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สารบัญสารบัญ  
                            หนา 
 

สถาบันการศึกษา 
 

แผนงานโรงเรียนแพทยแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพสรางเสริมสุขภาพ                1      
(แผนงานคณะแพทย)  
 

แผนงานแผนงานเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ  ระยะท่ี ระยะท่ี 22        1515  
(แผนงานคณะพยาบาลฯ) 
 

แผนงานแผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพางเสริมสุขภาพ ( (คภคภ..สสสสสส.).)  ระยะท่ี ระยะท่ี 22          2277  
(แผนงานคณะเภสัชฯ) 
 

แผนงานแผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุขโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข                3399  
(แผนงานคณะทันตะฯ) 
 

แผนงานการพฒันาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพแผนงานการพฒันาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ  ระยะท่ี ระยะท่ี 22    4477  
(แผนงานคณะสาธารณสุขฯ)  

 
 

องคกรวชิาชีพ / สถาบันวิชาชีพ 
 

แผนงานการพฒันาตนแบบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในบริบทของพยาบาลชุมชนแผนงานการพฒันาตนแบบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในบริบทของพยาบาลชุมชน  ระยะท่ี ระยะท่ี 22  5555  
(แผนงานพยาบาลชุมชน) 
 
 
  
  
  
  
  



สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



องคกรวิชาชีพองคกรวิชาชีพ//สถาบันวิชาชีพสถาบันวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทีมติดตามและประเมินผลภายนอทีมติดตามและประเมินผลภายนอกก  
 
  

นักวิจัยหลักนักวิจัยหลัก  ((หัวหนาทีมประเมินผลหัวหนาทีมประเมินผล) ) ::  

รศ.อรทัย  อาจอํ่า    

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

นักวิจัยรวมนักวิจัยรวม  ::  
 

รศ.ระพีพรรณ  คําหอม    

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ผูชวยนักวิจัยผูชวยนักวิจัย  ::   
 

วีรญา  เดชเฟอง   

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

จิตรานนท  นนทเบญจวรรณ   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วิวรรณ  เอกรินทรากุล   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

เลขานุการเลขานุการ//ผูประสานงานผูประสานงาน  ::  
 

ศิริอาภา  อรามเรือง 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 



ขอบคุณขอบคุณ

““ความทุกขความทุกข””

......ท่ีทําใหรูวาท่ีทําใหรูวา

““ความสุขความสุข””  มีคาแคไหนมีคาแคไหน
โดยทาน ว. วชริเมธี
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สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 1 

          แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 
      (แผนงานคณะแพทย) 
        

1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ  ในชวงที่ทําการประเมิน (สค.52-ธค.52) พบวา หลังจากที่

แผนงาน ฯ ไดรับทุนสนับสนุนในการดําเนินงานงวดที่ 1 (มค.-มิย.52) และ

งวดที่ 2 (กค.-ธค.52) จาก สสส.จํานวนรวม 15,551,541.37 บาท แผนงาน ฯ มี

ความกาวหนาในการดําเนินงานตาม Progress Marker หลายดาน 

ประกอบกับแผนงาน ฯ ไดจัดใหมีการประชุมพัฒนา/บูรณาการตัวช้ีวัดดาน

การสรางเสริมสุขภาพไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงทําใหแผนงาน ฯ มีตัวช้ีวัดในการ

ประเมินผลไดอยางชัดเจนมากขึ้น 

 

นอกจากนี้ แผนงาน ฯ ยังไดอนุมัติทุนสนับสนุนการดําเนินงานใหกับโรงเรียน

แพทยเปดใหมเม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เปนจํานวนเงินรวม 840,000 บาท 

เพื่อใหโรงเรียนแพทยเปดใหมพัฒนากลไกดานการสรางเสริมสุขภาพ 

(HP)  เพื่อนําไปสูการปรับฐานคิด ปรับวิธีการท่ีเหมาะสมกับคณะ โดย

คาดวาจะเกิด Outputs ท่ีมีความสอดคลองกับ progress markers ขอ 

1 และ 2 ของแผนงานฯ   ทั้งนี้ ไดสนับสนุนงบประมาณ 7 แหง ๆ ละ 

120,000 บาท  ดังนี้คือ 

     1.  วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต     

     2.  สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

     3.  สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.วลัยลักษณ 

     4.  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ม.อุบล 

     5.  คณะแพทยศาสตร ม.บูรพา 

     6.  คณะแพทยศาสตร ม.มหาสารคาม และ 

     7.  คณะแพทยศาสตร ม.นราธวิาสราชนครินทร 

 

ทําใหมีคณะ/สถาบันเขามารวมอยูในเครือขายนี้ เพิ่มขึ้น จากเดิมจํานวน13

เปน 18 สถาบัน 

ในสวนการอนุมัติทุนสนับสนุนการดําเนินงานระยะท่ี 1 ใหกับเครือขายเชิง

ประเด็นทั้ง 4 เครือขาย ไดแก1)เครือขายอาชีวอนามัย 2)เครือขายการดูแล

ผูปวยระยะสุดทาย 3)เครือขายนิสิต-นักศึกษา  และ 4) เครือขายการจัดการ



    แผนงานคณะแพทย  2 

ความรูและระบบฐานขอมูลสุขภาพ  เปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 24,540,000 

บาท นั้น พบวา ทั้ง 4 เครือขายไดมีการดําเนินกิจกรรมจนเกิดการขับเคล่ือน

การสรางเสริมสุขภาพในมิติตาง ๆ ดังกลาวในคณะ/สถาบันของตนเองมากขึ้น 
 
ดานการติดตามประเมินผลภายใน  พบวา ทีมติดตามและประเมินผล

ภายใน ไดจัดสงแนวทางการจดัทํารายงานการประเมินตนเองใหสถาบันและ

เครือขายของแผนงาน ฯ ทั้งหมดทุกแหง และ ตอมาทีมติดตาม ฯ ไดนํา

ขอมูลจากการประเมินตนเอง มาจัดทําเปนสรุปผลการประเมินภายใน ระยะ 

6 เดือนแรกของแผนงาน ฯ  สําหรับผลการประเมินตนเองของคณะแพทย 

พบวา มีอยูเพียง 11 สถาบัน  ประกอบดวย  

     1)  คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 

     2)  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

     3)  คณะแพทยศาสตร ม.นเรศวร 

     4)  คณะแพทยศาสตร มธ. 

     5)  คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

     6)  สํานักวิชาแพทยศาสตร มวล. 

     7)  คณะแพทยศาสตร ม.บูรพา 

     8)  สํานักวิชาแพทยศาสตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี  

     9)  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 

    10)  วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต 

    11)  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (โปรดดูเอกสารรายงาน 

สรุปผลการประเมินภายใน ในระยะ 6 เดือนแรก ประจําป 2552 ประกอบดวย)  ซึ่งยัง

ขาดผลการประเมินตนเองของ มช. มข. วพบ. วพม. มศว. มมส.  และ ม.นราธิวาส ฯ 

 

ความคืบหนาสําคัญในดานตาง ๆ   มีดังนี้คือ 

 
     1)  ความคืบหนาของคณะแพทยฯ เปดใหม และโครงการผลิตแพทย 
เพื่อชาวชนบท พบวา กลุมคณะแพทยศาสตรเปดใหม  7 คณะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลไกการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ภายในคณะ งวดที่ 1 คณะละ 84,000 บาทสําหรับโครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท ( CPIRD) มีการแตงต้ังหัวหนาดานการสรางเสริมสุขภาพใน
ศูนยแพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิกแตละแหง   แตยังไมมีแกนนําการ
ขับเคล่ือนเร่ืองนี้ ซึ่งทาง CPIRD กําลังกระตุนเพื่อใหเกิดการประชุมและการ
ดําเนินการดาน HP มากขึ้น 



สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 3 

     2)  ความคืบหนาของเครือขายเชิงประเด็น  ไดแกเครือขายอาชีวอนามัย , 

เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย,เครือขายนิสิต-นักศึกษา และเครือขาย

การจัดการความรูและระบบฐานขอมูลสุขภาพ  มีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

เครือขายอาชีวอนามัย : พบวา โปรแกรมระบบฐานขอมูลเครือขายอาชีว- 

อนามัยที่เครือขาย ฯ ไดดําเนินการไประยะหน่ึงประสบกับปญหาตางๆ 

เครือขายจึงดําเนินการพัฒนาตอยอดโปรแกรมนี้ใหสามารถใชงานไดจริง ซึ่ง

จะเร่ิมดําเนินการในป 2553 และ เครือขาย ฯ จะจัดต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการเ ร่ืองระบบฐานขอมูลนี้อยางจริงจัง  คาดวาเม่ือโปรแกรม

ฐานขอมูลนี้เสร็จ จะชวยทําใหบุคลากร/คณะ-สถาบันในเครือขาย สามารถ

บันทึกขอมูลตาง ๆ ไดมากขึ้น เปนระบบขึ้น และนาจะสามารถนําผลการ

ประมวลขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนขับเคล่ือนในดานตาง ๆ ไดตอไป 

โดยมีขอมูลเชิงประจักษรองรับ และ สามารถวัดการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตไดอยางเปนระบบ 

 

เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย : มีการแลกเปล่ียนประสบการณ

การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการจัดการความเจ็บปวดแบบองครวม 

(Holistic Pain Management) และเครือขายมี website , weblog และ 

mailgroup เปนของตัวเอง ซึ่งชองทางการส่ือสารตางๆ เหลานี้ นาจะชวยทํา

ใหเครือขาย Palliative Care ในโรงเรียนแพทยเกิดการเช่ือมโยงเก้ือกูลกันได

มากย่ิงขึ้น 
 
เครือขายนิสิต-นักศึกษา : พบวา มีการดําเนินการจัดอบรม ประชุม 

สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของนิสิต/

นักศึกษาแพทยอยางสม่ําเสมอ และเร่ิมดําเนินการสํารวจขอมูล/การจัดทํา

ฐานขอมูลพฤติกรรมสุขภาพนิสิตนักศึกษาแพทยในประเทศไทย ต้ังแตเดือน 

ตค.52 ซึ่งคาดวาจะไดผลการสํารวจประมาณปลายเดือน มีค.53 

 
เครือขายการจัดการความรูและฐานขอมูลความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ : 
พบวา มีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการพัฒนาสถาบันตางๆ ใหเปนองคกร

แหงการเรียนรูและองคกรสรางเสริมสุขภาพ มีการคัดเลือกความรูดาน HP ที่

มีประโยชนตอประชาชน และ นําเสนอบน website   http ://kmmedschool.med.tu.ac.th   

และมีการรวบรวม/สรางฐานขอมูลงานวิจัยดานการสรางเสริมสุขภาพ 

เผยแพรแกผูสนใจ 
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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/ผลผลิตอ่ืน ๆ   อาทิเชน   
     1.1  หนังสือการถอดบทเรียน “การจัดการเรียนการสอนดานการสราง
เสริมสุขภาพ” หนังสือนี้เปนหนึ่งในชุดโครงการพัฒนาสภาวะผูนําดานการ
สรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทยไทย ระยะท่ี 2-3 เขียนโดย รศ.นพ.
อํานาจ ศรีรัตนบัลล (ทานมีบทบาทเปนที่ปรึกษาของแผนงาน ฯ) จํานวน 
140 หนา พิมพเม่ือ สค.2552  จํานวนพิมพ 2,000 เลม เนื้อหาสาระเปนการ
ถอดบทเรียนจากการประชุมสัมมนาตางๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนดานการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งหมด 7 คร้ัง ซึ่งทางแผนงาน ฯ 
เปนผูจัดใหมีขึ้น เอกสารน้ีไดเผยแพรใหกับเครือขายบุคลากรสุขภาพ และ
เครือขายโรงเรียนแพทย โดยทีมประเมินภายนอก ไดชวยเผยแพรดวย  
     1.2  หนังสือโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพในแบบรามาธิบดี เปน
หนังสือที่จัดทําโดยคณะแพทย ฯ รามาธิบดี เนื้อหาภายในหนังสือบอกเลา
รูปธรรมดาน HP ในบริบทของรามาธิบดี อาทิเชน นโยบาย/โครงสรางและ
ผูรับผิดชอบงานดานสรางเสริมสุขภาพ ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริม
สุขภาพ การสรางและจัดการองครวมท่ีมีผลตอการพัฒนาสุขภาพของสังคม 
การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงผลิตแพทยที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
สรางเสริมสุขภาพ แนวคิด HP ในคณะแพทย รพ.รามาธิบดี และแนวคิดการ
พัฒนางานดานการชี้นําสังคมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (ไมระบุปที่พิมพ
และจํานวนพิมพ) 
     1.3  หนังสือสรุปงานเครือขายกิจการนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 
ระยะท่ี 1 โดย รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ประธานเครือขายกิจการ
นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย (ไมระบุปที่พิมพและจํานวนพิมพ) เปน
หนังสือจํานวน 49 หนา ซึ่งเครือขายกิจการนักศึกษาแพทยจัดใหมีการ
ประชุมสัมมนาประจําป 2552 เพื่อสรุปงานเครือขายระยะท่ี 1 เม่ือวันที่ 12-
14 พย.2552 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อ.เมือง จ.เชียงใหม 
 
     2.  การจัดประชุม/อบรม/การดําเนินงาน/ผลงานสําคัญตาง ๆ  มี
ดังนี้คือ   
     2.1  การประชุมพัฒนา/บูรณาการตัวช้ีวัดดานการสรางเสริมสุขภาพ เม่ือ
วันที่ 22 กย.2552 มีผูเขารวม 32 คน ณ หองมาโคโปโล โรงแรมรามาดาเด
มา กรุงเทพฯ พบวา การประชุมคร้ังนี้ ทําใหเกิดการบูรณาการตัวช้ีวัดดาน 
HP เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองของคณะแพทยฯ ตาง ๆ ตาม
บริบทของตน และมีการคํานึงถึงผลลัพธของกลุมเปาหมายของโรงเรียน
แพทยสรางเสริมสุขภาพ 3 ดาน ไดแก ดานนักศึกษา องคความรูและชุมชน 



สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 5 

     2.2  การสัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 5 เม่ือวันที่ 29 
ตค.52 มีผูเขารวมประชุม 101 คน ประกอบไปดวยกลุมเปาหมาย ดังนี้ คณะ
แพทยฯ 18 แหง รพ.รวมผลิต และศูนยแพทยฯช้ันคลินิค จัด ณ อาคารศูนย
การแพทยสิริกิต์ิ คณะแพทย ฯ รามา พบวา การจัดแบงกลุมโรงเรียนแพทย
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมคณะแพทยศาสตรเปดใหม วิทยาลัยแพทยศาสตร
รังสิตและโรงพยาบาลรวมผลิต กลุมคณะแพทยฯ อื่นๆ และโรงพยาบาลรวม
ผลิต และกลุมเครือขายของแผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ทั้ง 3 
กลุมมีขอเสนอเก่ียวกับการปรับลดและเพิ่มรายละเอียดใน Progress 
Marker จากเดิมทั้ง 13 ขอ ใหมีความชัดเจนขึ้น เนื่องจากบางขอที่ประชุมมี
ความเห็นวายากตอการปฏิบัติไดจริง 
     2.3  การประชุมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่แผนงานและเครือขาย เม่ือวันที่ 25 พย.52 ณ รพ. จุฬาลงกรณ มี
เจาหนาที่เขารวมประชุม    8    คน เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับขอปฏิบัติใน
การบริหารแผนงานและการบริหารการเงิน การบัญชีและพัสดุ และ
ตรวจสอบแกไขเอกสารหลักฐานทางการเงินตางๆ ใหถูกตอง กอนท่ีจะสง
ให สสส. โดยเจาหนาท่ีประจําทุกคนมีโอกาสไดการแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ประสบการณจริงและชวยกันคนหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น มี
ความสัมพันธท่ีดีตอกันและมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
     2.4  การประชุมปรึกษาหารือกับคณะแพทย ฯ เปดใหม และโครงการ
ผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท เม่ือวันที่ 27 พย.52 ณ อาคารสถาบันรวมผลิต
แพทย วิทยาลัยแพทยศาสตร ม.รังสิต มีผูเขารวมประชุม   36 คน ประเด็น
สําคัญคือคณะกรรมการพัฒนาดาน HP ของโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาว
ชนบท จะรวมกันศึกษาและพัฒนาใหเกิดเปนรูปธรรม เพื่อใหสอดคลองกับ
การดําเนินงานของแผนงานโรงเรียนแพทย ฯ 4 ประเด็นสําคัญ คือ ดาน
เนื้อหาหลักสูตร, วิธีจัดการเรียนการสอน, วิธีการติดตามและประเมินผล 
และพัฒนาดานอื่นๆ ที่แผนงานฯ ไดวางไวเพื่อนําไปสูการเปน “โรงเรียน
แพทยสรางเสริมสุขภาพ”  โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการรวบรวมองค
ความรูและจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง 
     2 . 5   การประ ชุมแลก เป ล่ียน เ รียน รู ด าน  HP และการประ ชุม
คณะกรรมการกํากับทิศทาง คร้ังที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 3 ธค.52 ณ หองประชุม
ณีนา-นิรันดรวิชย วพม.  มีคณะกรรมการเขารวม 14  คน ตัวแทนจากคณะ
แพทยศาสตรตางๆ 23 คน พบวา มีวาระสําคัญคือ  การนําเสนอการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของ วพม.  การรายงานความกาวหนาของ
แผนงาน ฯ และเครือขาย และการรวมกันพิจารณาการปรับแผนงาน เม่ือ
สสส.อนุมัติขอตกลงการทํางานของแผนงาน ฯ ปที่ 2 และปที่ 3 ภายใน
วงเงิน 22,320,900 บาท  
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     2.6  การประชุมคณะทํางานสัญจร คร้ังที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 11 ธค.52 ณ 
คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีผูเขารวมประชุม  12   คน  มี
การนําเสนอการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของคณะแพทย   
ม.ธรรมศาสตร ตาม progress marker 13 ขอ ของแผนงานฯ พบวามี
นโยบายดาน HP มีการจัดต้ังคณะกรรมการ สสส. และมีการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาแพทยและบุคลากร   และรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของเครือขายการจัดการความรูและระบบฐานขอมูลสุขภาพ 
     2.7  การรณรงคการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันไขหวัดใหญสาย
พันธุใหมในบุคลากรทางการแพทยและการจัดทําส่ือการรณรงคดานการ
สรางเสริมสุขภาพในวัยทํางาน ดําเนินการโดยเครือขายอาชีวอนามัย 
     2.8  การมีกรอบแนวทางและความตองการของสังคมในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหลังปริญญาในสาขาอาชีวเวชศาสตร ซึ่งเปนขอสรุปที่ไดจาก
การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรดานอาชีวเวชศาสตรแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 3 
สค.52 เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีแพทยสาขานี้เพียง 100 คน จาก
เปาหมายที่ควรมีไมตํ่ากวา 500 คน 

 

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

ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/ผลกระทบที่สําคัญของแผนงาน  คณะ/สถาบัน และ

เครือขายเชิงประเด็น ที่เกิดขึ้น มีดังนี้คือ 

     1)  คณะแพทย ม.นเรศวร  มีหลักสูตรการเรียนการสอน/รายวิชาดาน

การสรางเสริมสุขภาพสําหรับนิสิต ต้ังแตชั้นปรีคลินิก โดยสอนใหนิสิตรูจัก

การวิเคราะหปญหาสุขภาพ วิเคราะหปจจัยกําหนดสุขภาพในหลาย ๆ ระดับ 

หลายมิติ และ สามารถวางแผนในการทํา intervention ในมิติตาง ๆ อยาง

ครบวงจร จากการฟงนําเสนอของนิสิต พบวา  นิสิตเกิดความรูความเขาใจ

ใหม ๆ เก่ียวกับ “สุขภาพ” ในความใหมอยางเปนระบบ นอกจากน้ี ก็ยังมี 

กิจกรรมนอกหลักสูตร 90 ชั่วโมง แบงเปน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 30 

ชั่วโมงและ กิจกรรมของคณะ 40 ชั่วโมง  และ กิจกรรมของนิสิตโดยใหนิสิต

เลือกตามความสนใจ 20 ชั่วโมง โดยเร่ิมมาประมาณ 2 ป ซึ่งทําใหนิสิตมี

เวลาทํากิจกรรม/การเรียนรูเก่ียวกับ HP มากขึ้น ในสวนการเรียนการสอน 

Palliative Care เปนหลักสูตรของนักศึกษาแพทยชั้นป 4 ปจจุบันดําเนินการ

สอนเปนรุนที่ 3 รุนละ 30 คน นอกจากนั้นมีการจัดบริการดาน HP ตาง ๆ   

ใหแกนิสิตแพทย อาทิ การจัดสุขภาพสัญจรประจําหอพัก มีกิจกรรมการให

ความรู โดยกิจกรรมในปนี้ เนนเร่ืองอนามัยเจริญพันธ กิจกรรมใหความรูทาง

เสียงตามสาย การจัดอบรมแกนนําเพื่อเปนส่ือกลางระหวางตัวเองกับเพื่อน 

การสํารวจลูกน้ํายุงลาย และการจัดทําโครงการลดน้ําหนัก  ฯลฯ 
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     2)  คณะแพทย ม.สงขลา ฯ มีความโดดเดนในเร่ือง Palliative Care 

ซึ่งทําอยูเดิมแลว แตเม่ือมีทุนจาก สสส.เขามา ทําใหขับเคล่ือนงานไดมาก

ขึ้นและงายขึ้น โดยมีหนวยชีวันตาภิบาล เปนหนวยงานท่ีทําการดูแลผูปวย

ระยะสุดทายใน รพ. สงขลานครินทร สําหรับในคณะแพทย  ฯ พบวา มีความ

พยายามในการขับเคล่ือนเชิงระบบและเชิงโครงสราง  มีการแตงต้ังคณะ กก. 

อํานวยการโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งมีคณบดีเปนประธาน มีรอง

ฝายบริหาร รองฝายพัฒนาบุคลากร รองฝายโรงพยาบาล รองฝายวิชาการ 

และรองฝายกิจการนักศึกษา เปนกรรมการอํานวยการ และมีกรรมการ

ติดตามประเมินผลอีก 1 ชุด   อยางไรก็ตาม พบวา การส่ือสารภายในองคกร

ยังไมทั่วถึง แตละฝายยังไมคอยทราบกันวา ใครทําอะไร ผลที่เกิดขึ้นโดยรวม

คืออะไร หมายถึงอะไร จึงควรพูดคุยแลกเปล่ียน-เช่ือมโยงกันใหมากยิ่งขึ้น 

เพราะคณะแพทย ฯ มอ. มีขอดีและมีการเปล่ียนแปลง-พัฒนาการในดาน

ตาง ๆ ที่เช่ือมโยงกับแนวคิด HP หลายดาน อาทิเชน การเรียนการสอน การ

เปดหลักสูตรสรางเสริมสุขภาพ การปรับส่ิงแวดลอม การรณรงคเร่ืองอาหาร

สุขภาพ ฯลฯ  

 

สําหรับเครือขายเชิงประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  พอมีผลงาน/ผลลัพธ ในดาน

ตาง ๆ ดังนี้คือ   

     1)  เครือขายอาชีวอนามัย  (Occupational Health Network - OHN) 

ไดแก 1) การพัฒนาตอยอดโปรแกรมฐานขอมูลสุขภาพบุคลากร โดยมี

ผูรับผิดชอบหลัก คือ ผศ.นพ.วิโรจน จรัสรังษี ผูชวยคณบดีดานสรางเสริม

สุขภาพ คณะแพทยศาสตร จุฬา ฯ 2) การจัดทําเกณฑมาตรฐานการเรียน

การสอนหัวขอดานอาชีวเวชศาสตร/อาชีวอนามัยในหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ซึ่งเปนขอสรุปที่ไดจากการสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนดาน

อาชีวเวชศาสตร/อาชีวอนามัยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เม่ือวันที่ 4 

กย.52 ณ โรงแรมแกรนด มิลเลเนียม ซึ่งขอสรุปจะถูกสงไปยังคณะแพทย

ตางๆ เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  

     2)  เครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทาย  (Palliative Care Network 

- PCN)  มีกิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม  โดยพบวา  

กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะหสถานการณการจัดการเรียนการสอนดาน 

Palliative Care เครือขายมีการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามสําหรับ

กลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมอาจารย กลุมนิสิตแพทย  
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กิจกรรมที่ 3 : การขยายเครือขาย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย 1) มี

การจัดประชุมเครือขาย Palliative Care ในโรงเรียนแพทยคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 

14 สค.52 ณ รพ. ศิริราช หัวขอ PAIN EDUCATION : THE GATEWAY TO 

PALLIATIVE CARE มีผูเขารวมประชุม 68 คน พบวา การแลกเปล่ียน

ประสบการณรวมกันเก่ียวกับเร่ืองนี้ จะนําไปสูการผลักดันเขาสูการเรียนการ

สอนในหลักสูตรโรงเรียนแพทยตอไป 2) นอกเหนือจากการจัดทํา website 

ของเครือขายในคร่ึงปแรกแลว ยังมีการจัดทํา weblog ของเครือขาย 

http://gotoknow.org/blog/ms-pcare เพื่อบันทึกและแลกเปลี่ยน

ประสบการณการทํางานของสมาชิกเครือขายกับประชาชนทั่วไป 3) การ

จัดทํา mailgroup ของเครือขายสําหรับสงขอมูลใหสมาชิกเปนประจําเดือน

ละ 2 คร้ัง ปจจุบันเครือขายมีสมาชิก mailgroup จํานวน 155 คน 

กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาตอยอดสรางผูเช่ียวชาญดาน Palliative Care มี

การจัดอบรม intensive course in basic palliative care for medical 

teachers เม่ือวันที่ 7-11 พย. 52 ณ โรงพยาบาลจุฬา ฯ มีผูเขารวมประชุม 

40 คน ประกอบไปดวย อาจารยจากคณะแพทยตาง ๆ และ โรงพยาบาลสมทบ 

กิจกรรมที่ 5 : การบริหารโครงการ มีการจัดทําแบบประเมินสําหรับฝาย

การศึกษาของโรงเรียนแพทยและใบสมัครสมาชิกเครือขายสําหรับอาจารย

ผูสอน พยาบาลและ บุคลากรแกนนํา เพื่อเนนการวัดผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินโครงการตามแนวทางแผนท่ีผลลัพธ 

     3)  เครือขายนิสิต-นักศึกษา (Students Network - SN) ไดใหการ

อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพสําหรับนิสิตนักศึกษาแพทย 

จํานวน 6 โครงการ รวมเปนเงิน 685,900 บาท สําหรับการจัดทําฐานขอมูล

พฤติกรรมสุขภาพนิสิตนักศึกษาแพทยในประเทศไทย ไดเร่ิมมีการจัดทํา

แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพและปจจุบันอยูในชวงดําเนินการเก็บขอมูล 

ต้ังแตเดือน ตค.52 ซึ่งฐานขอมูลนี้จะเสร็จสมบูรณประมาณเดือน มีค.53 

และในชวงครึ่งปหลังเครือขายไดมีการจัดประชุมตางๆ ดังนี้ 

     3.1  การประชุมเจาหนาที่กิจการนิสิต/นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 

คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 9 กย.52 ณ หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ

แพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีผูเขารวมประชุม  34  คน พบวา 

เจาหนาที่กิจการนักศึกษา ทั้ง  18 สถาบันโรงเรียนแพทยรวมมือกันในการ

เตรียมความพรอมการจัดทําฐานขอมูลพฤติกรรมสุขภาพนิสิตนักศึกษา

แพทยในประเทศไทย โดยมีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

เปนผูรับผิดชอบการจัดทําฐานขอมูลนี้ 
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     3.2  การอบรมผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพเครือขายนิสิตนักศึกษา

แพทย เม่ือวันที่ 21-23 ตค.52 ณ โรงแรมรอยัลเจมส ศาลายา นครปฐม มี

ผูเขารวมประชุม 157 คน พบวา นิสิต/นักศึกษาแพทย ไดiรับการพัฒนา

ศักยภาพความเปนผูนํา  และคาดวาจะสามารถเปนผูนําในการสรางเสริม

สุขภาพตอไปในอนาคต 

     3.3   การจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ คร้ังที่ 23/2552 เม่ือวันที่ 23-25 ตค.52 

ณ ม.มหิดล ศาลายา (จัดโดย สโมสรนิสิตนักศึกษา คณะแพทยศาสตร   

ศิริราชพยาบาล รวมกับ คณะแพทย ฯ รามาธิบดี และสถาบันพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุข ) มีผูเขารวมกิจกรรม  3,000 คน  พบวา 

นักศึกษาแพทยทั้ง 19 สถาบัน (เพิ่มสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข) ไดมีการกระชับความสัมพันธอันดีตอกัน และรวมมือกันในการ

สรางเสริมสุขภาพของนิสิต/นักศึกษาแพทยทั้งดานราง 

กาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 

     3.4  การประชุมสัมมนาสรุปงานเครือขายกิจการนักศึกษาแพทยแหง

ประเทศไทย ระยะท่ี 1/2552 เม่ือวันที่ 12-14 พย.52 ณ หองประชุมทิพย

วิมาน โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อ.เมือง จ.เชียงใหม มีผูเขารวมประชุม 69 

คน จาก 17 สถาบัน ขาด ม.วลัยลักษณ และ ม. เทคโนโลยีสุรนารี พบวา 

ขอสรุปที่ไดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปผลการดําเนินงานจะ

นําไปสูการปรับปรุงแผนการดําเนินงานของเครือขายกิจการนักศึกษาแพทย 

ในระยะท่ี 2 ตอไป 

     4)  เครือขายการจัดการความรู (KM) จากการดําเนินงานของ

เครือขาย KM พบวา 1) มี website เผยแพรความรูสรางเสริมสุขภาพสู

ประชาชน http://kmmedschool.med.tu.ac.th ซึ่งปจจุบันบนเวปไซดมีเร่ือง

เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพประมาณ 50 เร่ือง 2) มีฐานขอมูลงานวิจัย

ดานการสรางเสริมสุขภาพประมาณ 1,000 เ ร่ือง จากสถาบันสมาชิก

เครือขาย 18 สถาบันที่เปนแหลงขอมูล 3) มีโปรแกรมจัดการขอมูลสุขภาพ

สวนบุคคล ซึ่งจัดทําโดยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

เครือขายมีกิจกรรมการจัดประชุม ดังนี้ 

     4.1  การประชุมเครือขายโรงเรียนแพทยดานการจัดการความรูและ

ฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุขภาพ คร้ังท่ี 4/2552 กิจกรรม   

“การแลกเปล่ียนเรียนรูเตรียมและประเมินคุณภาพการศึกษา” เม่ือวันที่ 21 

สค.52 ณ หองประชุมณีนานิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ชั้น 3  

วพม. มีผูเขารวมประชุม 38 คน จาก 16 สถาบัน ขาดคณะแพทย มวล.และ
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ม.นราธิวาสราชนครินทร  พบวา  กิจกรรมการประชุมในวันนี้ เปนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ

รางวัลคุณภาพประเทศไทย (TQA) และมีการปรึกษาหารือเร่ืองการพัฒนา 

website ของเครือขายเพื่อใหเปนชองทางการเผยแพรองคความรูดานการ

สรางเสริมสุขภาพไปสูประชาชนใหไดมากที่สุด 

     4.2  การประชุมเครือขายโรงเรียนแพทยดานการจัดการความรูและ

ฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 5/2552 กิจกรรม “เรียนรูกับ

จุฬา” เม่ือวันที่ 27 พย.52 ณ หองประชุม 304 ชั้น 3 ตึก มีผูเขารวมประชุม 

59 คน จาก 17 สถาบัน ขาดคณะแพทยศาสตร ม.นราธิวาสราชนครินทร 

พบวา แตละคณะแพทยมีการทบทวนและประเมินพันธกิจตาม outcome 

mapping 3 ระดับ ดังนี้ 

     1)  ระดับตน มีจํานวน 9 สถาบัน ที่มีทีม KM ในทุกคณะแพทยที่ไดรับ

การยอมรับ และ มีกิจกรรม KM 

     2)  ระดับกลาง มีจํานวน 5 สถาบัน ที่มีกิจกรรม KM อยางตอเนื่องและมี

การนํา KM ไปใชพัฒนางานคณะ 

     3)  ระดับสูง มีจํานวน 1 สถาบัน ที่เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร 

คณะแพทยตาง ๆ และเปนองคกรแหงการเรียนรูนําสู TQA และไมระบุระดับ

อีกจํานวน 3 สถาบัน 
 

4.  ปญหา/ อุปสรรค/ จุดออน/ 
สิ่งที่เปนหวง/ขอพึงระวัง 

     1)  สถาบันตาง ๆ ที่อยูในเครือขาย ฯ มีความพยายามท่ีจะปรับการ
ทํางาน การใหบริการ การเรียนการสอน  การปรับเปล่ียน-สรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดลอม การทํางานรวมกับชุมชน และ/
หรือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อมุงสูการเปนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 
แตยังคงมีจุดออนในเร่ืองการส่ือสารภายในองคกร และ การประชาสัมพันธ-
การกระทําการเชิงการส่ือสาร ภายในหนวยงานของตนเอง ใหคนภายนอก
และสมาชิกภายในหนวยงาน/องคกรของตนเองไดรับรู/รับทราบ หรือ ดึงเขา
มาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขับเคล่ือน ทําใหขาดการเชื่อมรอยประสาน
ความรวมมือ ไมเกิดการเปล่ียนแปลงอยางทั่วถึง  (สวนหนึ่งเปนเพราะ
องคกรมีขนาดใหญดวย)และ ไมเกิดพลังเพียงพอท่ีจะเปล่ียนผานไปสูการ
เปนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพไดอยางสมบูรณ ตามที่คาดหวังไวใน
กรอบเวลาของแผนงาน ฯ  
     2)  ในชวงคร่ึงปหลัง การดําเนินงานในระดับ แผนงาน ฯ ลดนอยลง 
เนื่องจากไดกระจายงบประมาณไปใหเครือขายยอย จึงทําใหการทํางานของ
เครือขายยอยดําเนินไปไดอยางคอนขางเขมขน   อยางไรก็ดี  พบวา   
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การผลักดันการเชื่อมโยง การสรางกระบวนการเรียนรูที่ถูกทิศถูกทางจาก
หนวยประสานงานกลาง  ก็ยังคงมีความจําเปนอยู แตทั้งนี้ ก็ควรคํานึงถึง
ความแตกตางดานบริบทของแตละแหง   และ พยายามสนับสนุนให
สอดคลองกับบริบท ความตองการ เปนส่ิงที่สําคัญย่ิง ไมควรคาดหวังวา ทุก
แหงจะตองเหมือนกัน หรือ จะตองเขารวมทุกงาน ทุกรายการ ควรเปนการ
เช่ือมโยง แบบใหอิสระ 
     3)  การมุงทํางานตามตัวช้ีวัด และ/หรือ การขับเคล่ือนดวยการสื่อสาร
เก่ียวกับการบรรลุตัวช้ีวัดเพียงดานเดียว หรือ ใหน้ําหนักเก่ียวกับเร่ืองนี้
คอนขางมาก อาจทําใหมองขาม ละเลย มิติอื่น ๆ ที่มีความสําคัญไมย่ิง
หยอนไปกวากัน โดยไมรูตัว อาทิเชน การสรางพลังอํานาจเชิงบวกของคน 
กลุม องคกร (Empowerment)  และ การสรางส่ิงแวดลอมทางสังคม-
วัฒนธรรมที่เอื้อตอการเปล่ียนพฤติกรรม เปนตน  
     4)  การดําเนินการในบางดานที่เช่ือมโยงกับเครือขายเชิงประเด็น ดังเชน 
อาชีวอนามัย นิสิต-นักศึกษา Palliative Care และ KM  อาจทําใหการ
ขับเคล่ือนภายในคณะแพทยเปดใหม  ไมเปนไปตามธรรมชาติ และ/หรือ ไม
สอดคลองกับภาวะท่ีเปนจริง หรือ บริบทเฉพาะของแตละองคกร/แตละ
สถาบันที่เปดใหม จึงควรใหความสําคัญกับบริบทเฉพาะของแตละองคกร/
แตละสถาบันดวย โดยเฉพาะในเร่ืองการเอื้ออํานวย/สนับสนุน/แบงปน
ประสบการณใหเกิดการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการปรับกระบวนทัศนดาน
สุขภาพในแพทยพันธุใหม ไดอยางแทจริง มีความสําคัญอยางย่ิง  
     5)  การทํางานของบางสถาบัน/บางคณะ ยังเปนลักษณะการรณรงค 
และ การลองผิดลองถูกมากเกินไป ยังไมสามารถลงลึกได โรงเรียนแพทยแต
ละแหง อาจจะจําเปนตองหันกลับมาทบทวนการทํางาน หรือ ถอดบทเรียน
การทํางานในชวงที่ผานมารวมกัน โดยมีวิทยากรกระบวนการจากภายนอก
เขามาชวยอํานวยความสะดวก และ เช่ือมรอย ถักทอประสบการณ ประสาน 
เพื่อใหเกิดพลังการเรียนรู และพลังการเปล่ียนแปลงรวมกันไดอยางแทจริง  

     6)  การเปล่ียนผานเปนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ จําเปนจะตอง

เกิดสาระสําคัญหลัก ๆ 2-3 ดาน คือ 1. กระบวนทัศนเก่ียวกับ “สุขภาพ” 

หรือ เกิดความเขาใจ “สุขภาพ” และ/หรือ “ภาวะสุขภาพ” ในความหมาย

ใหม ที่มีปฏิสัมพันธระหวางปจจัย-ตัวแปรตาง ๆ ที่สลับซับซอน หลายระดับ

ทั้งระดับปจเจก ระดับครอบครัว กลุม-องคกร หนวยงาน/สถาบัน พื้นที่ 

ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และสังคมโลก 2. ความรูความเขาใจ/องค

ความรูเก่ียวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอม   

( โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ที่เอื้อซึ่งกันและกัน 

หรือ ขัดแยงกัน ระหวางคนและส่ิงแวดลอม-สภาพแวดลอมรอบตัวของเขา)  
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ซึ่งทั้งสองเร่ืองตองการความรูความเขาใจที่ลึกซ้ึง จึงควรจะมีการศึกษา-

วิเคราะหรวมกัน วา ในปจจุบัน เราเขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนพฤติกรรมของ

มนุษยและส่ิงแวดลอม ของมนุษยแลว มากนอยแคไหน  แนวคิดและทฤษฎี

ตาง ๆ ที่มีอยูจะนํามาใชไดอยางไร ใชแลวจะไดผลอยางไร ฯลฯ  ทั้งนี้ เพื่อ

กาวขามจากการทํางานเชิงการรณรงค ที่ใหผลระดับกวาง ระยะส้ัน แตไม

เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงลึก และ ไมนําไปสู สังคม-โรงรียนแพทยสราง

เสริมสุขภาพ      
        

5.  ขอสังเกต/ขอเสนอแนะตอ
การพัฒนาแผนงาน/        
การขับเคลื่อนทุกระดับให
ไดผลมากยิ่งขึ้น/ดียิง่ขึ้น 

     1)  เครือขายการจัดการความรู ยังไมไดดําเนินการจัดการความรู หรือ 
ยังใหความสําคัญกับตัวความรูที่เกิดขึ้นจากประสบการณ (Experience-
based Knowledge) ของแตละโครงการ แตละคน แตละกลุม-องคกร แตละ
สถาบันนอยไป  และ/หรือ ยังไมคอยมีการจัดการความรูที่เกิดขึ้นอันเปนผล
มาจากการขับเคล่ือนโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ ใหกับแผนงาน คณะ-
สถาบัน-องคกร และ เครือขายยอยที่มีอยู มากเทาใดนัก  อนัดับแรก  นาจะมี
การจัด KM ใหกับเครือขาย Palliative Care เพราะมีความตองการ/มี
ขอเสนอแนะเขามาดวย    
     2)  ควรมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู-เช่ือมโยงระหวางเครือขายยอยตาง ๆ 
เปนชวง ๆ  โดยนํารูปธรรมความสําเร็จ ความคืบหนา ของแตละเครือขาย
ยอยมานําเสนอ เพื่อใหเกิดการไหลเวียนของขอมูล ขาวสาร ความรู 
ความกาวหนา และ เพื่อเปนการยกระดับพลังศักยภาพของเครือขายใหมี
มากย่ิงขึ้น  
     3)  การเปนตัวแทนของแตละคณะ/สถาบัน ฯ  เพื่อเขามาเช่ือมโยง-เรียนรู
รวมกับคณะ/สถาบันอื่น ๆ และ เช่ือมรอยเครือขายตรงสวนกลาง หรือ การมี
ตัวแทนที่มีคุณลักษณะตรงกับเร่ืองที่ทํา ประเด็นที่ขับเคล่ือน มีความสําคัญ
เปนอยางย่ิง บุคลิกของ key actors หลักในระดับคณะ ฯ ควรเปนคนที่มี
ความสามารถและใหความสนใจกับการกระทําการเชิงการส่ือสาร และ การ
เพิ่มพลังของมนุษย  
     4)  การใหความสําคัญกับเร่ืองขอมูล และ/หรือ การจัดทําฐานขอมูลใน
ดานตาง ๆ เปนเร่ืองที่ดี  แตควรจะตองมีความระมัดระวังสูงมาก ไมใชให
ความสําคัญกับตัวเลข หรือ ขอมูล มากจนเกินไป จนละเลยความเคล่ือนไหว 
ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เปนนามธรรม (เชน ความสุข ความรัก 
ความสามัคคี ฯลฯ) ความเปนพลวัติของคน ความมีชีวิตจิตใจ-ความรูสึกนึก
คิด  ซึ่งสาระตรงนี้ อาจถูกละเลยไปได ถามองไมเห็น หรือ ไมเกิดการปรับ
กระบวนทัศนในการเขาสูความรูและความจริงอันสลับซับซอนของมนุษยและสังคม  
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โดยสรุป :  ขอมูลเชิงปริมาณ ที่เครือขายตาง ๆ พยายามเก็บ/จัดทํา
ฐานขอมูล เพื่อนํามาใชวัดในดานตาง ๆ นั้น ควรไดรับการใหคุณคาในระดับ
ที่เหมาะสม หรือ ไมมากไปกวา การใหความสําคัญกับการกระทําการเชิงการ
ส่ือสาร (Communicative Action) ที่นาจะนําพาองคกรและเครือขายไปสู
การเช่ือมรอยพลังกัน บนพื้นฐานของความรัก ความเขาใจ ความเอื้ออาทร 
การแบงปน และ การเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ในฐานะท่ีเปนสังคมมนุษย ที่
ตองการอยูรวมกันอยางสันติสุข และ เกิดแสงสวางทางปญญา ไดอยาง
แทจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รวมช่ืนชมผลการทํางานและสัมภาษณคณบดี

และทีมงาน คณะแพทยศาสตร ม.นเรศวร 

วันที่ 21 กย.52 

การสัมมนาโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 5 

วันที่ 29 ตค.52 

นพ.สกล  สิงหะ 

รวมนําเสนอผลการทํางานของเครือขาย Palliative Care      

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วันที่ 1 ธค.52 
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      แผนงานเครือขายพยาบาลศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
         ระยะที ่2  พ.ศ. 2551 – 2554   (ชวงเวลาการประเมินคร้ังนี้ คือ การประเมินการทํางาน    

         ในชวงระหวาง เดือน พ.ค. 2551 – ก.ค. 2552) 

 
1.  ภาพรวมของแผนงาน 

 

สถานภาพ  เปนการดําเนินงานระยะท่ีสอง เวลา 3 ป (พ.ค. 51 – ม.ค. 54) 

เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 45,000,000 บาท ในชวงที่ทําการประเมิน (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2552) พบวา การเปลี่ยนแปลงหลัก คือ การกําหนดวิสัยทัศน

แผนงานเปน “การพัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพ” การดําเนินงานในระยะน้ีครอบคลุมการทํางาน 3 ดาน หรือ ที่

แผนงานเรียกวา 3 สรางคือ 1) สรางพยาบาลที่มีแนวคิดและสมรรถนะ

สรางเสริมสุขภาพ(การศึกษาหลักสูตร 3 ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา/

เฉพาะทาง) 2) สรางผลงาน(นวัตกรรมและวิจัย สรางเสริมสุขภาพย่ังยืน)  

3) สรางนโยบาย ทิศทางการวิจัย/แผนที่การวิจัย และการจัดการศึกษา

พยาบาลศาสตร 3 หลักสูตร  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 4 ดาน ไดแก 

     1.  สรางองคความรูและนวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (S-1) 

     2.  สรางพยาบาลที่มีสมรรถนะสรางเสริมสุขภาพ (S-2) 

     3.  สรางพลังภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ (S-3) 

     4.  สรางนโยบายสุขภาพสังคม(สุขภาวะสังคม)  (S-4) 

     กลุมเปาหมาย  ประกอบดวย คณะพยาบาลศาสตร 21 สถาบัน

กระจายอยูทั่วประเทศ รวมทั้งมีภาคียุทธศาสตร ไดแก สภาการพยาบาล 

เครือขายสหวิชาชีพ สสส. สมาคมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 

      แผนงานฯ ไดกําหนดการสนับสนุนชุดโครงการ/โครงการนวัตกรรม

และวิจัย ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรและเปาหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนงานฯ 

ดังนี้ 

     1.  ชุดโครงการ/โครงการพัฒนาฐานขอมูลและสังเคราะหชุดความรูดาน

การสรางเสริมสุขภาพ (S-1) 

     2.  ชุดโครงการ/โครงการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สราง

สมรรถนะการสรางเสริมสุขภาพ (โครงการเชิงรุกและเชิงรับที่เปนไปตามแผน

ที่ทิศทางการวิจัย) (S-2) 

     3.  ชุดโครงการ/โครงการวิจัยและนวัตกรรมบริการสุขภาพแหลงฝก

ภาคปฏิบัติที่สรางสมรรถนะการสรางเสริมสุขภาพในกลุมเปาหมาย (S-2) 
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     4.  ชุดโครงการ/โครงการสนับสนุนการเผยแพรความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพในวารสารทางการพยาบาล (S-3) 
     5.  ชุดโครงการ/โครงการสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย/องคกรสรางเสริม (S-3) 
     6.  ชุดโครงการ/โครงการองคกรนักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษาสรางเสริมสุขภาพ (S-3) 
     7.  ชุดโครงการ/โครงการสถานแหลงฝกภาคปฏิบัติสรางเสริมสุขภาพ   (S-3) 
     8.  ชุดโครงการ/โครงการ Child care center และอื่นๆ (S-3) 
     9.   ชุดโครงการ/โครงการสรางเสริมสุขภาพในเขตจังหวัดภาคใต อื่น  ๆ   (S-3) 
    10.  ชุดโครงการ/โครงการปองกัน-สรางเสริมสุขภาพในภาวะภัยพิบัติ/
ปองกันการระบาดโรคติดเชื้อตางๆ/ไขหวัด/อื่นๆ (S-3) 
    11.  อื่นๆ 
     การสนับสนุนโครงการในรอบท่ี 2 (ต.ค.– พ.ย.52) จํานวน 23 โครงการ
งบประมาณทั้งส้ิน 1,680,000 บาท การสนับสนุนโครงการในรอบท่ี 2 (ม.ค.-
ก.พ.53)จํานวน 110 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 19,323,776 บาท อยู
ระหวางรอปรับโครงการ 8 โครงการ โดยครอบคลุมการสนับสนุน 20 
สถาบันการศึกษา ยกเวนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรที่ไมขอรับการ
สนับสนุน  เนื่ อ งจากมีการสนับสนุนจากภายในสถาบันและนอก
สถาบันการศึกษาอยูแลว สวนใหญเปนการสนับสนุนในยุทธศาสตรที่ 3 
สรางพลังภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ(S-3) ยุทธศาสตรที่ 1 สราง
องคความรูและนวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (S-1) และยุทธศาสตรที่ 2 
สรางพยาบาลท่ีมีสมรรถนะสรางสุขภาพ (S-2) แตยังขาดการสนับสนุนใน
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางนโยบายสุขภาพสังคม(สุขภาวะสังคม) (S-4)  
      แผนงานทําการขับเคล่ือนผานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง 
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานแผนงานฯ การจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรูแบบสัญจรไปตามคณะ/สถาบันตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การจัดกิจกรรม
รณรงครวมลงช่ือคัดคานงาน TABINFO ASIA 2009 รวมกับเครือขาย 
เครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) เม่ือวันที่ 2-4 
พ.ย. 2552 การประชุมของคณบดีและหัวหนาสถาบันการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสต ร  (ทค .พย . )  ค ร้ั ง ที่  7/ 2552 วั นที่  23 พ .ย .  52 ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     การส่ือสารของแผนงานมีชองทาง 2 ชองทาง คือ website: 
www.hpnn.kku.ac.th หรือการติดตอสอบถามไดจากผูจัดการแผนงาน
พัฒนาเครือขาย พย.สสส. สํานักงานประสานงานแผนงาน พย.สสส. ของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันจดหมายขาวของ
แผนงานฯ ขาดหายไป      
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     สําหรับการพิจารณาโครงการเพื่อรับการสนับสนุนนั้น แผนงานมีหลักการ

พิจารณาท่ีชัดเจน คือ พิจารณาตามยุทธศาสตร เปาหมายและตัวช้ีวัดทั้ง 11 

ชุด โดยแบงรอบการสนับสนุนโครงการ 2 รอบ ไดแก รอบที่ 1 ภายในเดือน

ตุลาคม 52 และรอบที่ 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ 53 

     กลุมเปาหมายสําคัญของแผนงานฯ  คือ  กลุมที่  1)  ผูบ ริหาร 
คณาจารย นิสิต-นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนในคณะ/สถาบันตางๆ 
จํานวน 21 คณะ กลุมที่ 2) สถาบันแหลงฝกภาคปฏิบัติ กลุมที่ 3) ประชาชน
ในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยและ/หรือประชาชน/สาธารณชนทั่วไป ฯลฯ 
     กลไกการบริหารจัดการ แผนงานฯ ไดกําหนด/จัดวางกลไกการบริหาร
จัดการ ดังนี้ คือ 
     1)  คณะกรรมการกํากับทิศทาง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิสาขา
ตางๆ และตัวแทนจาก สสส. จํานวน 12 ทาน ทําหนาที่ดูแล กํากับการ
ดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค มีการประชุม 2 ครั้ง ในวันที่ 25 
ก.ค. 52 และ 30 ต.ค. 52 ที่ผานมา 
     2)  คณะกรรมการดําเนินงานแผนงาน พย.สสส. ประกอบดวย 
ผูแทนสถาบัน 21 สถาบัน 
     3)  ทีมจัดการกลาง จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 1) รศ.ดร.วรรณภา 
ศรีธัญรัตน  2) รศ.ผองพรรณ อรุณแสง 3) รศ.ดร.เพ็ญจันทร เลิศรัตน  4) รศ.
พิมภา สุตรา และ5) น.ส.พัชราวลัย แกวสําราญ ผูชวยเลขานุการ  
     4)  ที่ปรึกษา ไดแก รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาที่ใหการแนะนําปรึกษากับทีมจัดการ
กลาง 
โดยสรุป  กลไกการบริหารจัดการในระดับตางๆ ดังกลาวยังมีการขับเคล่ือน
งานท่ีพยายามทําใหสอดคลองกันกับยุทธศาสตรที่กําหนดไวแตอยูระหวาง
การดำเนินงาน เปนชวงของการสรางกระบวนการเรียนรูการทํางานใหม
รวมกันระหวางทีมจัดการกลางกับคณะกรรมการดําเนินงานแผนงาน พย.
สสส. ซึ่งพบวา มีชองวางในการส่ือสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน 
    ขอสังเกตของผูประเมินภายนอก พบวา แผนงานฯยังขาดกลยุทธการ
บริหารจัดการแผนงานฯ เชิงรุก และ ยังไมสามารถเขาถึงแกนหลัก หรือ 
บุคลากรในระดับตาง ๆ ของแตละคณะ-สถาบัน ได 

     ความคืบหนาหลักๆ ของแผนงาน  คือ 

     1)  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง  ดังนี้ 

     -  วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ สถาบันวิจัย

จุฬาภรณ มีผูเขารวมประชุม จํานวน 13 คน ประกอบดวย  1) ประธาน   

(ศ .เกียรติคุณ  ดร .วิจิตร  ศรีสุวรรณ) 2) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน (รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย) 3) ผูจัดการแผนงาน

และทีมงาน 4) ผูอํานวยการ สํานักสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพและบริการ

สุขภาพ สสส. (คุณเบญจมาภรณ จันทรพัฒน) และเจาหนาที่ (คุณอุดม  

วงษสิงห) 5) ผูแทน นพ.วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย และ 6) ทีมประเมิน

ภายนอก ไดแก รศ.อรทัย อาจอ่ํา  รศ.ระพีพรรณ คําหอม และน.ส.วีรญา 

เดชเฟอง   

     สาระสําคัญของการประชุม คือ  1) การรับรองผูจัดการแผนงานฯ อยาง

เปนทางการ 2) การทบทวนรายชื่อผูแทนสถาบัน 21 สถาบัน พบวา มีการ

เปล่ียนแปลงผูแทนสถาบันในบางสถาบัน 3) รายงานความกาวหนางวดงาน

ที่ 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 52) 4) เสนอรางขอเสนอแผนงาน พย.สสส. ระยะที่ 

2.2  บูรณาการเพิ่มเติมจากระยะที่ 1 และระยะท่ี 2.1 ภายใตกรอบแนวคิด

การดําเนินงาน Health promotion for all – All for health promotion 

พบวา เปนการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหมีการเช่ือมโยงในประเด็นตอจาก

ระยะท่ี 2.1 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและตอยอด สวนของบรรยากาศของ

การประชุมอยางเปนกันเอง เปนไปในลักษณะการใหกําลังใจการทํางานตอ

คณะทํางานชุดใหม 5) การกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกํากับ

ทิศทางฯ คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 30 ต.ค. 52 เวลา 10.30-12.30 น. ณ หอง

ประชุมสภาการพยาบาล   

     -  วันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น. ณ สภาการพยาบาล 

จ.นนทบุรี เขารวมประชุม จํานวน 12 คน  ประกอบดวย สาระสําคัญของการ

ประชุม คือ การดําเนินการ Action Plan มาใหทางแผนงานฯ และการรับรอง

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาโครงการ  เกณฑการพิจารณาโครงการ

ที่เหมาะสมใหการสนับสนุน พรอมทั้งรายงานผลการพิจารณาโครงการ 
     2 )   การประ ชุมคณะกรรมการบริ ห า รแผนงานฯ  และ
คณะกรรมการดําเนินการ พย.สสส.  ไดแก   

     -  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 ณ สภาการพยาบาล จ.นนทบุรี  เปน

การประชุมรวมกันเพื่อเปดตัวคณะกรรมการดําเนินงาน พย.สสส.ชุดใหม 

จากตัวแทน 21 สถาบันการศึกษาและทีมจัดการแผนงานฯ  

     -  วันที่ 23 ธันวาคม 2552  เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม   

ริชมอนด จ.นนทบุรี ผูเขารวมประชุม  จํานวน 32 คน สาระสําคัญของการ

ประ ชุม  คื อ   การ กํ าหนดบทบาทหน าที่ ข อ งคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการรวมกันและการเตรียม Research and Innovation 

Mapping ของแผนงานฯ  
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     3)  การเขารวมการประชุมรณรงคตอตานงาน TABINFO เวลา 

10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง จํานวน 36 คน 

สาระสําคัญของการประชุมคือ ส่ิงท่ีเครือขายสหวิชาชีพจะดําเนินการ

เคล่ือนไหวเพ่ือตอตานการจัดงาน TABINFO 2009 เชน  แตละแผนงาน
ชวยรวบรวมรายชื่อและประชาสัมพันธเพ่ือสรางความตระหนักใหเครือขาย
ของตนเห็นความสําคัญและรวมประกาศตนเปนองคกรคัดคานการจัดงาน 
TABINFO 2009 ตอไป  
     4)  การเขารวม “ตลาดนัดวิจัยสูสังคมสุขภาวะ (Research Market 

Place)” และประชาสัมพันธรณรงคลงช่ือตอตานงาน TABINFO เม่ือวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ

เผยแพร ประชาสัมพันธ แนวทางการสรางเสริมสุขภาพของแผนงานฯ การ

ดําเนินงานของแผนงานฯ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 

ผลงานการวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลตางๆ ซึ่งไดรับการสนับสุนนการ

จัดงานโดย สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย สสส. สกว. 

วช.และสวรส.  

     5)  การทบทวนรายช่ือผูแทนสถาบันการศึกษา 21 สถาบัน ซึ่งมี

การเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมผูแทนสถาบันการศึกษาใหม 6 สถาบันและ

ผูแทนสถาบันการศึกษาเดิมจํานวน 15 สถาบัน 

 

2.  ผลงาน/ผลผลิต/ 
การดําเนินงานที่สาํคัญ 

 

ภาพรวมการดําเนินงานในระยะท่ี 2.2 เปนการปรับตัว ปรับวิธีคิด ปรับ

กระบวนการทํางานใหมเพื่อสรางความม่ันใจใหกับทิศทางการทํางานของ

คณะกรรมการดําเนินงานแผนงาน พย.สสส. โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

     1.  การจัดทําเอกสารแผนพับเผยแพรประชาสัมพันธ “แผนงาน

พัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะ

ที่ 2.2 (พ.ศ.2552-2554)” เพื่อเสนอวิสัยทัศน เปาหมายของแผนงานพัฒนา

เครือขายพย.สสส. ขอเสนอแนะในการเสนอโครงการระดับสถาบัน แนว

ทางการบริหารจัดการโครงการระดับสถาบันป พ.ศ.2552-2553 กรอบ

แนวคิดการดําเนินงานแผนพัฒนาเครือขาย พย.สสส.ระยะท่ี 2.2 และรายช่ือ

ผูแทนสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตรของรัฐจํานวน 21 สถาบันการศึกษา   
     2.  คูมือการบริหารจัดการโครงการและการบริหารการเงินของ
คณะกรรมการดํ า เนินงาน  พย .สสส .   ผ านการพิ จารณาโดย

คณะกรรมการดําเนินงานแผนงาน พย.สสส.คร้ังที่ 1/2552 วันที่ 29-30 

สิงหาคม 2552  
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     3.  การจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาบัน โดยใหแตละสถาบันมีการ
ทบทวนกิจกรรม/การดําเนินงาน เพื่อใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 4 
สราง และแผนงานเครือขาย พย.สสส. ระยะที่ 2.1 เชน เพิ่มกรรมการจาก
สาขาวิชาตางๆ จากสถาบันแหลงฝกหลักภาคปฏิบัติ องคกร และคณะฯ 
เพ่ิมกิจกรรมการประชาสัมพันธในกลุมตางๆไดทราบถึงการดําเนินงานของ
แผนงานฯ การจัดทํา/พัฒนาฐานขอมูลวิจัย/บทความ/ตํารา/ส่ือวิชาการ/อื่นๆ 
ดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบัน(รวมหรือแยกชุด Research 
mapping)ของสถาบันในกรณีที่มีฐานขอมูลขนาดใหญหรือยอนหลัง 5-10 ป 
เปนตน   
     4.  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ  ไดแก  โปสเตอร เชิญชวนสง
โครงการในชวงเร่ิมตนโครงการ  สปอตวิทยุ ที่ทางแผนงานฯ สงไปยังสถานี
วิทยุมหาวิทยาลัย สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และเสียงตาม
สายในคณะ – สถาบัน และ website :  www.hpnn.kku.ac.th  อันเปน
ชองทางส่ือสาร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของแผนงาน พย.สสส.กับ
ภาคีเครือขาย ทั้ง 21 สถาบันและภาคีเครือขายภายนอกแผนงานฯ ที่สนใจ
ไดรับทราบขอมูล เปนตน 
     5.  มีระบบฐานขอมูลของสถาบัน ที่ระบุความเช่ียวชาญในดานตางๆ
จาก 16 สถาบันมีเครือขายบุคลากรของ พย.สสส. ท้ังหมด 402 คนที่
กระจายตัวอยูทั่วประเทศท่ีจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนงานของระบบ
สุขภาพชุมชน สสส.และแผนงานเครือขายสุขภาพ สถาบันการศึกษาที่มี
จํานวนบุคลากรเปนเครือขายของแผนงานฯ 5 อันดับ ไดแก  
     1)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (จํานวน 115 ทาน)  
       2)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม (จํานวน 65 ทาน) 
       3)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (จํานวน 50 ทาน) 
       4)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จํานวน 39 ทาน) 
       5)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จํานวน 27 ทาน) 
     นอกจากนี้ยังพบวา มี 4 สถาบันการศึกษาท่ียังไมไดแจงฐานขอมูล ไดแก 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
     6.  การจัดทําแผนที่การวิจัย (Research Mapping) ของแผนงาน 
พย.สสส.เปน 5 เร่ือง ไดแก 1) เร่ืองการเสริมสรางพลังอํานาจบทบาทของ
พยาบาล (Individual Empowerment) 2) เร่ือง การเสริมสรางพลังอํานาจ
ของชุมชน (Community Empowerment) เนนความเปนหุนสวน/ความเปน
เจาของของคนในชุมชน และสรางเสริมพลังของคนในชุมชนเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติงานตางๆ 3) เร่ือง การสรางความเขมแข็งของระบบบริการสุขภาพ 
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(Health Service System Strengthening) เนนการใชยุทธศาสตรการสราง
การมีสวนรวมของคนท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพ 4) เร่ือง การสรางความ
รวมมือจากภาคสวนและการเปนหุนสวนของการสรางเสริมสุขภาพ   
(Inter sectored Collaboration and Partnership) เนนเปาหมายการทําให
เกิดการเปนเจาของรวมกัน 5) เร่ือง การเสริมสรางสมรรถนะการดูแลตนเอง
ของเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ (Capacity Building) เนนการสราง
สมรรถนะ กลไกที่จะพัฒนาสมรรถนะใหกับกลุมเปาหมายสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได  
     ความคืบหนาหลักๆ ของแผนงานทั้งระดับแผนงาน/เครือขายยอย/
ระดับคณะ/สถาบัน/องคกร  
     1)  การพิจารณาโครงการและการใหการสนับสนุนชุดโครงการ/
โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการทํางานของแผนงานฯ ผานกลไกการ
ดําเนินงานของผูแทนแตละสถาบัน 
     2)  การสนับสนุนยุทธศาสตรที่ 1 สรางองคความรูและนวัตกรรม
การสรางเสริมสุขภาพ (S-1) ไดแก ชุดโครงการสังเคราะหองคความรูดาน
การสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 5 ชุดโครงการ ไดแก 
     1.  โครงการการสรางเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดย 
ดร.เต็มดวง ชอยหิรัญ  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
     2.  โครงการการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระ
มาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     3.  โครงการการสรางเสริมสุขภาพในการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care) ผูปวยระยะสุดทาย โดย ผศ.ดร.วาสินี วิเศษฤทธิ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
     4.  โครงการการสรางเสริมสุขภาพในการดูแลแบบองครวม(Holistic 
Care) โดย รศ.ดร.อุไร หัถกิจ ม.สงขลานครินทร 
     5.  โครงการการสรางเสริมสุขภาพในวัยตางๆและพฤติกรรมสุขภาพ
อาจารย-นักศึกษา (องคกร/สถาบันการศึกษา 21 สถาบัน) โดย ผศ.ดร.
ฐิติณัฏฐ อัคคะเดชอนันต ม.เชียงใหม 
     3)  การสนับสนุนชุดโครงการการจัดทําวารสารดานการสรางเสริม
สุขภาพ ผานชองทางวารสารการพยาบาลของแตละสถาบันการศึกษา และ
การสรางเสริมใหสถาบันการศึกษาจัดทําเปนวารสารระดับตอเนื่องและวาระ
พิเศษ มีทั้งหมด 7 โครงการ ไดแก  
วาระตอเนื่อง 
     1.  การพัฒนาวารสารพยาบาลสาธารณสุขใหเปนวารสารแหงการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรค (รอบที่ 1) 15 สถาบัน (7 วารสาร) โดย   
ผศ.อาภาพร เผาวัฒนา ม.มหิดล 



    แผนงานคณะพยาบาลฯ  22 

     2.  การจัดทําวารสารเพื่อรวบรวมและเผยแพรความรูการสรางเสริม
สุขภาพครบรอบ  10 ป  สสส . (รอบที่  1)  โดย  ผศ .ดร .นงนุช  โอบะ   
ม.นเรศวร พิษณุโลก 
     3.  การเผยแพรความรูการสรางเสริมสุขภาพในวารสารพยาบาลศาสตร
และสุขภาพ โดย รศ.ดร.จินตนา ต้ังวรพงศชัย ม.ขอนแกน  
     4.  สรางเครือขายการสงเสริมสุขภาพผานการเผยแพรในวารสารสมาคม
พยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแกว   
ม.ขอนแกน 
     5.  การเผยแพรบทความและงานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมและการสราง
เสริมสุขภาพผานวารสารสภาการพยาบาล โดย รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจ
วัฒนา ม.แมฟาหลวง 
วาระพิเศษ 
     6.  การเผยแพรบทความวิชาการและบทความวิจัยเก่ียวกับการสราง
เสริมสุขภาพในรามาธิบดีพยาบาลสาร โดย ผศ.ดร.พรทิพย มาลาธรรม รพ.
รามาธิบดี ม.มหิดล   
     7.  วารสารพยาบาลศาสตรสรางเสริมสุขภาพ(ฉบับพิเศษ) โดย   
รศ.ดร.นงลักษณ   จินตนาดิลก   ม.มหิดล  

 

3.  ผลลัพธ / ผลสําเร็จสาํคัญ 
/ ผลกระทบ (outcomes / 
achievements / impact) 
 

สําหรับดานผลลัพธ / ผลสําเร็จ / ผลกระทบ ที่สําคัญของแผนงาน พบวา  

แผนงานน้ีประสบปญหาหลายประการ ทําใหการทํางานยังไมคอยบรรลุผล

ใด ๆ ที่นาสนใจ หรือ มองเห็นผลลัพธที่ชัดเจน สวนใหญเปนการทํางานแบบ

เสร็จไปเปนเร่ือง ๆ หมดโครงการ หมดเงิน หมดคน ไมเกิดการเรียนรู การ

ทบทวน-สรุปบทเรียน หรือ ถอดบทเรียน  ไมเกิดการตอยอด อยางไรก็ตาม 

พบความพยายามท่ีนาสนใจท่ีม.บูรพา และ มวล. ที่ไดมีโอกาสไปประเมิน

เม่ือเร็ว ๆ นี้ พบวา ไดเกิดความพยายามในการสรางพยาบาลพันธุใหม โดย

มีการปรับวิธีคิด  วิธีการเรียนการสอน และ/หรือ เสริมแงมุมใหม ๆ ในการ

เรียนการสอนไดพอสมควร อาทิเชน การสอนเร่ืองคนปกติ ไมใชมุงแตเร่ือง

โรค การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ดวยหลักธรรม การเสริมบุคลิกภาพ การ

ใชศิลปะในการเรียนและการดําเนินชีวิต โดยไดรับฟงผลการประเมินของ

นิสิตที่อาจารยผูดําเนินโครงการ เปนผูรับผิดชอบในการประเมิน แตยังไมมี

โอกาสไดสัมภาษณนิสิต-นักศึกษา  นอกจากน้ี ก็มีการขับเคล่ือนการเรียน

การสอนสุขภาพองครวมและการแพทยตะวันออก ที่ มอ. แตเปนส่ิงที่คณะ ฯ 

ดําเนินการมานานแลว ไมไดรับการสนับสนุนจากแผนงาน ฯ และ ยังไมมี

โอกาสไดประเมินจากตัวนักศึกษา  เชนกัน  
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4. ปญหา/ อุปสรรค/ จุดออน/
สิ่งที่เปนหวง 

     1.  ทัศนคติของบุคลากรตอการรับทุนสนับสนุนจากแผนงานฯ/
สสส. บางสวนเปนเชิงลบมากกวาเชิงบวก เชน สถาบันการศึกษาสวน
หนึ่งจะเปนสถาบันที่ต้ังมานาน เปนองคกรขนาดใหญ มีความพรอมดาน
ทรัพยากร(บุคลากร/เงิน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี)สูง ไดแก ม.มหิดล ม.
เชียงใหม ม.สงขลานครินทร ม.ขอนแกน ฯลฯ เนื่องจากสถาบันเหลานี้มี
ศักยภาพดานตาง ๆ มีทุนสูง และมีภารกิจงานมาก มีแหลงสนับสนุนการ
ทํางานจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถาบันขนาดใหญเหลานี้ จึงไม
เห็นความจําเปนในการรับทุนจาก พย.สสส. ดังสะทอนจากคําพูดวา  
     “การรับทุนจาก สสส. เปนภาระ มีขั้นตอนมาก ตองสงโครงการฯมาให
พิจารณา ถามีแกไขก็ตองสงกลับมาใหม การเซ็นสัญญาโครงการการไดรับ
งบประมาณสนับสนุน เม่ือทําเสร็จโครงการก็ตองรายงานหลายชุด มี
คณะกรรมการประเมินลงมาติดตามงาน อาจารยในคณะฯจึงไมอยากทํา
โครงการฯขอการสนบัสนุนจาก สสส.” นอกจากนี้  
     “สถาบันมีการสนับสนุนการทํางานในรูปแบบตางๆมาก ทําไมทัน ไม
อยากรับทุนจาก สสส.” เปนตน 
 
     ขอสังเกตของผูประเมินภายนอก พบวา สถาบันการศึกษาใหม ๆ ที่มี
อยูในแตละภูมิภาค เปนกลุมที่ตองการการสนับสนุนจาก สสส. และ สถาบัน
เหลานี้สวนใหญมีความพยายามในการริเร่ิม คิดคน ผลักดันงานของคณะฯ
ใหเปนที่รูจักแกประชาคมในระดับมหาวิทยาลัยและสาธารณะ อาทิเชน ม.
วลัยลักษณ ม.มหาสารคาม และ ม.บูรพา  เปนตน  
     2.  การส่ือสารระหวางแผนงานฯกับเครือขายสถาบันการศึกษา 
หรือผูแทนสถาบันการศึกษากับบุคลากรในคณะฯ หรือระหวาง
เครือขายสถาบันการศึกษา ทีมประเมินภายนอก ยังมีชองวางในการ
ส่ือสาร หรือการส่ือสารกับบุคลากรในคณะ ฯ เก่ียวกับการดําเนินโครงการ 
เชน หลักเกณฑการขออนุมัติโครงการฯ การเซ็นสัญญาเพื่อไดรับอนุมัติ
โครงการฯ จึงสงผลตอการรับรู ความเขาใจตอแผนงานฯในภาพรวม
โดยเฉพาะการส่ือสารวา สสส. เปนเพียงแหลงใหทุนสนับสนุนหลัก ซึ่ง
โดยความเปนจริง สสส. ใหความสําคัญตอกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
การทํางานท่ีตางจากงานประจําขององคกรฯ นอกจากนี้ พบวา ขอมูลใน 
website ยังไมทันตอการเคล่ือนไหว/สถานการณที่เปล่ียนแปลง 
     3.  ขาดการทํางานเชิงยุทธศาสตรการขับเคล่ือนเพ่ือสรางพลัง
ทวีคูณใหกับคณะทํางาน/สถาบันการศึกษา เนื่องจากแผนงานฯยังคงใช
วิธีการทํางานเดิม เชน การประชุมผานคณะกรรมการชุดตางๆเปนหลัก ยัง
ขาดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเครือขาย พย.สสส. ขาดเวทีการชื่นชม
ผลงานของเครือขายๆ ขาดการพัฒนาเครือขายฯท่ีมีความหลากหลายให
เปนไปตามยุทธศาสตรของแผนงานฯ 



    แผนงานคณะพยาบาลฯ  24 

     4.  การบริหารจัดการแผนงานฯเปนการทําหนาที่ของแหลงทุนให
การสนับสนุนกับเครือขาย พย.สสส. หรือเปนตัวกลางผานทุนจาก 
สสส.ไปยังสถาบันการศึกษา จึงสงผลใหแผนงานฯมีน้ําหนักเน้ืองานอยูที่
การพิจารณาโครงการฯ การปรับแกไขโครงการฯ การสนับสนุนงบประมาณ
ตามงวดงาน ซึ่งเปนการทํางานที่ไมกอใหเกิดพลังเครือขาย และ ผิด
วัตถุประสงคของ สสส. 
      5.  จํานวนโครงการมีมาก เปนโครงการลูกเจี๊ยบ กระจัดกระจาย 
แมวาแผนงานฯจะพยายามกระตุนใหแตละสถาบันการศึกษาไดมีโอกาสเขา
มามีสวนรวมขับเคล่ือนแผนงานฯ และตองมีกระบวนการประเมินติดตาม 
กํากับโครงการฯเพื่อผลักดันใหเขาสูแผนงานประจําของคณะฯ หรือ
สถาบันการศึกษา หรือสรางใหเกิดความตอเนื่องและความย่ังยืนของ
โครงการฯในระยะยาว 
     6.  ระยะเวลาการทํางานของแผนงานมีจํากัด แตมีจํานวน
โครงการมาก การทํางานจึงควรกําหนดเปาหมายและทิศทางของแผนงานฯ
ใหชัดเจน โดยเฉพาะในชวงการดําเนินงานโครงการฯกับการปดโครงการฯ 
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดปญหาโครงการลูกเจ๊ียบยังอยูระหวางดําเนินการหรือยัง
ไมส้ินสุดโครงการ และสงผลกระทบใหแผนงานฯตองปรับและขยายเวลาการ
ดําเนินงานออกไป  
     7.  บุคลากร/ทีมงานของแผนงานฯ ยังมีกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับแผนงานฯอ่ืนนอย ขอสังเกตของผูประเมินภายนอก พบวา 
บุคลากรของแผนงานฯยังมีกระบวนการทํางานที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในสถาบันการศึกษาเปนหลักแตยังขาดการขับเคล่ือนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษา/แผนงานฯอ่ืนๆนอยมาก จึงทํา
ใหการทํางานของแผนงานฯขาดการขับเคล่ือนงานรวมกับแผนงานฯอื่นๆ 
เชน แผนงานการพัฒนาตนแบบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในบริบท
ของพยาบาลชุมชนระยะท่ี 2 (แผนงานพยาบาลชุมชน) แผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (แผนงาน
คณะสาธารณสุขฯ) แผนงานโรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียน
แพทยไทยระยะท่ี 4 (แผนงานคณะแพทยศาสตร)     
  

5.  ขอเสนอแนะตอการพฒันา-
ปรับปรุงการทํางานของ
แผนงาน/ขอเสนอแนะตอ
สสส. 

     1.  ปรับทัศนคติของบุคลากรตอการรับทุนสนับสนุนจากแผนงานฯ/
สสส. ถาสามารถทําได : การสรางความเขาใจของบุคลากรคณะตอแหลง

ทุน  “สสส. มีความสําคัญ   ควรใหความสําคัญกับการสรางกระบวน

แลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร/ประชาชน/ชุมชนตอการสรางเสริมสุขภาพ” 

และ ควรทําความเขาใจวาทุนจาก สสส.เปนแหลงทุน ที่สงเสริมการทํางาน

ของเครือขาย ที่ไมสามารถใชงบปกติขององคกรได และท่ีสําคัญ สสส. 
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ตองการใหเกิดการทํางานในรูปเครือขายท่ีมีความเช่ือมโยง และเรียนรู

รวมกันเพื่อกาวไปสูการสรางพยาบาลพันธุใหมที่เขาใจเร่ืองสุขภาพแนวใหม

ไดอยางแทจริง  แตประเด็นสําคัญคือ คณะพยาบาล ฯ จํานวนหน่ึง และ/

หรือ สวนใหญ ยังคงมองวา  ไดทําเร่ืองสรางเสริมสุขภาพอยูแลว หรือ ทํา/

สอนดานนี้มานานแลว นอกจากนี้ การมีปญหาการบริหารจัดการจากศูนย

ประสานงานกลางในชวงที่ผานมา หรือ มีการปรับเปล่ียนทีมบริหารจัดการ

กลางบอยคร้ัง  ทําใหคณะตาง ๆ ไมตองการเขามาเช่ือม/เขามารวม เพราะ

มองวายุงยาก ส่ือสารกันไมคอยเขาใจ ทําใหเกิดความขัดแยง/แตกแยก และ 

อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ ทีมบริหารจัดการกลาง ไมคอยเขาใจเร่ืองการทํางาน

เครือขาย มองไมเห็นพลัง ไมเห็นความสําคัญของการส่ือสารเพื่อใหเกิด

ความเช่ือมโยง  ถาเปนไปได สสส. ควรยกเลิกการใหการสนับสนุนใน

ลักษณะที่เปนอยู  เพราะไมคุมคา และ ปรับเปนการใหการสนับสนุนลงไปใน

ระดับคณะ หรือ บางคณะ/บางแหงที่สนใจ มีศักยภาพ และ ควรเลือกบุคคล

ที่เหมาะสม ที่มีใจ มีวิธีคิด มีการเรียนรูสูง มีความรับผิดชอบตอองคกรและ

ตอสังคม และมีผลงานเปนที่ประจักษอยูแลวในระดับหนึ่ง    
     2.  เพ่ิมชองทางการส่ือสารระหวางแผนงานฯ กับเครือขาย
สถาบันการศึกษา หรือผูแทนสถาบันการศึกษากับบุคลากรในคณะฯ 
หรือระหวางเครือขายสถาบันการศึกษา/ทีมประเมินภายนอก เชน ทีม

จัดการกลางควรเพิ่มการส่ือสารระหวางบุคคลกับผูเก่ียวของ นอกเหนือจาก

การส่ือสารผาน Website เพื่อเพิ่มความเขาใจในกระบวนการทํางาน เพิ่ม

การแลกเปล่ียนเรียนรู ในการทํางานระหวาง กัน  รวมทั้ งทําให เ กิด

ความ สัมพันธ ที่ ดี ร ะหว า งแผนงานฯ  กับสถาบันการ ศึกษา  ห รือ

สถาบันการศึกษากับทีมงานในสถาบันการศึกษา เปนตน  
     3.  สงเสริมการทํางานเชิงยุทธศาสตรการขับเคล่ือนเพ่ือสรางพลัง

ทวีคูณใหกับคณะทํางาน/สถาบันการศึกษา ควรปรับเปล่ียนวิธีการ/

กระบวนการทํางานเชิงรุกโดยเฉพาะในปที่ 3 มากกวามุงตอบเฉพาะโจทย

วัตถุประสงคโครงการฯของแตละสถาบันเทานั้น การปรับรูปแบบการทํางาน

ใหมๆ เชน การจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มขึ้น การจัดเวทีคืนขอมูล

งานวิจัยใหผูเก่ียวของทราบเพื่อนําไปสูการขับเคล่ือนการทํางานในเชิง

ประเด็น/พื้นที่ตอไป การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางโซนของแผนงานฯ

กับแผนงานฯอื่นๆ  

     4.  การกระจายการบริหารจัดการแผนงานฯไปยังโซนภาค เพื่อ

สรางกระบวนการทํางานใหมใหกับสถาบันการศึกษา 
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     5.  ควรจัดกลุมโครงการลูกเจี๊ยบ กระจัดกระจายใหเปนหมวดหมู

และสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนงานฯ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร เพื่อใหเห็น

ประเด็นที่ครอบคลุมยุทธศาสตรที่ เ ก่ียวของ และเลือกโครงการ Best 

Practice เพื่อนําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางโครงการอื่นๆ 

ทายที่สุดควรจัดใหเกิดเปนเวทีเรียนรูในระดับโซนภาค  

     6.  ควรกําหนดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับภาคีอ่ืนๆ ทั้งผูมี

สวนไดสวนเสียกับแผนงานฯ และแผนงานอ่ืนๆ ในกลุมบุคลากร

สุขภาพ เปนการทํางานในเครือขายเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

กับภาคีแผนงานฯ เชน ตัวแทนสถาบัน 21 สถาบัน แผนงานอื่นๆ ภายใต

กลุมบุคลากรสุขภาพ ทั้งสหวิชาชีพ และหนวยบริการ เปนตน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง คร้ังที่ 2/2552 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ สภาการพยาบาล จ.นนทบุรี 

ภาพบรรยากาศงาน “ตลาดนัดวิจัยสูสังคมสุขภาวะ 

(Research Market Place)” 

เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
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           แผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
            (คภ.สสส.) ระยะที่ 2  พ.ศ.2550 - 2553 (แผนงานคณะเภสัชฯ)   

              
1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ  ในชวงที่ทําการประเมิน (สิงหาคม - ธันวาคม 2552) พบวา

แผนงาน ฯ กําลังอยูในชวงปที่ 3 ของการดําเนินงานระยะท่ี 2 ซึ่งยังคงมีการ

ขับเคล่ือนดานตางๆ เพื่อบรรลุผลตามยุทธศาสตรหลักที่กําหนดไว ทั้ง 4 

ดาน  ดังนี้คือ  

     1.  ยุทธศาสตรในการพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาสูการสรางเสริมสุขภาพ   

     2.  ยุทธศาสตรในการสรางองคความรูใหมและบูรณาการองคความรู 

     3.  ยุทธศาสตรในการสรางคานิยม “สุขภาพดีได โดยไมใชยา” และ “การ

ใชยาอยางเหมาะสม” 

     4.  ยุทธศาสตรในการพัฒนาศักยภาพของเครือขายคณะเภสัชศาสตร 

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และสงเสริมส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 

 

หลังจากที่แผนงานไดดําเนินงานระยะท่ี 2 ไปได 2 ปกวา พบวา ไดใหการ

สนับสนุนการทํางานของเครือขายมากกวาวงเงิน หรือ งบประมาณที่กําหนด

ไวเดิม ทําใหงบประมาณไมเพียงพอ หรือ อาจกลาวไดวามีเนื้องานมาก แต

งบไมพอ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับการ

ดําเนินงานในปที่ 3 อีกจํานวน 3,700,000 บาท โดยเปนงบประมาณเพ่ิม

สําหรับ 8 สถาบัน/โครงการ/เนื้องาน (ซึ่งเปนการอนุมัติเพื่อการดําเนิน

โครงการในชวง ส.ค.52-พ.ค.53) โดยสถาบัน/โครงการ/เนื้องานที่ไดรับงบ

เพิ่มเติม  ไดแก  ม .นเรศวร ,  ม .มหาสารคาม ,  ม .มหิดล ,  ม .ศิลปากร ,   

ม.เชียงใหม, ม.วลัยลักษณ, สหพันธนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศ

ไทย (สนภท.) และ การประเมินภายใน  

 

ทั้งนี้ แผนงาน ฯ ยังคงใชกลยุทธการขับเคล่ือนเครือขายผานการประชุม

คณะกรรมการกํากับทิศทาง  การประเมินผลภายใน การจัดการความรู และ

การประชุมเครือขาย คภ.สสส. สัญจร ไปตามคณะ/สถาบันตางๆ เชนเคย 

รวมทั้งการนําเสนอผลงานเดนของภาคีเครือขาย ทําใหเกิดการขับเคล่ือน

ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู และ การสรางแรงบันดาลใจซ่ึงกันและกันภายใน

เครือขาย   
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กลุมเปาหมาย  พบวา ยังประกอบดวย คณะเภสัชศาสตร 15 สถาบัน กับ 3 

เครือขายยอยเชนเดิม อีกทั้งกําลังพยายามผลักดัน/เสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับเครือขายรานยาสรางเสริมสุขภาพ โดยมี อ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส จาก

คณะเภสัช ฯ ม.ขอนแกน เปนประธานเครือขาย ฯ นี้  
 
ความคืบหนาในดานตาง ๆ   มีดังนี้คือ 

     1)  ทํางานเกินเปาหมายที่กําหนดไว ทําใหจําเปนตองขอเพ่ิม

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทํางานใหครบถวน จากการดําเนินงาน

ระยะท่ี 2 ในชวง 2 ปที่ผานมา พบวา เกิดการทํางานท้ังหมดใน 18 คณะ/

สถาบัน//เครือขาย ซึ่งจํานวน 15 แหง มีสถานภาพเปนคณะ/สํานักวิชา และ

อีก 3 แหงมีสถานะเปนเครือขายยอยจํานวน 3 เครือขาย โดยดําเนินการ

ภายใตงบประมาณ 19,489,802 บาท (แผนงบประมาณ ปรับปรุง ณ 27 

ตุลาคม 2552) อยางไรก็ตาม พบวา เครือขายยังมีเนื้องานที่ ยังไมได

ดําเนินการอีกมาก และ งบประมาณท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการทํางาน ทําให

แผนงานฯ มีความจําเปนตองขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากสสส. อีก

จํานวน 3,700,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ 8 โครงการ จาก 8 คณะ-

สถาบัน/เครือขาย ดังไดกลาวไปแลวขางตน ซึ่งถือไดวาแผนงานมีการ

ขับเคล่ือนเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว สําหรับเครือขายที่ไมไดเสนอโครงการ

เขารับการสนับสนุนในปที่ 3 นี้ พบวา ยังคงมีการดําเนินการตอภายใต

งบประมาณท่ีเหลือจากปที่ 2 โดยไดมีการเสนอโครงการใหคณะกรรมการ

พิจารณาเพิ่มเติม อาทิเชน คณะเภสัชฯ ม.อุบล 

      2)  การพัฒนาศักยภาพเครือขายผานกระบวนการติดตาม

ประเมินผลภายใน  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเครือขายสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองตอยุทธศาสตรหลักของแผนงาน ฯ 

ไดมากย่ิงขึ้น และ เพื่อสงเสริมการพัฒนาแนวคิด กระบวนการ และกิจกรรม

การสรางเสริมสุขภาพ โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม ดวยการใหเครือขาย

รวมกันพัฒนาตัวช้ีวัดการประเมินตนเอง และ ไดใชแนวคิดการจัดการ

ความรูดวยเทคนิค Stair diagram และ River diagram ใน 3 ประเด็น คือ  

 การจัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

“สุขภาพดีไดโดยไมใชยา” และ “การใชยาอยางเหมาะสม” 

 การสรางหลักสูตรสรางเสริมสุขภาพป 2552 

  การสรางเสริมจริยธรรมในหลักสูตรเภสัชศาสตรป 2552 
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     ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนวคิดหลักของ

แผนงาน รวมถึงเปนการวิเคราะหภาพรวมการทํางานในชวงที่ผานมา และ

เพื่อหาแนวทางท่ีจะดําเนินการตอ เม่ือส้ินสุดแผนงานระยะท่ี 2 โดยจัดเวที

แลกเปล่ียน/ทบทวนการทํางานในชวงที่ผานมาไปแลวจํานวน 3 คร้ัง คือ การ

ประชุม “สรางตัวช้ีวัดงานรณรงคปรับพฤติกรรม สุขภาพดีไดโดยไมใชยา 

และการใชยาอยางเหมาะสม” เม่ือวันที่ 22-23 สิงหาคม 2552, การประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลงานเดน และรวมแลกเปล่ียนและพัฒนา

โครงการในระยะที่ 3 (2553-2556) เม่ือวันที่ 26-27 ตุลาคม 2552 และ การ

ประชุมคภ.สสส.สัญจร ณ ม.พายัพ เม่ือวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552   

(ซึ่งไดผนวกการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาแผนงาน ระยะท่ี 3 ไวกับการ

ประชุมคภ.สสส. สัญจร ในครั้งนี้ดวย)  

     ขอสังเกต  :  จากกระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัด ทําใหเครือขายมีการ

แลกเปล่ียนทั้งในระดับเครือขาย และ ระดับคณะ/ระดับองคกร เนื่องจาก

จําเปนตองรวมกันวิเคราะห รวมกันมอง รวมกันสรุปบทเรียน ในการประเมิน

ตนเองตามคุณลักษณะตัวช้ีวัดที่รวมกันพัฒนาขึ้นมา 

     ทั้งนี้ คาดวาทีมประเมินภายในจะมีการนําผลการประเมิน มาใชเปน

ขอมูลสําคัญในการจัดทํา “โครงการจัดทําหนังสือชุดเล็กเพื่อเผยแพรผลงาน

และแนวคิดเดนของเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ  

(คภ.สสส.) สูสาธารณะ” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากแผนงานฯ ในชวงปที่ 2 

ของระยะท่ี 2 นี้เชนกัน ซึ่งเปนการทํางาน ภายใตยุทธศาสตรการจัดการ

ความรู และสรุปองคความรู และนาจะเปนประโยชนตอการตอยอดงานใน

อนาคตไดเปนอยางดี 

     3)  การเปนแกนนําในการแสดงพลังทางสังคม โดยผูจัดการ

แผนงาน ฯ ไดเสนอใหมีการรวมตัวกันของเครือขายสหวิชาชีพในการแสดง

พลังทางสังคม และ ปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบตอประเด็นปญหาของสังคม 

โดยคร้ังนี้ เปนการรวมพลังกันเพื่อตานกระแสการรุกคืบเขามาของบริษัท

บุหร่ีขามชาติ โดยการจัดงานที่เรียกวา งาน TAB-info Asia ในประเทศไทย

ในระหวางวันที่ 11-13 พ.ย. 52 ซึ่งเปนเร่ืองที่ผิดกฎหมายของไทย ทั้งนี้ 

แผนงาน ฯ ไดมีความคิดที่จะดําเนินการดังกลาวรวมกับเครือขายวิชาชีพ

เภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.) และ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ

บุหร่ีอยูแลว แตตองการเพิ่มพลังการขับเคล่ือนใหมากขึ้น โดยการผนึกกําลัง

กันหลาย ๆ เครือขาย แผนงาน ฯ จึงขอความรวมมือจากโครงการติดตาม

และประเมินผลภายนอก ฯ ใหเปนผูประสานงานในการจัดประชุมเครือขาย
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บุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค  ตานกระแส

การจัดงานดังกลาว ขึ้นในวันที่ 12 ต.ค. 52 จึงถือไดวาแผนงานฯ มีบทบาท

สําคัญที่ทําใหสังคมไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ และเขาใจถึงพิษภัยของ

บริษัทบุหร่ีขามชาติ ที่เขามาจัดงานในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งสามารถส่ือสาร

ใหเครือขายสหวิชาชีพเทาทันตอกลยุทธธุรกิจบุหร่ี และ เร่ิมตน รวมสานเปน

พลังที่จะรณรงคประเด็นปญหาทางสังคมอื่น ๆ ไดอยางตอเนื่อง ตอไป  

     นอกจากกิจกรรมรณรงคตานกระแสการรุกคืบของบริษัทบุหร่ีขามชาติ

แลวแลว แผนงานฯ มีศักยภาพในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีผานกิจกรรม

ที่หลากหลายของเครือขาย ซึ่งถือเปนพลังสําคัญสวนหนึ่งในการชวยลด

ปจจัยเส่ียงหลักของสังคม และ เพิ่มพลังในการสรางส่ิงแวดลอมทางสังคม 

เพื่อคุมครองผูบริโภคภายใตบทบาทวิชาชีพเภสัชกร หากทําการรวบรวม

บทเรียนดานการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีของเครือขาย จะทําใหไดองค

ความรูที่เปนคุณประโยชนตอสังคมอยางย่ิง  
     4)  ผลงานการขับเคล่ือนระดับคณะ/สถาบัน/สํานักวิชา จากการท่ี
ทีมติดตามและประเมินผลภายนอก ฯ ไดจัดประชุมเพื่อเอื้ออํานวยความ
สะดวกให เครือขายบุคลากรสหวิชาชีพ  ได มีโอกาสนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของคณะ/สถาบันดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ในระดับมหาวิทยาลัย 
(โดยจัดไปแลวทั้งหมด 5 แหง คือ มน. มอ. มวล. มช. และ ม.บูรพา)  พรอม
ทั้งการสัมภาษณคณบดี และทีมงานของคณะตาง ๆ สําหรับในสวนของ
สถาบันที่อยูในเครือขาย คภ.สสส. นั้น ที่ผานมาไดมีโอกาสเย่ียม และพูดคุย
แลกเปล่ียน กับผูที่ เ ก่ียวของในระดับคณะ คือ คณบดี และทีมงาน ซึ่ง
ประกอบไปดวย อาจารย เจาหนาที่ และ นิสิต-นักศึกษาในช้ันปตาง ๆ ของ
คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ม.สงขลา ม.วลัยลักษณ และ มช. ทําใหทราบบริบท
การขับเคล่ือน สถานการณปจจุบัน และขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของที่นาสนใจ  
ดังนี้  

 คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (ขอมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2552) พบวา 
มีจุดเดนที่การบูรณาการ และ การผนวกงานสรางเสริมสุขภาพเขาไปใน
ระบบและโครงสรางดานตาง ๆ  ของคณะ ฯ โดยมีรองคณบดีฝายตาง ๆ ที่
เก่ียวของรับผิดชอบอยางชัดเจน ทําใหมองเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
หลาย ๆ ระดับ และหลาย ๆ มิติ ทั้งดานการเรียนการสอน การปลูกฝง
จริยธรรม การพัฒนาแหลงฝกใหมีความชัดเจนในการบริหารจัดการที่
สอดคลองกับแนวคิดสรางเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเปนตนแบบใหกับ
เครือขาย การทํางานกับชุมชน โดยเฉพาะ การสงเสริมการใชยาและ
สมุนไพรอยางย่ังยืนและเหมาะสม ดวยการ empower เด็กนักเรียนให
สามารถดูแลการทานยาของผูสูงอายุในครอบครัว เปนตน 
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 คณะเภสัชฯ ม.สงขลา (ขอมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2552) มีจุดเดน คือ 

มีหนวยชุมชนสัมพันธและสรางเสริมสุขภาพ เปนศูนยประสานงานหลัก 

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

เจาหนาที่ชวยงานประจํา ทําใหแบงเบาภาระ และ ขับเคล่ือนงานไดอยาง

เปนระบบ นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังสามารถเปนแกนนําในการจัดการของเสีย

ในระดับมหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรู อบรมใหกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งใน 

และนอกมหาวิทยาลัย, การสราง COP ตามสายงานของบุคลากร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน, การบูรณาการแนวคิดสรางเสริมสุขภาพในการ

ฝกงาน, มีศักยภาพสูงในการบริการวิชาการใหกับสังคม โดยเฉพาะดานการ

คุมครองผูบริโภค เปนตน 

 คณะเภสัช ฯ ม.วลัยลักษณ (ขอมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 53) มี 

จุดเดน คือโครงสรางบริหารทรัพยากรรวม ซึ่งเอื้อการตอการส่ือสารทั้ง

องคกร มีกระบวนการการศึกษาเรียนรูผานชุมชน (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ

พัฒนา)อยางเปนระบบ เสริมสรางทักษะนักศึกษาใหเปนนักสรางเสริม

สุขภาพท่ีมีแนวคิดสุขภาพองครวม และรวมเรียนรูแบบสหาวิชาชีพกับสํานัก

วิชาพยาบาลศาสตร และสํานักวิชาสหเวชศาตร   

 คณะเภสัช ฯ มช. (ขอมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 53)จุดเดน คือ มี 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ที่พัฒนาภายใตแนวคิดการสรางเสริม

สุขภาพ และเพ่ิมการขับเคล่ือนแนวคิดสรางเสริมสุขภาพสูภาควิชา

วิทยาศาสตรเภสัชกรรม ซึ่งแตเดิมจะขับเคล่ือผานภาควิชาบริบาลเภสัช

กรรมสามารถนําแนวคิดสรางเสริมสุขภาพส่ือสารภายใตภูมิปญาทองถ่ิน วิถี

ชีวิตลานนา เพื่อพัฒนากระบวนทัศนการสรางเสริมสุขภาพแบบสุขภาพองค

รวม อีกทั้งพัฒนาระบบฝกปฏิบัติงานวิชาชีพและแหลงฝก รวมกับเภสัชกร

โรงพยาบาล และสสจ. 
     5)  ผลงานการขับเคล่ือนระดับเครือขายเชิงประเด็น  

 เครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร มีสมาชิก 

จากคณะเภสัชฯ 15 สถาบัน เครือขายสวนใหญไดทําการจัดสารเคมีใหเปน

หมวดหมู จัดหองปฏิบัติการตนแบบ (ม.หัวเฉียว, ม.เชียงใหม, ม.นเรศวร,  

ม.อุบลราชธานี) การสอบ safety card ใหกับนักศึกษา เจาหนาที่ เพื่อเปน

ใบอนุญาตใหใชหองปฏิบัติการ (ม.สงขลา,ม.นเรศวร,ม.อุบลราชธานี เปน

ตน) บางเครือขายสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย เชน 

คณะเภสัขฯ ม.นเรศวร เช่ือมกับศูนยวิจัยส่ิงแวดลอม ที่ดูแลโดยคณะวิศวะฯ, 

คณะเภสัชฯ ม.สงขลา สามารถจัดอบรมใหกับคณะและหนวยงานภายนอก

ที่ใชหองปฏิบัติการจํานวน 2 คร้ัง ผูเขารวมประมาณ 20 คนตอคร้ัง   
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 เครือขายรานยาสรางเสริมสุขภาพ โดย อ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส คณะ 

เภสัช ฯ ม.ขอนแกน เปนประธานเครือขาย มีสมาชิกเปนผูจัดการรานยา 

คณะเภสัชฯ 15 สถาบัน สโลแกนเครือขาย คือ “รานยาสรางเสริมสุขภาพ 

สุขภาพดีปรับพฤติกรรมได หากใชยาแตพอเพียง”  โดยมีการดําเนินงานดาน

การวิจัย ทบทวน สถานการณ และ บทบาทรานยาของคณะ ตอการ

ใหบริการเภสัชกรรม และการฝกปฏิบัติวิชาชีพรวมกัน ภายใตงบประมาณ 

200,000 บาท 

 

2.  ผลงาน/ผลผลิต/ 
การดําเนินงาน-กระบวนการ
ที่สําคัญ (outputs/products/ 
major performances/ 
processes) 

แผนงานมีผลผลิต/ผลงาน/การดําเนินงานท่ีสําคัญตางๆ ในระดับแผนงาน/

เครือขาย และระดับคณะ/สถาบัน/โครงการ    ดังนี้คือ  

     1.  จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูในคณะ/สถาบันตางๆ ในปที่ 3 

ของแผนงานระยะท่ี 3 อนุมัติ 40 โครงการ จาก 8 เครือขาย แบงเปน

โครงการดานการสรางองคความรูใหมจํานวน 13 โครงการ  รองลงมาคือ 

โครงการดานการสรางเครือขาย และการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอม จํานวน 11 

โครงการ และโครงการดานเภสัชศาสตรศึกษาจํานวน 8 โครงการ ตามดวย 

โครงการดานการสรางคานิยม/พฤติกรรมแบบใหม จํานวน 7 โครงการ 

โครงการเหลานี้ไดรับการอนุมัติ และเร่ิมดําเนินการไดระยะหนึ่งแลว              

     2.  การจัดประชุมประเภทตางๆ ทั้งระดับแผนงาน ระดับเครือขาย

ยอย  และ ระดับคณะ/สถาบัน  มีดังนี้คือ  

     2.1  การประชุมคณะกก.กํากับทิศทางจํานวน 2 คร้ัง  มีคณะ กก.เขารวม

อยางพรอมเพรียงเชนเคย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ใหแนวทางการพัฒนา

เครือขายใหเทาทันกับสถานการณปจจุบัน เพื่อเสริมพลังในการขับเคล่ือน

ดวยดีเชนเคย 

     2.2  การประชุม “สรางตัวช้ีวัดงานรณรงคปรับพฤติกรรม สุขภาพดีไดโดย

ไมใชยา และการใชยาอยางเหมาะสม” เม่ือวันที่ 22-23 สิงหาคม 2552 โดย

ทีมประเมินภายใน โดยการจัดการความรูผานเทคนิค Stair diagram (บันได

แหงการแลกเปล่ียนเรียนรู) และ River diagram (ธารปญญา) เพื่อนํามาใช

ในการประเมินตนเองของเครือขาย และคนหาผูที่มีศักยภาพในการเปน

แหลงเรียนรูในประเด็นตางๆ พบวามาตรฐานของแตละเครือขายมีความ

แตกตาง  ซึ่งจําตองมาพิจารณารายละเอียดของการประเมินตนเอง 

นอกจากน้ันแลวเม่ือนําตัวช้ีวัดนี้ไปปฏิบัติจําเปนตองประเมินผานการรับรู

ของประชาคมในคณะ ซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่จะสงเสริมบรรยากาศการ

แลกเปล่ียนในคณะไดมากย่ิงขึ้น             
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     2.3  การประชุมเพื่อพัฒนาเครือขายรานยา และแนวทางการสงเสริม

แหลงฝกงานนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2552 เปน

ความรวมมือระหวางแผนงาน และเครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุม

ยาสูบ (คภยส.) เพื่อรวมกันพัฒนาแหลงฝกงาน และรานยาในการสรางเสริม

สุขภาพชุมชน รวมถึงการมีบทบาทสําคัญในการควบคุมยาสูบ เชน การให

คําปรึกษาการเลิกสูบบุหร่ี เปนตน  

     2.4  กิจกรรมเสวนารวมกําหนดจุดยืนของสนภท.ตอTABINFO2009 ใน

โครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ คร้ังที่ 22 ณ คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เพื่อใหนิสิตนักศึกษาเขาใจ และเทาทันตอ 

TABINFO2009 อีกทั้งรวมกําหนดจุดยืนของสนภท. หาแนวทางกิจกรรม

ตอตานงาน TABINFO 2009 โดยผูเขารวมกิจกรรมเปนตัวแทนคณะเภสัชฯ 

สถาบันตางๆ และตัวแทนนักศึกษาทันตแพทย มศว. 

     2.5  การประชุมสัญจร เพื่อเย่ียมเยียน และติดตามความกาวหนา รวมทั้ง

การแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย 1 คร้ัง คือ ประชุม คภ.สสส.สัญจร 

คณะเภสัชศาสตร ม.พายัพ เม่ือวันที่ 20-21พฤศจิกายน 2552 มีผูเขารวม

จากคณะ/สถาบันตางๆ  คณะทํางานแผนงาน ฯ  ทีมประเมินภายใน และ

ภายนอก จํานวนท้ังหมด  42 คน ทําใหไดเรียนรูบทเรียนของคณะเภสัชฯ   

ม .พายัพ  ที่ ดําเนินการภายใตองคกรศาสนาคริสต  ซึ่งมีจุดเดนที่การ

สรางสรรคส่ือ ไดแก รายการวิทยุ และการตูนสรางเสริมสุขภาพ  

     การประชุม คภ.สสส.สัญจรคร้ังนี้ เปนโอกาสท่ีดีที่ใหเครือขายมารวม

ประชุมระดมสมองเพ่ือวางแผนเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพ ระยะที่ 3 ทําใหเครือขายรวมระดมความคิดเห็น ประเมินการ

ดําเนินงานของเครือขายที่ผานมา พบวา ส่ิงที่ทาทายตอการดําเนินงานใน

ระยะท่ี 3 มี 3 ประเด็นหลัก คือ  

     - เภสัชกรมีคุณธรรมจริยธรรม  ติดดิน  รูจักพอเพียง ทํางานเชิงรุก 

ประชาชนเขาถึง การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ 

     - ชุมชนไมมียาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ไมมีอาหารท่ีไม

ปลอดภัย มีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพ พึ่งตนเอง

ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน และ รักษาส่ิงแวดลอม 

     - การบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสุขภาพของผูบริโภค 

     จากการประชุมระดมสมองครั้งนี้ ทําใหตองมีการระดมความคิดเห็น

เพิ่มเติมจากผูที่ เ ก่ียวของ  ไดแก  คณะกรรมการกํากับทิศทาง ,  ศูนย

ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศศภท.), สภาเภสัช

กรรม, สสส., ทีมประเมินภายใน และภายนอก ในลําดับตอไป 
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     2.6  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปองกันอุบัติภัยในหองปฏิบัติการ” 
และการประชุมคณะกรรมการเครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัยในคณะ
เภสัชศาตร เม่ือวันที่18-19 ธันวาคม 2552 เพื่อสรางความเขาใจ แนว
ทางการปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติภัย และเสริมทักษะในการจัดการความปลอดภัย 
การปองกันอุบัติภัยไดอยางถูกตอง ใหกับเครือขาย ฯ ซึ่งกิจกรรมคร้ังนี้มี
ตัวแทนจากเครือขายเขารวมจํานวน 38 คน นอกจากน้ันยังใหเครือขาย
แลกเปล่ียนประสบการณจากท่ีไดดําเนินการหองปฏิบัติการปลอดภัยใน
คณะของตนกับคณะอื่นๆ ทําใหทราบความคืบหนา รวมถึงรวมกันวางแผน
ติดตามเย่ียมชมแตละสถาบันในลําดับตอไป  
     3.  เครื่องมือการส่ือสารของแผนงาน จดหมายขาว ส่ือ สาร สุข ฉบับ
ที่ 5 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2553 เปนที่นายินดีที่มีการจัดทํา-
เผยแพรจดหมายขาวอีกคร้ัง หลังจากที่ทิ้งระยะไปชวงหน่ึง, Website ของ
แผนงานฯ http://www.pharmhp.org เปนชองทางในการส่ือสารระหวาง
แผนงาน และ เครือขาย ที่แผนงานจะตองกระตุนใหเกิดการใชประโยชนจาก 
website ใหมากขึ้น 
 

3.  ผลลัพธ/ผลสําเร็จ/ 
ผลกระทบสําคัญ (outcomes/ 
achievements/impacts) 

พบวา ชวงของการประเมินอยูระหวางการรอผลจากการดําเนินการโครงการ ฯ 
ผลลัพธ/ผลสําเร็จสําคัญ/ผลกระทบ เบื้องตนที่เกิดขึ้น คือ    
     1.  การปรับกระบวนทัศนเร่ือง HP และสุขภาพองครวมในกลุมผูดําเนิน
โครงการ ซึ่งประกอบดวยคณาจารยบางสวน บุคลากรสายสนับสนุน และ
กลุมนิสิต-นักศึกษา ที่มีโอกาสเขารวมขับเคล่ือนแผนงานมาถึงระยะท่ี 2 ใน
สถาบัน ฯ ตาง ๆ โดยเฉพาะคณะ/สถาบันในภูมิภาค (ดังเชน มวล. มน. มช.)  
มีกิจกรรมขับเคล่ือนเพื่อปรับกระบวนทัศนคอนขางมาก ทําใหผูที่ผาน
กระบวนการเหลานี้เกิดความเขาใจในแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ และ 
สุขภาพองครวมในระดับหนึ่ง ซึ่งสงผลตอการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
การศึกษาชุมชน จนถึงความสัมพันธกับบุคคลรอบขาง และในบางเครือขาย
สามารถนําอาจารยที่สังกัดภาควิชาอื่นที่นอกเหนือจากภาควิชาบริบาลเภสัช
กรรมมารวมขับเคล่ือนดวย ซึ่งชวยเสริมพลังการขับเคล่ือนไดมากขึ้น โดยไม
ถือวา หรือ มองวาเปนหนาที่/บทบาทของภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมเทานั้น    
     2.  เภสัชกรพันธุใหมที่เขาใจเร่ืองชุมชนและมิติชีวิตทางสังคม-วัฒนธรรม
ของประชาชนและผูปวย : จากการเรียนการสอนแนวใหม และ/หรือ ความ
พยายามในการสอดแทรกแนวคิดใหม ๆ ตาง ๆ ทั้ง การใชยาอยางเหมาะสม 
การสรางเสริมสุขภาพ สุขภาพองครวม การศึกษาชุมชน เพื่อเขาใจชุมชนได
อยางแทจริง ฯลฯ ทําใหนิสิต-นักศึกษาช้ันปที่ 2 และ 3 ของ มวล. และ มช. 
เกิดการเรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน และ เกิดความเขาใจ
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ในปฏิสัมพันธระหวางปจจัย-องคประกอบตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเจ็บปวย การ
เปนโรค การดําเนินชีวิต และ เขาถึงแนวคิดการดูแลผูรับบริการและ/หรือ
ประชาชนชุมชน ดวยหัวใจความเปนมนุษย 

     3.  พลังการขับเคล่ือนการทํางานที่หลากหลายในระดับเครือขาย ที่ผาน

มาแผนงานมีความรวมมือ/การขับเคล่ือนกับองคกรภาคีและเครือขายอื่น ๆ 

ภายใตวิชาชีพเภสัชกรรม อาทิเชน เครือขาย คภยส.  เครือขายการเฝาระวัง

ระบบยา  เค รือขายคุมครองผูบ ริภาค  ฯลฯ  นอกจากน้ี  ยังพบวา  มี

ความสามารถในการสรางความรวมมือ /เ ช่ือมโยงการขับเคล่ือนได

หลากหลาย  ครอบคลุมทั้ งคณะ  หนวยงาน /สถาบัน  องคกรภาคีอื่น

นอกเหนือจากวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะความรวมมือผานการทํางาน

ของเครือขายการจัดการหองปฏิบัติการปลอดภัย ซึ่งสามารถขับเคล่ือนเปน

ประเด็นสาธารณะในระดับมหาวิทยาลัย ได เปนตน  

 

4.  ปญหา/อุปสรรค/จุดออน/
สิ่งที่เปนหวง/ขอพึงระวัง 

     1.  การไมสนับสนุนโครงการ : บทเรียนในการพิจารณาโครงการท่ีผานมา
ของแผนงาน ทําใหแผนงานมีกระบวนการและกรอบการสนับสนุนที่ชัดเจน 
และ สามารถหลีกเล่ียงโครงการลูกเจ๊ียบได อยางไรก็ตาม พบวา ในปที่ 3 
ของระยะท่ี 2 มีโครงการจํานวนหน่ึงที่เขาขาย แตกลับไมไดรับการสนับสนุน  
ทางแผนงานจึงควรมีกระบวนการเสริมศักยภาพเครือขาย หรือ หนุนชวยใน
การพัฒนาโครงการ ฯ โดยเฉพาะโครงการที่เสนอโดยนิสิต-นักศึกษา 
     2.  การแลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขายระดับคณะ เนื่องจากบาง
เครือขาย/บางคณะ ยังมีระดับความรวมมือในองคกรนอยอยู และการ
ทํางานยังกระจุกตัวในกลุมคนจํานวนหน่ึง ดังนั้น เครือขาย ฯ และทีม
ประเมินภายใน อาจจําเปนตองคิดคนกลยุทธและการสนับสนุนในเชิง
กระบวนการ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและการทบทวนการทํางาน
รวมกันในระดับคณะ หรือ ภายในองคกร เปนระยะๆ อยางเปนระบบ มี
ความตอเนื่อง และ มีความเคล่ือนไหวที่สรางพลังรวมไดมากขึ้นทั่วทั้งองคกร   
     3.  เครือขายและ/หรือกิจกรรมที่ดําเนินการโดย นิสิต-นักศึกษา หรือ 
สนภท. ยังมีจุดออนในเร่ือง การรวมตัว และ วิธีคิด เพราะการจัดกิจกรรมแต
ละคร้ัง ตองเดินทางไกล นักศึกษาบางสวน/บางสถาบัน ฯ สะทอนวา ควรให
อิสระในการจัดกิจกรรม ไมจําเปนตองมีการรวมตัวกันเสมอไปในทุกเร่ือง ทุก
คร้ัง โดยเสนอวา นาจะมีการเช่ือมโยงกันดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ที่
หลากหลายมากย่ิงขึ้น และควรใหแตละสถาบัน ฯ ดําเนินการโดยอิสระดวย 
หรือ มีการเช่ือมโยงกันในบางโอกาส บางเร่ือง บางเวลา  ไมควรมีรูปแบบ
กิจกรรมเดียว ที่มีคนจํานวนมาก ซึ่งไมสามารถทําใหเกิดการเรียนรูในระดับ
ลึกไดอยางแทจริง   
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5.  ขอเสนอแนะตอการพัฒนา 
การทํางาน/โครงการ/ 
คณะ-สถาบัน/แผนงานใหดี 
ยิ่งขึ้น-ไดผลมากขึ้น 

     1. ควรเพิ่มความรวมมือระดับแผนงานฯ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพเภสัช

กรรม โดยเฉพาะความรวมมือในเครือขายสหวิชาชีพ ซึ่งสามารถขับเคล่ือน

ผานการทํางานเชิงประเด็นรวมกัน อาทิเชน หองปฏิบัติการปลอดภัย การ

จัดการความรูรวมกันแบบสหวิชาชีพ  เปนตน 

     2.  ควรผนึกกําลังกับเครือขายประเภทตาง ๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรมให

มากขึ้น โดยเฉพาะเครือขายเภสัชกรรมปฐมภูมิในภูมิภาคตาง ๆ (ที่มีเภสัช

กรโรงพยาบาลจํานวนมาก) ทั้งนี้ เพื่อสรางการเรียนรูใหกับนิสิต-นักศึกษา 

และสรางผลสะเทือนทางสังคม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู เสริมศักยภาพใน

ดานตาง ๆ ซึ่งกันและกันบนความเปนจริงที่สัมผัสได  โดยมีประเด็นทาทาย

อีกมาก ยกตัวอยางเชน การสรางระบบเฝาระวังการใชยาในชุมชน ซึ่งควร

สรางการเรียนรูใหกับนิสิต-นักศึกษาไดเขาใจแนวคิดการสรางพลังอํานาจ 

หรือ การสรางพลังรวมของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนไดอยางแทจริง หรือ 

การตรวจรานชําในหมูบานโดยชุมชน การคุมครองผูบริโภค การวิจัย

พฤติกรรมการใชยา ที่ เนนมุมมองผูบริโภค-ประชาชน เชน การใชยา 

เคร่ืองสําอาง ฮอรโมนที่อันตรายของกลุมสตรีวัยรุน  กลุมเพศที่ 3  เปนตน  

     3.  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 

     4.   นาจะมีการพิจารณาสนับสนุนการขับเคล่ือนเชิงประเด็นท่ีมี

ลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ (ถาสามารถทําได สนใจ รูสึกเปนสุข และ/

หรือ พอมีเวลา) อาทิเชน สถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่สงผล

กระทบตอสุขภาวะของประชาชน เพื่อเรียนรูการทํางานแบบสหวิชาชีพบน

พื้นฐานบริบทเฉพาะ และ เพื่อนําไปสูการขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนได

อยางแทจริง 
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กิจกรรมเสวนา 

รวมกําหนดจุดยืนของสนภท.ตอTABINFO2009 

ในโครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ คร้ังที่ 22 ณ คณะเภสัชฯ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2552 

 

การประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค 

“ตานกระแสการจัดงาน TAB-info” 

เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ในเครือขายสหวิชาชีพ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การปองกันอุบัติภัยในหองปฏิบัติการ” และการประชุมคณะกรรมการ

เครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาตร  

เม่ือวันที่18-19 ธันวาคม 2552 
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         แผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข  
         (แผนงานคณะทันตะฯ)  (มิถนุายน 2551- มิถุนายน 2554) 

         
1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ   ในชวงที่ทําการประเมิน (สิงหาคม 2552 - ธันวาคม 2552) 

พบวา ในปที่ 2 ของแผนงานระยะที่ 2 มีสถาบันเขารวมเครือขายเพิ่มขึ้นอีก 

1 แหง คือ คณะทันตแพทยศาตร ม.รังสิต แตเปนการเขารวมเฉพาะในสวน

กิจกรรมของนักศึกษา หรือ สนทท.(ซึ่งมีนักศึกษาทันตแพทยถึงรุนที่ 5)  

โครงการ/กิจกรรมสวนใหญอยูในชวงของการดําเนินการ อนุมัติโครงการ
ไป 2 ครั้ง จํานวน 44 โครงการ งบประมาณรวม 2,242,965.50 บาท 
(ไมรวมงบตอบแทน) จากงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากสสส.
จํ านวน  36 , 116 , 000  บาท  (ขอมู ลอ า ง อิ ง  จากการประ ชุม
คณะกรรมการกํากับทศิทาง ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 23 ธ.ค.2552)  
 

     โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดดําเนินการภายใตกลยุทธหลัก 4-5 ดานดังนี้ 

คือ การสรางกระแส-สรางความเขาใจภายในและภายนอกแผนงาน,   

การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพเครือขายระดับแผนงาน, 

การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพเครือขายระดับคณะ,   

การผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับนโยบาย, การสรางเครือขายการ

ทํางานรวมกัน (ทั้งภายในและระหวางสถาบัน) และการสรางองคความรูที่

จําเปนตอการเปนโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข แตกลยุทธการผลักดันใหเกิด

การเปล่ียนแปลงระดับนโยบาย และการสรางองคความรูที่จําเปนตอการเปน

โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข ยังไมมีโครงการ/กิจกรรมใดตอบสนอง หรือ 

รองรับการขับเคล่ือน 2 กลยุทธดังกลาว (ขอมูลอางอิง จากการประชุม
คณะกรรมการกํากับทิศทาง ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 23 ธ.ค.2552) 
 
     ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคล่ือน ทางแผนงานฯจึงไดเปดรับขอเสนอ

โครงการในงวดที่ 3 โดยเพิ่มประเด็นเชิงรุก 3 ประเด็น คือ  

     -  คลินิกทันตกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

     -  การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางเสริม

สุขภาพ (หรือแนวคิดสุขภาพองครวม) 

     -  การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ (ชองปาก) ของชุมชนหรือองคกร

โดยใชแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ (หรือแนวคิดสุขภาพองครวม) 
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     โดยหวังวาจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการสรางการเรียนรูและการทํางาน

อยางเปนสุข รวมถึงการนําแนวคิดสุขภาพองครวมมาใชในงานทันตกรรม

อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
กลไกการบริหารจัดการระดับแผนงาน ระดับคณะ และระดับโครงการ  
ยังคงประกอบดวยคณะกรรมการหลัก 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการกํากับ

ทิศทางแผนงาน, คณะกรรมการบริหารแผนงาน, คณะกรรมการโรงเรียน

ทันตแพทยสรางสุขระดับคณะ และทีมทํางาน 3 ชุด ไดแก ทีมบริหารจัดการ,

ทีมประเมินผลภายใน และทีมจัดการความรูและประชาสัมพันธ พบวา 

คณะกรรมการชุดตาง ๆ มีการกระทําหนาที่ไดคอนขางดี มีการประชุม

คอนขางสม่ําเสมอ มีการส่ือสารกันเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันไดในระดับ

ดี แตยังมีพลังคอนขางนอยไปในเชิงการผลักดัน การทํางานเชิงรุก เนื่องจาก

แตละทานมีภารกิจคอนขางมาก แตก็มองเห็นความต้ังใจดี และ ความสนใจ

ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  แตทั้งนี้  การทําความเขาใจบริบทเฉพาะของ

แตละองคกร-แตละสถาบันที่มีลักษณะพลวัต เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับการเปล่ียนตัวผูบริหาร อันสงผลตอการขับเคล่ือนการ

ทํางาน มีความสําคัญมาก  

 

     สําหรับดานการพิจารณาโครงการ ฯ พบวา ที่ผานมา แผนงานฯ ไดเพิ่ม

ชองทางการส่ือสารเพื่อลดชองวางในการพิจารณาโครงการ โดยส่ือสารผาน 

http://gotoknow.org/blog/ismile ทําความเขาใจระหวางผูทรงคุณวุฒิที่

พิจารณาโครงการ กับผูเสนอโครงการ รวมถึงผูที่สนใจก็สามารถรวมแสดง

ความคิดเห็นได     

 

     ความคืบหนาหลักๆ ของแผนงาน ตามที่ไดกําหนดไวในแผนท่ี

ผลลัพธของแผนงาน  

     1)  การเปล่ียนแปลงของภาคีหุนสวนท้ัง 4 ประเภท  

     1.1  ผูบริหารคณะ พบวา ในบางเครือขาย/บางคณะมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวผูบริหาร ทําใหตองเพ่ิมการส่ือสาร ทําความเขาใจใหผูบริหารมองเห็น

ความสําคัญ และเปดโอกาสใหเกิดการดําเนินงานตามแนวคิดหลักของ

แผนงานทพ.สส.อยางอิสระในระดับคณะ ซึ่งแผนงานฯ สามารถเสริมพลัง

ใหกับเครือขายผานการสัญจร/การเย่ียมของคณะกรรมการกํากับทิศทาง ซึ่ง

นาจะมีการดําเนินการไดในเร่ืองนี้ในเร็ว ๆ นี้  
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     1.2  คณะกรรมการระดับคณะ  พบวา  สวนใหญจะมีโครงสราง
คณะกรรมการระดับคณะชัดเจน แตจํานวนหน่ึง ยังมีลักษณะที่แยกสวนจาก
โครงสรางการบริหารงานในคณะ โดยมีคณบดี หรือรองคณบดีเปนที่ปรึกษา
โดยตําแหนง ถึงแมวาแผนงาน ฯ จะกําหนดใหผูบริหารคณะเขารวมเปน
คณะกรรมการบริหารแผนงานฯ ก็ตาม แตเม่ือในระดับปฏิบัติการในคณะก็
ยังคงมีรูปแบบการขับเคล่ือนเฉพาะกลุมคนท่ีสนใจเรื่องการสรางเสริม
สุขภาพ แผนงานฯยังคงตองขบคิดกลยุทธที่จะผลักดันใหแนวคิดการสราง
เสริมสุขภาพ และ แนวคิสุขภาพองครวม สามารถเปนกระแสหลัก หรือ เปน
วาระหลักในระดับคณะใหได 
     1.3  กลุมกิจกรรม พบวา กลุมกิจกรรมของ ม.สงขลา มีศักยภาพและ
ความสนใจขับเคล่ือนแนวคิดสุขภาพองครวม เพื่อนําไปสูการเรียนรู และการ
ทํางานอยางเปนสุข ดังที่สะทอนในการดําเนินงานของ โครงการ “เวที
แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อทบทวนหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในสาขาทันตก
รรมชุมชนภาคใตแนวคิดสุขภาพองครวมและการเรียนรูอยางมีความสุข” 
(สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน), ม.เชียงใหมมีจุดเดนที่การเช่ือมโยงโครงการ/
กิจกรรมใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพการเปนนักสรางเสริมสุขภาพ
ดวยแนวคิดสุขภาพองครวม เชน โครงการ “ดูแลรักษาผูปวยปากแหวง
เพดานโหวภาคเหนือ : คุณภาพชีวิต ความสุข และความพึงพอใจของผูปวย 
ครอบครัว และทีมบุคลากรที่เก่ียวของ”, ม.ขอนแกน มีความชัดเจนในการ
ประยุกตแนวคิดสุขภาพองครวมไปใชผานกิจกรรมจิตอาสา เชน โครงการ 
“จิตอาสากิจกรรมสรางสุขและสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ”, ม.มหิดล 
เนนการปรับกระบวนทัศน การสรางเจตคิตที่ดีตอแนวคิดสุขภาพองครวม 
เชน โครงการ “การเสริมหลักสูตรผูชวยทันตแพทยใหเรียนรูวิชาเรียนรูชีวิต” 
เปนตน 
     1.4  องคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) 
แกนหลัก หรือ รองเลขาธิการของ อ.บ.ท.ท (ทพ.วิรัติ) ไดใหความสนใจการ
ทํางานของเครือขายสหวิชาชีพ  และเขารวมการประชุมสัญจรกลุม
วิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 4 ที่จัดโดยทีมประเมินผล
ภ า ย น อ ก / ที ม ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ เ ช่ื อ ม ป ร ะ ส า น  ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือวันที่ 27 มค. 53  ที่ผานมา นอกจากน้ีเครือขาย
ระดับคณะมีการนําเสนอผลงานของแผนงานทพ.สส.ระดับคณะเสนอแกที่
ประชุมสัญจรของอ.บ.ท.ท. ซึ่งทําใหผูบริหาร อ.บ.ท.ท. รับทราบการ
ขับเคล่ือนในระดับหนึ่ง ซึ่งควรตองเพ่ิมชองทางใหอ.บ.ท.ท.รับเปนนโยบาย 
หรือ เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาคไดตอไป อีกทั้งทางแผนงานฯ จะ
ทําการสังเคราะหประสบการณจากโครงการป 52,53 ในเชิงระบบ เพื่อ
นําเสนอในการประชุมประจําปทันตแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 3 ป 2554  
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     2)  ความคืบหนาดานหลักสูตร การเรียนการสอน การจัดกระบวนการ

เรียนรู พบวา จากโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 44 โครงการ มีโครงการที่ขับเคล่ือน

ดานการจัดการเรียนท่ีเปนสุข และการนําแนวคิดสุขภาพองครวมมาใชใน

คลินิกทันตกรรม จํานวน 6 โครงการ ซึ่งทีมประเมินผลภายในของแผนงาน ฯ 

ควรจะทําการติดตามประเมินผล และ/หรือ ติดตามขอมูล ผลการดําเนินงาน

วาจะสามารถนํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรการเรียนการสอน

ไดมากนอยแคไหน อยางไรตอไป 

     3)  ความคืบหนาดานการปรับทัศนคติ จากการพิจารณาขอเสนอของ

โครงการสวนใหญ พบวา นาจะสามารถทําใหเกิดการปรับทัศนคติ หรือ ทํา

ใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับแนวคิดสุขภาพองครวมทั้งโดยทางตรง และโดย

ออม แกผูดําเนินโครงการ/กิจกรรม และผูที่ รับประโยชนจากโครงการ/

กิจกรรม ดังนั้นแผนงานควรพัฒนากระบวนการติดตาม และรวบรวมความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษรองรับ  

     4)  ความคืบหนาดานการพัฒนาเครือขาย แผนงานฯ ไดมีการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดานการจัดการความรู “เทคนิค KM 

ที่จะใชกับแผนงานโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข” ในวันที่ 14 มกราคม 2553    

     5)  ความคืบหนาดานการสรางหลักฐานเชิงประจักษ อยูในระหวาง

ดําเนินการ จึงยังไมมีขอมูล 

     6)  ความคืบหนาดานการเช่ือมโยงสูนโยบาย ยังไมมีการขับเคล่ือนที่

ชัดเจนในเร่ืองนี้ แตกําลังมีความคิดริเร่ิม เชน การจัดประชุมพูดคุยเร่ือง 

ปญหาฟนผุในเด็กวัยกอนเรียน  ที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่ 17 กพ. นี้ 

 

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

แผนงานมีผลผลิต/ผลงาน/การดําเนินงานท่ีสําคัญตางๆ ในระดับแผนงาน/

เครือขาย และระดับคณะ/สถาบัน/โครงการ    ดังนี้คือ  

     1)  การจัดประชุม/กิจกรรมประเภทตางๆ ดังนี้  

     1.1  การประชุมคณะกก.กํากับทิศทางจํานวน 2 คร้ัง  การประชุม

คณะกรรมการบริหารแผนงานฯจํานวน 1 คร้ัง ยังคงไดรับขอคิดเห็น แนว

ทางการขับเคล่ือนที่เปนประโยชน และกําลังใจจากคณะกรรมการในทุกระดับ   

     1.2  กิจกรรมเปดตัวโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันที่ 18 พ.ย. 2552 คณะทันตแพทยศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ซึ่งเปนกิจกรรมหลักของเครือขายที่จะจัด

กิจกรรมเปดแผนงานใหสมาชิกในคณะ/สถาบันรับทราบ เพื่อกระตุนการมี

สวนรวมในการขับเคล่ือน 
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     1.3  โครงการ/กิจกรรมในกลุมนิสิตนักศึกษา ไดแก  

    �   โครงการเรียนรูผานมิติทางสังคมวัฒนธรรมสูการเขาใจแนวคิด
สุขภาพองครวม เม่ือวันที่ 22-23 พ.ย.2552 คณะทันตแพทยศาสตร   
ม .เชียงใหม  ผู เขารวมกิจกรรมจํานวน  63 คน  จาก  3 สถาบัน  ไดแก   
ม.เชียงใหม ม.นเรศวร และม.ขอนแกน เนนการสรางสัมพันธระหวางสถาบัน 
และเสริมการเรียนรูสุขภาพองครวมผานกิจกรรมเรียนรูสังคมวัฒนธรรม 

     �  โครงการสรางเสริมจิตสํานึกสาธารณะและพัฒนาศักยภาพนิสิต/
นักศึกษาทันตแพทย  เช่ือมโยงสูการทํางานอยางเปนเครือขาย ในกิจกรรม
มวงสัมพันธ ’52 เม่ือวันที่ 5-7 ธ.ค.2552 โรงแรมซิลเวอร บีช ระยอง มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 395 คน จากคณะทันตแพทยศาสตรทั้ง 8 สถาบัน 
ไดแก  ม .มหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยา ลัย  ม .ศรีนค รินทราวิ โ รฒ   
ม.ธรรมศาสตร ม.รังสิต ม.เชียงใหม ม.ขอนแกน และม.นเรศวร มุงการ
เสริมสรางเครือขายนิสิตินักศึกษาทันตแพทย และสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ผานกิจกรรมทันตสาธารณสุข 

     �  โครงการพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพ่ือน เม่ือวันที่ 26 ธ.ค. 2552 คณะ
ทันตแพทยศาสตร ม.เชียงใหม มีนักศึกษาจํานวน 49 คน เขารวมกิจกรรม 
ซึ่งเปนนักศึกษาป 6 จํานวน 26 คน และนักศึกษาป 5 จํานวน 23 คน เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ ใหคําปรึกษาในการฝกปฏิบัติงานในคลินิกระหวาง
รุนพี่รุนนอง ซึ่งทางแผนงานสามารถรวบรวมองคความรู/บทเรียนที่ไดรับจาก
ประสบการณของนักศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการขับเคล่ือนการเรียนรู
อยางเปนสุขไดตอไป   
     1.4  โครงการ/กิจกรรมในกลุมบุคลากร ไดแก โครงการสรางสุขภาวะใน
ก า ร ทํ า ง า น ทั น ต ก ร ร ม ซึ่ ง เ ป น โ ค ร ง ก า ร จั ด โ ด ย ช ม ร ม ผู ช ว ย
ทันตแพทย  กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา ของชมรมผูชวยทันตแพทย 
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาฯ เม่ือวันที่ 23-25 ต.ค. 2552 ณ วังยาง ริเวอร
พารค รีสอรท จ.สุพรรณบุรี เปนจุดเร่ิมตนที่ดีในกลุมบุคลากรของคณะทันต
แพทยศาสตร จุฬาฯ หากมีการเช่ือมโยงกับกลุมบุคลากรในสถาบันอื่นๆ โดย
ทางแผนงานฯ สามารถจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสําหรับกลุมบุคลากร ก็คาด
วาจะสรางพลังในการขับเคล่ือนของแผนงานไดดีย่ิงขึ้น  
     2)  จํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนทั้งหมดจํานวน 44  
โครงการ จากคณะ/สถาบันตางๆ ทั้ง 8 แหง เปนโครงการที่เสนอจากคณะ
ทันตฯ ม.ช. ถึง 14 โครงการ ซึ่งถือไดวาเปนการขับเคล่ือนคร้ังใหญ จึง
จําเปนตองติดตามความเปล่ียนแปลง และบทเรียนที่เกิดขึ้น ที่จะสามารถ
นํามาแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขายตอไป อยางไร ซึ่งทีมการจัดการความรู/
สรางกระบวนการเรียนรู ควรเขามาดูอยางใกลชิด   
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     3)  การส่ือสารของแผนงาน ผาน http://gotoknow.org/blog/ismile 

แผนงาน ฯ พยายามนําขอมูลตางๆ มาส่ือสารผาน blog และถือเปนชองทาง

ส่ือสารหนึ่งระหวางผูพิจารณาโครงการ และผูเสนอโครงการ เพื่อลดชองวาง

ในการส่ือสาร    

 

3.  ผลลัพธ/ ผลสําเร็จสาํคัญ/
ผลกระทบเชงิบวก 
(outcomes/achievements/impacts 

     โครงการ/กิจกรรม สวนใหญอยูในระหวางดําเนินการ จึงยังไมสามารถ

ประเมินผลลัพธ/ผลสําเร็จสําคัญ/ผลกระทบที่เกิดขึ้นไดชัดเจน ยกเวน 

บรรยากาศการเรียนการสอนและการทํางานท่ีเปนสุขมากขึ้น ที่สังเกตเห็นได

อยางคอนขางชัดเจนในบางองคกร/บางคณะท่ีไดมีโอกาสไปเย่ียมเม่ือไม

นานมาน้ี อาทิเชน  มช.  สําหรับ กรณีของ มอ. พบวา ไดมีการจัดทําคลินิก

ทันตกรรมแบบพรอมมูล (Comprehensive Clinic) ที่มีความนาสนใจ ทั้งใน

แงการสรางการเรียนรู การปลูกฝงการใหบริการที่รอบดานแกนักศึกษา และ 

ยังนาจะเปนแหลงเรียนรู/ศูนยกลางการเรียนรูดานการใหบริการแบบองค

รวม ในบรรดาคณาจารยในสาขา/ภาควิชาตาง ๆ ที่มีอยูในคณะ ฯ ที่ยัง

อาจจะมีมุมมองที่แตกตาง หรือ อาจจะยังไมคอยเขาใจ/ไมใหความสนใจ

แนวคิดสุขภาพองครวมมากนัก หรือ อาจจะยังไมมีความแจมชัดมาก

เทาที่ควร  ถาดําเนินการตอไป อยางเขมขน ตอเนื่อง และเช่ือมโยงกับบริบท

ทางสังคม-วัฒนธรรมของชุมชน เช่ือวา นาจะทําให มอ. สามารถเปล่ียนผาน

ไปสูการเปนโรงเรียนทันตแพทยที่สามารถสรางทันตแพทยรุนใหม ที่ใสใจ

ชีวิตของประชาชน ผูปวย ชุมชน อยางเปนองครวม ไมไดมองเฉพาะฟน 

และ/หรือ สุขภาพชองปากเทานั้น 

  

4.  ปญหา/ อุปสรรค/จุดออน/
สิ่งที่เปนหวง/ขอพึงระวัง 

     1)  มีโครงการจํานวนหนึ่งที่อยูระหวางรอการอนุมัติ รอการแกไข สวน

หนึ่งขอถอนโครงการออกระหวางการพิจารณา สาเหตุ/อุปสรรคนั้นอาจจะมี

หลากหลาย แตแผนงานฯ ควรจะพิจารณาหาแนวทาง ส่ือสารกับผูเสนอ

โครงการโดยตรง เพื่อลดสูญญากาศในการดําเนินโครงการ และรวมสราง

พลังการขับเคล่ือนตอไป 

     2)  จากที่เคยมีแนวทางในการนําแผนที่ผลลัพธมาใชในการพัฒนา

โครงการระดับคณะ หรือ การขับเคล่ือนในระดับคณะน้ัน ณ ปจจุบันพบวา 

ไมมีการดําเนินการตอ ซึ่งอาจจะกระทบตอวิสัยทัศนที่ตองการบรรลุ หรือ 

กระทบตอการดําเนินงานในภาพรวม หรือ อาจไมสอดคลองกับแนวทาง 

ทิศทางหลักของแผนงาน 
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     3)  จากระยะเวลาท่ีเหลืออยูของแผนงานระยะท่ี 2 แผนงานจะตองเรง
ผลักดันใหเครือขาย และ/หรือ คณะ-สถาบันตาง ๆ เกิดความสามารถ/
ศักยภาพในการกาวสูการเปนโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข ไดอยางเปน
รูปธรรมตามที่กําหนดไวใหมากขึ้น 
     4)  แผนงานฯ ควรจะตองมีระบบการติดตามโครงการ/การดําเนินงานท่ี
ใช งบประมาณไม เ กิน  20 ,000  บาท  ซึ่ งอนุ มั ติ โดย ผูบ ริหาร  หรือ
คณะกรรมการระดับคณะ (ซึ่งเดิมเปดชองนี้ไว เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน
การพิจารณาสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก) อยางไรก็ตาม การกระทํา
ดังกลาว หรือ ชองทางดังกลาว อาจจะทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้า หรือ ความ
ไมทั่วถึงขึ้นภายในคณะเอง ก็เปนได   
 

5.  ขอเสนอแนะตอการพฒันา/
ปรับปรุงการทํางานของ
เครือขาย/แผนงาน/คณะ-
สถาบัน-โครงการใหดีขึ้น 

     1)  ควรผลักดันใหการทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพสามารถจัดอยูใน
ภาระงานบริการวิชาการ  หากแผนงานฯสามารถหารูปแบบที่เปนที่ยอมรับ 
และทําใหงานสรางเสริมสุขภาพเปนสวนหนึ่งของภาระงาน/งานประจําไดจะ
เปนคุณประโยชนตอบุคลากรที่มีใจอาสาสมัคร/จิตอาสา 
     2)  ควรเสริมการเรียนรูและส่ือสารเก่ียวกับแนวคิดสุขภาพองครวม เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่ ดี/ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
แผนงาน ฯ ใหกับนิสิตนักศึกษา ทั้งในสวนโครงการระดับคณะ และ โครงการ
ของสน.ทท. 
     3)  ยังมีความจําเปนตองจัดเวทีแลกเปล่ียนแนวคิด ความคิดเห็น ที่จะ
เสริมศักยภาพ ความม่ันใจในการขับเคล่ือนแนวคิดการเรียนรู และการ
ทํางานอยางเปนสุข รวมถึงการนําแนวคิดสุขภาพองครวมมาใชในงานทันตก
รรมใหกับคณะกรรมการ บุคลากรทุกสวนในคณะ และนิสิตนักศึกษา 
     4)  ควรเพิ่มการเรียนรู การแลกเปล่ียนแบบสหวิชาชีพ เพื่อเปดมุมมอง
แนวคิดสุขภาพองครวมที่เกิดขึ้นภายใตบริบทวิชาชีพอื่น ๆ  
     5)  ทีมประเมินผลภายใน และ ทีมการจัดการความรู ควรมีบทบาทใน
การขับเคล่ือนใหมากกวาที่ผานมา  หรือ ดําเนินงานตามท่ีระบุไวในขอเสนอ
แผนงาน ฯ  โดยเฉพาะอยางย่ิง  การศึกษาประเด็นสําคัญและ ติดตามความ
คืบหนาของโครงการตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจวาเกิดอะไรขึ้นบาง และ มี
ประเด็นใดบางที่จะสามารถนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันในระหวาง
เครือขาย  และ สามารถนํามายกระดับเปนองคความรูที่อยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณของแตละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะ/สถาบัน ฯ ที่มีการ
ดําเนินงานในการปรับกระบวนทัศน และ/หรือ การเรียนการสอนเพ่ือสราง
กระบวนทัศนใหมดานสุขภาพ และ สุขภาพองครวมกับกลุมนิสิต-นักศึกษา
ในแตละช้ันป ฯลฯ 
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โครงการสรางเสริมภาวะในการทํางานทันตกรรม 

จัดโดยชมรมผูชวยทันตแพทย 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา 

วันที่ 23-25 ต.ค.52 

ณ วังยางริเวอรพารครีสอรท 

จ.สุพรรณบุรี 

กิจกรรมเปดตัวโรงเรียนทันตแพทยสรางสุข 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันที่ 18 พ.ย. 2552 คณะทันตแพทยศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 

โครงการพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน 

วนัที่ 26 ธ.ค. 2552 

คณะทันตแพทยศาสตร 

ม.เชียงใหม 

โครงการสรางเสริมจิตสํานึกสาธารณ และ 

พัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษาทันตแพทย 

เช่ือมโยงสูการทํางานอยางเปนเครือขาย 

ในกิจกรรมมวงสัมพันธ52    วันที่ 5-7 ธ.ค.52 

โรงแรมซิลเวอร บีชระยอง 
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            แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกร 
            การสรางเสริมสุขภาพ  ระยะที่ 2   (แผนงานคณะสาธารณสุข)   

                  (เดือนมิถุนายน 51-พฤษภาคม 54) 

      
1.  ภาพรวมของแผนงาน 
 

สถานภาพ  ในชวงที่ทําการประเมิน (ส.ค. 2552 – ธ.ค. 2552) เปนระยะท่ี
สสส.ไดแตงต้ังผูจัดการแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2 คนใหม เม่ือวันที่ 18 ส.ค.52 
จากเดิมคือ รศ.ดร.พญ.มันทนา ประทีปะเสน มาเปน ผศ.ดร.ลักขณา   
เติมศิริกุลชัย ในชวงเวลานี้แผนงาน ฯ มีการปรับเปล่ียนดานกลไกการบริหาร
จัดการภายในแผนงาน ฯ  เพื่อใหมีการดําเนินงานท่ีคลองตัวมากขึ้น และมี
ลักษณะการทํางานท่ีบูรณาการแนวคิดสุขภาพองครวมเขาดวยกัน (ไมแยก
เปนดาน ๆ เหมือนโครงสรางการทํางานแบบเกา) ขณะเดียวกันแผนงาน ฯ  
ก็มีการขับเคล่ือนหลายดาน โดยเฉพาะ การเพิ่มลักษณะโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนใหมีลักษณะเปนโครงการเชิงรุก โดยสนับสนุนทุนเปนสถาบัน 
ทั้ง 17 สถาบัน (แตปจจุบันมี 10 สถาบัน ที่สงชุดโครงการขับเคล่ือนทั้ง
ระบบ)  นอกเหนือจากโครงการเชิงรับที่อนุมัติไปบางสวนแลวในชวง
ระยะเวลาการพิจารณาสนับสนุนโครงการรอบท่ี 1  จํานวน 34 โครงการ เปน
จํานวนงบประมาณท้ังส้ิน 8,341,094 บาท ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทําโครงการ
เชิงรุกบรรลุตัวช้ีวัดของการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพที่ไดรวมกัน
กําหนดไว มีดังนี้ คือ มีนโยบายการสรางเสริมสุขภาพ มีส่ิงแวดลอมที่
เ อ้ือตอสุขภาพ มีการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากร มีการพัฒนาหลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพ มีบริการสราง
เสริมสุขภาพแกชุมชน/สังคม และการสรางเครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 
 
ดานกลไกการบริหารจัดการ แผนงานสอส.ระยะท่ี 2 มีการปรับโครงสราง
และ กลไกการบริหารจัดการ โดยปจจุบันบุคลากรภายในของแผนงาน ฯ 
ประกอบไปดวย ผูจัดการแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2 (ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุล
ชัย) ผูชวยผูจัดการแผนงาน (นางอรนุช ตรีเทวี) และเจาหนาที่ประจํา
โครงการ 2 คน (นส.โกวินดา สุนทรอําไพ และ นส.สิริพรรณ บุรี) 
 
คณะกรรมการกํากับทิศทาง ไดมีการปรับเปล่ียนจากเดิมที่ ผศ.ดร.
ลักขณา เติมศิริกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ปจจุบันไดปรับเปล่ียนมา
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีนางอรนุช ตรีเทวี เปนผูชวยเลขานุการ 
และในระหวางนี้ สสส.กําลังดําเนินการแตงต้ังกรรมการทานใหมแทน รศ.ดร.
นภาภรณ หะวานนท เนื่องจากไมสะดวก และ/หรือ ไมมีเวลาเขารวมการ
ขับเคล่ือนการทํางานของเครือขาย  
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คณะกรรมการเครือขายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศ
ไทย 17 สถาบัน (Dean Consortium) ยังคงมีการประชุมกันทุก 2 เดือน 
เพื่อติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน ซึ่งนาจะเปนแรงผลักที่สําคัญ
อีกทางหนึ่งของการทํางานเชิงเครือขาย 
 
คณะกรรมการบริหารแผนงาน ไดมีการปรับเปล่ียน ดังนี้ จากเดิมที่   
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ ไดเปล่ียน
มาเปน รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล สวน ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  
ดํารงตําแหนงเปนรองประธานกรรมการ และในสวนกรรมการไดเปล่ียนจาก 
รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค และรศ.ดร.นิรัตน อิมามี มาเปน ผศ.ดร.ยุวดี 
รอดจากภัย และผศ.ดร.เกษร สําเภาทอง แทน แตยังไมไดแตงต้ังอยางเปน
ทางการ 
 
และจากเดิมที่ สอส.ระยะท่ี 1 เคยมีอนุกรรมการ 5 กลุมงาน มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2 คร้ังที่ 8  เม่ือวันที่ 20 ต.ค.52 
ไดมีมติปรับคณะอนุกรรมการ 5 กลุมงาน มาเปน 2 กลุมงาน คือ 
อนุกรรมการจัดการความรูและอนุกรรมการประเมินผลภายใน 
 
นอกจากนี้แผนงาน ฯ ยังไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ซึ่งที่ผานมาไดมีการประชุมไปแลว 2 คร้ัง เพื่อตอยอดการพัฒนา
หลักสูตรการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งในชวงแผนงาน สอส.ระยะท่ี 1 ไดมี
ผลงานการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพลงไป
ในหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม รวมท้ังการทําความเขาใจเร่ือง Core 
Competency เพื่อการพัฒนาหลักสูตรบนมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน  
 
ความคืบหนาหลักๆ หลังจากที่มีผูจัดการแผนงานคนใหม แผนงาน ฯ ได
เกิดการขับเคล่ือนงานตางๆ หลายดาน  อาทิเชน 
     1)  การสนับสนุนทุนใหกับโครงการ/สถาบันในเครือขาย ในชวง
ระยะเวลา ส.ค.52-ธ.ค. 52 แผนงาน ฯ มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการเชิงรุก ดังน้ี กําหนดสงโครงการ ภายในวันที่ 31 ต.ค.52 
กําหนดการพิจารณาโครงการ ภายในวันที่ 30 พ.ย.52 กําหนดปรับแกไข
โครงการ และสนับสนุนทุนภายในวันที่ 30 ธ.ค.52 หลังจากนั้นทุกโครงการที่
ไดรับการอนุมัติสามารถเร่ิมดําเนินโครงการได ภายในวันที่ 4 ม.ค.53 ซึ่ง
ในชวงเวลาน้ี มีโครงการที่ เสนอขอรับการสนับสนุน จํานวนทั้งส้ิน 36 
โครงการสําหรับโครงการสรางเสริมสุขภาพท่ัวไป และจํานวน 54 โครงการ
สําหรับชุดโครงการสถาบัน จาก 11 สถาบัน ซึ่งโครงการชุดสถาบันสวนใหญ
อยูในระหวางการปรับแกตามความเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  
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     2)  การปรับโครงสรางการขับเคล่ือน  เดิมมีอนุกรรมการ 5 ชุด 
ดูแลมิติสุขภาพ 5 ดาน ซึ่งทําใหเกิดอุปสรรค ไมสามารถขับเคล่ือนสุขภาพ

ไดอยางเปนองครวม  จึงปรับมาเปนทีมงานหรือคณะอนุกรรมการท่ีจะชวย

สนับสนุนการขับเคล่ือนไดอยางแทจริง ทั้งดานความรู การเช่ือมประสาน 

และ การขับเคล่ือนงานบนฐานของความจริงจากการประเมินผล โดยมี

ทีมงานใหม 2 ชุด คืออนุกรรมการจัดการความรูและอนุกรรมการประเมินผล

ภายใน ซึ่งอนุกรรมการการจัดการความรู มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการ

จัดการความรูและถอดบทเรียนของโครงการในสถาบันที่ไดรับทุนสนับสนุน 

อนุกรรมการชุดนี้ มีการแบงระดับการบริหารและ การจัดการความรูออกเปน 

3 สวน คือ KM ระดับโซน KM ระดับสถาบันและ KM ระดับสวนกลาง สวน

อนุกรรมการประเมินผลภายใน มีบทบาทหนาที่ติดตามและประเมินผลการ

ทํางาน ในเชิงชี้แนะ/ใหกําลังใจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง       

 

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

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

performances)   มีดังนี้  คือ   

1) การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาประเภทตางๆ  มีดังนี้คือ 

      1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แนวทางการพัฒนาขอเสนอ

โครงการใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด แผนงาน สอส.ระยะที่ 2 สําหรับกลุมแกน

นํา นักศึกษาและกลุมแกนนํานักประชาสัมพันธ” เม่ือวันที่ 22-23 ส.ค. 52 มี

ผูเขารวมประชุมจํานวน 169  คน ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช รีสอรท 

พัทยา จ.ชลบุรี พบวา อาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่สวนกิจการนิสิต

นักศึกษา ไดใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการดานการสรางเสริม

สุขภาพ ซึ่งการประชุมในวันนั้น สรุปวามีจํานวนโครงการที่นักศึกษาเสนอ 

จํานวน 17 โครงการ จาก 14 สถาบัน หลังจากน้ันนักศึกษา อาจารย และ

เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของ จะไดเสนอโครงการฉบับสมบูรณเพื่อขอรับการ

สนับสนุนตอไป ภายในวันที่ 31 ต.ค.52 ผลจากการพัฒนาโครงการ ทําใหมี

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนไปแลวจํานวน 5 โครงการ 

        1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกําหนดนโยบายและคานิยม

รวมในการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพของเครือขายสถาบันการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรและสาขาวิชาที่เก่ียวของ คร้ังที่ 2” เม่ือวันที่ 18-19 ก.ย.

52 มีผูเขารวมประชุม 43 คน ณ โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท จ.นครนายก 
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พบวา อาจารยที่ เปนตัวแทนของสถาบัน/คณะ/มหาวิทยาลัยตาง ๆ มี

ขอตกลงเร่ือง แนวคิดการจัดทําแผนงานสถาบันการศึกษาสาธารณสุขสราง

เสริมสุขภาพรวมกันทั้ง 17 สถาบัน ซึ่งหลังจากน้ีแตละสถาบัน/คณะ/

มหาวิทยาลัย จะสงโครงการเขามาขอรับการสนับสนุนตอไป  

        1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2 คร้ังที่ 8 

เม่ือวันที่ 20 ต.ค.52 มีกรรมการเขารวมประชุม 12   คน ณ หองประชุม 

7510 อาคาร 7 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล พบวาการประชุม

คร้ังนี้มีวาระสําคัญ เร่ืองเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนโครงสรางกรรมการใน

ตําแหนงตางๆ ของแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2   

         1.4 การประชุมคณะทํางานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 3 พ.ย.52 มีผูเขารวมประชุม 20 คน ณ หองประชุม 

7508 อาคาร 7 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล พบวา ที่ประชุมได

เสนอแนะใหมีการจัดทํา Core Competency ในสวนกลาง สําหรับใหทุก

สถาบันนําไปปรับใชและใหมีการทบทวนความแตกตางของ Competency 

ของนักสาธารณสุขและนักสรางเสริมสุขภาพ 

         1.5 การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน สอส.ระยะท่ี  2 

คร้ังที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 6 พ.ย.52 มีกรรมการเขารวมประชุม 11  คน ณ 

อาคาร สสส. ตึก เอส เอ็ม ทาวเวอร ชั้น 35 พบวา มีวาระสําคัญในการแจง

ใหที่ประชุมทราบถึงการแตงต้ังผูจัดการแผนงาน สอส.ระยะท่ี  2 คนใหม 

การรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมา การพิจารณารายช่ือคณะกรรมการ

กํากับทิศทาง และการนําเสนอแผนการดําเนินงานของแผนงาน สอส.ระยะท่ี 

2 ปที่ 2  

      1.6 การประชุมคณะทํางานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

คร้ังที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 30 พ.ย.52 มีผูเขารวมประชุม 16 คน ณ หองประชุม 

7510 อาคาร 7 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล พบวา มีการ

รายงานการทบทวนเอกสาร Core Competency ในตางประเทศ ,Best 

Practice ดานชุมชนและดานเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อการจัดทํามาตรฐาน

วิ ชาชีพด านสาธารณสุขและนั กสร า ง เส ริม สุขภาพ  รวมทั้ ง  Core 

Competency ใหมีการขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน 
         2) จํานวน/ประเภทโครงการ ต้ังแต ส.ค.52-ธ.ค.52 มีผูสนใจขอรับ
การสนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 36 โครงการ จากทั้งหมด 
13 สถาบัน ที่แผนงานใหการสนับสนุนทุนรอบแรก เปนจํานวนเงิน 
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9,295,994 บาท โดยเปนโครงการที่อาจารยเสนอขอ จํานวน 30 โครงการ 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ และนักศึกษา จํานวน 5 โครงการ 
สําหรับโครงการชุดสถาบันที่ขอรับทุนสนับสนุนมีจํานวน 10 สถาบัน ดังนี้ ม.
มหิดล ม.บูรพา คณะสาธารณสุข อาเซียน ม.ทักษิณ ม.ธรรมศาสตร ม.
เกษตร (บางเขนและวิทยาเขตสุพรรณบุรี ) มศว. มวล.มน.(วิทยาเขตพะเยา) 
และมมส. 
           3) เอกสาร/ส่ิงพิมพ /คูมือ/ส่ือตาง ๆ   
เนื่องจากแผนงาน ฯ อยูในระหวางการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ระยะน้ีจึงเปนระยะเร่ิมตนของการดําเนินกิจกรรม แผนงาน ฯ จึง
ยังไมมีการรวบรวมองคความรู หรือ การจัดทําเอกสารเผยแพร มีเพียงองค
ความรูที่จัดทําเปนหนังสือเลมเล็กในชุด “ส่ือสรางสุขภาพ” จํานวน 10 เลม 
ของแผนงาน สอส.ระยะท่ี 1 ซึ่งยังมีการนํามาเผยแพรใหกับเครือขาย
บุคลากรสุขภาพอยูจนถึงระยะน้ี 
อยางไรก็ตาม  ในชวงนี้ ไดมีการจัดทําจดหมายขาว “สานสรางสุข” ฉบับที่ 1 
ประจําเดือนธันวาคม 2552 เพื่อเปนส่ือกลางการบอกเลาเร่ืองราวตางๆ ทั้ง
ในและนอกเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข เผยแพรใหกับเครือขาย
บุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพและเครือขายอื่น ๆ ดวย          

3.   ผลลัพธ/ ผลสําคัญ/ผลกระทบ 
(Outcomes/Achievements/ 
Impacts) 

     1)  คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร มีการใหความสําคัญกับเร่ือง 
problem-based learning ในระดับปริญญาตรี โดยใหนิสิตนําองคความรู
เร่ืองการสงเสริมสุขภาพ ไปฝกงานในชุมชน คนหาปญหาสุขภาพ คิดกลยุทธ
การแกไขปญหาการสรางเสริมสุขภาพ และมีการคิดคนนวัตกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ นอกจากนั้นในสวนหลักสูตรการเรียนการสอน เนนใหนิสิตออก
กําลังกายและเปนผูนําการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนได โดยนิสิตป 3 กับ   
ป 4 จะลงไปฝกงานในชุมชน ในสวนโครงสรางการสรางเสริมสุขภาพภายใน
คณะจะเปนสวนหนึ่งภายในโครงสรางเดิมที่มีอยู จะไมมีการแยกโครงสราง
การสรางเสริมสุขภาพออกมาตางหาก 
     2)  สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร ม.วลัยลักษณ  
มีทีมงานและแกนขับเคล่ือนหลักที่สนใจการขับเคล่ือนองคกรใหเปนองคกร
สรางเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  และ กําลังปฏิรูประบบตาง ๆรวมทั้งพยายาม
สรางพลังขับเคล่ือนในทุกภาคสวนใหมากขึ้น สําหรับหลักสูตรใหมดานสราง
เสริมสุขภาพระดับ ป.โท ที่เปดสอนมาได 3-4 ปนั้น ปจจุบัน พบวา มีผูเรียน
นอยลง เนื่องจาก ปรับมาเปดภาคปกติ ทําใหคนทํางานไมสามารถมาเรียน
ได จึงกําลังจะปรับกลับไปเปดภาคพิเศษ เหมือนที่เคยดําเนินการมา ซึ่ง
พบวา ผูเรียนสวนใหญ ยังเปนบุคลากรดานสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และ ระดับสถานีอนามัย 
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4.  ปญหา/ อุปสรรค/ 
จุดออน/ สิ่งที่เปนหวง 

     1)  การจัดสรรงบประมาณทําไดชา เนื่องจากแผนงานสอส.ระยะท่ี 2 
อยูในระหวางการแตงต้ังผูจัดการแผนงาน สอส.ระยะท่ี 2 คนใหม ในชวง
รอยตอของแผนงาน ฯ จึงสงผลกระทบใหแผนงาน ฯ ทําการพิจารณา-
จัดสรรสนับสนุนทุนในการดําเนินงานชาตามไปดวย ระยะน้ี จึงอยูในชวงที่
โครงการ/คณะ-สถาบันตาง ๆ เพิ่งจะไดรับการสนับสนุนทุนดําเนินงาน    
     2)  ความไมตอเนื่องของการทํางานในบางชวง และ การปรับ
โครงสราง เพ่ือใหสามารถทํางานไดมากขึ้น  ซึ่งเปนบทเรียนรวมกัน  
อยางไรก็ตาม การมีผูจัดการแผนงานสอส.ระยะท่ี 2 คนใหม ทําใหแผนงาน ฯ 
เกิดการปรับเปล่ียนโครงสรางแผนการดําเนินงานจากเดิมหลายๆอยาง  ทั้งนี้ 
เพื่อใหบรรลุผลไดมากขึ้น  ซึ่งเปนธรรมดาท่ี ในชวงแรก ๆ ยอมทําให เกิด
ความสับสน ในกลุมตัวแทนของคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการ
จัดทําแผนงานเชิงรุกชุดสถาบัน ซึ่งเกิดความสับสนกับการจัดทําแผนงานเชิง
รับที่ไดมีการเสนอขอรับการสนับสนุนไปแลวในชวงที่ ยังไมมีผูจัดการ
แผนงานฯ คนใหม แตทั้งนี้ ก็นาจะขับเคล่ือนไปไดดีมากขึ้น ภายหลังการ
ปรับเปล่ียนกลไกและกระบวนการตาง ๆ ที่เก่ียวของแลว         
 

5.  ขอเสนอแนะ 
ตอการพัฒนาแผนงาน/ 
การขับเคลื่อนทุกระดับให
ไดผลมากยิ่งขึ้น/ดียิง่ขึ้น 

      1)  ควรมีการส่ือสารกับคณะ-สถาบัน-บุคลากรทุกประเภทใหมากข้ึน 
ทั่วถึงขึ้น ลงลึก  และ เพ่ิมความสําคัญของการส่ือสารภายในองคกร 
หลังจากท่ีแผนงาน ฯ สอส.ระยะท่ี 2 มีผูจัดการแผนงาน ฯ คนใหม และไดเกิดการ
ปรับเปล่ียนโครงสรางและ แผนการดําเนินงาน ซึ่งใชระยะเวลาชวงหนึ่งในการ
ปรับเปล่ียน จากจุดนี้ จะสงผลใหแผนงาน ฯ เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน /
การขับเคล่ือนไปในทิศทางขางหนาดวยกัน  แตแผนงานฯ ก็จําเปนจะตองให
ความสําคัญกับมิติการส่ือสารกับคณะ-สถาบัน-บุคลากรทุกประเภท อยางทั่วถึง 
เทาเทียม  ไมบิดเบี้ยว  เพื่อใหเกิดความเขาใจรวม  เพราะเร่ืองนี้จะทําใหพลังรวม
เกิดขึ้นตามมาและ สงผลตอความสําเร็จของแผนงาน ฯ ตามไปดวย และ ส่ิงสําคัญ
คือ การเกิดความเปนเครือขาย หรือ การทํางานรวมกันในลักษณะเครือขายได
อยางแทจริง  ในระยะยาว 
     2)  จะทําอยางไร ใหเกิดการกระทําการเชิงการส่ือสาร  (Communicative Action) 
กับผูคนทุกประเภท ทุกระดับในเครือขาย รวมทั้ง การถายทอด การสรางการเรียนรู 
การเรียนการสอน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับสาธารณสุขแนวใหม 
(New Public Health)  สุขภาพองครวม  และ แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ 
โดยเฉพาะการเรียนรูเก่ียวกับปจจัยกําหนดสุขภาพในระดับและมิติตาง ๆ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับความเปนจริงเก่ียวกับปญหาสาธารณสุข และ ปญหาสุขภาพ
ของสังคมไทย ที่มีความสลับซับซอน และ ตองการพลังการเปล่ียนแปลงของทุกคน 
ทุกฝาย ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสถาบัน รวมกัน  ทําอยางไรจึงจะเกิดการผนึก
กําลังกันของทุกวิชาชีพ ทุกสถาบันในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดูแล เก้ือกูล เรียนรู 
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ปรับเปล่ียน  เพิ่มพลังรวมกับชุมชนทองถ่ิน  หรือ  พื้นที่ ๆ  มหาวิทยาลัยต้ังอยู  
     3)  อนุกรรมการจัดการความรูและอนุกรรมการประเมินผลภายใน จะ
เปนกลไกที่สําคัญในการสรางการเรียนรู และการ เพิ่มพลังศักยภาพในการ
ขับเคล่ือนใหกับ เครือขาย  ดังนั้น อนุกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ ควรติดตามขอมูลการ
ขับเคล่ือนในทุกระดับ ทุกประเภทอยางใกลชิด และ  ควรวางแผนการทํางานที่
สอดคลองกับกระบวนการขับเคล่ือนของแตละโครงการ/คณะ/สถาบัน  ภูมิภาค  
และ จัดประชุมถอดบทเรียนและติดตามประเมินผลเชิงการพัฒนาใหกับคนทํางาน/
โครงการที่เพิ่งไดรับทุนสนับสนุน เพื่อใหเกิดการเรียนรู รวมกัน  เกิด การปรับวิธี
คิด/วิธีทํางาน  และ นําไปสูการถอดเปนองคความรู และการพัฒนา ยกระดับ ตอ
ยอดในการทํางานสรางเสริมสุขภาพไดอยางประสบผลสําเร็จสูงสุดไดตอไป              
            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

การประชุมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการใหสอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด”แผนงาน สอส.ระยะท่ี 2  สําหรับกลุมแกนนํา นักศึกษา และกลุมแกนนํา

นักประชาสัมพันธ  ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี 

วันที่ 22-23 สค.52 

ประชุมคณะทํางานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล   

วันที่ 3 พย.52 

รวมช่ืนชมผลการดําเนินงานและสัมภาษณคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร ม.นเรศวร  ณ คณะสาธารณสุข 

ม.นเรศวร วันที่ 22 กย.52 

ประชุมคณะทํางานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร  

ม.มหิดล  วันที่ 30 พย.52 
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             แผนงานการพัฒนาตนแบบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ    

               ในบริบทของพยาบาลชุมชน ระยะที่ 2 (แผนงานพยาบาลชุมชน)  
      (กรกฎาคม 2550 – ธันวาคม 2552 และ ขยายเวลาจนถึง มิถุนายน 2553)  

 
1.  ภาพรวมของแผนงาน 

 

สถานภาพ  แผนงานฯไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการดําเนินงานจนถึง มิย. 53 

ภายใตงบประมาณท้ังส้ิน 38,932,000 บาท ชวงที่ทําการประเมิน (ก.ค. - 

ธ.ค. 52) พบวา แผนงานฯ ใชกลยุทธการขับเคล่ือน “ดอกไมบาน” และ  

“การขยายผลแตกหนอออนใหม” หรือ พยายามเขาถึงพยาบาลที่อยูใน   

รพ.ชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งขยายไปสูวิชาชีพอื่นๆ ทั้งแพทย ทันตแพทย 

เภสัชกร ผูชวยทันตแพทย อาจารยแพทย เปนตน  

 

การทํางานของแผนงาน ฯ มีความเปนพลวัตและเกิดพลังทวีคูณ เนนการ

สรางทีมงานใหเขมแข็งไปพรอมๆกับการขับเคล่ือนการสรางเสริมสุขภาพใน

กลุมเปาหมายตาง ๆ  ที่หลากหลายท้ังเชิงประเด็น ปญหา พื้นที่  ฯลฯ           

 

แผนงานฯ ใหความสําคัญกับการเช่ือมโยงเครือขายการเรียนรูในหลาย ๆ 

ลักษณะ-หลายระดับ อาทิเชน การให นักวิจัยรุนแรก ๆ พัฒนาเปนครูพี่เล้ียง 

(แมเตากับลูกเตา) นักวิจัยรุนพี่มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับนักวิจัยหนาใหม 

(เปนกัลยาณมิตรชวยเหลือ แนะนํา เก้ือกูลตอกัน) รวมทั้ง การยกระดับเปน

นักขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนเชิงพื้นที่ ระดับอําเภอ/จังหวัด และ การ

เสริมศักยภาพ การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 

 

นอกจากนี้ แผนงาน ฯ ยังใชแนวคิดแผนที่ผลลัพธ ในการผลักดันการทํางาน 

โดยกําหนดแผนที่ยุทธศาสตรไว 3 ดาน ไดแก  
          ส.1 สราง :ปลูกสราง เพาะบม 
          ส.2 ส่ังสม: ส่ังสมและเผยแพร 
          ส.3 สืบสาน: สืบสานเจตจํานง ธํารง รักษา 
     ยุทธศาสตรปลูกสราง เพาะบม ไดจัดอบรมนักวิจัยเชิงคุณภาพแบบ 

RAP อยางตอเนื่อง จากพ้ืนที่หลัก 4 Node (node อีสานลาง node 

กาฬสินธุ node จ.เลย และ nodeโพธิ์ทะเล จ.พิจิตร) รวมจํานวนทั้งส้ิน 
132 คน  
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     ยุทธศาสตรส่ังสมและเผยแพร ไดจัดต้ังคณะกรรมการสังเคราะหองค

ความรู จากผลงานวิจัยเชิงคุณภาพของรุนที่ 1 – รุนที่5 ทั่วภูมิภาค จํานวน 3 

เ ร่ือง  ไดแก  1) บทบาทพยาบาลชุมชนกับการดูแลผูปวยเบาหวานท่ี

สอดคลองกับวิถีชีวิต  2) ทบทวนวิถีการเล้ียงดูบุตรหลานต้ังแตวัยเด็กถึง

วัยรุน เพื่อเสนอแนะแนวทางแกปญหาเชิงนโยบาย 3) บทบาทพยาบาล

ชุมชนในการดูแล-สงเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภวัยรุน ซึ่งเปนการเปดพื้นที่

ขับเคล่ือนใหมๆ   

     ยุทธศาสตรสืบสานเจตจํานง ธํารง รักษา พบวา ไดจัดอบรมหลักสูตร 

KM &Coaching เพื่อธํารงรักษาและพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําการ

เปล่ียนแปลง ใหคงอยูและย่ังยืน จากผูผานการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพใน

รุนตางๆ จํานวน 32 คน และ เปดใหมีการนําเสนอผลงาน ณ เวทีประชุม

วิชาการภาคเหนือ เม่ือวันที่ 20-22 ตุลาคม 2552 โรงแรมเทวราช    อ.เมือง 

จ.นาน   

     ผลงานและนวัตกรรมที่โดดเดน ในระยะน้ีมีหลายประการดวยกัน  

      1.  ผูนําการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่กระจายตัวอยูในระดับชุมชน 

จังหวัด ภาคและประเทศท่ีขับเคล่ือนงานสรางเสริมสุขภาพใหมในรพ.ชุมชน 

จํานวน 10 คน ไดแก  

     ภาคเหนือ : คุณจินตนา แสงจันทร และคุณพัชรพิมภา เขื่อนธนะ   

รพ.เชียงกลาง จ.นาน คุณผาสุข แกวเจริญตา รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ คุณเพชรา 

คงศรี รพ.บานตาก จ.ตาก  

     ภาคตะวันออกเฉียง: คุณมัลลิกา ลุนจักรและคุณอรทัย   ชนมาสุข รพ.

หนองวัวซอ จ.อุดรธานี คุณลดาวัลย เลนทํามี   รพ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

คุณอูทอง นามวงษ รพ.ภูกระดึง จ.เลย คุณสุพัฒน สมจิตรสกุล รพ.ปลาปาก 

จ.นครพนม คุณดรุณี     คุณวัฒนา รพ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา  

     ภาคกลาง: คุณมุนา วงศาโรจน รพ.นภาลัย อ.บางคนที   จ.สมุทรสงคราม  

     ภาคใต:  คุณสุทธิชาติ  เมืองปาน รพ.ควนโดน จ.สตูล  

     2.  ผลกระทบตอระบบสุขภาพและสังคมไทย จากผลการคืนขอมูล

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง แนวทางการลดการบริโภคสุราในเด็กอายุ 

12-15 ป ตําบลทุงมน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ของนักวิจัยรุน 6 

(พ.ศ.2552) เกิดมาตรการทางสังคม โดยกําหนดใหงานชางประจําปของ

จังหวัดสุรินทรปลอดรานขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

     3.  ศึกษาผลกระทบของการแตงงานของหญิงไทยและชาวตางชาติ เกิด

สมัชชาหญิงไทยท่ีแตงงานกับชาวตางชาติ และเกิดการจัดทําธนาคารเลือด 

(BLOOD BANK) ของกลุมชาวตางชาติพื้นที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
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     4.  การสังเคราะหชุดความรู-ผลงานวิชาการจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ 3 

เร่ือง 1) พูดจาภาษา..เบาหวาน 2) สูตรไมลับ...อาหารเสริมพัฒนาการของ

เด็กไทย 3) แนวทางการดูแล-สรางเสริมสุขภาพ”หญิงต้ังครรภวัยรุน” สําหรับ

พยาบาลชุมชน 

     5.  จัดทําหนังสือประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2553 

(คร้ังที่  6) จํานวน  4 เลม ประกอบดวย 1) พูดจาภาษาเบาหวาน  2) 

พัฒนาการเด็ก 3) อบอุน...อิ่มเอม และ  4) เอกสารประกอบการประชุม

วิชาการ “เร่ืองแนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภวัยรุน สําหรับพยาบาลชุมชน”   

     6.  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศจาก Website โดยเจาหนาที่

แผนงานฯ โดยมีการ Update ขอมูลใหทันสมัย สอดคลองกับการดําเนินงาน

ของแผนงาน  รวมทั้ ง เผยแพรและประชาสัมพันธผลงานตางๆ  ผาน 

www.thainurseclub.org และ เพื่อเปนส่ือกลางและสรางระบบขอมูลกลาง

ของเครือขาย 
 
     นอกจากน้ี ยังมีความพยายามในการยกระดับผลงานวิจัยเปน “ชุด
ความรู” เพื่อที่จะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการทํางาน หรือบทบาทใหมๆ
ของพยาบาลชุมชน และที่เสร็จสมบูรณแลว มีจํานวน 2 เร่ือง ไดแก 1) 
บทบาทของพยาบาลชุมชนกับการดูแลผูปวยเบาหวานท่ีสอดคลองกับวิถี
ชีวิต 2) ทบทวนวิถีการเล้ียงดูบุตรหลานต้ังแตวัยเด็กถึงวัยรุนเพื่อเสนอแนะ
นโยบายและปรับบทบาทของพยาบาลชุมชน และอยูระหวางการดําเนินงาน 
จํานวน 1 เร่ือง คือ บทบาทพยาบาลชุมชนในการดูแลสงเสริมสุขภาพหญิง
ต้ังครรภวัยรุน          

     แผนงานฯไดขยายผูนําการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง รวมนักวิจัยอยู

ระหว างการอบรม  จํ านวน  132  คน  (สวนกลาง  Node อีสานล าง   

จ.นครราชสีมา จํานวน 47 คน Node จ.กาฬสินธุ จํานวน 34 คน Node   

จ.เลย จํานวน 24 คน และnodeโพธิ์ทะเล  จ.พิจิตร จํานวน 27 คน) ซึ่ง

กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ  

     สําหรับการธํารง รักษาและพัฒนาศักยภาพผูนําการเปล่ียนแปลงใหคง

อยูและย่ังยืนตามยุทธศาสตรสืบสานเจตจํานง ธํารงรักษา ก็ยังคงมีการ

ดําเนินการดานนี้อยางตอเนื่อง  

     สําหรับการจัดอบรมในระยะท่ี 2 มีทั้งหมดจํานวน 6 คร้ัง  รวมผูเขาอบรม

จํานวน 134 คน ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาเครือขาย

พยาบาลชุมชน และสหวิชาชีพ รวมถึงการเชื่อมโยงกับสถาบันการผลิต

พยาบาลในระดับอุดมศึกษา  
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     ดานผลกระทบ พบวา ไดมีการปรับเปล่ียนระบบบริการ / วิธีการทํางาน

ของเจาหนาที่ใหสอดคลอง-เหมาะสมกับบริบทและความตองการของผูปวย

กลุมตางๆ รวมทั้งประชาชนและชุมชนของรพ.ศูนย รพ.ทั่วไป    รพ.ชุมชน 

สสจ. สสอ. หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (PCU) และ สอ. เชน 

โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก การดูแลผูปวยระยะสุดทายท่ีมีการจัดระบบ

บริการใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่และความตองการของผูปวย/ญาติ

ผูปวย เปนการจัดระบบริการที่คํานึงถึงพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายท้ังเช้ือ

ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา สงผลกระทบตอความพึงพอใจของผูปวย/

ญาติผูปวยตอระบบบริการท่ีสอดคลองกับบริบท ความเช่ือ ศาสนา เปนการ

ดูแลดวย หัวใจความเปนมนุษย (Humanized Health Care) 

     ซึ่งเปนการบูรณาการเช่ือมโยงเชิงพื้นที่กับหนวยงานระดับทองถ่ิน-

จังหวัด-เครือขาย อาทิ 1) สถาบันการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดแก อบต. เทศบาล ชุมชนตางๆมากขึ้น ตัวอยางเชน งานวิจัยเร่ือง   

“วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลกําแพง อ.ละงู 

จ.สตูล” ที่ขับเคล่ือนรวมกับเทศบาลตําบลกําแพง เปนการขับเคล่ือนให

แผนพัฒนาผูสูงอายุเปนสวนหนึ่งในแผนงานประจําของเทศบาล การจัด

กิจกรรมผูสูงอายุทีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลหรือกองทุน

สุขภาพชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนใหสถาบันการศึกษามีการทําวิจัยอยาง

ตอเนื่องอีกดวย ทําใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการงานของหนวยงานใน

พื้นที่แบบ 3 ประสาน ไดแก รพ.ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(เทศบาล) และชุมชน ดังคํากลาวการขับเคล่ือนสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา

ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ที่วา “ราษฎร รัฐ ชุมชนบูรณาการ ผสมผสาน

แบบองครวม” 

     นอกจากน้ี ยังมีการขยายพื้นที่การทํางานในภาคใต ภาคกลางและภาค

ตะวันออก เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นทางสังคม อาทิเชน Node จ.ระยอง 

เพื่อยกระดับการทํางานที่หวงใยตอสุขภาวะสังคม 

 

     ระดับเครือขาย พบวา ในป 2552 เกิดการขยาย Node จัดการเรียนรู

วิจัยเชิงคุณภาพ อีก 3 Node คือ สวนกลาง Node อีสานลาง จ.นครราชสีมา 

Node จ.กาฬสินธุ และNode จ.เลย (ตามลําดับ) โดยมีการแบง Node เปน 

4 รูปแบบ คือ 1) Node หลัก 2) Node รอง 3) Node เสริม และ4) Node 

เฉพาะ กลาวคือ  
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     1)  Node หลัก พื้นที่มีความพรอมในการบริหารจัดการและผูบริหาร
สนับสนุน แผนงานฯมีบทบาทสนับสนุนงบประมาณดานคาจัดการอบรม คา
วิทยากร คาอาหารและคาวัสดุอุปกรณทั้งหมด โดยใหมีผูจัดการ Node ต้ัง
ทีมมาชวยกันในการบริหารจัดการและดําเนินการ สวนทีมงานกลางลด
บทบาทเปนผูติดตามสนับสนุน และใชวิทยากรหลักเปนผูสอน จํานวน 4 
node ไดแก 1) node จ.อุดรธานี 2) node จ.นครปฐม 3) node จ.ตาก 
และ 4) node อีสานลาง จ.นครราชสีมา   
     2)  Node รอง พื้นที่มีวิทยากรผูชวยที่ผานการอบรมพัฒนานักวิจัย 
Facilitator &  Coaching และพื้นที่พรอม เปนพื้นที่ที่ต่ืนตัวพรอมอาสาเขา
มาชวยจัดการ โดยหางบประมาณเอง ซึ่งทีมกลางจะสนับสนุนงบประมาณ
บางสวนสําหรับเปนคาบริหารจัดการ จํานวน 6 node ไดแก 1) node   
จ.ปตตานี (สงขลา  นราธิวาส  ปตตานี  สตูล  และยะลา) 2) node 
อําเภอปว    จ.นาน  3) node จ.กาฬสินธุ  4) node โรงพยาบาลนาน   
5) node จ.มหาสารคาม  และ 6) node จ.ขอนแกน 
     3)  Node เสริม พื้นที่มีพี่เล้ียง ที่ผานการอบรมพัฒนานักวิจัยในดาน 
Facilitator & Coaching และพ้ืนที่พรอมใหเปดเปน Node ยอย จํานวน 1 
node ไดแก Node หลมสัก จ.เพชรบูรณ 
     4)  Node เฉพาะ เปนพื้นที่ต่ืนตัวมาก เปนลักษณะอาสาเขามาชวย
จัดการ โดยหางบประมาณเองและคาบริหารจัดการ คาวิทยากร ซึ่งทีม
กลางไมไดสนับสนุนใดๆ แตเปนผลพวงจากกระบวนการและเปนเครือขาย
เรียนรูรวมเทานั้น จํานวน 3 node ไดแก 1) node จ.อุทัยธานี 2) node   
จ.เลย  3) node โพธ์ิทะเล  จ.พิจิตร 
               
     อนึ่ง การท่ีเครือขายเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่องนั้น สวนหน่ึงเปนผล
มาจากความมุงม่ัน ต้ังใจของนักวิจัยรุนที่ผานมามีความปรารถนาให
บุคลากรในพื้นที่/จังหวัดไดมีโอกาสเขามารวมเรียนรูกระบวนการ/เคร่ืองมือที่
สําคัญที่สอดคลองและเหมาะสมกับปญหาและความสลับซับซอนของสังคม
ปจจุบัน 
 
     สําหรับการดําเนินงานในระดับโครงการ พบวา สมาชิกใน node ตางๆ 
สามารถดําเนินงานในสวนโครงการยอยของตนเอง เชนป 52 จํานวน 4 
node ไดแก 1) node จ.หลมสัก  2) node จ.ปตตานี 3) node   
จ.มหาสารคาม และ4) node จ.นาน รวมทั้งการดําเนินงานในระดับองคกร/
หนวยงาน เชน รพ.ปกธงชัยและ รพ.ครบุรี จ.นครราชสีมา การจัดกิจกรรม
อบรมแมอาสาของทีมเวชปฏิบัติฯ รพ.ควนโดน จ.สตูล เปนการดําเนินงาน
ตอยอดในบริบทพื้นที่ของตน 
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     ดานกลไกการบริหารจัดการ     

     1)  คณะกรรมการกํากับทิศทาง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก

หลากหลายสาขา/วิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล ทันตแพทย อาจารย

มหาวิทยาลัย สังคมศาสตร ฯลฯ ซึ่งเปนชุดเดิม โดยมี นพ.วีระพันธุ สุพรรณ-

ไชยมาตย เปนประธาน  คณะกรรมการฯ มีบทบาทหนาที่จัดการประชุม

คณะกรรมการทุก 3 เดือน ชวงระหวางทําการประเมิน พบวา มีการประชุม

จํานวน  2 คร้ัง ดังนี้  

     •  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางคร้ังที่ 3/2552เม่ือวันที่ 9 ก.ย. 

52 ณ โรงแรมอมารี ฯ ผูเขารวมจํานวน 24 คน สาระสําคัญ คือ  รายงานการ

ประชุมคณะทํางานสังเคราะหองคความรู 3 เร่ือง ไดแก เบาหวาน การดูแล

หญิงต้ังครรภวัยรุน และพัฒนาการเด็กกอนปฐมวัยและพิจารณาแผนปฏิบัติ

การ (ขยายเวลา ถึงเดือนมิถุนายน 2553) และแผนพัฒนาแผนงานตอเนื่อง

ระยะท่ี 3   

     •  การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางคร้ังที่ 4/2552 เม่ือวันที่ 11 

ธ.ค. 52 ณ โรงแรมอมารี ฯ ผูเขารวมจํานวน 14 คน สาระสําคัญ คือ รายงาน

ผลการจัดประชุมวิชาการรายเขตภาคเหนือ เขตภาคอีสานและเขตภาคใต 

ผลการประเมินภายใน ซึ่งไดรับคําช้ีแนะจากคณะ กก. กํากับทิศ ฯ ในการ

ปรับใหสมบูรณขึ้น   

 
     2)  คณะกรรมการบริหาร  พบวา คณะทํางานมีบทบาทในการ

ผลักดันการทํางานระดับเครือขายสามารถรวมคิดคนกิจกรรม/สนับสนุน

กระบวนการไดดี มีการประชุม/พูดคุยแลกเปล่ียนสมํ่าเสมอ รวมทั้งการเขา

มารวมสังเกตการณการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทาง เพื่อรับฟง

ขอเสนอแนะตางๆ และนําไปปรับทิศทางการดําเนินงานไดอยางทันทวงที 

ชวงระหวางทําการประเมิน พบวา มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจํานวน 

1 คร้ัง ดังนี้  

     •   การประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 18 ก.ค. 52  ณ โรงแรมโคราชรีสอรท 

จ.นครราชสีมา ผูเขารวมจํานวน 13 คน สาระสําคัญ คือ ทบทวนบทเรียน

การทํางาน ระดับบุคคลองคกร ชุมชน เพื่อกําหนดทิศทางของชมรม รวมทั้ง

พจิารณาบทบาทคณะกรรมการบริหารแผนงานฯ ทีมติดตามและประเมินผล

ภายใน และรูปแบบการทํางานของชมรมที่เปนไปตามกรอบ (Theme) 

เฉพาะของ สสส. และทบทวนแผนป 53 -55  
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     3)  ทีมประเมินภายใน ประกอบดวยทีมระดับกลาง จํานวน 4 ทาน 

ไดแก ผศ.นิวัติ อุณฑพันธุ เปนหัวหนาทีม สมาชิกทีมกลางไดแก นายสุพัฒน 

สมจิตรสกุล นายอูทอง นามวงษ และนางดรุณี  คุณวัฒนา และระดับโซน แบง

ออกเปน 10 โซนตามภูมิภาค โดยแตละโซนมีทีมงานที่รับผิดชอบ หัวหนาทีม

แตละโซน ชวงระหวางทําการประเมิน พบวา อยูระหวางการประมวลผล

ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการประชุมทีมประเมินภายใน 

จํานวน 1 ดังนี้ 

     •  การประชุมทีมประเมินภายใน เม่ือวันที่ 9-10 สิงหาคม 2552 ณ สถาน

ฝ ก อ บ ร ม แ ล ะ วิ จั ย อ น า มั ย ช น บ ท  คณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 20 คน สาระสําคัญคือ แลกเปล่ียนแนวทางการ

แกไขปญหาและอุปสรรคจากการติดตามและเก็บขอมูลของนักวิจัยรุนตางๆ 

รวมทั้งการจําแนกขอมูล เปน 3 กลุมไดแก กลุมผลงานดีเดน กลุมพื้นฐาน

และกลุมที่นาสนใจ  และระดมสมองประเด็นในการเก็บขอมูลและ

แหลงขอมูลอยางเปนระบบ 

 
     สําหรับการดําเนินงานในระยะท่ี 2 แผนงานฯมีรูปแบบ/กลวิธีในการ
ติดตามประเมินผลของโครงการยอยทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
ควบคูกัน  
 
     4)  ศูนยขับเคล่ือนหลักและเครือขาย (Node and Network) สําหรับ
ในป 2552 เกิดการขยาย Node จัดการเรียนรูการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีอยู
ระหวางการดําเนินการจํานวน 4 Node จํานวน 132 คน โดยเปน node 
หลัก 1 Node คือ Node อีสานลาง จ.นครราชสีมา จํานวน 47 คนและ 
Node รอง 1 Node คือ Node จ.กาฬสินธุจํานวน 34 คน และ Node เฉพาะ 
2 Node ไดแก Node จ.เลย จํานวน 24 คน และ Node โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร 
จํานวน 27 คน 

 
     สําหรับการดําเนินงานของศูนยขับเคล่ือนหลักและเครือขาย พบวา 
สมาชิกใน node ตางๆ สามารถดําเนินงานในสวนโครงการยอยของตนเอง 
ในป 2552 จํานวน 4 node ไดแก   1) node หลมสัก 2) node ปตตานี 3) 
node มหาสารคาม และ     4) node นาน รวมท้ังการดําเนินงานในระดับ
องคกร/หนวยงาน เชน รพ.ปกธงชัยและรพ.คลอนบุรี จ.นครราชสีมา
ดําเนินงานตอยอดในบริบทพื้นที่โดยอิสระซ่ึงถือเปนทิศทางที่ดีของแผนงานฯ 
ในอนาคต 
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     จุดเดนของแผนงานฯ คือการขยายเครือขายแนวนอน ผลลัพธที่
เกิดขึ้นเกินเปาหมายที่ตั้งไว เชน เกิดการเช่ือมโยงกับแผนงานฯ อื่นและ
ไดรับความสนใจจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาล เชน แพทย อาจารยแพทย 
อาจารยพยาบาล หัวหนาผายกลุมการพยาบาล ทันตแพทย เจาหนาที่สถานี
อนามัย ผูชวยเหลือคนไข ติดตอเขารวมอบรม หากพิจารณาจากผูเขารวม
เรียนรูการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ RAP ย่ิงตอกยํ้าถึงคํากลาวที่วา “การวิจัย
เชิงคุณภาพไมยากอยางที่คิด..ใครก็เรียนรูได”    
 
     ความคืบหนาหลักๆ  ของแผนงาน  ฯ   (ทั้ งระดับแผนงาน /
เครือขาย/กิจกรรม) 

 
     1.  ทีมประเมินผลภายใน นับวาเปนการยกระดับศักยภาพของนักวิจัย
เชิงคุณภาพจากรุนที่ 1-5 มาทําบทบาทหนาที่ประเมินผลภายในโดยใชการ
วิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจและเชิงคุณภาพ สัมภาษณผูเก่ียวของ ทีม
สุขภาพของแผนงานฯ เพื่อสะทอนขอมูล-ผลลัพธ-ผลกระทบใหกับแผนงานฯ
ไดทันทวงที รวมท้ังการยกระดับบทบาทการเปนพี่เล้ียง การเปนวิทยากร
กระบวนการ จํานวน 4 ทาน ไดแก นายสุพัฒน สมจิตรสกุล นายอูทอง นามวงษ 
นางลัดดาวัลย เลนทํามี และนางดรุณี คุณวัฒนา  
     2.  การประชุมวิชาการเครือขายพยาบาลชุมชนระดับภาค 
ประจําป 2552 ประกอบดวย 
     2.1  เขตภาคเหนือ “แนวทางสรางเด็กรุนใหม..ใหสรางชาติ” เม่ือวันที่ 20-
22 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.นาน ผูเขารวมจํานวน
ประมาณ 416 คน 
     2.2  เขตภาคอีสาน “สรางภาคี สรางพลัง สรางสุขภาพชุมชนคนอีสาน” 
เ ม่ื อวั นที่  26 -27  พฤศจิกายน  2552  ณ  โ ร งแรมตั ก สิลา  อ . เ มือง   
จ.มหาสารคาม ผูเขารวมจํานวนประมาณ 452 คน  ประกอบดวย นายก
องคการบริหารสวนตําบลหนองไผ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม และ ผูนํา
เครือขายเยาวชนอาสาฯ พยาบาล  
     2.3  เขตภาคใต “สุขภาพดี..วิถีใต” เม่ือวันที่ 3-4 ธันวาคม 2552 ณ 
โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา ผูเขารวมประมาณ 310 คน  
     3.  การเขารวมมหกรรม"งาน Market Place” เม่ือวันที่ 3 พย. 52 ณ  
โรงแรมแอมบาสเดอร พบวาเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูผลงานวิจัยที่เปน
นวัตกรรมทางการพยาบาลทําใหเห็นการทํางานท่ีหลากหลายในระบบ
บริการ เชน  การตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปาก
มดลูก ผลงานและนวัตกรรมตาง ๆ ที่หนวยบริการปฐมภูมิไดปฏิบัติ  รวมถึง
ไดแนวคิดที่จะนํามาตอยอดการทํางาน 
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     4.  การติดตามความกาวหนาคุณภาพชีวิตผูปวยระยะสุดทายใน
โครงการกัลยาณมิตร รพ.แมสอด เม่ือวันที่ 30 พย. 52 ณ โรงพยาบาล

แมสอด จ.ตาก จํานวน  68 คน ประกอบดวย บุคลากร  รพ. ขอนแกน คณะ

แพทยศาสตร ม.นเรศวร จนท. และผูเก่ียวของกับโครงการกัลยาณมิตร   

รพ.แมสอด นักวิจัย Node ตาก มหาสารคาม ทีมกลาง และทีมประเมิน

ภายนอก พบวา บริบทของการทํางานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ศาสนา  ความเช่ือ  ทีมงานสหวิชาชีพในพื้นที่ประกอบดวย  บุคลากร

โรงพยาบาล เครือขายองคกรศาสนา อาสาสมัคร องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

     5.  การประชุมคณะทํางานสังเคราะหชุดความรู ครั้งที่ 2-4 เม่ือ

วันที่ 3-4 กค. 52 ณ โรงแรมเฟริสท กทม. คร้ังที่ 3 เม่ือวันที่ 21-23 สค. และ

คร้ังที่ 4 วันที่ 10-13 ธค. 52 ณ โรงแรม Rose Garden ตามลําดับ พบวา 

กระบวนการเปนลักษณะวิจัยจากเอกสาร หรือ ผลงานวิจัยที่ผานมา 

(Documentary Research) มากกวาการสังเคราะหชุดความรู เนื่องจากเปน

การรวบรวมเอาผลงานวิจัยในประเด็นตางๆมาสกัดเอาเปนชุดความรูเปน

เคร่ืองมือการทํางาน เพื่อนําไปสูการทดสอบเคร่ืองมือ และมีการเสริมความรู

ดานพัฒนาการเด็ก จากอาจารยผูเช่ียวชาญภายนอก ไดแก นพ.สุริยเดว   

ทรีปาตี และคุณโฉมยงค บุตรราช นอกจากนี้ เสริมความรูเร่ืองการส่ือสารกับ

ผูปวยเบาหวาน โดย ผศ.ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ และเร่ืองกระบวนการ

สังเคราะหองคความรู โดย ผศ.ดร.นิตย ทัศนิยม  
     6.  การนําเสนอผลงานวิจัยเชิงคุณภาพของนักวิจัย Node อีสาน
ตอนลาง  เม่ือวันที่21-24 พย. 52 ณ โรงแรมตักศิลา มหาสารคาม จํานวน 

47 คน  จากผูสมัครเขารวมอบรมจํานวน 51 คน สําหรับเหตุผลที่ไมสามารถ

เขารวมไดในครั้งตอๆ มา เนื่องจากเปนกระบวนการอบรมท่ีใชเวลามาก 

(ทั้งหมด 7 คร้ัง ๆ ละ 5-7 วัน) สําหรับการนําเสนอความกาวหนาของนักวิจัย

แตละทาน  สามารถใช เปนตัวบงชี้ความต้ังใจของนักวิจัย  และ  การ

เปล่ียนแปลงกระบวนทัศนที่เขาใจผูปวยมากขึ้น  

     7.  การคืนขอมูลแบบมีสวนรวมและการทําแผนแกไขปญหา เร่ือง 
แนวทางในการลดการบริโภคสุราของเยาวชนอายุ 12-15 ป ต.ทุงมน  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร ใหกับพื้นที่จํานวน 3 คร้ัง ไดแก คร้ังที่ 1 วันที่ 14 สค. 52 

การคืนขอมูลอยางไมเปนทางการระหวางทีมวิจัยกับ อดีต ส.ส.ในพื้นที่ รวม

จํานวน 5 คน เพื่อรับทราบขอมูลและแลกเปล่ียนเพ่ิมเติมในประเด็นที่

เก่ียวของกับทีมวิจยั 
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     คร้ังที่ 2 วันที่ 15 สค. 52 การคืนขอมูลเพื่อนําไปสูการหาแนวทางในการ

ลดการบริโภคสุราของเยาวชน ต.ทุงมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร จํานวน

ผูเขารวม 21 คน ประกอบดวยอดีตส.ส.  ส.จ. ปลัดอําเภอ ตํารวจ ครู

บํานาญ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ผูใหญบาน ทีมวิจัย ผูแทนจาก สสส.และ

ทีมประเมินภายนอก พบวา มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุมนโยบาย

ระดับจังหวัด และ การแสวงหาแนวทางการทํางานรวมกัน  

     คร้ังที่ 3 วันที่ 16 สค. 52 การคืนขอมูลและการทําแผนแกไขปญหา 

จํานวนผูเขารวม 131 คน ประกอบดวย พระสงฆ เจาหนาที่สวนราชการ

ระดับจังหวัด กูชีพ กํานัน ผูใหญบาน อ.ส.ม. ครู นักเรียน พยาบาล/เภสัชกร 

รพ .ปราสาท  ภาคประชาสังคม  NGOs เชน เครือขายองคกรงดเหลา   

จ.สุรินทร เครือขายศรีสะเกษ ฯลฯ พบวามีการนําเสนอผลการวิจัย และ 

แบงกลุมเฉพาะไดแก  กลุมผูนํา  กลุมเด็กนักเ รียน  กลุมสหาวิชาชีพ   

รพ.ปราสาท กลุม NGOs และกลุมอ.ส.ม. เพื่อหาแนวทางในการลด ละ เลิก

การบริโภคสุรา ตามบทบาทของตนเอง  

 

2.  ผลงาน/ผลผลิต/ 
การดําเนินงานที่สาํคัญ  

กา ร ดํ า เ นิ น ง านที่ ผ า นมาของแผนงานฯ  เ กิ ดผลผ ลิต  /  ผลงาน 
(outputs/products) และการดําเนินการสําคัญๆ ในรูปแบบตางๆ จํานวน
มาก ดังนี้คือ 
     2.1  ผลงานสําคัญ การดําเนินงานของนักวิจัยรุนที่ 4-6 มีผลงานทั้งใน
ระดับบุคคล องคกร ชุมชน แผนงานฯและนโยบาย อาทิ การสรางทีมวิจัยใน
ระดับหนวยงาน / องคกร การพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพ หรือการนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการรักษารวมกับการแพทยสมัยใหม    
     ระดับบุคคล – กลุม เกิดผลทั้งตรงและทางออม ไดแก 
     1)  จํานวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นในองคกร ในชวงป 2551-2552 ที่ไดนําเสนอ 
ณ ที่ประชุมวิชาการระดับภาค สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดในระดับพื้นที่ได
จํานวน 143 เรื่อง อาทิ  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
โรคเร้ือรังตาง ๆ  การบริโภคอาหาร  หรือการทําความเขาใจวิถีชีวิตของ
ผูปวย เพื่อนําไปสูการให/การปรับบริการที่เหมาะสม รวมทั้งพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กวัยกอนเรียน เปนตน 
     2)  การปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของเจาหนาที่ในสถานบริการ  เชน  การ
รับฟงผูปวย  การเรียนรูถึงการดูแลผูปวย  การทํางานเชิงรุก  การทํางาน
แบบสหวิชาชีพ  การทํางานแบบบูรณาการ  การติดตอประสานงาน  การ
บริการผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย  และการพัฒนาทักษะ / ถายทอด
กระบวนการสรางเสริมสุขภาพสูสังคมผานเครือขายทางสังคม เปนตน 
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     ระดับองคกร/หนวยงาน   

     1)  บุคลากร/เจาหนาที่มีการพัฒนา/นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

ดูแล/รักษาสุขภาพ เชน การดูแลและสงเสริมของสตรีหลังคลอดเขมร ผาน

การอยูไฟ (รพ.ปราสาท จ.สุรินทร) แนวทางสงเสริมการดูแลหญิงหลังคลอด

ดวยแพทยแผนไทย (รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา) 

     2)  การสรางนวัตกรรมใหมที่เกิดจากงานวิจัย  เชน  บันทึกทางการ

พยาบาล  ระบบขอมูล 18 แฟมมาตรฐาน (แฟม ANC,PP,MCH) คูมือการ

ปฏิบัติงาน / การรักษา   ระบบการไหลเวียน  OPD card  เปนตน  (รพ.ปางศิลาทอง  

จ.กําแพงเพชร/สถานีอนามัยในเขตอําเภอทาปลา  จ.อุตรดิตถ) 

     3)  การปรับยุทธศาสตร/ระบบ/กระบวนการทํางาน  เนนการทํางานเชิง

รุกมากขึ้น  เชน  การมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี

กลุมเส่ียง สถานีอนามัยยาบี อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (สถานีอนามัย

ตําบลยาบี อ.หนองจิก จ.ปตตานี) ระบบบริการวิกฤตจิตเวชโรงพยาบาล

มัญจาคีรี จ.ขอนแกน (รพ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน)  ระบบการใหบริการ

คลินิกเบาหวานโดยการมีสวนรวมของ อสม.เช่ียวชาญ (รพ.ตําบลหนองไขวา 

อ .หลมสัก จ .เพชรบูรณ)  ระบบรบริการเบาหวาน  (รพ .หนองวัวซอ  

จ.อุดรธานี) การเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน(EMS) (รพ.กุมภาวาป 

จ.อุดรธานี) ระบบการส่ือสารประสานงานของงานบริการหองตรวจท่ัวไป ตึก

ผูปวยนอก (รพ.นาน จ.นาน) เปนตน   

     4)  การสรางความตระหนักของผูบริหารตอการพัฒนาบุคลากรในองคกร  

โดยการใชการวิจัยเขามาเปนเคร่ืองมือทําใหผูบริหารมองเห็นความสําคัญ/

ผลที่เกิดขึ้นจากการนํากระบวนการ/เทคนิค/วิธีการไปปรับใชในการทํางาน 

เชน เกิดการพัฒนาระบบบริการผูปวยอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลศูนย

ขอนแกน เปนผลสืบเนื่องจากการคืนขอมูลกับผูบริหารและมีสวนเก่ียวของ

กับระบบบริการดังกลาว 

     5)  การทํางานแบบบูรณาการกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพื่อแกปญหา

รวมกัน เชน การต้ังครรภคร้ังแรกของมารดาอายุนอยกวา 20 ป เกิดโครงการ

รวมระหวางรพ.ชุมชนคณะทํางานอนามัยแมและเด็กเครือขายสุขภาพ

อําเภอ สถานบันการศึกษา และสํานักงานการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยจังหวัดกระบี่  (รพ.คลองทอม จ.กระบ่ีรวมกับ ศูนยสุขภาพชุมชน 

ต.คลองทอมใต จ.กระบ่ี) 
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     ระดับชุมชน   
     1)  เกิดเครือขายการหนุนเสริมการทํางานระหวางพื้นที่/ชุมชน ขาม
อําเภอ จังหวัด และภูมิภาค รวมทั้งการเชื่อมประสาน กับ อปท. ทั้ง อบต./
เทศบาล รพ. ชุมชน เกิดการเรียนรู ขยายเครือขายภายในจังหวัด เชน 
เครือขายการเรียนรู จ.นาน ครอบคลุมอําเภอเชียงกลาง อําเภอเมือง และ
อําเภอปว ระดับขามจังหวัด เชน เกิดการเรียนรูขามพื้นที่ จ.ขอนแกน-   
จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม-จ.รอยเอ็ด   
     2)  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการขับเคล่ือนงานสรางเสริมสุขภาพ/ปญหา
ที่เกิดขึ้น  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน  อาทิเชน  ชมรมอาสาสมัครชวยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน/ชมรมออกกําลังกายดีเดนระดับเขต/ศูนยดูแล
สุขภาพผูสูงอายุในชุมชน (รพ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด) ฯลฯ 
     3)  เกิดมาตรการ กฎ  กติกาทางสังคม  อันเปนผลมาจากการเห็น
ความสําคัญของคนในชุมชน  เชน  การผลักดันใหเกิดกฎกติกา  เปนฉันทา
มติรวมกันของคนในชุมชนเร่ืองการด่ืมสุราในเขตวัด   (รพ .แมสรวย  
จ.เชียงราย)  เปนตน   
     4)  อปท. เขามารับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง  
โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ เปนพื้นที่ตนแบบการทํางานดานสุขภาพ
กับการมีสวนรวมของชุมชน เชน ครอบครัวกับการดูแลตัวเองผูปวยระยะ
สุดทาย  (รพ.เทพา จ.สงขลา) วิถีชีวิตและการดูแลตัวเองของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลกําแพง อ.ละงู จ.สตูล  (รพ.ละงู จ.สตูล) 

 
     ระดับแผนงานฯ   
     1)  เกิด node เสริม (ครูนอยสอนเพื่อน แบบที่ 2) แกนนําเครือขายมี
ศักยภาพพรอมที่จะเปดnode ใหมของพื้นที่โดยแกนนําเครือขายทําหนาที่ 
เปนผูอํานวยความสะดวกและพี่เล้ียงใหกับnode ใหมที่เกิดขึ้นและทีมกลาง
อาจมาชวยสนับสนุนวิชาการเปนคร้ังคราว โดยพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ
ใหกับแกนนําเครือขายไดแก node จ.กาฬสินธุ อันเปนผลเน่ืองมาจากการ
เห็นความสําคัญ/คุณประโยชนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ/การดําเนินงาน   
     2)  การเกิดขึ้นตามธรรมชาติของ Node เฉพาะท่ีมีการผุดขึ้นตามบริบท
ของพ้ืนที่ และไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณใดๆ จากแผนงานฯ แต
ยังคงพึ่งวิทยากรหลักจากแผนงานฯ อยางไรก็ดี ทีมงานพื้นที่มีการยกระดับ
ศักยภาพเปนพี่เล้ียงใน Node ของตนเองอีกดวย ไดแก Node จ.อุทัยธานี 
Node จ.เลย และNode โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร  
     3)  การเผยแพรแนวคิดไปสูหนวยงาน/องคกรตาง ๆ การดึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวม   
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     ระดับนโยบาย   

     1)  การขับเคล่ือนรวมกันระหวางยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนและ

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน จากยุทธศาสตรจังหวัดวา “ขอนแกน เมืองนา

อยู” เมืองปลอดภัยสูง วัฒนธรรมเดน 

     2)  ผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนเชิงนโยบายในระดับชุมชน  เชน โครง

การเปอยสดใสไรควันบุหร่ี/โครงการเจดียรวมใจตานภัยบุหร่ี (สอ.เปอ  

อ.เชียงกลาง  จ.นาน) เปนตน การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเมียฝร่ัง โดย

มีสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนหนวยงานสนับสนุนหลัก  

     3)  การสรางพื้นที่ / ตนแบบดานการสรางเสริมสุขภาพ  โดยอาศัย

มาตรการทางสังคมเขามาเปนแรงกระตุนใหเกิดการดําเนินงาน  เชน   

อ.เชียงกลาง จ.นานเปนพื้นที่ขับเคล่ือนกิจกรรมลด-ละ-เลิกสุราอยาง

เขมแข็ง (รพ.เชียงกลาง จ.นาน)  อ.น้ําพองเปนตัวอยางในการทําโครงการ

วัดปลอดสุราและเปนตัวแทนของเครือขายงดเหลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(รพ.น้ําพอง จ.ขอนแกน)  โครงการตนแบบในการเล้ียงดูลูกดวยนมแม 

(PCU หัวนาคํา  อ.เมือง จ.มหาสารคาม)  เปนตน 

     4)  กรณีการศึกษาเร่ืองการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยใหกับองคการ

บริหารสวนตําบล /การรับรูและเจตคติเ ร่ืองของการถายโอน  (สสจ .

สมุทรสงคราม)  เพื่อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การเตรียมความพรอมในการถายโอน  และหาวิธีการ/มาตรการในการ

ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   

 

     นอกจากนี้ยังพบวา  การคืนขอมูลใหกับผูเก่ียวของ ทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการ จํานวน 115 คร้ัง โดยมีการคืนขอมูลในหลายๆระดับ และ

หลายกลุมเปาหมายไมวาจะเปนองคกร/หนวยงาน/รพ. ผูปวย/ญาติ 

ครอบครัว ชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งผลจากการคืนขอมูลได

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลายระดับดังกลาวขางตน  

     2.2  ผลผลิต / การดําเนินงานที่สําคัญ 

     1.  จํานวนผูนําการเปล่ียนแปลงและแนวรวมการเปล่ียนแปลงใน

กระบวนการสรางเสริมสุขภาพแนวใหมในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนจาก

ป 2550 – 2552 มีจํานวนนักวิจัยคุณภาพทั้งหมด 574 คน โดยแยกในแตละ

ป ไดแก ปที่ 4 (พ.ศ.2550) จํานวน 83 คน ปที่ 5 (พ.ศ.2551) จํานวน 359 

คน ปที่ 6 (พ.ศ.2552) จํานวน 132 คน  
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      2.  พ้ืนที่การดําเนินงานของการผลิตนักวิจัยคุณภาพของพยาบาล
ชุมชน ครอบคลุมในทุกภาค คือ รอยละ 41.8 (55 ใน 76 จังหวัด) ไดแก  

     2.1  ภาคเหนือ ประกอบดวย 10 จังหวัดมีนักวิจัยคุณภาพจํานวน 68 

คน ไดแก  เชียงใหม นาน เชียงราย อุตรดิตถ แพร ตาก สุโขทัย พะเยา 

ลําพูน  ลําปาง รวม 68 คน จังหวัดทีมีนักวิจัยมากที่สุด คือ เชียงใหม จํานวน 

20 คน รองลงมาคือ จังหวัดนาน (16 คน) จังหวัดที่มีนักวิจัยนอยที่สุดคือ 

ลําพูนและลําปางอยางละ 1 คน  

     2.2  ภาคกลาง ประกอบดวย 11 จังหวัด มีนักวิจัย 18 คน ไดแก 

นครปฐม สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อุทัยธานี สระบุรี กําแพงเพชร ปทุมธานี 

อางทอง สมุทรสาคร และสิงหบุรี จังหวัดที่มีนักวิจัยมากที่สุดคือ นครปฐม 

จํานวน 4 คน รองลงมาคือ สมุทรสงครามมีนักวิจัย 3 คน ขอสังเกตมี 5 

จังหวัดของภาคกลางท่ีมีนักวิจัยจังหวัดละ 2 คน เชน กําแพงเพชร ปทุมธานี 

อางทอง สมุทรสาครและสิงหบุรี 

     2.3  ภาคตะวันออก ประกอบดวย 3 จังหวัด มีนักวิจัยคุณภาพทั้งหมด 

6 คน ไดแก จันทบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา จังหวัดที่มีนักวิจัยมากท่ีสุดคือ 

จันทบุรีจํานวน 3 คน จังหวัดที่มีนักวิจัยนอยที่สุด คือ สระแกว มีนักวิจัย 1 คน   

     2.4  ภาคตะวันตก ประกอบดวย 4 จังหวัดมีนักวิจัย 8 คน ไดแก  

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จังหวัดที่มีนักวิจัยมากที่สุด 

คือ กาญจนบุรีจํานวน 3 คน สวนจังหวัดที่มีนักวิจัยนอยที่สุดคือ เพชรบุรี มี

นักวิจัยเพียง 1 คน 

     2.5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบดวย 16 จังหวัด มีนักวิจัย

มากที่สุดคือ 30 คน ไดแก  หนองคาย นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน 

มหาสารคาม รอยเอ็ด หนองบัวลําภู อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ 

อํานาจเจริญ สกลนคร เลย ศรีสะเกษ ยโสธร ชัยภูมิ จังหวัดที่มีนักวิจัยมาก

ที่สุดคือ หนองคายมี 16 คน รองลงมาคือ นครราชสีมาและอุดรธานี มี

นักวิจัยจังหวัดละ 14 คน สวนจังหวัดที่มีนักวิจัยนอยที่สุด ไดแก ศรีสะเกษ 

ยโสธร และชัยภูมิ มีนักวิจัยจังหวัดละ 1 คน  

     2.6 ภาคใต ประกอบดวย12 จังหวัด มีนักวิจัยคุณภาพท้ังหมด 48 คน 

ไดแก ปตตานี  ชุมพร สตูล สงขลา กระบ่ี นราธิวาส พังงา สุราษฎรธานี ตรัง 

ระนอง นครศรีธรรมราช และพัทลุง จังหวัดที่มีนักวิจัยมากที่สุด คือ ปตตานี

มีนักวิจัยทั้งหมด 15 คน รองลงมาคือ จังหวัดชุมพร มีนักวิจัยจํานวน 10 คน 

ขณะท่ีมี 5 จังหวัดที่มีนักวิจัยเพียง 1 คน ไดแก สุราษฎรธานี ตรัง ระนอง 

นครศรีธรรมราช และพัทลุง  
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     3.  จํานวน Nodes เพิ่มขึ้นจาก 10 Node เปน 14 Nodeดังรายละเอียด
ขางตนพบวา  จังหวัดนานที่มีการขยายNodeภายในจังหวัด เปนพื้นที่เดียวท่ี
มีการเกิด 2 Node ทั้งนี้ขึ้นกับความพรอมของนักวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมี
ศักยภาพและสามารถขยายผลการดําเนินงานไดภายในจังหวัด โดยตอยอก/
ยกระดับองคความรูใหม ซึ่งเกิดผลงานเชิงประจักษและไดรับรางวัลและการ
ยอมรับในจังหวัด สงผลใหเกิดการต่ืนตัวและเขารวมการอบรมวิจัยเชิง
คุณภาพมากขึ้นในพื้นที่ จ.นาน    
     4.  เกิดพ้ืนที่การเรียนรูใหมเกิดขึ้น 6 พ้ืนที่ ไดแก ในNodeหลัก คือ 
Node อีสานลาง จ.นครราชสีมา Nodeรอง ไดแก Node รพ.นาน Node 
มหาสารคาม  และ Node กาฬสินธุ และ Node เฉพาะ คือ Node จ. เลย 
และNodeโพธิ์ทะเล จ.พิจิตร  
     นอกจากนี้ แผนงานฯ เตรียมขยาย Node ไปยัง จ.ระยอง สงผลให
พยาบาลในจังหวัดใหความสนใจและตองการเขารับการอบรมจํานวนมาก  
     จุดเดนสําคัญของพื้นที่ใหมคือ พื้นที่สามารถดําเนินงานไดโดยอิสระ 
พื้นที่มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูได โดยไมตองพึ่งพาแผนงาน
สวนกลาง เชน Nodeมหาสารคาม และ Nodeรพ.นาน มีการเรียนรูระหวาง
กันแบบเพื่อนชวยเพื่อน รวมท้ังการใชเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณของ
พื้นที่ เปนสวนใหญ  สงผลใหเกิดพื้นที่การเรียนรูใหมจํานวน  20 พื้นที่ 
นอกจากน้ียังพบวา การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวยังปรากฏในหลาย
พื้นที่โดยเฉพาะในระดับโรงพยาบาล 
     5.  จํานวนผูเขารวมการประชุมวิชาการเครือขายพยาบาลชุมชน
ระดับภาค ประจําป ทั้งเขตภาคเหนือ เขตภาคอีสานและเขตภาคใต 
มีผู เขารวมทั้งหมด  1,178 คน  ประกอบดวย  ผูสนใจทั่วไป  ผูนําเสนอ
ผลงานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนจาก อปท. รวมผลงานวิจัยที่นําเสนอใน
การประชุมทั้ง 3 ภาค 87 เ ร่ือง ซึ่งครอบคลุมประเด็นตางๆในพ้ืนที่ ที่
สอดคลองกับกลุมเปาหมายตามบริบทของแตละ รพ. สามารถแบงตาม
หัวขอเร่ืองที่ศึกษาดังนี้ สวนใหญศึกษาเร่ือง ผูปวยดวยโรคเร้ือรังตางๆ 
เก่ียวกับผูปวยโรคเร้ือรัง ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิต หืดหอบ หลอด
เลือดในสมอง มะเร็ง เปนตน จํานวน 26 เร่ืองเก่ียวกับหญิงต้ังครรภ/หญิง
ต้ังครรภวัยรุน จํานวน 12 เร่ืองเก่ียวกับการเล้ียงดู/พฤติกรรมการดูแลของ
เด็ก (0-3 ป) จํานวน 7 เร่ือง เร่ืองเหลา-บุหร่ี จํานวน 2 เร่ือง เร่ืองผูสูงอายุ 
จํานวน 1 เร่ือง เร่ืองระบบบริการ/การทํางานเชิงรุกขององคกร/โรงพยาบาล 
จํานวน 24เร่ือง  การพัฒนาทักษะการเปนพี่เล้ียงของพยาบาลพี่เล้ียง 
จํานวน 1 เร่ือง การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) จํานวน 1 
เร่ือง เปนตน   
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     6.  ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ / องคความรูบนพื้นฐานการวิจัยที่มาจาก

บริบทของวัฒนธรรมชุมชน ในป 2550 จํานวน 104 เรื่อง และในป 2551 

จํานวน 116 เรื่อง และในป 2552 จํานวน 143 เรื่อง ไดรับการเผยแพรใน

การประชุมวิชาการเครือขายพยาบาลชุมชนระดับภาคประจําป 2552 และ

การประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาลชุมชน คร้ังที่ 6 ป 2553 “พยาบาล  

จุดเปล่ียนระบบสุขภาพไทย” ระหวางวันที่ 10-12 กพ. 53 ณ โรงแรมแอม

บาสเดอร ซึ่งแตละเร่ืองไดเชิญนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาคีเขารวมดวย  

     7.  เกิดเครือขายทีมสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน  ประกอบดวย 

พยาบาลชุมชนจาก รพ.ชุมชน รพ.ศูนย รพ.ทั่วไปสถานีอนามัย แพทย 

ทันตแพทย ทันตาภิบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นกวิชาการสาธารณสุข 

และเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวนท้ังหมด 403 คน โดย Node รพ.นาน มี

ผูเขารับการอบรม จํานวน 51 คน 

     8.  จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนที่เขามามีสวน

รวมในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของประชาชนมีมากขึ้น ในป 2552 

มีจํานวนทั้งหมด 132 แหง และท่ีไมสามารถระบุไดอีกเปนจํานวนมาก  

     9.  การสนับสนุนจากผูบริหารจากหนวยงานทั้งระดับโรงพยาบาล

และจังหวัด เนื่องจาก ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพของผูเขารวมอบรม ซึ่งทําให

เกิดการสนับสนุนโดยบรรจุกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพไวในแผนยุทธศาสตรใน

ป 2552 ไดแก จังหวัด ปตตานี นราธิวาส นาน นครราชสีมา อุทัยธานี 

เพชรบูรณ เพชรบุรี   
    10.  จํานวนหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ เอกสารประกอบการประชุม ไดแก  
    10.1  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือขายพยาบาล
ชุมชน ระดับภาค ประจําป 2552  จํานวน 3 เลม ไดแก                 

     1) “แนวทางสรางเด็กรุนใหม..ใหสรางชาติ”  

     2) “สรางภาคี สรางพลัง สรางสุขภาพชุมชน..คนอีสาน” 

     3) “สุขภาพดี..วิถีใต”   
    10.2  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาล
ชุมชน  ครั้ งที่  6 ป  2553 จํานวน  4  เลม  ประกอบดวย  เอกสาร

ประกอบการประชุมหลักเร่ือง “พยาบาล จุดเปลี่ยนระบบสุขภาพไทย” 

และ หนังสือ”สูตรไมลับ..อาหารเสริมพัฒนาการของเด็กไทย” หนังสือ“พูดจา

ภาษา..เบาหวาน” และ หนังสือบทเรียนที่เรียนรู ความสุขจากการทํางานของ

พยาบาลเม่ือกาวสูจุดเปล่ียน 



สรุปผลการประเมิน กลุมแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพปที่ 4-5 71 

    11.  นักวิจัยที่เขารวมในป 2552 นี้มีการเปดพ้ืนที่ให สหวิชาชีพ
เขารวมการเรียนรูการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร 

นักกายภาพบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข อาจารยคณะแพทยศาสตร เปนตน  

 

3.  ผลลัพธ/ ผลสําเร็จสําคัญ/
ผลกระทบเชิงบวก(Outcomes/ 
Achievements/Impacts) 
 

     1.  เกิดวิทยากรกระบวนการที่คาดวาจะสรางความย่ังยืนใหกับ
พ้ืนที่ ไดในระยะยาว หากพื้นที่มีการเช่ือมโยงกับภาคีหรือหนวยงานในพื้นที่ 
เชน การเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) สปสช. หรือ กลุม 
อสม. โดยเฉพาะการเช่ือมโยงกับ รพ. สงเสริมสุขภาพระดับตําบล  
     2.  พยาบาลชุมชน ซึ่งเปนผูนําการเปล่ียนแปลง หลังจากผาน
กระบวนการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพแลวนําไปปรับใชกับงานประจํา R to R 
(Routine to Research) และการพัฒนาตอยอดจากงานประจําเปน
นวัตกรรม R to N2 (Routine to Innovation& Community Network) พบวา 
พยาบาลชุมชนที่ผานการอบรมครบหลักสูตรตามมาตรฐานจากรุนตาง ๆ มี
ทั้งกลุมที่มีความสุขและเขามาเปนสวนหนึ่งของชมรมและแผนงานฯมากขึ้น 
และบางกลุมที่เม่ือจบกระบวนการแลวก็ไมขอเขามามีสวนรวมใดๆกับชมรม
และแผนงานฯอีก จากขอคนพบตรงนี้ ทําใหสามารถเช่ือมโยงไดกับจํานวน
บุคลากรของแผนงานฯจํากัดท่ีมีการทับซอนตัวบุคคลในการเปนแกนนํา
กิจกรรมตางๆเพื่อตอบสนองแผนงานฯไดไมเหมาะสม อยางมีนัยสําคัญ เชน 
ภาคเหนือ: จ.นาน จ.ตาก ภาคอีสาน: จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม   
จ.นครราชสีมา และ จ.อุดรธานี ภาคกลาง: จ.นครปฐม จ.สมุทรสงคราม 
ภาคใต: จ.สตูล จ.ปตตานี เปนตน    
     3.  เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิด / กระบวนทัศน / วิธีคิด/วิธีการ
ทํางาน / ระบบบริการ และ/หรือ การเพ่ิมมิติการสรางเสริมสุขภาพใน 
รพ .ชุมชนทั่วประเทศ  โดยเนนให ผูปวยรวมคิด  รวมวางแผน  รวม
ดําเนินงาน ทําใหเกิดนวัตกรรม และกระบวนการในการแกไขปญหาท่ี
เหมาะสมกับบริบท / ปญหา / ผูปวยแตละราย-แตละกลุมไดดีขึ้นหรือ บาง
แหงนําไปสูการปรับระบบบริหารจัดการและระบบบริการของรพ.ไดอยางมี
นัยสําคัญ เชน รพ.นาดูน จ.มหาสารคาม ระบบการดูแลผูปวยเบาหวานดวย
จิตอาสาของกลุมผูปวยเบาหวานเปนผูจัดต้ังทํางานรวมในโรงพยาบาล รพ.
ขอนแกน จ.ขอนแกน เกิดการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกอายุรกรรมท่ัวไป
อยางเปนรูปธรรม 
     4.  เกิด Node เขมแข็ง มีศักยภาพ ในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล
ชุมชนในระดับจังหวัด  เชน Node มหาสารคามถือเปนตัวอยาง  best 
practice ที่ ดําเนินงานเขมแข็งตอเนื่องต้ังแตป 2550 -2551 และมีการ
ชวยเหลือกันระหวางทีมเครือขายจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุใน
ลักษณะแบบเพื่อนชวยเพื่อน พี่สอนนอง ซึ่งเหมือนกับที่ Node อุดรธานีไป
ชวย Node อุทัยธานี เปนตน 
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     5.  เกิดรูปแบบและกลยุทธการบริหารจัดการเครือขายใหม ที่ตอง

ใชกลยุทธการระดมเงินทุนเพื่อมาใชในการดําเนินงาน เชน Node ปตตานีมี

การจัดระดมทุนจากสาธารณสุขจังหวัดปตตานี จํานวน 1,500,000 บาท

และจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจํานวน 400,000 บาท มารวมกับชมรม

พยาบาลชุมชน เพื่อจะสงเสริมสนับสนุนการทํางานของแผนงานฯ ทําใหเกิด

เปนรูปแบบการบริหารจัดการเครือขายใหมที่นาจะเปนการเสริมพลัง

เครือขายใหเกิดความย่ังยืนในการทํางานได 

     6.  เกิดการผลักดันใหเกิดการขยายผลในระดับจังหวัด เชน Node 

อุดรธานี แกนนําชมรมฯที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ ที่ประสบความสําเร็จใน

ผลงานวิจัย และตองการใหพยาบาลชุมชนในจังหวัดไดเรียนรูเหมือนตนเอง 

จึงมีความพยายามผลักดันใหหัวหนาฝายทุกโรงพยาบาลและสถานีอนามัย

อําเภอใกล เ คียง  เขารวมลงทะเบียนเอง  ใชกลยุทธ ดึงให เจาหนาที่

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเขารวมเรียนรูดวย  และสงผลใหป  2552 

สาธารณสุขจังหวัดขอดําเนินการเอง โดยกลุมผูเรียนประกอบดวยหลาย

สาขา เชน เภสัชกร ทันตแพทย รวม 25 คน ขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาพี่

เล้ียงในจังหวัด  

     7.  ผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน / สาธารณสุขจังหวัดเริ่มตระหนัก

และซื้อโครงการฯที่เปนผลจากงานวิจัย และทําใหเกิดการดูแลสุขภาพ

กับกลุมเปาหมายตางๆ เชน Node อ.ปว จ.นาน เร่ิมเรียนรูจากการขยาย

เครือขายโดยคุณจินตนาและทีมอีก 3 คน นําผลงานไปทํา “แนวทางการ

สงเสริมสุขภาพพระสงฆ” ขยายไปทั้งจังหวัด ตอมาเม่ือมีการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับจังหวัด ผูอํานวยการ รพ.ปวสนใจทําโครงการโดยเชิญ

ทีมงานของรพ.เชียงคาน (คุณจินตนา) มาสอนโดยผูจัดการรพ.ปวไดจัดสรร

งบประมาณของ รพ.ปวมาพัฒนาคนโดยใชเคร่ืองมือการวิจัยคุณภาพ 

ปจจุบันมีทีมงานวิจัยคุณภาพที่ประกอบดวย ทันตแพทย เภสัชกร เจาหนาที่

สาธารณสุขอําเภอมีงานวิจัยเกิดขึ้น 51 เร่ือง (51 คน) 

     8.  เกิดนวัตกรรมใหมที่เปนผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพดังที่กลาว

ขางตน จากนวัตกรรมดังกลาวสงผลประโยชนตอการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง

ในชุมชน กลุมเฉพาะอยางสตรี ซึ่งเปนคุณคาที่แผนงานฯไดคํานึงถึงความ

เปนมนุษยของผูปวย ใหสามารถใชชีวิตไดโดยปกติไมถูกผูอื่นรังเกียจ หรือ

เปนที่สังเกต จนเกิดความรูสึกเสียความม่ันใจ เม่ือตองการอยูรวมกับผูอื่นใน

สังคม 
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     9.  การตอยอดจากงานวิจัยคุณภาพของพยาบาลชุมชนไปสู
ผลงานดานวิทยาศาสตร เชน การคนพบวา “เห็บ”ที่เขาสูรางกายเด็กและ

คนในชุมชน สวนใหญคนมักเขาใจวา เห็บมาจากสัตวที่เล้ียง (หมา แมว) แต

จากการคนพบที่สําคัญคือ “เห็บ” ที่เขาสูหู / จมูกเด็กมาจากเห็บที่มาจากพืช 

ซึ่งชาวบานไมมีความรู เนื่องจาก เม่ือทํางานเกษตรเสร็จ กลับถึงบานก็ไมได

ทําความสะอาดรางกายแตมาสัมผัสเด็กทันที เห็บจึงเขาสูเด็กไดงาย และมี

การนําผลงานน้ีไปเสนอตอในประเทศฝร่ังเศสและไดรับรางวัล มีการเผยแพร

ในวงวิชาการและทั่วโลก(นพ.ทวีศักด์ิ นพเกษร ผูใหขอมูล) 
    10.  องคกร/โรงพยาบาลชุมชนเกิดการปรับระบบบริการที่เอ้ือ/
ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย  ใหการบริการแบบองครวม/แบบบูรณา
การ  ที่สําคัญคือ  ความรวมมือระหวางองคกรแพทยกับพยาบาลในการ
สรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชน/ปรับระบบบริการใหสอดคลองเหมาะสม
กับบริบทพื้นที่/การปรับยุทธศาสตรการทํางาน  มีแผน/โครงการเก่ียวกับการ
สรางเสริมสุขภาพ   
    11.  เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใหบริการ /ผูใชบริการ/ คนใน
ชุมชน เจาหนาที่-ผูปวย-ญาติ-ครอบครัว-ชุมชน  เปนความสัมพันธใน
แนวนอน  เจาหนาที่ไดรับความไววางใจจากผูใชบริการมากขึ้น  ชองวาง
ระหวางโรงพยาบาล/ผูใหบริการกับประชาชนลดลง  ที่สําคัญคือ  ประชาชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ รพ. เชน  การประชาสัมพันธ  หรือการบอก
เลาส่ิงดี ๆ ของ รพ. เปนตน (รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม)  เปนการ
ขับเคล่ือนสุขภาพแนวใหม  ที่ภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพของประชาชน  ทั้งภาคีหุนสวนที่ทางแผนงานทํางานดวยโดยตรงและ
มุงหวังใหเกิดการเปล่ียนแปลงและภาคียุทธศาสตรที่มุงหวังการสนับสนุน
ตาง ๆ เชน  กลุมบุคลากร/เจาหนาที่ในฝาย/รพ. ผูปวย-ญาติ-ครอบครัว-
ชุมชน  อปท. โรงเรียน  วัด  กลุม  หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
 

4.  ปญหา / อุปสรรค / 
จุดออน  
 

     1.  การส่ือสารใหเกิดความเขาใจในสมาชิกพยาบาลชุมชนทั้งหมด 
เพราะอาจเปนเพียงจํานวนสวนหนึ่งของพยาบาลชุมชนเทานั้นที่เขาใจ
กระบวนการนี้  
     2.  การขยายผลแตกหนอออนใหมที่กระจายตัวออกไปจํานวนมาก
ขึ้น สงผลตอการบริหารจัดการของทีมกลางมีภารกิจมากขึ้น ทําให
เกิดความลาชาไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว แมวาจะมีความพยายาม
ในการกระจายภารกิจดานการบริหารจัดการไปยัง Node ตางๆ แตพบวา ยัง
ไมมีรูปแบบที่ชัดเจนเทาที่ควร ไมวาจะเปนเร่ืองงบประมาณ / คาตอบแทน 
บุคลากร การติดตามประเมินผล การสรางการเรียนรูเพิ่มเติม ฯลฯ ทําใหยัง
เปนอุปสรรคหรือภาระตางๆ ในการขับเคล่ือนยังตกในระดับสวนกลางมาก
เกินไป  
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     3  .บทบาทของ node ทั้ง 3 ระดับยังไมชัดเจนเนื่องจากศักยภาพ 

ความพรอมของnodeขึ้นอยูกับการสนับสนุนขององคกร และบริบทของพื้นที่

ดวย โดยเฉพาะแกนนําพื้นที่ ซึ่งมีกลยุทธการทํางานแตกตางกัน จึง

จําเปนตองลําดับระยะเวลาในการพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

     4.  แกนนํา / ทีมนักวิจัยบางสวน ยังมีศักยภาพแตกตางกัน 

เนื่องจาก แกนนําเครือขาย node รองหรือ node เสริมยังขาดทักษะ หรือไม

อยูในสถานะท่ีจะทําได และ/หรือ ขึ้นอยูกับปจจัย-องคประกอบตางๆ รวมทั้ง

ทีมนักวิจัยในเครือขายน้ันๆไมไดมีความรูความเขาใจอยางชัดเจนเน่ืองจาก

ไมไดผานกระบวนอบรมวิจัยเชิงคุณภาพในหลักสูตรมาตรฐานของแผนงานฯ  

     5.  การทับซอนของตัวบุคคลในการดําเนินกิจกรรม จากขอคนพบ

ขางตนพบวา  ทีมประเมินภายใน  คณะทํางาน  พี่ เ ล้ียง  คณะทํางาน

สังเคราะหชุดความรูและแกนนํา Node ตางๆ มักเปนบุคคลเดียวกันซ่ึงสงผล

ดีและผลเสียกับทั้งแผนงานฯและระดับบุคคล ทําใหมีเวลาไมเพียงพอ 

ประกอบกับแตละทานมีภารกิจงานประจําภายในองคกรมากอยูแลวดวย 

     6.  การบริหารจัดการที่ยังไมสอดรับกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป 

เนื่องจาก เกิดการขยายตัวของเนื้องาน / เครือขายเปนจํานวนมาก แตพบวา 

การบริหารจัดการยังเปนในลักษณะของจิตอาสา ซึ่งหากมองในมุมหนึ่งถือ

วาเปนส่ิงที่ดี ที่หลายทานมีความตองการทํางานเพื่อสวนรวม แตถาหากมอง

อีกมุมหนึ่ง ในกรณีที่บุคคลเหลานี้ไมสามารถมาได เนื่องจากเงื่อนไข / ปจจัย

ภายในองคกรเอง ทําใหงานที่ขยายไปน้ันเกิดการชะงัก / ติดขัดได 

     7.  การประเมินภายใน เร่ิมตนการดําเนินงานลาชา โดยเร่ิมตนชวง

ปลายระยะท่ี 2 (พ.ค. 52)และงบประมาณในการติดตามและประเมินที่มี

จํากัด แตกลับตองใชบุคลากรและสรรพกําลังมากในการติดตามและ

ประเมินทั่วประเทศในทุกภูมิภาคทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

     8.  ขาดระบบฐานขอมูลกลางที่สนับสนุนการพัฒนาแผนงานฯใน

ระยะยาว เนื่องจากการขยายผลเกิดขึ้นเกินความคาดหมายของแผนงานฯ 

การจัดเก็บขอมูลของแตละพื้นที่ยังไมเปนระบบ เปนการจัดเก็บเปนบาง

ประเด็น  จึงส งผลใหผลงานเชิงประจักษที่ เ กิดขึ้นไม ได ถูกเผยแพร

ประชาสัมพันธในวงกวางมากและไมสามารถสงผลในเชิงการปรับเปลี่ยน

นโยบายสาธารณสุขในภาพรวมได 

     9.  การนําผลงานวิจัยที่ไดไปขับเคล่ือนการทํางานเชิงพื้นที่ / 
องคกรแนวใหมยังไมสามารถทําใหประจักษในทุกพื้นที่ได 
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5.  ขอเสนอแนะตอการพัฒนา
แผนงาน 
 

     1.  ควรมีการส่ือสารกับสาธารณะผานชองทางอ่ืน เพื่อใหเกิด 
Critical Mass เชน การประชาสัมพันธผานเครือขายและบอกตอกัน  

     2.  ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดความชัดเจน ระหวาง

สวนกลางและnodeตางๆโดยคํานึงถึงความแตกตางของบริบทในพื้นที่

และความพรอมของบุคลากรในnodeตางๆโดยเฉพาะกระบวนการผอง

ถายหรือถายโอนอํานาจการจัดการท่ีเหมาะสม ผานการสรางความชัดเจน

รวมกันระหวางสวนกลางและNode ที่พรอมหรือการสรางรูปแบบการผอง

ถายในลักษณะคอยเปนคอยไปและสอดคลองกับความพรอมและ

ความสามารถของ Node ดวย  
     3.   ควรปรับบทบาทในการควบคุม  กํากับงาน /ติดตามและ
ประเมินผลงานของ Node ตางๆ เพื่อเปนการรักษาคุณภาพและขยายตอ

ยอดงานวิจัยของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพใหไดมาตรฐานและอันจะ

นําไปสูคุณูปการตอ 
     4.  ควรมีการสนับสนุน/อํานวยความสะดวก ใหมีการเช่ือม
เครือขายระหวางนักวิจัย-ผูนําการเปล่ียนแปลง ที่ผานมาอบรมรุน
ตางๆ เขาดวยกัน เพราะเครือขายประเภทน้ี จะกลายเปนทุนทางสังคมท่ี

สําคัญของระบบ (บริการ) สุขภาพไดตอไป ถึงแมจะไมมีการดําเนินงานของ

แผนงานฯตอไปในอนาคต แตส่ิงเหลานี้จะยังคงอยู และกลายเปนพลัง

สําคัญของการขับเคล่ือนระบบตางๆ ไดตอไปในระยะยาว อยางแนนอน 
    5.  ควรมีการบูรณาการฐานขอมูลระหวางแผนงานตางๆ เพื่อทําให
เกิดการขับเคล่ือน องคกรดานสุขภาพอยางมีพลังโดยอาจจะใชประเด็น

หรือพื้นที่เปนตัวต้ังและใชเปนตัวอยางในการขับเคล่ือน/สรางการเรียนรูขาม

แผนงานหรือเปนการสรางองคความรูหรือการผลักดันเชิงนโยบายดานตางๆ 

และควรเพิ่มบทบาทของกลไกตางๆ ที่เก่ียวของ ในการเชื่อมประสานระหวาง

แผนงานตางๆ เนื่องจาก ชวงปที่ 2 ของการดําเนินงานของกลุมบุคลากร

สุขภาพน้ัน มีทีม สรพ. เปนกลไกหลักในการประสาน/เช่ือมโยงระหวาง

แผนงาน/เครือขายตางๆ แตตอมาขาดกลไกสวนนี้ไป ทําใหขาดทีมที่จะเขา

มาชวยสนับสนุนและสรางการเรียนรูรวมกัน 

     6.  ควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงานฯ ในระยะตอไป เชน 

บางพ้ืนที่สามารถบูรณาการเขาสูนโยบายขององคกรได ทําใหงานวิจัยเชิง

คุณภาพเปนแผนงานฯของหนวยงานไดแตบางพ้ืนที่ยังจําเปนตองผลักดัน

จากภายนอกเขาไปขับเคล่ือนการทํางานเพื่อใหเกิดความย่ังยืนในระยะยาว 

 



    แผนงานพยาบาลชุมชน  76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเครือขายพยาบาลชุมชน 

ระดับเขตภาคเหนือ จ.นาน 

ณ โรงแรมเทวราช จ.นาน วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552 

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเครือขายพยาบาลชุมชน 

ระดับเขตภาคอีสาน จ.มหาสารคาม 

ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม 

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 

ภาพบรรยากาศการประชุมการสังเคราะหชุดความรู 

คร้ังที่ 3-4 ณ โรงแรมRose Garden สวนสามพราน จ.นครปฐม 

เม่ือวันที่ 21-23 สิงหาคม และ วันที่ 10-13 ธันวาคม 2552 

 



ทีมติดตามและประเมินผลภายนอทีมติดตามและประเมินผลภายนอกก  
 
  

นักวิจัยหลักนักวิจัยหลัก  ((หัวหนาทีมประเมินผลหัวหนาทีมประเมินผล) ) ::  

รศ.อรทัย  อาจอํ่า    

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

นักวิจัยรวมนักวิจัยรวม  ::  
 

รศ.ระพีพรรณ  คําหอม    

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ผูชวยนักวิจัยผูชวยนักวิจัย  ::   
 

วีรญา  เดชเฟอง   

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

จิตรานนท  นนทเบญจวรรณ   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วิวรรณ  เอกรินทรากุล   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

เลขานุการเลขานุการ//ผูประสานงานผูประสานงาน  ::  
 

ศิริอาภา  อรามเรือง 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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