณ  มีเครือขายระหวางพื้นที่กระจายไปทั่ว  สังคม

ตระหนักตอปญหา  เกิดนโยบายสุขภาพท้ังในระดับพื้นที่ และขยายสูภาครัฐ 

ในการแกไขปญหาสุขภาพที่ตรงกับสภาพความเปนจริง หรือตรงกับปญหา

และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกประเภท ทุกระดับ ทุกมิติ 

         10. ผลกระทบเชิงบวกหรือผลที่ไมไดคาดหวัง (unintended 

consequences) อีกหลายประการ เม่ือเจาหนาที่/รพ./พยาบาล/ชุมชนเกิด

ความตระหนักในปญหาของตน ก็สามารถผลักดันการขับเคล่ือน หรือ สราง

ความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ในการแกไขปญหา หรือ พัฒนางานในดาน 

อื่น ๆ อยางเปนองครวม/ครบวงจร/ไมแยกสวน/ไมแบงแยก  เพราะทุกเร่ือง

เก่ียวของกับเร่ือง “สุขภาพ” อยางไมอาจปฏิเสธ หรือ แยกออกจากกันได 

ยกตัวอยางเชน 

 กรณีการรณรงคลดโลกรอนดวยการจัดทําธนาคารขยะของ   

รพ.ละงู จ.สตูล รวมกับชุมชน เปนตน 

 การพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุดหนูนอย ระหวางสํานักงานพัฒนา

สังคมจังหวัดสตูล อบต. ควนสตอ และ รพ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งถือ

วาเปนการดําเนินงานแบบตอยอดจากความสําเร็จในการทํางาน

ร วม กันด านการพัฒนา เ ด็กและ เยาวชน  หรือ  ถื อว า เป น

องคประกอบหนึ่งของการทํางานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เปนการทํางานท่ีเปนไปตามบริบทของแตละพื้นที่ 

4 .   ป ญ ห า /  อุ ป ส ร ร ค /  
ขอพึงระวัง/ สิ่งที่เปนหวง 

     1. โครงสราง-รูปแบบการบริหารจัดการแผนงาน ฯ ที่ไมทันตอ
การขยายตัวอยางรวดเร็ว ของเครือขาย เนื่องจาก แผนงาน ฯ มีลักษณะ

การบริหารจัดการที่คอนขางรวมศูนย ฯ ประกอบกับ ขาดการคาดการณตอ

การขยายตัว และ การวางแผนรองรับการขยายตัวของเครือขายประเภทและ

ระดับตาง ๆ ทําใหพลาดโอกาสในการผลักดัน หรือ เช่ือมโยงคน เนื้องาน 

พื้นที่ องคกร หรือ การทบทวนภารกิจ/ทิศทาง/ประสบการณ/บทเรียนหลาย ๆ 

อยางของแตละพื้นที่  ยกตัวอยางเชน กรณีพื้นที่ ต.ทุงมน จังหวัดสุรินทร ที่

พบวา ชุมชนมีศักยภาพในการขับเคล่ือนมาก เพราะมีผูนํา ซึ่งเปนพระที่

ไดรับการยอมรับ และ ชุมชนมีฐาน/ทุน/ศักยภาพหลายดาน และมีกลุม-

องคกรตาง ๆ จํานวนหน่ึง จึงเปนความนาสนใจในเชิงการหนุนเสริมใหเกิด

การผนึกกําลังกัน การยกระดับประสบการณของชุมชน หรือ หนุนเสริม
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ชุมชนให มี ศักยภาพในการทํางานบนฐานของความรูที่ เ กิดขึ้นจาก

ประสบการณ  แตแผนงาน ฯ ก็มีภารกิจมาก ตองดําเนินการหลายดาน 

ขณะที่ผลของการทํางาน/การขับเคล่ือนไดเกิดขึ้นในหลาย ๆ มิติ หลาย ๆ 

ระดับ แตแผนงาน ฯ ยังไมสามารถเก็บเก่ียวส่ิงเหลานั้นไดทั้งหมด (เนื่องจาก

มีภารกิจหลายดานดังกลาวแลว ประกอบกับการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นทั้ง

ในเชิงลึกและเชิงกวาง หรือ เกิดขึ้นในหลายทิศทางดวยกัน จึงตามไมทัน 

ประกอบกับทีมงานก็มีจํานวนนอยดวย ซึ่งเปนส่ิงที่นาเสียดายเปนอยางย่ิง) 
     2.  มีขอสังเกตวา ไมใชพยาบาลชุมชนทุกคนจะสามารถแสดง
บทบาทเปนนักวิจัยเชิงคุณภาพหรือเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลงได 
จากผลการประเมินภายใน พบวา พยาบาลชุมชนจํานวนมากที่อยูในพื้นที่ ๆ 

มีการคืนขอมูล ไมไดมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง หรือ ไมสามารถขยายผล

การทํางานไดอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขาดเคร่ืองมือในการ

ทํางานรวมกับชุมชน ถาไดศึกษาหนังสือ “วิถีชุมชน” ของ นพ.โกมาตร จึง

เสถียรทรัพย อยางเขมขน นาจะชวยทําใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้

ควรมีการเสริมความรูดานการทํางานแนวเสริมพลัง (Empowerment) ใหกับ

พยาบาลชุมชนอยางตอเนื่องดวย 
      3. การส่ือสารยังไมทั่วถึง ไมชัดเจน และขาดการสรางความ
เขาใจรวมกันระหวางประชาชนในชุมชนและทีมหนุนเสริมระบบ
สุขภาพชุมชน เนื่องจากแผนงานนี้ เปนแผนงานที่จําเปนตองมีการส่ือสาร

กับคนหลายกลุม หลายระดับ หลายประเภท ยกตัวอยางเชน ระหวางแกน

หลัก/วิทยากรของแผนงาน ฯ กับนักวิจัย หรือ วาที่นักวิจัยที่เปนพยาบาล

ชุมชน หรือ ระหวางพยาบาลชุมชนดวยกันเองที่อยูในองคกรเดียวกัน 

นอกจากนี้ ก็ยังมีการส่ือสารระหวางพยาบาลและทีมสุขภาพในโรงพยาบาล 

และ ผูบริหารหนวยงาน/โรงพยาบาล/องคกร หรือ ระหวางพยาบาลกับชุมชน

หรือพื้นที่ หรือ ระหวางพยาบาลชุมชนกับเครือขายในระดับตําบล ระดับ

อําเภอ ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับประเด็นนี้ใหมากขึ้น จะทําใหไดผล

มากขึ้นจึงควรมองหาจุดคานงัดในการขยายผล และ/หรือ การสานตอการ

ทํางาน (ที่อยูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งแบบทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี ฯลฯ) และ

ควรวิเคราะหผลการขับเคล่ือนที่เกิดขึ้นอยูเสมอ พรอมมองหาจุดเร่ิมตนใหม

ที่อาจไดผลมากกวา (New Entry Point) การส่ือสารแบบเขมขน เชนการจัด

เวที พบปะ พูดคุยแบบใจถึงใจในหลาย ๆ ระดับ ยังคงเปนวิธีการที่ มี

ความสําคัญอยางย่ิงตอการทํางานเครือขาย รวมทั้งการจัดเวทีถอดบทเรียน

ในระดับชุมชนแตละแหงที่พยาบาลชุมชนลงไปทํางานดวยมีนัยสําคัญมาก 
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รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจรวมกันในการทํางาน

ปรับเปล่ียนระบบบริการที่เปนการหนุนเสริมระบบสุขภาพชุมชน กอนกาว

เดินตอไปในแตละแหง เปนส่ิงสําคัญสูงย่ิง  
 4.  ขาดฐานขอมูลกลางและฐานขอมูลระดับ Node ที่เปนระบบ 
เนื่องจากการขยายผลเกิดขึ้นเกินความคาดหมายของแผนงาน ฯ ขณะที่ การ

วางระบบรองรับการทํางานในแตละ node และการจัดทําระบบฐานขอมูล

กลางท่ีมีการเชื่อมขอมูลกันทั้งหมด ยังไมไดรับการพัฒนาขึ้น จึงทําใหขอมูล

จํานวนมากสูญหาย แตก็ทราบดีวา การจัดทําฐานขอมูล/การบันทึก-จัดเก็บ

ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพน้ัน เปนยาขม ในระยะตอไป อาจ

สนับสนุนใหเครือขาย และnode ตาง ๆ เรียนรูการเขียนเร่ืองเลา (Narrative) 

เพื่อบันทึกขอมูลแบบงาย ๆ และ นําไปใชในการสรางพลังเชิงบวกใหกับ

พยาบาลชุมชน ทีมงานสหวิชาชีพ องคกร/หนวยงาน เครือขาย ซึ่งถือวาเปน

สวนหนึ่งของการจัดการความรูที่มีเปาหมายชัดเจน ซึ่งก็คือ การเพิ่มพลัง

และศักยภาพของทีมงาน และเครือขาย เพื่อมุงสูการแกไขปญหาของผูปวย 

ครอบครัว ชุมชน/ประชาชน บนฐานการเรียนรู/ความรู/สติปญญา ไดอยางแทจริง    

 

5.  ขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาแผนงาน 

     1. ในระยะตอไป ควรเนนการเรียนรูรวมกันระหวางพยาบาลชุมชน 

ทีมสห-วิชาชีพ และ ชุมชน/คนที่มีศักยภาพในชุมชนเก่ียวกับการวิจัยเชิง

ปฏิบั ติการ   การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยประเมินผลแนวเสริมพลัง 

(empowerment evaluation) การทํางานเชิงเสริมพลังในมิติตาง ๆ เชน การ

ใชจิตตปญญาศึกษา สุนทรียสนทนา  Appreciative Inquiry (AI) การใช

เร่ืองเลา/การเขียนเร่ืองเลา การส่ือสารเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง และการ

เรียนรู/ศึกษาเก่ียวกับชุมชน (Community Study) ใหมากขึ้น เพราะอันที่จริง

ชุมชนมีความสลับซับซอน หรือ มีปฏิสัมพันธที่ซับซอนระหวางมิติทางสังคม 

การเมือง  เศรษฐกิจ -อาชีพ-การทํามาหากิน  วัฒนธรรม  การศึกษา 

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ฯลฯ 

     2. ควรจัดวางระบบ/โครงสรางการบริหารจัดการท่ีมีความเปนเครือขาย 

หรือ สามารถสรางเสริมพลังของเครือขายไดอยางแทจริง โดยใหความสําคัญ

กับประเด็นความเทาเทียมเชิงโครงสราง ความแนนแฟนของเครือขายใน

ระดับตาง ๆ โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและการชวยเหลือ

สนับสนุน/หนุนเสริมซึ่งกันและกันในระดับตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเอง

ในแตละพื้นที่ แตละองคกร หรือ เกิดศักยภาพใหมในมิติหรือประเด็นตาง ๆ 

ไดอยางแทจริง  
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     3. เพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนระบบบริการไดอยางแทจริง จึงควรให

ความสําคัญกับผูบริหารองคกร/ผูบริหารโรงพยาบาลดวย หรือ ควรเพิ่ม

สัดสวนกลุมเปาหมายใหม ๆ ใหเขามาเรียนรูรวมกัน หรือ มีการส่ือสารที่

ชัดเจนกับคนกลุมนี้ดวย เพราะในปจจุบันมีคนรุนใหมที่ใจกวาง เพิ่งสําเร็จ

การศึกษาแบบใหม หรือ เปนแพทยรุนใหมที่เขาใจเร่ืองการสรางเสริม

สุขภาพเขาสูระบบ/เปนผูบริหารโรงพยาบาลรัฐมากขึ้น 

     4.  ควรใหความสําคัญกับประเด็นความเปนธรรมและความเสมอภาค

เทาเทียมในหนวยงาน/องคกร/โรงพยาบาล และ ชุมชน และการรวมกัน

สงเสริมการพัฒนาหรือหนุนเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกเชิง

สถาบันใหม ๆ เพื่อใหเกิดความเสมอภาค-เทาเทียมในระดับ-มิติตาง ๆ ให

มากขึ้น เพราะน่ีคือตัวกําหนดทางสังคมที่สงผลตอสุขภาพหรือสุขภาวะ 

(social determinants of health) ที่เรามักไมคอยใหความสําคัญเทาที่ควร 

ทําใหการแกไขปญหาสุขภาพยังไมคอยถูกจุด หรือ กระแทกที่ตัวรากเหงาได

มากเทาใดนัก  

     5.  การพัฒนานักวิจัยชุมชน/ผูนําการเปล่ียนแปลงที่เปนคนในชุมชนที่มี

การศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาระดับสูง  และในปจจุบันไดกลับคืนสูทองถ่ิน

ของตน ไปพรอม ๆ กับการพัฒนาพยาบาลชุมชน ก็นาจะเปนอีกทางเลือก

หนึ่ง หรือ แนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เพราะปจจุบันก็มีพยาบาลชุมชนที่เปน

ลูกหลานของคนในชุมชน ที่สําเร็จการศึกษา หรือ อาชีพอื่น ๆ ก็ได ใหเขา

มารวมเรียนรู เพื่อขับเคล่ือนชุมชน รวมกัน โดยเนนการวิจัยเก่ียวกับการ

สรางเสริมสุขภาพในชุมชน การดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง การปองกันโรคใน 

ชุมชน ฯลฯ โดยใหทีมสุขภาพในโรงพยาบาลเขามารวมเรียนรูดวย โดยใช

ชุมชนเปนฐาน คิดคนโครงการรวมกัน ฯลฯ นาจะเปนชองทางในการทํางาน

ที่นาสนใจอีกชองทางหนึ่งหรือไม    
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