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ปฐมกถา 

 
 การจดัทําเอกสาร “เรื่องเลา.......เปล่ียนโลก : ความรูจากการทํางานสรางเสริมสุขภาพ
ในบริบทสังคมไทย” เลมน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมกรณีศึกษาที่สะทอนการขับเคล่ือนการ
สรางเสรมิสุขภาพในบรบิทตาง ๆ ในขอบเขตทัว่ประเทศ และในบรบิทของวิชาชีพ-หลักวชิาตาง ๆ 
ทางวทิยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลมุทัง้แพทย พยาบาล เภสัช ทันตแพทย/ทันตบุคลากร และ
สาธารณสุข  ซ่ึงผูเขียนทกุทาน ลวนแตเปนตัวจรงิ เสียงจรงิ คนทํางานจรงิ หรือไดทําใหเกดิผลขึ้น
แลวจริง ๆ และไดนําสิง่ที่เกิดขึน้จรงิ มาแบงปนกับสงัคมไทย-สังคมโลก  
 

 จงรวมกันเปล่ียนโลกและสังคมของเรา ดวยการลงมือทาํ เรียนรู กลาปรับเปล่ียน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนหลักสูตร-การเรียนการสอน ซ่ึงก็คือการเปลี่ยนกระบวนทัศนเหมือนดังที่
ทีมงานคณะเภสัช มมส. ไดกลาทีจ่ะกาวเดินนําไปกอน ทั้ง ๆ ที่ยังไมแนใจวาจะเปนอยางไร แตก็
ไดพิสจูนแลววา รางวัลแหงความสําเรจ็ รอย้ิมรับอยูแลว การเรียนการสอนจรรยาบรรณวชิาชีพ   
ก็มีนัยสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวากัน โดยเฉพาะในภาวะวกิฤตทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
สิ่งแวดลอม พลังงาน และเหนืออ่ืนใดคือ วกิฤตจริยธรรม  การหยิบยกเรือ่งน้ีขึน้มา จงึเปนการ
กระแทกไปที่ สาเหตหุรือรากเหงาของปญหาอยางถงึแกน  ในขณะที่การทาํงานกบัชุมชน ก็กําลัง
เบงบานเต็มพ้ืนทีท่ั่วไทย นําดวยการวจิัยตามสภาพจรงิ บนความเชื่อมั่นในพลังและศกัยภาพของ
ชุมชนและประชาชนทกุหมูเหลา  และยังขยายผลสูการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะระดบัทองถิน่
อีกดวย ไมวาจะเปนบทเรียนของ จว. แพร เชียงราย พะเยา หนองบวัลําภ ูยโสธร สมทุรปราการ 
สตูล กระบี่ สงขลา และอีกหลาย ๆ พ้ืนที่ ลวนเปนองคความรูและการขบัเคลื่อนที่นาศกึษายิ่ง  
 

 ดังน้ัน กรณศีึกษาตาง ๆ ในเอกสารฉบบัน้ี จงึลวนแตมีนัยสําคัญตอการเรยีนรู และ/
หรือ การสรางการเรียนรู (case-based learning) ตลอดจนถงึการสรางองคความรูบนพ้ืนฐานของ
การทาํงานเกี่ยวกบัการสรางเสรมิสุขภาพ (Experience-based Knowledge in Health Promotion) 
ทัง้น้ี ก็เพ่ือชวยใหการกาวเดนิไปบนเสนทางที่เราตองการบรรลรุวมกันน้ัน เปนการกาวไปอยาง
ถูกตอง มั่นคง แมนยํา เกิดผลดี มีวฒุิภาวะ และนําไปสู “สุขภาวะ” (well-being) ของสงัคมไทย ได
อยางแทจรงิ 
 

 อยางไรก็ตาม  กรณศีกึษาที่นําเสนออยูในเอกสารเลมน้ี เปนเพียงสวนหน่ึงของผลงาน  
เครือขาย และกรณีตาง ๆ อีกจํานวนมาก โดยเฉพาะนวัตกรรมทางสงัคมตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึน้ 
หรือกําลังดําเนินไปในสงัคมไทย และน่ีคือภาพสะทอนความตองการสงัคมทีดี่กวาทีเ่ปนอยูไดเปน
อยางด ี



ข 

ปฐมกถา ...(ตอ)... 

    

 สังคมไทยของเราจะกาวไปสูการมสีขุภาวะหรอืไม หรือไดมากนอยแคไหน การทํางาน
ในภาคสวนตาง ๆ ดวยวฒันธรรม วิธกีาร วธิีคดิทีม่ีความแตกตางหลากหลาย จึงควรไดรบัการทํา
ความเขาใจ การใหคณุคา และนํามาเผยแพรในวงกวาง  ดวยความหวังเต็มเปยมวา...สงัคมไทยจะ
เปนสังคมแหงการเรียนรู และการสรางความรูที่อยูบนพ้ืนฐานของการทํางานและประสบการณที่มี
คณุคา ใหมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เพราะถาเรา “รู” “เขาใจ” “ใสใจ” ใน “วิถ”ี ตาง ๆ ที่เปนอยูไดมาก
เทาใด สงัคมไทยและสงัคมโลก ก็จะสงบและสนัติสุขไดมากยิง่ขึ้นเทาน้ัน  

 
อรทัย อาจอ่ํา    
มกราคม 2552 
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กาวที่กลาของมหาสารคาม 
 

อ.รุจิลักขณ  รัตตะรมย 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

       านมาแลว 5 ปที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เติบโตอยู
บนเสนทางสรางสุขภาพ ภายใตแผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพ ( คภ.สสส.)  ถาจะนับไปก็เกือบจะเปนครึ่งหน่ึงของชีวิตเลยทีเดียว เพราะคณะฯ 
จะมีอายุครบ 10 ปในเดือนกุมภาพันธ ป 2552 น้ี น่ีอาจจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหพวกเรา
แข็งแรงและกลาจะกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงของเภสัชศาสตรศึกษา (จบประโยค)  

 
 ที่ผานมา มหาสารคามไดรับโอกาสในการนําเสนอความสําเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนสรางเสริมสุขภาพหลายครั้ง โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรใหม ป 2549 
ที่ปรากฏแนวคิดสรางเสริมสุขภาพอยูในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ตลอดจนเนื้อหาของ
หลักสูตร  ซึ่งเรามักจะถูกตั้งคําถามจากเพื่อนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อยูเสมอ วาเรา
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรไดอยางไร รวมถึงโจทยในการสัมมนาครั้งน้ี คําตอบของเราอาจทํา
ใหใครหลายคนแปลกใจได ถาจะบอกวา “เราไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร นอกจากตวัเรา
เอง” ลองมาคนหาที่มาของประโยคนี้กันดีกวาคะ 

 
 ตั้งแตเริ่มโครงการในป 2547 มหาสารคามไดไฮไลทเร่ืองการจัดการเรียน
การสอนเปนเรื่องเดนของแผนงานมาโดยตลอด เพราะเราคิดวาเราเปนสถาบันการศึกษา
ที่มีหนาที่หลกัคือการผลิตบัณฑิต จะไปไฮไลทเรื่องอ่ืนก็จะกระไรอยู เราจึงตั้งธงรวมกัน
ไววาจะผลิตเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ภายใตสโลแกน
วา “สุขภาพดไีดโดยไมใชยา ”ก็เกิดมีคนถามขึ้นมาวาแลวรานยาจะขายใครละ ง้ันก็ไมตอง
มีเภสัชกรกันละ” คภ.สสส. เลยตั้ง motto เพ่ิมวา “สุขภาพดไีดโดยไมใชยา และการใชยา
อยางเหมาะสม” เภสัชกรนกัสรางเสริมสุขภาพของเราก็จะทําหนาทีดู่แลทั้งในกรณีที่ตอง
ใชยาใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด และสงเสริมการดูแลสุขภาพในชมุชนเพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพดีไดโดยไมตองใชยา  ลงตวัพอดีคะ   
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การปรับหลักสูตร-การเรียนการสอน 

    

 แรก ๆ ที่เร่ิมทําโครงการ เราอาจจะยังสับสนอยูวา สสส. คืออะไร การประชุม
เร่ืองจัดการเรียนการสอน สสส. ครั้งแรก อาจารยทั้งคณะก็ตกลงกันวาจะมีรายวิชาอาสาสมัคร 
8 วิชา จาก 3 กลุมวชิา (เภสัชกรรมคลินิกและวิจัย, เภสัชศาสตรสังคม และวิทยาศาสตร
ทางเภสัชศาสตร) ทีต่องคิดกิจกรรมสอดแทรกแนวคิด สสส. ในรายวิชา ก็ประชุมกันไป 
สรางกิจกรรมกันไปแบบงง ๆ แลวก็ถึงวนัที่ คภ.สสส. มาเยี่ยมเยียนมหาสารคามในชวง
กลางป 2547 คณะฯ ไดนําเสนอกิจกรรมหลายอยาง จนมาถึงกิจกรรมในรายวชิาพยาธิ
สรีรวิทยา “สุขภาพดีเริ่มทีบ่าน” ที่มอบหมายใหนิสิตติดตามดูแลสขุภาพคนในครอบครวั 
ซ่ึงอาจารยประจําวิชาเลาวานิสิตบางคนอินกับการ present และถงึกับรองไห เม่ือเลา
เร่ืองคุณแมที่ไมสบาย ตองผาตัด by pass นิสิตบอกวากิจกรรมนี้ทําใหเคาอยากอานหนังสือ
เพ่ือเขาใจโรคที่คุณแมเปน ไมใชเพียงแคการทองหนังสือเพ่ือไปสอบอยางที่เคยเปน จําไดวา
อาจารยจิราพร ลิ้มปานานนท (ผูจัดการแผนงานฯ) และ อาจารยสุนทรี วทิยานารถไพศาล 
(ประเมินภายใน) หันมาถามแทบจะพรอมกันวา “คิดไดยังไงเนี่ย!” ตอนแรกกต็กใจ นึกวา
พวกเราทาํอะไรผิดหรือไงนะ แตกลบักลายเปนวาอาจารยชืน่ชมแนวคิดในการทํากิจกรรม 
เพราะการใหนิสิตดูแลสขุภาพคนในครอบครวั เคาจะตั้งใจและสนใจ เพราะเปนคนทีเ่ขารัก 
เสียงสะทอนจากผูทรงคณุวฒิุในวันนัน้ ทาํใหเราเริ่มเขาใจแนวทางการดําเนินงานทีช่ัดเจน
ขึ้น   พอป 2548 เราก็เพ่ิมจาก 8 เปน 15 รายวิชา และเปดเวทสีัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยและนิสติขึ้นในชวงปลายป เวทน้ีี
ทําใหเราไดเรียนรูกิจกรรมของเพื่อนรวมงาน รับฟงเสียงสะทอนจากนิสิต และรวมกัน
หารือเพ่ือสรางกิจกรรมที่ลงตัวยิ่งขึ้นไปอีก (ตอนนี้เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง
การเรียนการสอนสสส. ไดรับการบรรจอุยูในปฏิทินกจิกรรมคณะฯ เปนงานสําคัญที่ทุก
คนในคณะพลาดไมไดคะ)  
 
 พอเขาสูปที่ 3 โครงการป 2549 การจัดการเรียนการสอนของเราก็ลงตัวที่
แนวคิด “รอยเรียงรายวิชา” และ “ดูแลดวยความรัก” ที่พวกเราชวยกันสรางขึ้นจาก
ประสบการณของการจัดการเรียนการสอน ที่คิดวากิจกรรมในรายวิชาที่เปดโอกาสให
นิสิตไดดูแล “คนที่เคารัก” กอนในปแรก ๆ นาจะเปนเรื่องงายที่เคายนิดีทาํดวยความเตม็ใจ  
เริ่มจากการปลูกฝงแนวคิด ดูแลตนเองและสิ่งแวดลอมรอบตัวในปที่ 1 และ 2 สูการดูแล
คนในครอบครัวไปจนถึงเพ่ือนในปที่ 3 และ 4 ดูแลผูปวยและชุมชนในปที่ 5 และ 6 
กิจกรรมที่รอยเรียงตามลําดับขั้นของชั้นปที่สูงขึ้นจะเปนการปลูกฝงใหเคามีหัวใจที่จะ
ดูแลคนอื่น ๆ เม่ือเคาเติบโตขึ้นเปนภัชกรในอนาคต  นอกจากนี้เรายังสราง concept 
โครงการผาน “เรื่อง” 4 เรื่อง ไดแก การพัฒนาแนวคิด การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีความเชื่อมตอ รอยเรียง และเกื้อหนุนกัน 
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ชั้นป

1
2
3
4
5

แนวคิด  ตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน  ผูปวย/ชุมชน
80% 20% - - -

40% 40%     20% - -

10% 10%     60% 20% -

10% 10%     20% 40% 20%

10% 10%     20% 20% 40%

ชั้นป

1
2
3
4
5

แนวคิด  ตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน  ผูปวย/ชุมชน
80% 20% - - -

40% 40%     20% - -

10% 10%     60% 20% -

10% 10%     20% 40% 20%

10% 10%     20% 20% 40%

(ทํา 1 กิจกรรม ไดงานมากกวา 1 โครงการ) และเราไดยึด concept น้ีเปนแนวทางใน
การทําโครงการมาจนถึงปจจุบัน เราเปรียบเทียบเรื่องทั้ง 4 ไววาเหมือนลอของรถยนตที่
ชวยกันพยุง ขับเคลื่อน และพาเราไปสูจุดหมายของการสรางเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพ 
โดยมี สสส. เปนน้ํามันหลอลื่น (สวนน้ํามัน...คณะเติมเอง...แตอนาคตอาจเปลี่ยนไปติด 
gas คะ) ลองมาดูความพิเศษของแตละลอกันคะ 

 
                     
 
 
 
 
 
 

แนวคิด “รอยเรียงรายวิชา” 

 
 
 
 “ลอหนาขวาพาสรางแนวคดิ” คือ การสรางแนวคิด สสส. ใหคนทั้งคณะ ผาน
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ เราชวยกันสรางกระแส  “คณะสรางเสริมสุขภาพ” คือ ทุกงาน 
ทุกเรื่องของคณะจะมีสสส.เปนสวนหนึ่งเสมอ อยางเชน ประชุมก็หามเลิกชา เพราะถา
ทานขาวไมตรงเวลาก็ไม สสส. จะลอยกระทงก็ตองกระทง สสส. ไมใชโฟม จะจัดงานเลี้ยง
ในคณะ ก็ตองเปนงานเลี้ยง สสส. หามมีแอลกอฮอล ของวางและอาหารตองสสส. เปนตน 
เรียกวาหายใจเขาออกเปน สสส. เลยละคะ โครงการนี้ยังเปนแรงบนัดาลใจใหเกดิชมรม
พุทธปณธิานขึ้นในคณะ เน่ืองจากมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหนิสติไปปฏบิตัิธรรมอยูเสมอ 
เปนความยั่งยนืที่มี สสส. เปนสวนชวยสนบัสนุนอยางแทจริงเลยละคะ  
 
 “ลอหนาซายสอดแทรกในรายวิชา” เราเชือ่วาถาคนในคณะมีแนวคิดและตระหนัก
ความสําคัญของการสรางเสริมสขุภาพแลว จะสามารถปรับเปลี่ยนเร่ืองอ่ืน ๆ ไดไมยาก 
ดังน้ัน อาจารยทุกคนจึงรวมมือรวมใจกันปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหมีการสอดแทรก 
กิจกรรมที่มีแนวคิดสรางเสริมสุขภาพเขาไปในรายวิชา ยกใหทั้งชั่วโมงเรียน ทั้งคะแนน 
และรวมทั้งใจอาจารยกันเลยทีเดียว แตที่สําคัญ! ขอย้ําวาตองมีเวทีใหคนในคณะได
แลกเปลีย่นประสบการณการจัดการเรียนการสอนดวยนะคะ  และตั้งแตป 2549 เปนตนมา 
เราก็กลาประกาศตวัวาเราจะทําใหทุกรายวิชาของคณะเปนวิชา สสส. แตไมตองตกใจไป
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การปรับหลักสูตร-การเรียนการสอน 

    

นะคะวาจะทํากิจกรรมกันยังไงไหว เราก็ทําการบูรณาการคะ คือรวมหลายวิชาใหเปน
กิจกรรมเดียว ที่ใหทั้งแนวคิด สสส. และตอบโจทยรายวิชาไปในตัว ตัวอยางป 2551 ที่
ผานมา มีกิจกรรมชื่อเกอยาง “จูงมือลุงปาไปหาหมอ” ที่ใหนิสติป 3 ลงชุมชนตามหาคุณลงุ
คุณปาที่มีรายชื่อในทะเบียนผูปวยของ PCU เพ่ือดูแลเรื่องสุขภาพและการใชยา รวมถึง
ไปหาหมอดวยกันในฐานะลกูหลาน และพาคุณลุงคุณปาที่ไมปวยแตเปนกลุมเสี่ยงไปคัด
กรองที่รานยามหาวิทยาลัย เปนการบูรณาการ 4 รายวิชา ไดแก Pharmacy Administration - 
เรียนรูระบบบริการสุขภาพ, Pharmacotherapy 1 และ  Pharmacology 1 - กลไกการ
เกิดโรคสัมพันธกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา และ Pharmacy Integration 1- บูรณาการ
องคความรูทางเภสัชศาสตรเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองครวม  โอโห...บูรณาการกันซะเนียน 
จนทั้งนิสิตทั้งอาจารยแยกไมออกวานี่เปนสวนของวิชาไหนกันแน ถาจะให perfect ก็
ตองใสเกณฑการวัดผลไวใน course syllabus ดวยนะคะ จะไดไมงงเวลาตามประเมินผล 
น่ีแคตวัอยางเดียวนะคะ ถาใครอยากทราบรายละเอียดและผลการดําเนินงาน ติดตามอาน
ไดในรายงานที่จะวางแผงในเดือนมิถนุายนนี ้ บน web คณะเภสชัศาสตร menu  โครงการ
สรางเสริมสุขภาพคะ 
 
 “ลอหลังขวาพาสรางประสบการณวิชาชีพ” เราคิดวาถาอาจารยและนิสิตมี
แนวคิด มีความรู แตไมมีสนามใหปฏิบตัิ การสรางเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพคงไม
สมบูรณแน ดังน้ันจึงเกดิกิจกรรมในโครงการบริการวชิาการและกิจกรรมชุมชนเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพขึ้น  โดยการสรางเครือขายรวมกบัโรงพยาบาลมหาสารคาม PCU 
และรานยา เพ่ือเปนแหลงฝกงาน สสส. ใหแกนิสิตและคณาจารย และเพื่อใหสมกับที่เรา
พยายามจะบรูณาการทุกงานเปนองครวม กิจกรรมนี้จึงผนวกเขากับกิจกรรมในการจัด 
การเรียนการสอนหลาย ๆ วิชา เชน ทุกรายวชิาของนิสิตชั้นปที ่ 5 จะมีเวลาใหนิสิต
หมุนเวียนกันไปทํากิจกรรมในจุดตาง ๆ ของแหลงฝก เชน คลินิกเบาหวาน คลนิิกเอดส 
หอผูปวยของโรงพยาบาลมหาสารคาม คลินิกเบาหวานของ PCU รานยามหาวิทยาลัย 
เปนตน นิสติจะเกิดทั้งกระบวนการคิดเชิงวิชาการผสมผสานแนวคดิสสส. ในรายวิชา 
และไดนําความรูและแนวคดินั้นไปปฏิบตัิจริงกับ สวนผลพลอยไดที่คุมคาของโครงการนี้
นอกจากสุขภาพของผูเขารวมโครงการแลว คือผลงานวิจัยทั้งในสวนของคณาจารย 
เภสัชกรแหลงฝก และวิทยานพินธของนสิิต ที่สรางทั้งแนวคิด สขุภาพ และองคความรู
ในเวลาเดียวกัน 
 
  “ลอหลังซาย ไดอะไรจากการเปนนักกจิกรรม” คือ การสรางและพัฒนานัก
กิจกรรมที่มีแนวคิดสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ใหนิสิตไดมีโอกาส
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สรางสรรคความคิด สรางภาวะผูนํา และฝกการทํางานเปนทีม เปนเหมือน accessory ที่
ทําใหวาที่เภสชักรทั้งหลายแพรวพราว สมกับจะเปนผูนํางานสรางเสริมสุขภาพในอนาคต 
(ก็ไมเทาไหรคะ แคนิสติป 3 เคยบอกวาลงชุมชนก็เหมือนไปกินขาว มันเปนธรรมชาติ...
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินชิวติ...เทานัน้เองคะ) 
 
 หลายทานอาจสงสัยวา แลวที่เขียนเลามานี่ เกี่ยวอะไรกบัโจทยของการสัมมนา
ในครั้งน้ีละ เคาถามวา “หลักสูตรใหม… ทําอยางไร…และผลลัพธทีไ่ด” นะ ไมไดอยากรู
เรื่องรถเริดอะไรซะหนอย ก็อยางที่บอกไวตั้งแตตนละคะ วา “เราไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร 
นอกจากตัวเราเอง” ถาลองจินตนาการถงึเหตุการณที่เลามาซะยืดยาว...ทานคิดวาเราทํา
ไดอยางไรคะ? อาว...นอกจากจะไมตอบแลวยังมายอนถามอีก ไมไดแกลงนะคะ แคอยาก
ใหมีจินตนาการรวมกันนะคะ... น่ันละคะ... ลองพาตัวเองลองลอยไปที่คณะเภสชัศาสตร 
มมส. ดูนะคะ...ที่หองทานขาวของคณะ เวลาเที่ยงกวา ๆ พวกอาจารยน่ังทานขาวกันอยู
สิบกวาคน กาํลังเมาทเร่ืองทีนิ่สิตป 3 พายโองไปพบคณุปาในชุมชนที่นํ้าทวม แลวเด็ก ๆ 
ทํามัลติมีเดียสสส. เลียนแบบ “คนคนคน” ไดโดนใจเราราวมืออาชีพ...อวดกนัใหญวา
นิสิตกลุมใครทําไดเจงกวากัน...บายโมง...ลอยไปที่ชั้น 3 ในหองพักอาจารย อาจารย 4 
ทานกําลังหารอืเรื่องพรุงน้ีตองออกตั้งแตตีหาครึ่ง เพ่ือพานิสิตป 5 ไปคัดกรองเบาหวาน
และความดันในชุมชนรวมกบั PCU (แอบเห็นอาจารยหาว…ปากกวางเชียว)...ลอยไปใน
ชั้นเรยีนป 4 นิสิตกําลังนําเสนอผลการจัดกิจกรรม สสส. ในกิจกรรมบริบาลทางเภสชักรรม
นําความสุข…แตทําไมคนนาํเสนอดูเครียด ๆ นะ...สงสัยลุนวา commentator (อาจารยที่
เกกยิ่งกวา commentator ใน The Star) จะวพิากษอะไร...สี่โมงเยน็...ลอยไปในหองสโมสร
นิสิต แกนนํานิสิตกําลังเตรยีมประชุมจัดงานแหประทีปโคมไฟไปปฏบิตัธิรรม งานใหญของ
มหาวิทยาลยัที่มีจุดกําเนิดจากกิจกรรมสสส. ของคณะเภสัชฯ...ลอยไปในหองคณบดี...
ทานกําลังคุยกับรองฯ บริหาร และ รองฯ วิชาการ เรื่องตัวชีว้ัดงาน QA ของคณะ ที่ได
แตมจากกิจกรรม สสส. ....ลอยกลับมาทีห่องนี้....พบคําตอบไหมคะ...วาเราทําไดอยางไร
...ถายัง…แหม...ตอบใหก็ไดคะ 
 
 ถาไปอานใน course description ของหลักสูตรใหม ทานอาจไมไดพบเร่ือง
สรางเสริมสุขภาพเกลื่อนกลาดอยางที่คาดไว เพราะตวั course description เราปรับแก
กันมาตั้งแตยงัไมมีเรื่อง สสส. เน่ืองจากขั้นตอนการเสนอหลักสูตรตองใชเวลานาน แต
พอถึงตอนที่จะตองนํามาใชหลังจากหลกัสูตรผานสภาแลว น่ันเปนตอนที่เราไดรูจักและรกั 
สสส. เขาใหแลว จึงเปนที่มาของการปรับเปลี่ยนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน แตปรชัญาที่
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เขียนไวในกระดาษหรือบนบอรด จะมีความหมายอะไร หากคนในคณะฯ ไมเห็น
ความสําคัญ  
 
 ในปแรกของงาน สสส. เราประเมินปจจัยแหงความสําเร็จวาเกิดจากคณบดีให
การสนับสนุนอยางเต็มที่  มีนโยบายวาอาจารยและบุคลากรทุกคนตองเปนกรรมการ
โครงการ สสส. การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเรียนการสอนทุกคนตอง
เขารวม...ถามาไมไดตองชี้แจงตอคณบดี และปจจัยทีค่นอ่ืน ๆ บอกวาเราเปน เชน บุคลากร
อายุนอย ไฟแรง คนนอย องคกรเล็ก ขับเคลื่อนงาย เราก็วาอยางนั้น...แตพอปสอง 
ปสาม...ก็มีคนมาทาทายเราวา “มหาสารคามตองหาคําตอบอ่ืนใหไดวาทําไมถึงทําสําเร็จ 
อยาบอกวาคณบดีเลนเอง หรือเพราะเปนคณะใหม อาจารยยังเด็ก ไฟแรง คนนอย
รวมมืองาย ไมง้ันคนอ่ืนก็จะบอกไดวาทําไมไดเพราะไมเหมือนมหาสารคาม” พวกเราก็
น่ังคิดทบทวน และนึกยอนไปวาเรามีอะไรเปนแรงสนับสนุนบางนะ  แลวภาพกิจกรรม
ตาง ๆ ทั้งที่ทาํรวมกันกับนิสิต รวมกันในหมูคณาจารยและบคุลากรกผ็านเขามาเปนฉาก ๆ 
เร่ืองเลาแลกเปลีย่นในการสมัมนาหลาย ๆ ครั้งผุดขึ้นมาราวดอกเหด็ และทําใหเราคนพบ
ความเปนตวัตนของมหาสารคาม ที่มีอยูอยางนั้นเสมอมา และยังคงอยูจนถึงวันน้ี  
 
 ...เพราะเรามีคนที่มีใจ (และใจเรารวมเปนหนึ่งเดียว) ตองยอมรับวา
อาจารยและบคุลากร รวมถงึนิสิตอีกหลายรอยคน ใชวาทุกคนจะเขาใจแนวคิด สสส. เทา
เทียมกัน ใชวาทุกคนจะทุมเททํางานเพือ่ใหบรรลุเปาหมายของโครงการเต็มรอยทุกคน 
เพราะแตละคนก็มีภาระโนนนี่ไมเทากัน แมบางคนจะไมเต็มรอย บางคนหาสิบ บางคน
อาจแคหา แตพอมารวมกนัแลว เราจะไดคนมีใจเต็มรอยมากมาย ทีน้ี...จะงานไหนก็
สําเร็จไดทั้งน้ัน  และเราเชือ่วาจากการกระพือกระแส “เราเปนคณะ สสส.” ไมมีใครที่
ใจเปนศูนยแนนอนคะ 
 
 ...เพราะเราตระหนกัวาเรือ่งสรางเสริมสุขภาพเปนเรื่องสําคญั ถาบคุลากร
ทางการแพทยคิดเรื่องการปองกัน การสรางสุขภาพ ไมคิดแตเรื่องจะรักษา จะจายยา  
จะขายยา จะขายผลติภัณฑเสริมอาหาร คนเราก็คงมีสุขภาพดีขึ้นได มันเปนเรื่องสําคัญ
ระดับประเทศ ระดับโลกเลยนะ ถาเราปรับแนวคิด ทัศนคติใหตัวเอง...ใหนิสิตนักศึกษา
เภสัชได เราจะพลิกบทบาทวิชาชีพเลยทีเดียว เราจะบอกใคร ๆ ไดวาเภสชัทําได
มากกวาจายยา มากกวานั่งอยูในหองยา มากกวาขายอาหารเสริมนะ เราเห็นวาเรื่องน้ี
เปนเรื่องสําคัญ เราถงึอยากทํา และยินดีที่จะเปลีย่นแปลง 



 กาวที่กลาของมหาสารคาม  
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 สองขอน้ีเคยเขียนไวในงานป 2549 ในฐานะผูประสานงานโครงการ แตเพ่ือ
งานนี้โดยเฉพาะ ทีมงาน มมส. จึงสํารวจความคิดเห็นของคนในคณะฯ ดวยคําถามที่วา 
“ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยสาํคัญในการสรางวัฒนธรรมองคกร สสส. ของคณะฯ” คําถาม
ปลายเปดคะ แลวก็มาหาความถี่ของคําตอบกัน เราพบวาจาก 177 คําตอบ คําตอบที่ถูก
ตอบซํ้ามากทีสุ่ด 3 อันดับแรกคือ ความสามัคคี รวมมือรวมใจ (41), ความตระหนักของ
ทุกคนในองคกร (35) และการมีกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ (15) น่ีแสดงใหเห็นวาความรูสึก
ที่เราสัมผัสไดในคณะฯ มันไมไกลเกินจรงิเลย  
 
 และถาจะถามวาผลลัพธของการใชหลักสูตรสรางเสริมสุขภาพคืออะไร ก็อยาง
ที่เลามายืดยาวละคะ วาความสําเร็จของมหาสารคามไมไดเกิดจาก “ตัวหลักสูตรใหม” 
แตเกิดจาก “ตัวคนในองคกร” ที่ไดรับการปลูกฝงและถูกเหนี่ยวนําใหเปนนักสรางเสริม
สุขภาพอยางทั่วหนา  เราจึงไดผลลัพธเปนวัฒนธรรมองคกร สสส. ไดอาจารยและ
บุคลากรที่มีแนวคิดและเปาหมายเดียวกันในการสรางเภสัชกรนักสรางเสริมสุขภาพ   ได
นิสิตและเภสัชกรเลือดใหม ที่เราหวังวาจะชวยใหวิชาชีพเภสัชกรรมเขมขนและกาวไกล 
นําความรูไปใชในการพัฒนาวิชาชีพ และดูแลใหประชาชนมีสุขภาพดี สมดังปรัชญาของ
คณะฯ ที่วา “รอบรูเร่ืองยา นําประชาสรางสุขภาพ” 
 
 สุดทาย...แมจะไมมีปรัชญาหรือเน้ือหาหลักสูตรปรากฏเปนตัวอักษร แตถาคน
ในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ ผนวกกับความตั้งใจจริง 
รวมมือรวมมือใจ และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง...เพียงแคเร่ิมจากตัวเราเอง...การจัดการ
เรียนการสอนสรางเสริมสุขภาพ การสรางบัณฑิตที่มีแนวคิดสรางเสริมสุขภาพ หรือการ
เปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ ก็เกิดขึ้นได ไมวาที่ใด... 

 
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 
ปรัชญา 

รอบรูเร่ืองยา นําประชาสรางสุขภาพ  
 

ปณิธาน 
ผลิตบัณฑติใหรอบรูเรื่องยาและสุขภาพ  เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม  

และพัฒนางานวิจัยดานเภสัชศาสตร 
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วิสัยทศัน 
ผลิตเภสัชกรคุณภาพ  พรอมวิจัยสมุนไพรและยาอยางเลิศล้ํา 

บริบาลทางเภสัชกรรมเปนแบบอยาง  สรางเสริมสุขภาพประชาชน 
 



 การเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  
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เภ 

การเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ

สําหรบันักศึกษาเภสัชศาสตร 

 

รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศภูวรักษ 
    คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ความรุนแรงของปญหาจรรยาบรรณวชิาชีพ :  แรงผลักสําคัญ 
 

         สัชกรเปนหนึ่งในวชิาชีพดานสุขภาพที่ดูแลหนึ่งในปจจัยสี่ของการดํารง 
ชีวติคือ “ยา” คนทัว่ไปอาจรูสึกวาถาไมเจ็บปวยก็ไมตองใชยา แตแทจริงแลว นอกจาก
ใชรักษาโรคแลว ยาก็อาจทาํใหเกิดโรคได  หากใชยาไมถูกตองหรอืไมเหมาะสมก็ทําให
เกิดปญหาตอสุขภาพไดไมนอยกวาสิ่งอันตรายอื่น ๆ ปญหาหนึ่งที่พบไดบอยในการปฏิบตัิ
วิชาชีพตาง ๆ คือ เรื่องจรรยาบรรณวชิาชีพ การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพบางครั้ง 
อาจเปนการสวนกระแสวัตถุนิยมของสังคมในปจจุบัน ที่ใหคุณคาของความร่ํารวย
มากกวาคุณความดี จรรยาบรรณวิชาชีพเปนกลไกหนึ่งที่สงเสริมใหเภสัชกรใหบริการ
ดานยาแกผูปวยอยางมีคุณภาพ การปฏิบัตทิี่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพเปน
สิ่งที่บั่นทอนการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน ปญหาที่พบมากและเกิดอยางตอเน่ือง
มาตลอดหลายสิบปที่ผานมาคือ ปญหาการแขวนปายของเภสัชกรในรานยา แมจรรยาบรรณ
วิชาชีพกําหนดวาสิ่งน้ีเปนสิง่ที่ไมควรทํา แตเภสัชกรจํานวนมากเห็นวาไมใชสิ่งที่ผดิ  

 
 ผูเขียนเปนอาจารยที่ไดสัมผัสนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร จนถึงขณะนี้กค็รบ 30 รุนแลว สิ่งที่ผูเขยีนพยายามปลกูฝงนักศกึษาทัง้ทางตรง
และทางออมตลอดมาคือ เรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี นักศึกษาชัน้ปที่ 4 
ทุกคนจะไดเรียนวิชาเภสัชกรรมจายยากับผูเขียน  ในการสอนชั่วโมงแรก ผูเขียนจะ
มอบหมายใหนักศึกษาทุกคนไปวเิคราะหกรณีศึกษาทีเ่ปนปญหาดานจรรยาบรรณวชิาชพี
ในการจายยา ถาเอาขอมูล ณ ตอนนั้นมาประเมินปรากฏวา นักศกึษาทุกคนเปนคนดีหมด 
การจายยาจะคํานึงถึงผูปวยเปนหลัก ไมทําผิดจรรยาบรรณวิชาชพี แตก็มีอยูปหน่ึงที่มี
การลอกกันเกดิขึ้น เพราะทุกขอความในงานที่สงเหมือนกันทุกประการ ผูเขียนจึงเรียก
นักศึกษาทั้งสองคนมาพูดคุย นักศึกษากข็อโทษและสญัญาวาจะไมทําเชนนี้อีก  
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 ไมทราบวาเม่ือจบการศึกษาไปแลว บางคนอาจมีความจําเปนเรื่องเงินทอง 
หรือเห็นวามีคนทํากันทั้งบานทั้งเมือง จึงมีขาวคราวของลูกศษิยทีป่ฏิบตัิตนขัดกับหลัก
จรรยาบรรณวชิาชีพ สงมาถึงผูเขียนอยูประปราย ทัง้น้ีเน่ืองจากผูเขียนรูจักกับเภสัชกร
ในหนวยงานตาง ๆ คอนขางมาก จึงทําใหทราบทั้งขาวคราวที่ดีและไมดีของลกูศษิยอยู
เสมอ เชน บางคนเรียนแคภาคการศึกษาสุดทายในชัน้ปที่ 5 ก็ไปเสนอใหใชชื่อตนเอง
ไปเปดรานยาใหคนอ่ืน แตตัวเองไมไปอยูราน จะขอแคเอาปายไปแขวนแลวรับเงิน 
บางคนไปเรียกเก็บเงินเดือนคาแขวนปายที่แพงมาก จนมีคนทนไมไหวสงขาวมาให
ผูเขียนทราบ บางคนขายยาชุด ยาลดความอวนทีผ่ดิกฎหมาย มีสํานักงานสาธารณสุข
บางจังหวัดออนอกออนใจกับปญหาการแขวนปาย การขายยาที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 
จึงไดติดตอใหผูเขยีนไปบรรยายเร่ืองจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการจายยา ผูเขียนเอง
ไมเชื่อวาจะเปนประโยชน เพราะตอนที่เปนนักศึกษา ผูเขียนสอนไมใหลอกการบานกัน 
เพราะเพียงแคเห็นแกคะแนน เขายังฟงบางไมฟงบาง แตตอนนี้เขาจบเปนเภสชักรไปแลว 
ผลประโยชนที่เกี่ยวของมีมากกวากันอยางเทียบไมได เขาจะฟงหรือเผลอ ๆ ยงัจะโดน
วาไมรูจักมองโลกภายนอกเสียบาง (ผูเขียนเคยถูกรุนนองที่จบจากมหาวิทยาลยัเดียวกนั
ตอวาในเชิงวา ผูเขียนไมเคยทําธุรกิจจึงไมรูยุทธวิธใีนการผูกใจลูกคา เน่ืองจากผูเขียน
ไปทักทวงใหเขาเขียนชื่อยาที่ซองยาและใหขอมูลที่ครบถวนกบัผูที่มาซื้อยา เขาบอกวา
การไมเขยีนชือ่ยาเปนวิธกีารทางธุรกิจอยางหนึ่งที่ผกูลกูคาไวกบัรานของเขาได แตผูเขยีน
มองในแงความปลอดภัยของผูปวยเปนหลัก)  
 
 แตผูจัดหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดังกลาว ก็ไดพยายามขอรองวา 
“อาจารยไมตองสอนตรง ๆ ก็ได ขอใหอาจารยบรรยายเรื่องอ่ืน แตสอดแทรกเรื่อง
จรรยาบรรณเขาไป  ใหเห็นถึงผลกระทบที่เภสัชกรทําไมดีวามีผลตอผูปวยอยางไร”   
สุดทายผูเขียนก็ไปบรรยาย  แตก็ไมรูวาจะไดผลมากนอยหรือไม แคไหน เพราะผูฟงก็
โต ๆ กันแลว  และไมสามารถติดตามประเมินผลได  

 
 เหตุการณที่ผูเขียนสะทกสะทอนใจมากที่สุดจนทําใหตองคิดวิธีการปลูกฝง
เรื่องจรรยาบรรณของลูกศิษยเพ่ิมเติมจากการสอนในชั้นเรียน คือ มีครูแนะแนวจาก
โรงเรียนแหงหนึ่งซึ่งมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และได
กลาวกับผูเขียนวา “ผมแนะนําใหนักเรียนเลือกเรียนคณะเภสัชฯ เพราะรายไดดี ผมบอก
นักเรียนวาเภสัชฯมีรายไดพิเศษเดือนละ 5-6 พันบาท แคเอาชื่อไปแขวนไวในรานยาก็
จะไดเงินทุกเดือนโดยไมตองทํางาน จะไดเอาเวลาไปทํางานอยางอ่ืนไดอีก”  ผูเขียนได
ยินแลวสะทกสะทอนใจและบอกครูทานนั้นไปวา “การทําแบบที่คุณครูพูด ถือเปนการทํา
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ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เรากําลังรณรงคไมใหเภสัชกรทําแบบนั้น”  คุณครูไดขอโทษและ
บอกวา “คราวหลังจะไมแนะนํานักเรียนแบบนี้อีก ที่แนะนําไปแบบนี้เพราะเห็นเภสัชกร
ทํากันทั่วไป จึงคิดวาไมใชเรื่องที่ผิด”   เปนการสะทอนใหเห็นความรุนแรงของปญหา 
แมมีมาตรการทางกฎหมายและการดําเนินการของสภาเภสัชกรรมอยูบาง แตก็ยังไม
เปนผลเทาไรนัก  
 
เมื่อรูปญหา ก็ลงมือแกไข : ทําไป เรียนรูไป         

 
 ผูเขียนอยากคิดคนกลวิธีสะทอนใหนักศึกษาไดคิดและปลูกฝงจิตสํานึกให
นักศึกษาไดตระหนักและเห็นคุณคาของจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีเปาหมายวาตองหา
กิจกรรมที่ใหนักศึกษาหลายชั้นปเขารวมกิจกรรมได และใหนักศึกษาไดเรียนรูผาน
กระบวนการสะทอนความคิดจากมุมมองของประชาชนหรือคนนอกวิชาชีพ วาหากเภสัช
กรทําตัวไมดีคนนอกวิชาชีพเขาคิดอยางไร  ตนเองควรทําอยางไรเม่ือจบไปเปนเภสัชกร 
จึงรวมกับ ภก.รศ.วิบุล วงศภูวรักษ เขียนโครงการของบประมาณป 2550 จาก คภ.สสส. 
คือ โครงการเสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร   

 
 การทําโครงการเริ่มตั้งแตสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพไวในกิจกรรมการรับ
นองตั้งแตชั้นปที่ 1  โดยใชกรณีศึกษาการแขวนปายของเภสัชกร ผูเขียนเจรจากับ
นักศึกษาชั้นปที่ 3  ซ่ึงจะจัดกิจกรรมรับนองใหมีฐานจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมเติมจาก
ฐานเพื่อความสนุกสนานที่นักศึกษาเคยทําอยูเดิม  โดยใหนักศึกษาคิดรูปแบบการทํา
กิจกรรมเอง  ผลปรากฏวานักศึกษาป 1 มีความพึงพอใจและอยากใหมีกิจกรรมนี้
ตอเน่ืองไปทุกป  
 
 สําหรับนักศกึษาชั้นปที่ 2,3,4 ก็จะใชแบบสอบถามความคิดเหน็ของประชาชน
ในกรณีศึกษาที่เภสัชกรทําผดิจรรยาบรรณเปนตวัเชื่อมในการสรางจิตสํานึก   โดยนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 เปนผูคิดแบบสอบถาม  แลวนําไปทดสอบกับนักศึกษาชัน้ปที่ 2  เม่ือไดแบบ 
สอบถามทีใ่ชไดแลว กใ็หนักศึกษาชั้นปที ่ 3 เปนผูนําแบบสอบถามไปสอบถามประชาชน
ทั่วไป และนักศึกษาชัน้ปที่ 4 เปนผูสรุปและวิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอผลที่ไดในที่
ประชุมของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1-4 ทุกชั้นป    
 
 การที่ผูเขียนมอบหมายใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 เปนผูคิดแบบสอบถาม วิเคราะห
และสรุปขอมูลทั้งหมดนั้น เพราะเขากําลงัเรียนวชิาเกีย่วกับการวิจัย  โดยนักศกึษาเปน
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ผูหากรณีศึกษาที่จะนํามาใชทําแบบสอบถามเอง และคิดคําถามตาง ๆ ที่จะใชในแบบ 
สอบถามโดยมี ผศ.รักษเกียรติ จิรันธร และ ดร.วรนุช แสงเจริญเปนที่ปรึกษาใหกับ
นักศึกษา ในชวงแรกก็คิดถึงเฉพาะกรณีศึกษาทีเ่ภสชักรทําผิดจรรยาบรรณหรือทําไมดี
ตอผูปวย แต รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบณัฑิต ก็ชวยใหความเห็นวาควรมีกรณีศึกษาของ
เภสชักรที่ทําดีดวยเพ่ือใหเกิดความสมดุล นักศึกษาชัน้ปที่ 4 จึงนําแนวคิดนี้ไปทําแบบ 
สอบถามที่มีทัง้กรณีที่เภสัชกรทําไมดีและเภสัชกรทําดี   
 
 การที่ผูเขียนใหนักศึกษาชัน้ปที่ 2 เปนผูทดลองทําแบบสอบถามนั้น นอกจาก
หาจุดบกพรองที่ตองปรับปรุงแบบสอบถามแลว ยังเปนกลวธิีใหนักศึกษาชัน้ปที ่ 2 ได
ผานการอานและคิดวิเคราะหกรณีศึกษาเพราะการจะตอบแบบสอบถามได นักศึกษา
ตองอานและคิดกอน  การทําเชนนี้ นาจะทําใหเรื่องจรรยาบรรณวชิาชีพไดผานตา และ
ผานสมองนักศึกษาไปบาง  แมบางคนคิดวาการทําเพียงแคน้ีคงไมสามารถปลกูฝงอะไร
นักศึกษาได แตผูเขียนคิดวา ดีกวาไมทาํอะไรเลย 
 
 การที่ใหนักศกึษาชั้นปที่ 3 เปนผูนําแบบสอบถามไปแจกบุคคลทั่วไป เพ่ือให
นักศึกษาไดอานไดคิดและไดรับรูวาคนทัว่ไปเขามองเภสัชกรอยางไรเม่ือเภสัชกรปฏิบตัิ
ตัวตามกรณีศกึษาในแบบสอบถาม อาจทําใหนักศึกษาไดคิดบางวา ถาเขาจบการศึกษา
ไป เขาจะตองทําตวัอยางไรจึงจะเปนเภสชักรที่ดีในสายตาของคนนอกวิชาชีพ 
 
 เม่ือนักศึกษาชั้นปที่ 4 วิเคราะหและสรปุขอมูลทั้งหมดเสร็จแลว ไดนําเสนอใน
ที่ประชุมของนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ในที่ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปน้ีมีการแบงกลุมยอยเพ่ือ
วิเคราะหถึงสิง่ที่ไดรับจากโครงการ สิ่งที่ตองปรับปรุงในการทําโครงการปตอไป จะเห็น
วาไมมีนักศึกษาชั้นปที่ 5 ในป 2550 มาเกี่ยวของในโครงการนี้ เน่ืองจากนักศึกษาชั้นป
ที่ 5 ตองออกไปฝกปฏิบัติงานและไมคอยไดอยูที่คณะฯ ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 
แตนักศึกษาชัน้ปที่ 4 เม่ือป 2550 ซ่ึงเปนแกนหลักในการทําโครงการนี้ก็กลายเปนชั้นป
ที่ 5 ในป 2551   
 
 มีบางคนวิจารณวา ทําโครงการนี้ไปทําไม เปนเพียงสิ่งผิวเผิน ไมสามารถลง
ลึกถึงจิตใจนกัศึกษาได ขอมูลที่ไดก็เอาไปทําอะไรก็ไมได เพราะวิธีการวิจัยยังไมดีพอ 
แตผูเขยีนคดิวา หากใหนักศึกษาไดทําอะไรสักอยาง แมเพียงแคอานกรณีศึกษาทีเ่ภสัชกร
ทําไมดีหรือทาํดีแลวทาํใหนักศึกษาไดคิดถึงคําวาจรรยาบรรณวิชาชพีบาง ก็ยงัดีกวาไมได
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ทําอะไรเลย และคงมีประโยชนกวาการรอใหเขาจบไปแลว และคอยไปแกปญหาดวย
การบรรยาย 
 
ผลลัพธที่เกิดข้ึน :  แมยงัอยูในข้ันเริม่ตน แตก็ชืน่ใจ 
  
 จากโครงการนี้นักศึกษาบอกวา เขาไดแงคิดตั้งแตที่เขาคิดคนกรณีศึกษา ทํา
การออกแบบสอบถาม และเม่ือไดเห็นขอมูลที่คนนอกวิชาชีพสะทอนเกี่ยวกับวิชาชีพ
เภสัชกรรม หรือภาพลักษณของวิชาชีพน้ีในสายตาคนนอกวิชาชีพ ก็รูวาจรรยาบรรณ
วิชาชีพเปนสิ่งสําคัญ  แมการดําเนินงานในปแรกมีความลาชา และมีอุปสรรคอยูหลาย
ประการ  แตเม่ือเห็นความตั้งใจของนักศึกษาที่เปนทีมหลักในการทํางาน  ผูเขียนก็ชื่นใจ 
เพราะโครงการนี้ไมมีรายวิชาใดรองรับ ไมมีเกรดหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ  อีกทั้งฝายวิชาชีพ
ของสโมสรนักศึกษาในรุนตอมาไดเห็นความสําคัญและยินดีรับชวงในการดําเนินงาน
โครงการนี้ในปตอ ๆ ไปตอจากผูเขียน    
 
 ในป 2551 น้ี นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) 
ไดทํากิจกรรมรับนองรวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.) เม่ือวันที่ 14 ก.ย. 2551 
และยังคงมีฐานจรรยาบรรณวิชาชีพในการรับนอง ซ่ึงนองที่เขารวมมีทั้งนักศึกษาป 1 
ของ มอ. เอง และ มวล. ซ่ึงเทาที่ดูจากการจัดการของนักศึกษา ก็เห็นมีพัฒนาการที่นา
ชื่นใจ     
 
 โครงการนี้เปนโครงการเล็ก ๆ  ที่อาจไมไดสงผลที่ยิ่งใหญ แตผูเขียนคิดวา 
แมมีนักศึกษาเพียงไมกี่คนที่ไดขอคิดจากโครงการและจบเปนเภสัชกรที่ดี ก็นาพอใจแลว 
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 ผลการวิจัยจริยธรรมเภสัชกร (Pharmacists’ Ethics): 

จะใชพัฒนาการเรียนการสอนจรยิธรรมวิชาชีพอยางไร 
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โ 

ผลการวิจัยจริยธรรมเภสัชกร

(Pharmacists’ Ethics): จะใชพัฒนา 
การเรยีนการสอนจริยธรรมวชิาชีพอยางไร 

 

ผศ.ภก.อภิรักษ วงศรัตนชัย 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

     ดยสวนตัวแลวเพ่ิงมีโอกาสไดรับเงินทนุสนับสนุนจากเครือขายเภสัชศาสตร
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) เปนครั้งแรก จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยจริยธรรม
เภสัชกร (Pharmacists’ Ethics) ขึ้น เพราะเล็งเห็นวาขนาดและความรุนแรงของปญหา
จริยธรรมวชิาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ กระบวนการขดัเกลา
ทางสังคมในระหวางที่บุคคลอยูในขั้นตอนการบมเพาะองคความรูและเกบ็เกี่ยวประสบการณ
กอนจบไปเปนผูประกอบวชิาชีพ เปนกลไกสําคัญในการปลูกฝงจริยธรรมใหกับบคุคลนั้น 
คณะเภสัชศาสตรซ่ึงมีหนาที่จัดการศึกษาจึงจัดเปนองคกรที่สําคัญยิง่ในการขัดเกลานิสิต
นักศึกษาใหเปนเภสัชกรทีมี่จริยธรรมวิชาชีพ ควบคูไปกับความเปนเลิศทางวชิาการตาม
จุดเนนของแตละสถาบัน จึงทําการสํารวจสถานการณการจัดการเรียนการสอนดาน
จริยธรรมในคณะ/สํานักวิชาเภสัชศาสตร เพ่ือใหทันตอความเปลีย่นแปลงดานวทิยาการ
อยูตลอดเวลา และศึกษาปจจัยที่เปนปญหา อุปสรรค หรือปจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนดานจริยธรรมในคณะ/วิชาเภสัชศาสตร ขึ้น   โดยคาดหวังวาผลการสํารวจ
จักเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรมในคณะเภสัชศาสตร อันเปน
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมที่สําคัญตอเภสัชกรไทยในอนาคต 
  
 สถานการณการจัดการเรียนการสอนดานจริยธรรม พบวา คณะ/สํานักวิชา
เภสัชศาสตรสวนใหญมีรายวิชาเกี่ยวกบัจริยธรรม 1-3 หนวยกติ/หลกัสูตร โดยสวนใหญ
เปนหนวยกติบรรยายเทานัน้ และรวมอยูกับวชิากฎหมาย ลักษณะการจัดการเรียนการ
สอนจริยธรรมมักใชการบรรยายรวมกับกรณีศึกษา ดานการวัดและประเมินผล ใชวธิ ี
การสอบที่มุงเนนการวัดความรู รวมกับการประเมินผลจากงานมอบหมาย จากการวิจัย 
พบวา อาจารยประจําคณะ/สํานักวชิาเภสชัศาสตร รอยละ 77 รายงานวา มีการสอดแทรก
จริยธรรมในหวัขอที่สอน ทั้งจริยธรรมวชิาชีพและจริยธรรมทั่วไป 
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การสอน-การวิจัยจริยธรรมวิชาชีพเภสัชภร 

    

 ดานปญหาและอุปสรรคในการสอนหรือสอดแทรกจรยิธรรมที่สําคัญ หรือที่ไดรับ
การกลาวถึงมากที่สุด คือ การวัดและประเมินผลและเทคนคิการสอน นอกจากนี้ยังมี
อุปสรรคเรื่องเวลา เน่ืองจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีเน้ือหาวชิาการมาก ทําใหมี
เวลาสอดแทรกจริยธรรมไดนอย จํานวนนิสิตนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหความสมัพันธ
ระหวางอาจารยกับศษิยไมแนนแฟนเหมือนสมัยกอน การขาดตนแบบที่ดีดานจรยิธรรม 
และการขาดความตระหนักและความสนใจเรื่องจริยธรรมจากทั้งผูบริหาร อาจารย และ
นิสิตนักศึกษา 
  
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม
ในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร  ควรมุงเนนการสรางเครื่องมือ  เพ่ือชวยใหอาจารย
สามารถสอนหรือสอดแทรกจริยธรรมไดงาย อาทิเชน  

1. การรวบรวมกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับทุกรายวิชา ไมวาจะเปนรายวิชาทาง
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรประยุกต หรือรายวิชาที่เกี่ยวของกับผูปวยโดยตรง  
และ  

2. การพัฒนาดัชนีและเกณฑการวัดและประเมินผลดานจริยธรรมที่เปนที่
ยอมรับ 
 
 ในทายที่สุดผูวิจัยขอขอบคุณเครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
(คภ.สสส.) อีกครั้ง ที่มีสวนสนับสนุนเงินทุนการวิจัย จนทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวง
ดวยดี 
 



 วิถีชุมชน-ครอบครัวกับการสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 2-5 ป : 

กรณีตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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ช ุ

วีถีชุมชน-ครอบครัวกับการสงเสริม 
ความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 2-5 ป: 

กรณีตาํบลควนสตอ อําเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 

 

       สุทธิชาต ิ เมืองปาน     
       กลุมงานเวชปฏิบตัิครอบครัวและชุมชน   

โรงพยาบาลควนโดน  อําเภอควนโดน  จังหวัดสตลู 
 

นัยสําคัญของเร่ืองน้ี   

 
       มชนควนสตอ แตเดิมเปนชุมชนที่รักใครกลมเกลียว ครอบครัวมีความอบอุน 
พอแมมีเวลาในการสั่งสอนลูก แตดวยสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่เปลี่ยนไป 
เริ่มมีการพนัน ยาเสพติด ลักขโมย ประกอบกับความตองการทางดานเศรษฐกจิที่เพ่ิม
มากขึ้น ตองทํางานมากขึ้น ทําใหบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูลูกลดลง ขาดความรกั
ความอบอุนในครอบครวั  ซ่ึงจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา เด็กมีพฤติกรรมเลยีนแบบ 
มีความกาวราว ไมมีสัมมาคาราวะ พฤติกรรมของเด็กในลักษณะนี้ หากไมไดรับการเลี้ยงดู
ที่ถูกตอง การใหความสําคญักับความฉลาดทางสติปญญามากกวาความฉลาดทางอารมณ 
เม่ือโตขึ้น  เด็กเหลานี้อาจจะถูกชักจูงใหทําในสิ่งที่เกิดผลกระทบเชิงลบได  
 
เร่ิมที่การวจิยั-การศึกษาสภาพจริง 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต บทบาทของครอบครัว-ชุมชน 
ผูเกี่ยวของกับการเลี้ยงดูเด็ก และคนหาแนวทางการเลี้ยงดูเด็กเพื่อสงเสริมความฉลาด
ทางอารมณของเด็กอายุ 2-5 ป   
 
 วิธีการศึกษา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูล
ในชวงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2550 โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบ RAP (Rapid 
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การสรางความรูที่เปนจริง การทํางานชมุชน และการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่น 

    

Assessment Process) เปนการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) 39 ราย และ
การสนทนากลุม (Focus Group) 9 กลุม จํานวน 72 ราย ในพอแมและผูเกี่ยวของใน
การเลี้ยงดูเด็ก ตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือไดของขอมูลโดยการตรวจสอบ
แบบสามเสา (Triangulation method)  และวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 
 
 ผลการศึกษา พบวาชุมชนควนสตอมีความเปนอยูแบบเรียบงาย ดําเนินชีวิต
ตามวิถีมุสลิม มีความผูกพันกับรานน้ําชาที่กระจายอยูทั่วไปในหมูบาน  การเลี้ยงดูเด็ก
เม่ือแรกเกิดจะไดรับการเลี้ยงดูโดยพอแมและปูยาตายาย เม่ืออายุ  2-5 ป พอแมจะนิยม
สงเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยหวังใหเด็กชวยเหลือตัวเองได มีพัฒนาการดานสติปญญา
จึงมอบภาระการอบรมสั่งสอนในวัยเด็กเกือบทั้งหมดไวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจํา
หมูบาน ขาดความตระหนักในบทบาทความเปนพอแม ในการอบรมสั่งสอน การใหเวลา
เวลากับคานิยมในสังคมมากเกินไป และไมกลาที่จะแสดงความรักตอลูกโดยเฉพาะการ
โอบกอด   ประกอบกับชุมชนขาดพื้นที่และกิจกรรมในการทํารวมกันของครอบครัว  
สําหรับแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อสงเสริมความฉลาดทางอารมณ ควรสงเสริมความรู
ความเขาใจของพอแม สรางความอบอุนในครอบครัว  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรม
สงเสริมความฉลาดทางอารมณ สงเสริมแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย จัดใหมีหองสมุด
สําหรับเด็ก สนามเด็กเลน และสถานสงเสริมกิจกรรมสําหรับครอบครัว 
 
จากความรูสูการปฏิบัติ : คืนขอมูล เพือ่รวมพลงัชมุชน   
 
 เพ่ือใหเกิดกระบวนเรียนรูและมีแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของตําบล
ควนสตอ ผูวิจัยจึงไดจัดกระบวนการคนืขอมูลแกชุมชน โดยเชญิผูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอันประกอบดวย ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน ครู เจาหนาที่หนวยงาน
ภาครัฐแลเอกชน และผูปกครอง เพ่ือสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน พรอมทั้งการ
คาดการณแนวโนมความรุนแรงของปญหาใหชุมชนรับทราบ เพ่ือใหชุมชนเกิดความ
ตระหนัก  หากชุมชนยังมิไดดําเนินการใด ๆ ปญหาตาง ๆ อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
 
 ผลจากกระบวนการดังกลาว ทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักในปญหา
ที่จะเกิดขึ้น จึงนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของตาํบลควนสตอ รวมกัน  
มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมบทบาทของครอบครัว-ชุมชนและผูเกีย่วของกับการเลี้ยงดูเด็ก 
ใหสามารถสงเสริมความฉลาดทางอารมณ แกเด็ก 2-5 ป เนนการมีสวนรวม การกําหนด
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กรณีตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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บทบาทผูที่เกี่ยวของ และไดกําหนดใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตําบลควนสตอ 
เปนวาระของตําบลควนสตอ   
 
นําไปสูยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 
 
 นอกจากนี้ ก็มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร ที่ประกอบดวย การพัฒนาเด็ก 
การพัฒนาพอแมและผูที่เกีย่วของ และการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน   
ดังรายละเอียด 
 1. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  แนวทางการพัฒนา  

- จัดบริการในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
สําหรับเด็กอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ 

- บูรณาการโครงการตาง ๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวยัทุก
ดานอยาง เชนโครงการสายใยรักครอบครัว โครงการครอบครวัดีมีสุข
เขาดวยกัน 

- การตรวจรางกายและประเมินพัฒนาการเพื่อคนหาและเฝาระวัง 
-  ศูนยพัฒนาเดก็เล็กตองผานเกณฑมาตรฐาน 
- จัดระบบการสงตอเด็กที่มีความบกพรองไปยังผูที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง 

 2. ยุทธศาสตรการสงเสริมพอแมละผูเก่ียวของเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

       แนวทางการพัฒนา 
  - จัดบริการเสริมความรู ความเขาใจ ตลอดจนฝกทักษะพอแม ครอบครัว 

คูสมรสใหม ผูเลี้ยงดูเด็ก โครงการโรงเรียนพอแม ฯลฯ ใหมีความรู
ความเขาใจจิตวิทยาเด็กเด็กปฐมวัยและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามวัย 

  - สนับสนุนสื่อตาง ๆ เพ่ือใหความรูแกพอแม ผูปกครอง ผูเกี่ยวของกบัเด็ก 
ชุมชน สังคม 

  - จัดใหมีแนวทางการประเมนิพัฒนาการเด็กที่กาวหนาเหมาะสมตามวัย  
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 3. ยุทธศาสตรการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

  แนวทางการทํางาน 
  - สรางกระแสใหชุมชนและสงัคมมีสวนรวมในการรับผดิชอบและเฝาระวัง

การพัฒนาเด็กปฐมวยั 
  - องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน จัดบริการสําหรับเด็กโดยถือเปน

ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 
  - ขยายบทบาทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยวิชาการชมุชน ใชประโยชน

จากสถานที่ บคุลากร สื่อ อุปกรณตาง ๆ ในการกระตุนใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - สงเสริมแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย เชน จัดใหมีหองสมุดสําหรับเด็ก 
(หนังสือ ของเลน และสื่อตาง ๆ) สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ สถานที่
พักผอนหยอนใจ และสถานสงเสริมกิจกรรมสําหรับครอบครัวมากขึ้น  

 

การกําหนดบทบาทของผูที่เก่ียวของ : เพิ่มพลังทวีคูณ 
 

 ในแตละยทุธศาสตรไดกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยทุก
หนวยงาน ทกุภาคสวนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินงาน อาทิเชน ผูนํา
ศาสนาเขามาดูแลในเร่ืองศีลธรรมและจริยธรรมของพอแมและผูที่เกี่ยวของ หนวยงาน
ภาครฐั เชน โรงพยาบาลดูแลเรื่องสขุภาพและวิชาการ  องคการบรหิารสวนตําบลรวมและ
องคกรตาง ๆ ในชุมชน รวมกันดูแลเรื่องการจัดงบประมาณ การจัดสิ่งแวดลอม/กิจกรรม
ที่เอ้ือตอเด็กและเยาวชน  ฯลฯ 
 

บูรณาการงานกับหนวยงานตาง ๆ 
 

 นอกจากนี้ ยังไดมีการบูรณาการกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการอยูแลวโดย
หนวยงานอื่น ๆ ในชุมชนเขามาดวย เชน โครงการคาราวานเสรมิสรางเด็ก และ ศูนย
พัฒนาครอบครัวและชุมชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย  
เพ่ือใหเกิดเครือขายการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 มีการวางแผนที่ดี  แต.........ขาดงบประมาณ 
 โรงพยาบาลไมมีงบประมาณ   
 อบต.ก็ไมไดตั้งงบประมาณไว เพราะเปนแผนที่เพ่ิงกําหนดตอนกลางปงบประมาณ 
 ชุมชนก็ไมมีทุน 
 จะรองบฯ ปหนาหรือ...........  



 วิถีชุมชน-ครอบครัวกับการสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กอายุ 2-5 ป : 

กรณีตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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ทุกภาคสวนรวมมือกัน   
 
 ดังนั้น สวรส. ภาคใต และ มอ. จึงเปนแหลงทุนกอนแรกใหกับตําบลควนสตอ
ในการจัดกิจกรรมสรางกระแสสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครัวภายใตชื่อ 
“โครงการสายใยรักครอบครัว” เปนกิจกรรมสรางกระแสการการสงเสริมความรักความ
อบอุนในครอบครัว  โดยไดรับความรวมมือจากองคตาง ๆ ในชุมชน เชน อบต. กลุม
แมบาน ผูนําชุมชน ในการจัดกิจกรรม ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมและผลการดําเนินงาน
ดังน้ี  

1) การจัดนิทรรศการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ  
2) การบรรยายการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ การเลานิทาน การสราง

ความรักในครอบครัว โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญ   
3) กิจกรรม/เกมส สรางความสัมพันธระหวาง พอ แม ลูก  
4) หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ/เอกชน  เชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย เขามารวมจัดกิจกรรมพัฒนา   
5) การสังสรรครวมกนัระหวาง พอ แม ลกู และผูเกีย่วของ มีผูเขารวมกิจกรรม

กวา 600 คน ผูวาราชการจังหวัดสตลูใหเกยีรติมาเปนประธานในพธิีเปดงาน 
ผลการประเมิน พบวา ความพึงพอใจของผูรวมงานอยูในระดบัสูง หรือสูงกวา
รอยละ 90  

  
การดําเนินงานในป 2552 และปตอ ๆ ไป   
 
 มีแผนและกิจกรรม ดังน้ีคือ 

• อบต.จัดทําโครงการตําบลนาอยูสําหรับเด็กและเยาวชนซึ่งมีรายละเอียด
กิจกรรมมากมาย 

• โรงพยาบาลจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหองสมุดนิทาน  ใหผูปกครอง
ยืมไปอานใหลูกหลานฟง 

• การกําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนยในตําบลควนสตอ  เปนศูนย
สงเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน เปนแหลงวิชาการชุมชน โดยใชประโยชน
จากสถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณตาง ๆ ในการกระตุนใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก 
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• องคกรอ่ืน ๆ ในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุมเยาวชน ผูนําศาสนา เขามา
มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวดวย 

  
ปจจัยแหงความสําเร็จ    
 
 ความสําเร็จหลาย ๆ ประการที่เกิดขึ้น เปนผลมาจากการศึกษาวิจัย คนหาปญหา 
จัดกระบวนการคืนขอมูลกลับสูชุมชน ชมุชนไดรวมรบัรูปญหา รวมคิด รวมวางแผน รวม
ดําเนินการ รวมรับประโยชน รวมประเมินผล และรวมเปนเจาของ กระบวนการที่กลาว
มานี้ จึงมีนัยยะสูงสุดหรือเปนปจจัยสําคญัในการพัฒนางานใหเกิดความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม ตอเน่ืองและยั่งยนื 



 การทํางานกับชุมชนอยางไดผลด ี
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ห 

การทํางานกับชุมชนอยางไดผลดี 

 

ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต   
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองบัวลําภู 

 

          ลังจบและทํางานเปนทันตแพทยคนแรกที่โรงพยาบาลนากลางโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียงเปนเวลา 3 ป  ขาพเจาก็ถูกทาบทามจากรุนพ่ีทันตแพทยที่ สสจ.
อุดรธานีใหมารับหนาที่ ทันตแพทยสสจ.หนองบัวลําภ ูตั้งแตเดือนมิถุนายน 2538  
 
 ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขาพเจาตองเรียนรูงานใหมหลายเรื่องที่ไม
เหมือนงานในโรงพยาบาลชมุชน ตั้งแตการทําหนังสือราชการ การจัดซื้อจัดจาง การประชุม 
รอยแปดพันเกาเพื่อการประสานงานภายในสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเองและหนวยงาน 
ภายนอก  ประสบการณของการเปนทันตแพทยโรงพยาบาลชุมชนชวยไดมากในเรื่อง
ระบบงานทันตสาธารณสุข  แตเร่ืองการทํางานประสานนั้นตองเร่ิมใหม  เพราะตองเกี่ยวของ
กับคนและหนวยงานที่มากขึ้น  ซ่ึงขาพเจาไมเคยทาํเลยในชวงทีอ่ยูโรงพยาบาลชุมชน  
ปลอยใหทันตาภิบาลออกตดิตองานตลอด  ดังน้ันการยายไปอยู สสจ. จึงเปนการเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมและทําใหขาพเจาไดตั้งใจไววา จะเร่ิมตนใหม ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของตวัเอง 
จากนั่งอยูแตในหองฟน เปนออกไปทําความรูจักกับผูคนและหนวยงานที่เราจําเปนตอง
ประสานงานเพื่อใหงานเกิด  ดังน้ัน ขาพเจาจึงเริ่มเขาประชุมกับผูอํานวยการโรงเรียนใน
เขตอําเภอเมืองเพ่ือประสานงานเรื่องงานทนัตสาธารณสขุในโรงเรยีน ซ่ึงไดรับเสยีงตอบรับ
ดีมาก เพราะขาพเจาอายุนอยกวาเหลาผูอํานวยการโรงเรียน ทําใหไดรับความเอ็นดู 
และไดรับอภิสิทธิ์ใหพูดในที่ประชุมกอนวาระปกติของเขาเสมอ แมวาจะไมไดแจงวาระ
การประชุมกอน  จุดนี้ทําใหขาพเจาเกิดความมั่นใจที่จะเดินเขาไปทําความรูจักกับผูคน
หรือหนวยงานที่เราอยากไปทํางานดวย   

 
ปรับแนวคดิตนเอง 
 
 อยูสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดหนองบวัลาํภูไดปกวา ๆ นายแพทยสาธารณสขุ
จังหวัดไดใหคาํแนะนําวา ทาํงานที่ สสจ. ควรจะรูจักงานสาธารณสขุดานอ่ืน ๆ ดวย จะ
ทําเฉพาะงานทันตสาธารณสุขอยางเดียวงานไมมีทางสําเร็จ ตองไปประสานงานและ
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บูรณาการกับงานอ่ืน ๆ ใหได จากคําแนะนําทําใหขาพเจาตัดสินใจไปเรียน สม. 
(สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ที่มหาวทิยาลัยมหิดล ใชเวลาเรยีนประมาณ 10 เดือน  
การไดไปเรียนครั้งน้ีถือเปนจุดเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของขาพเจาอยางมากในเรื่อง
การทํางานชุมชน  เน่ืองจากกอนจบขาพเจาตองไปฝกภาคสนามที่หมูบานใหญกกลาน  
ตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ที่น่ีพวกเราหลากหลายสาขาวชิาชีพที่
ไปฝกงานดวยกันไดไปเรียนรูงานชุมชนแนวใหมที่เนนใหชาวบานมีสวนรวมในงานสงเสรมิ
สุขภาพไดมีโอกาสศึกษาชมุชน คือ ตองเรียนรูวาในหมูบานนั้นหนาตาเปนอยางไร ผูคน
เขาอยูกันอยางไรเพื่อจะไดเขาใจวิธีคิด และความเปนอยูของเขาที่มีผลตอสุขภาพโดยรวม
กอนที่จะวนิิจฉัยชุมชนและใหชุมชนมีโอกาสรวมคิดและรวมทํา เพ่ือสงเสริมสุขภาพดวย
ตัวของเขาเอง   
 
 เพ่ือใหทําความเขาใจชุมชนอยางรวดเร็ว จึงมีการแบงพ้ืนที่เยี่ยมบานในทีมซ่ึง
มีกัน 16 ชีวิต ทุกคนตองทาํแผนที่หมูบานและไปเยี่ยมบานเพื่อทําความรูจักกับชาวบาน 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซ่ึงการทํางานตรงนี้ทําใหขาพเจาไดไปรูจักกับคุณปาคนหนึ่ง  คุณปา
บอกกับขาพเจาวา เปนโรคมะเร็งรักษาไมหายจึงกินยาสมุนไพรซึ่งพระเปนผูปรุง  
ขาพเจาและเพื่อน ๆ ไปน่ังฟงโดยไมรูจะชวยเหลืออยางไร  ไดแตฟงทานเลาเรือ่งตาง ๆ  
ไปรับฟงทุกขของทาน ไมรูถูกใจคุณปาหรืออยางไร  ทานจึงทําขนมไปใหกินหลายขนาน 
วันหลังไปขอบคุณคุณปา และไดออกปากวา  ขนมคณุปาอรอยมาก  พวกเราทาํกินเอง
ไมเปนหรอก ขนาดขนมยังทํายากถาใหมาใชชีวิตทาํไรทาํนาแบบคุณปาก็คงแยเพราะ
ทําอะไรไมเปน และบอกวาตวัขาพเจาโงมากในเรื่องนี้  คุณปาจึงตอบกลับอยางนาสนใจวา  
หมอกับปาไมมีใครโงกวาใคร เพียงแตเรารูกันคนละเรือ่งเทานั้น  หมอเกงดานรักษาคน  
แตปาเกงดานทํามาหากนิ คาํพดูของคุณปาเปลี่ยนวิธีคิดและชวีติของขาพเจานบัแตบัดนั้น   

 
 หลังจากมาคิดใครครวญจึงเขาใจหลักการทํางานอยางมีสวนรวม  ที่บอกวา 
“เราตองเช่ือม่ันในศักยภาพของคน  วาทกุคนมีความสามารถที่จะทําชีวติของเขาใหดีขึ้น”    
เม่ือเกิดความเขาใจขาพเจาก็มีความศรัทธาที่จะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
เพราะชุมชนเขมแข็งนาจะเปนคําตอบของการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงทันตแพทยรุนนองหลาย
คนที่มาทํางานที่หนองบัวลาํภูมักจะมีคําถามถามขาพเจาเสมอวา “แลวมันเกีย่วอะไรกับ
การทํางานสงเสริมสุขภาพเลา”  อันนี้เปนความเชื่อของขาพเจาเองวา การสงเสริมสุขภาพ
เปนหนาที่ของทุกคน ไมใชของเจาหนาที่สาธารณสุขทีจ่ะไปทําใหชาวบานได หากไปทํา
ก็คงไมไหวเพราะเรามีกําลังแคหยิบมือ เราจึงตองไปสงเสริมใหชาวบานมีสวนรวมใน
การกําหนดชีวิตหรือสงเสรมิสุขภาพตวัเองได  ถาไมเชื่อวาคนมีศักยภาพการทํางานก็จะ



 การทํางานกับชุมชนอยางไดผลด ี

 เร่ืองเลา….เปลี่ยนโลก : ความรูจากการทาํงานสรางเสริมสุขภาพในบรบิทสังคมไทย 25 

เปนลักษณะที่วา ไปทําใหเขาเพราะเชื่อวาเขาทําอะไรเองไมเปน นับแตน้ันเปนตนมา 
(ป 41)  ขาพเจาก็แอบฝนไววา จะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือใหชุมชน
เขมแข็ง  ถาเขาเขมแข็งแลว เขาก็จะคดิออกเองวาอะไรเปนปญหาของเขา และหาทาง
แกไขปญหาดวยตัวของเขาเอง รวมถึงปญหาทันตสาธารณสุข 

 
พัฒนาตนเอง 
 
 แมวาจะมีความสนใจอยางมากเรื่องชุมชนเขมแข็ง แตความรูและทักษะในการ
ทํางานกับชุมชนยังไมมีเลย  และยังไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร  ดังน้ัน ไมวาใครชวน
ทําอะไรเกี่ยวกับชุมชน ขาพเจาเขาไปเรียนรูกับเขาหมด การที่ตระหนักวาตัวเองไมรู
อะไรอีกหลายเรื่องทําใหตวัเองรูสึกเล็กลง  โลกนี้มีอะไรที่ตองเรียนรูอีกมาก ความกระหาย
ที่จะเรียนรูมีมาก ขาพเจาหาหนังสือเกี่ยวกับการสงเสรมิการมีสวนรวมของชมุชน เทคนคิ 
การทํางานรวมกับชุมชน และเขาไปทําความรูจักกับผูรูมากมายที่ขาพเจาคิดวา จะใหความรู
หรือแนวคิด ประสบการณการทาํงานแกขาพเจาได (อาทิเชน นพ.อภิสิทธิ ์ ธํารงวรางกลู 
โรงพยาบาลอุบลรตัน, อ.สมพันธ เตชะอธกิ สถาบันวิจัย มหาวทิยาลยัขอนแกน, อ.ทรงวุฒิ 
ตวงรตันพันธ คณะทันตแพทยศาสตร เชยีงใหม เปนตน)     

 
หาโอกาสทํางาน 
 
 ป 2541 เปนปที่วกิฤตเศรษฐกิจยังครกุรุนอยู ชวงนัน้ธนาคารโลกใหเงินประเทศ
ไทยประมาณ 4,800 ลานบาทมาทําโครงการกองทุนชุมชน (Social Investment Fund)  
เพ่ือสงเสริมใหชุมชนรวมตัวกันรวมคิดรวมทําเพื่อสรางความเขมแข็งดานเครือขายและอาชีพ  
ซ่ึงขาพเจามีโอกาสไดทํางานรวมกับทีมงานที่อยูศาลากลางจังหวัด  ทําใหมีโอกาสไดไป
อบรมวิทยากรกระบวนการ (facilitator) เพ่ือออกไปทํางานสงเสริมใหชาวบานเขียน
โครงการของกองทุนชุมชนได   หลังจากอบรมใหม ๆ ขาพเจาไมรอชาที่จะเขาไปทํางาน
กับชุมชน โดยการออกไปศึกษาชุมชนและจัดประชมุทําแผนแบบมีสวนรวมในหมูบาน
สระแกว  อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู  ใชเวลาวนัหยุดเสาร-อาทิตยเขาออก
หมูบานชวงแรกทุก 2 สัปดาห ชวงหลงัเดือนละ 1 ครั้ง เปนเวลา 2 ป (ป 42-44)  
ประชุมชาวบานเพื่อใหเขาเขยีนโครงการเพื่อพัฒนาหมูบานได พาไปศึกษาดูงานทั้งใน
และนอกจังหวัด  ในที่สุดหมูบานไมสามารถขอทุน SIF ได  ดูไปแลวเปนงานทีล่มเหลวที่
ทํางานไมสําเร็จแตสิ่งที่ขาพเจาและทีมงานไดเรียนรู คือ เราไมสามารถเอาความตองการ
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หรือความคาดหวังของเราไปใสใหชุมชนเปนอะไรตามที่เราอยาก ชุมชนเขาจะเลือก
เรียนรูหรือทําอะไรตามที่เขาตองการเทานั้น   

 
 ในป 2544-2547  หลังจากมีประสบการณการทํางานกับชุมชนพอสมควรแลว  
ขาพเจาไดเริ่มกระบวนการพัฒนาทักษะทันตบุคลากรในการทํางานรวมกับชุมชน  แตยัง
ไมประสบผลสําเร็จ  เน่ืองจากทีมงานมีเฉพาะทันตแพทย ทันตาภิบาล  จนในที่สุดผาน
การเรียนรูและสรุปบทเรียนการทํางานรวมกันวา การทํางานเชิงรุกทีมงานตองมีความ
หลากหลาย และเปนสหสาขาวิชาชีพ   

 
เมื่อความพรอมไดมาเจอกับโอกาส  
 
 ในป 2547  ขาพเจาเริ่มพัฒนาทีมสุขภาพชุมชนซึ่งเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ 
จนมีโอกาสทํางานเปนพี่เลี้ยงโครงการวิจัยทองถิ่นของ สกว.ทองถิ่น1   ในพื้นที่ตําบล
นามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  เร่ือง “การจัดการปญหาวัยรุนกอการ
ทะเลาะวิวาท ตําบลนามะเฟอง ฯ”  จากชื่อการวิจัยน้ี ทําใหขาพเจามักถูกถามจากพี่
เลี้ยงงานวิจัยโครงการอื่น ๆ ในหลายครั้ง ๆ วา ทําไมถึงกลาทําเรื่องยาก ๆ (ในขณะนั้น 
วัยรุนตีกันเปนปญหาระดับประเทศที่คนอยากแกไข แตไมกลาลงมือทํา)  ขาพเจาไมรูสึก
กังวลใจแตอยางใด  แมวาจะไมมีทักษะในการทํางานกับกลุมวัยรุนเลยก็ตาม  เน่ืองจาก
เหตุผลตอไปน้ี  :- 

1. ประเด็นน้ีเกิดจากเวทีประชาคมที่ชุมชนเปนผูเลือกปญหาเอง วาเปนทุกข
ของคนนามะเฟอง  

2. ขาพเจาเชื่อม่ันศักยภาพของทีมวิจัย ซ่ึงสวนใหญเปน อสม.ที่ผานการพัฒนา 
ใหมีการคิดเปนทําเปน จากการไดผานกระบวนการเรียนรูรวมกันกับทีมสุขภาพในสถานี
อนามัยนามะเฟอง จนเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนและเปนตัวแทนในสวน
ของสุขภาพภาคประชาชน  

3. ตําบลนามะเฟอง ถือวาเปนพ้ืนที่ที่มีทุนทางสังคม เน่ืองจากที่ปรึกษา
โครงการมีทั้งนายกเทศมนตรีที่อดีตเปนขาราชการครูของโรงเรียนนามะเฟองที่มีความสนใจ
ปญหาวัยรุน, กํานันที่คลกุคลีกับปญหาการกอการทะเลาะวิวาท, ประธานโครงการวิจัย  
ซ่ึงเปนประธาน อสม. ของตําบลนามะเฟองและมีอีกบทบาทหนึ่งเปนที่ปรึกษานายก-

                                                 
1  งานวิจัยทองถ่ินของ สกว.ภาค (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายวิจัยทองถ่ิน) มุงเนนใหชุมชนใชงานวิจัย
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน  โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อหาขอมูลสถานการณของปญหาที่
ชุมชนสนใจอยากแกไข  และรวมกันหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหารวมกัน 
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เทศมนตรี และผูอํานวยการโรงเรียนบานนามะเฟอง และที่สําคัญเจาหนาที่สถานีอนามัย 
คือทีมที่สําคญัที่ไดเชื่อมรอยดานวิชาการใหทุกสวนไดมาเรียนรูรวมกัน และจุดนี้ถือวา
เปนทีมที่มีความพรอม และเปนที่รวมของแกนหลัก (key persons) ในระดบัตําบล สามารถ
รวมกันเรียนรูที่จะแกปญหาที่ใครไดยินชื่อโครงการวิจัยบอกวาเปนเรือ่งยาก แตเร่ืองยาก ๆ 
เหลานี้จําเปนอยางยิ่งทีต่องอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขบัเคลื่อนทั้งชุมชน 
 
ปรับบทบาท : เปนเพียงผูสนับสนุนกระบวนการ 
 
 จากประสบการณการทํางานในหมูบานสระแกว ทําใหขาพเจาวางตําแหนง
ตนเองเปนคนที่จะเขาไปรวมเรียนรูกับทีมวิจัย การใชทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง ทําให
ทราบความตองการของทีมวิจัยชุมชนและทีมสุขภาพของสถานีอนามัย  ซ่ึงขาพเจา
พบชองทางในการหนุนเสริมชุมชนหรือทีมสุขภาพได บางครั้งเวลาชุมชนจัดกระบวนการ  
ขาพเจาก็ชักชวนพี่ ๆ  หรือเพ่ือนที่มีแนวคิดเดียวกันไปรวมเวทีดวย  ก็ทําใหเขามีกําลังใจ
ในการทํางาน  

 
 บทบาทในการเปนพ่ีเลี้ยงของขาพเจา คือ การใชความรูความสามารถดาน
วิชาการที่ขาพเจาไดไปฝกฝนมาชวยหนุนเสริมทีมวิจัยและเจาหนาที่ตามที่เขาตองการ 
ไมวาจะเปนแนวคิดเรื่องการมีสวนรวม  การจับประเดน็เวลาประชุม โดยเขียนเปน Card 
หรือ mind map เพ่ือใหเกดิความชดัเจน การใชการวิเคราะหสาเหตขุองปญหา (Problem 
Analysis) เปนเครื่องมือในการเรียนรูรวมกันระหวางผูใหญกับเยาวชนในประเดน็สาเหตุ
ของการทะเลาะววิาท  การทบทวนหลังปฏิบตัิการ (AAR)  หลังจากเยาวชนจัดคายเพื่อ
ขยายแนวรวมสภาเด็ก หรือหาโอกาสใหทีมวิจัยและเจาหนาทีไ่ปแลกเปลีย่นประสบการณ
กับพ้ืนทีต่าง ๆ   
 
รวมสรางผลกระทบอยางตอเน่ือง 
  
 เม่ือสิ้นสุดการวิจัย ซ่ึงใชเวลา 12 เดือน  ปญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ในตําบลนามะเฟองก็เบาบางลงจากกระบวนการที่ทําใหเยาวชนแตละหมูบานไดหมุนเวียน
ไปทําความรูจักกัน และทํากิจกรรมรวมกัน เกิดสภาเด็กและเยาวชนในระดับหมูบานและ
ตําบล  เปนตัวเชื่อมประสานใหผูใหญเขาใจกับเยาวชน  เม่ือเขาใจกันเยาวชนก็ไดรับ
โอกาสไดแสดงศักยภาพที่จะพัฒนาชุมชน  ไมวาจะเปนกิจกรรมพี่สอนนอง  บําเพ็ญ
สาธารณประโยชนในวัดทุกวันอาทิตย รวมกันจัดงานวันแมหรือวันสําคัญตางๆ ในชุมชน  
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กิจกรรมเหลานี้ทําใหเขาเห็นคุณคาของตนเอง  จนกลายเปนพลังที่สําคัญของตําบล
นามะเฟอง  และสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนอีกหลายตําบลในจังหวัดหนองบัวลําภู 
 
 หลังจากสิ้นสดุการทาํงานวจัิย ยังมีการทาํงานอยางตอเน่ืองในชุมชน โดยชุมชน
คิดขึ้นเอง จากการสะทอนของเยาวชนถึงสาเหตุที่ทําใหพวกเขากอการทะเลาะวิวาท 
สวนใหญมาจากความไมเขาใจกันภายในครอบครัว ก็เปนสิ่งที่จุดประกายใหประธาน  
อสม. ชุมชนเหนือทานตะวนั ในเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง อยากจัดทําโครงการสาน
สัมพันธครอบครัว โดยขอสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากเทศบาลตําบลนามะเฟอง   
โดยมีวิทยากรจากสถานีอนามัยนามะเฟอง และชุมชนรวมสมทบอาหาร จากโครงการ
ดังกลาว ทําใหครอบครัวคนืดีกัน (พอแมลูกเขาใจกัน) หลายสิบครอบครัว จนทาํใหเกิด
การขยายโครงการภายในชมุชน และภายในเขตเทศบาลในป 2550-2551   
 
 นอกจากนี้ ยงัพบวาสาเหตหุลักสําคัญที่กระตุนใหเกิดการทะเลาะววิาทคือ สุรา  
จึงเกิดแกนนําในชมุชนทีไ่ดรับผลดีจากการเลิกเหลาดวยตนเอง เสนอกิจกรรมแกไขปญหา
สังคมเหลา  โดยรวมกันหาเครือขายและออกกฎชุมชนงดเหลาในงานของชุมชน 4 งาน 
ไดแก งานศพ งานผาปา งานกฐิน งานบวช   เหลานี้เปนตัวอยางของกิจกรรมที่แสดงให
เห็นถึงความเขมแข็งของชมุชนที่ขาพเจาเฝารอใหเกิดขึ้นจริงในจังหวัดหนองบัวลาํภู  
 
 เม่ือมองยอนกลับไปในป 2541 ที่ขาพเจาฝนอยากเห็นชุมชนเขมแข็ง  และไม
เคยละทิ้งความฝนน้ัน  ณ วันนี้ เปนเวลา 10 ป  เริ่มเห็นดอกผลของการทํางาน  เห็น
ชุมชนเขมแขง็ เห็นการทํางานอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยของทีมสุขภาพ  ขาพเจารูสึก
มีความสุขทีไ่ดทําหนาที่เปนฟนเฟองหน่ึงของเร่ืองราวดังกลาว   
 
 จึงขอฝากประเด็นขบคิดสําหรับผูอาน ซ่ึงเปนการพูดจากประสบการณของ
ขาพเจาวา... การทํางานตองเชื่อม่ันในศักยภาพของคนและทีมงาน วา “ทุกคนมีความสามารถ 
ไมมีใครเกงกวาใคร เพียงแตเกงกนัคนละเรื่องเทานัน้” ถาเราเชื่อมประสานใหคนมาทํางาน
รวมกันแลว ความมุงหวังทีจ่ะเห็นชุมชนเขมแข็งก็สามารถเปนจริงไดอยางแนนอน   
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ป 

เริ่มตนที่ชุมชน สงผลตอนโยบายสาธารณะ

ระดับทองถิ่น : กรณีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บริโภคหวาน และการปองกันปญหาฟนผุในเด็ก 
 

ทพญ. สุขจิตตรา วนาภิรักษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร 

 
ปูมหลัง 

 
       2546 จังหวัดแพร ไดมีการสาํรวจพฤติกรรมการบริโภคขนม/อาหารวาง
ของเด็ก พบวา เด็กแพรกิน ขนมกรุบกรอบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ นํ้าอัดลมและ
นํ้าหวาน โรงเรียนยังคงมีการจําหนายอาหาร/ขนม ที่เปนอันตรายตอทันตสุขภาพ และ
ยังมีปญหาฟนผุมาก เฉลี่ย 6 ซี่/คน จึงไดมีการจัดทาํโครงการแกปญหาโดยกําหนด
กลุมเปาหมายดําเนินการในโรงเรยีน ซ่ึงมีแนวทางการทํางานเพื่อมุงหวังใหเกิดการแกไข
ปญหาที่ตอเน่ืองและยั่งยืน คือการสรางการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแต
เจาหนาที่สาธารณสุข ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหมีการรวมกลุมพูดคุยถึง
สภาพปญหา กําหนดเปาหมาย รวมหาแนวทางในการแกปญหา และดําเนินกิจกรรม
รวมกัน  โดยมีเข็มมุงในการทํางานคือ ผลักดันใหเกิดนโยบายโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม 
ลูกอม ขนมกรุบกรอบ 
 
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทํางาน 
 
 สรางทีมสุขภาพที่จะขับเคลื่อนนโยบาย 2 ทีม 
 1.  ทีมสุขภาพระดับจังหวดั ประกอบดวย เจาหนาทีส่าธารณสุขระดับจังหวัด 
อําเภอ โรงพยาบาล เปนทมีพ่ีเลี้ยง กระตุน ประสาน สนับสนุน สรางกระแสระดบัจังหวัด 
 2.  ทีมสุขภาพระดับพ้ืนที่  ประกอบดวย  เจาหนาที่สาธารณสุขใน สอ./PCU  
ผูบริหาร/ครูในโรงเรียน นักเรียนแกนนํา เปนทีมแกนนาํที่จะไปเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบตั ิ
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 โดยมีวิธีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ  ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหชุมชน ใชพัฒนาศักยภาพทีมเจาหนาที่สาธารณสุขในเรื่อง
การลงไปเรียนรูชุมชน คนหาปญหา  ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสขุภาพ  การเขาถงึชุมชน
เชิงบวก  การคนหาตนทุนชุมชน  เปนการปรับกระบวนทัศนการทํางานสงเสริมสุขภาพ 
 2. การพัฒนาศักยภาพการทํางานรวมกัน ระหวางเจาหนาที่สาธารณสุข คร ู
และนักเรยีน  โดยใชแนวคดิโรงเรียนแสนสุข สอนสนกุ ปลุกความคิด เชื่อมชีวติกับการ
เรียนรู  เปนการทําใหทีมไดเห็นศักยภาพและพลังในการทํางานของสมาชิก 
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรู  เสริมพลังการทํางานของทีม
สุขภาพ ชื่นชม ใหกําลังใจ และเรียนรูรวมกัน อยางตอเน่ือง 
 
บทเรียนที่ไดมา พาสูนวัตกรรม “One School One Project” 
 
 ทีมแกนนําขยายแนวคิดสูคณะครู นักเรียน บุคลากรอ่ืนในโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน เพ่ือหาแนวรวมในการทํางาน  ซ่ึงสวนใหญไมมีใครปฏิเสธ  
เพราะสิ่งที่ทําเปนการมุงเนนใหเด็กมีสุขภาพที่ดี แตละโรงเรียนมีการจัดทําโครงการ
แกปญหาที่หลากหลายไมเหมือนกัน  ขึ้นอยูกับบริบทของแตละแหง กลายเปน One 
School One Project สามารถสรุปกิจกรรมหลัก ๆ ได 3 ดาน คือ 
 1. การจัดกระบวนการเรียนการสอน บูรณาการในสาระการเรียนรู จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เชน การทาํขนม/อาหารออนหวาน 
ขนมทางเลือก นํ้าสมุนไพร 
 2. การจัดองคกร บริบท สิ่งแวดลอม ที่เอ้ือตอสุขภาพ เชน การกําหนดนโยบาย 
ที่ชัดเจนเปนโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ สงเสรมิการขายอาหารที่เอ้ือ
ตอสุขภาพ 
 3. พัฒนาความเปนหุนสวนและการจัดบรกิาร โดยใหชุมชน พอแม ผูปกครอง 
เขามามีสวนรวมในการแกปญหา การปรับแนวคิดและวิธีการทํางานของเจาหนาที่
สาธารณสุข เปนผูกระตุน ประสาน สนับสนุนโรงเรียนมากขึ้น 
 
Road map สูฝน 
 
 Step 1 ปฏิบตัิการในโรงเรียน...เราทําได...เราจะทํากันเอง เริ่มจากประเด็น
ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรยีนปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ เพ่ือ empower โรงเรยีน
ใหดําเนินการแกปญหา  โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนจากทีมแกนนํา 
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 Step 2  เสริมสรางพลงัความคิด...กาวออกจากโรงเรียน...กาวสูชุมชน  พัฒนา
ศักยภาพพหุภาคีสุนทรียสนทนา เนรมิตสุขภาพนักเรียนใหแกทีมแกนนํา  โดยปรับ
กระบวนทศันการทํางานในชุมชนเชิงบวก การเสริมสรางพลังชมุชนดวยวิธีการเรียนรู
ชุมชนของตน คนหาขุมพลงั และนําขุมพลังเหลานั้นมาปรับใชในการทํากิจกรรมดี ๆ ที่
เกื้อหนุนตอสุขภาพของเด็ก 
 Step 3 รอยเรียงเครือขาย...โยงสายใยสูการเรยีนรู  การรวมตัวเครือขายจาก
ใหญสูเล็ก เดิมเปนโรงเรียนเครือขายทั้งจังหวัด มีประมาณ 52 โรงเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนายังไมทัว่ถึง จึงจับกลุมโรงเรียนเครือขายเปนเครือขายยอย ประกอบดวย
โรงเรียนประมาณ 5 โรงเรียน โดยใชฐานบริบทพืน้ที่เปนตวัตั้ง และใหโรงเรียนเครือขาย
ที่มีความเขมแข็ง มีผลการดําเนินงานที่ดีเปนแกนนํา 
 
ชีวิตที่มีคุณคา คือชีวิตทีต่ัวเราเปนคนมีคุณคาและทําใหคนอ่ืนมีคุณคา 
 
 ความคิดเห็น การรับรูและการใหคุณคาของผูมีสวนเกี่ยวของในการทํางาน 
ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 1. เจาหนาที่สาธารณสุข เกิดการเปลี่ยนแปลงตอตนเองและครอบครัว เชน 
ทําแลวเกิดประโยชน ใจเปนสุข ไดรับการยกยองจากชุมชน มีความภาคภูมิใจที่ไดทําตัว
เปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน และสามารถเอาไปปรับใชกับคนในครอบครัวได เขาใจในสิ่ง
ที่ลูกคิดและทาํมากขึ้น ลูกพูดดวยมากขึน้  ในสวนงานที่รับผิดชอบ สามารถผานเกณฑ
โรงเรียนเด็กไทยทําไดโดยไมตองสมัครเขารวมโครงการเอาไปปรับใชกับงานอื่นได เชน 
เบาหวาน ทําใหเขาใจบริบทสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการกนิอาหารของผูปวย การสอนสุขศึกษา 
เม่ือกอนพูดจบถือวาเสร็จ แตปจจุบันนอกจากใหความรูแลวยังฟงเขาพูดวิเคราะหปญหา
ตาง ๆ ทําใหเขาใจชุมชนมากขึ้น โครงการนี้เปนการแกปญหาที่เปนสาเหตุที่แทจริงและ
ยั่งยืน ตรงจุดในการพัฒนาชุมชน  ไมใชแตบุคคลหรือกลุมเปาหมาย 
 2.  ผูบริหารโรงเรียนและคร ู 
  ผูบริหารโรงเรยีนใหความเห็นวา การแกปญหาตางจากเดิม ที่เนนทําที่ตวั
เด็กโดยตรงไมไดจัดการสิ่งแวดลอม กระบวนการพัฒนาแบบนี้เปนการจัดการเรียนรู 
โดยมีเด็กเปนศูนยกลางอยางแทจริง ใหเด็กมีสวนรวมในการแกปญหาสนุกสนานในการ
เรียนรู สามารถนําไปปรบัใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได  สุขภาพสําคัญ
กวารายไดที่ไดจากการประมูลขายขนมทีไ่มดีตอสุขภาพ 
  ครูผูรับผิดชอบโครงการสะทอนมุมมองวา เม่ือกอนการแกปญหาโรคใน
ชองปากทําโดยทันตบุคลากร  ปญหาไมหมดซักที เปนการแกที่ปลายเหตุ  เด๋ียวนี้แกที่
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การสรางความรูที่เปนจริง การทํางานชมุชน และการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่น 

    

ตนเหตุ คือพฤติกรรมการกิน ทําใหปญหาลดลง บทบาทเจาหนาที่สาธารณสุขเปลี่ยนไป  
เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น การทํางานโครงการนี้ทําเปนทมี ความรูสึกทีเ่กิดขึ้น
คือ ดีใจที่ทําใหเด็กมีสุขภาพดี ภูมิใจที่ไดทํา ผูปกครองใหความนับถือและศรัทธา 
นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
 3. นักเรียนมีความสุข สนุกกับกิจกรรมทีโ่รงเรียนจัดขึ้น ภาคภูมิใจกับขนม
พ้ืนบานของตน  และยังมีเงินออมมากขึ้น ผูปกครองพงึพอใจที่โรงเรียนมีนโยบายเรื่องนี้ 
เด็กกินขนมลดลง จายคาขนมลดลง ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนดีขึ้น ชุมชน
รับทราบวาโรงเรียนทําอะไร ซ่ึงสงผลโดยตรงตอลูกหลาน 
 
ริเร่ิมจากรากหญา สูการพัฒนาที่ยั่งยนื 
 
 บทเรยีนการทาํงานของจังหวัดแพร เราเริม่ทําจากระดับพ้ืนที่กอนปละประมาณ 
10 โรงเรียน  โดยเนนใหนโยบายปลอดน้ําอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ  เกิดจากการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกีย่วของ  นโยบายที่เปนการสั่งการจาก สพฐ. เปน
เพียงสวนหนึ่งที่ชวยเอ้ือใหการทํางานงายขึ้นเทานัน้ สิง่สําคัญคือกระบวนการแลกเปลีย่น
เรียนรูประสบการณรวมกัน เพ่ือเสริมพลังการทาํงานของทีมแกนนาํ และการจัดการ
ความรูจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากในการนําไปเปนขอมูล
ความรูทางวิชาการในการทํางานของพื้นที่อ่ืน และยังใชเปนขอมูลในการขับเคลื่อน
นโยบายนี้ใหเปนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพของจังหวัด ในเวทีสมัชชาสขุภาพของ
จังหวัด เพราะสามารถทําไดจริงและมีประโยชนกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 
 ขณะน้ีเราสามารถผลักดันนโยบายโรงเรียน/ศูนยเด็ก ปลอดน้ําอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบ ใหเปนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพของจังหวัดแพรไดแลว โดยมีหนวยงาน
ระดับจังหวัดรวมกนัขบัเคลือ่นนโยบายสูการปฏิบตัิ คอื สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดแพร  
สพท.แพร เขต 1, 2 และทองถิ่นจังหวัดแพร  อีกทั้งยังมีการขยายประเด็นสุขภาพดานอ่ืน 
โดยขับเคลื่อนไปพรอมกันดวย ไดแก อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ เปนการขยาย
เครือขายการทํางานรวมกบัองคกรภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
พหุภาคี 
 

บันทึกเรื่องราวไว ณ วันที่ 27 มกราคม 2552…  
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ต 

ประสานเสียงสรางสุขภาพใจ : ดนตรีบําบัด

ตนเอง กลุมเพื่อน ขยายสูผูปวยและองคกร 
 

นศพ. พุดกรอง แกววิจิตร 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การนําเสนอ ณ ที่น้ี  ครอบคลุม 
o กําเนิดโครงการ-กิจกรรม 
o การดําเนินงานและผลสําเรจ็ 
o อุปสรรคในการทํางาน 

 

กําเนิดโครงการ  : ทางออกของความเครียดจากการเรียน 

 
      องขอเกริ่นกอนวาดิฉันเองเปนคนรักดนตรีมานานแลว มีโอกาสไดเรียน
ดนตรีหลายอยางรวมถึงการขับรองกอนที่จะไดเขาเรียนคณะแพทยฯ และดิฉันเองก็มี
ความหลงใหลในการขับรองประสานเสียงมาตั้งแตชวงมัธยม เคยคดิวาจะตั้งวงประสาน
เสียงแตไมเคยไดทําจริงๆซักครั้ง  
 

 คิดวาหลายๆทานในที่น้ี คงจะชอบดนตรีกันบางไมมากก็นอย.... คงจะเขาใจ
กันดีวา ดนตรีทําใหคนมีความสุขได เครียด ๆ ก็คลายเครียด ไดยินเพลงเพราะ ๆ แลวก็
ยิ้มได  
 

 ตอนที่เริ่มทําโครงการนั้น ดิฉันซึ่งกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 ชีวิตก็มีแตการเรียน
ทั้งวัน 8 โมงเชาจน 4 โมงเย็น lecture lab, lecture lab แลวก็ทองหนังสือสอบ ๆ ๆ ๆ 

ตอนนั้น ก็มีความคิดวาดนตรีสรางสุขได และอยากเปนคนสรางความสุขใหทั้งตัวเอง
และคนอ่ืน ๆ ในคณะที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน ก็เลยคิดจัดตั้งโครงการนี้ข้ึนมา 
ตอนแรกวางแผนไววาเปนการจัดหาเพื่อน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ ในคณะที่ชอบรองเพลง มาหดั
รองประสานกันและจัดแสดงกันในคณะเทานั้น ก็โชคดีที่เพ่ือนรวมชั้นปแนะนําใหทําโครงการ
รวมกับทาง สสส. พอรูวาสามารถทําไดก็รีบรางโครงการทันที พอเริ่มรางโครงการก็
เร่ิมคิดวากลุมเปาหมายแคนิสิตแพทยอาจจะนอยไป  ไหน ๆ คณะเราก็อยูติดกับ
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นวัตกรรมสุขภาพและแนวโนมใหม ๆ ที่นาสนใจ 
 

    

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฯ อยูแลว เลยพยายามขยายผลไปใหถึงผูปวยและญาติ
ใน  ward ดวย 

 

การดําเนินงานและผลสําเร็จ  
 

 หลังจากโครงการไดรับการอนุมัติ ก็เร่ิมดําเนินการโดยจัดหาวิทยากรมาฝกสอน 
และเริ่มประกาศรับสมัครนกัรองจากนิสิตชั้นปตาง ๆ และเรียกมาคัดตัว โดยจัดใหมีการ
รองเพลงจากการฟง กด keyboard และใหรองตาม เพ่ือดูพ้ืนฐานการขับรอง และระดับ

เสียง โดยหลังคัดตัวก็จะแยกนักรองทั้งหมดออกเปน 4 เสียง คือ soprano alto tenor 

และ base ซ่ึงก็คือ ผูหญิงเสียงสูง ผูหญิงเสียงต่ํา ผูชายเสียงสูง ผูชายเสียงต่ํา น่ันเอง 

ซ่ึงการประกาศรับสมัครนัน้ ไดดําเนินการ 2 รอบ มีผูมาสมัครรับคดัตัวจํานวนมากกวา 
40 คน สวนใหญจะเปนนอง ๆ ที่ตอนนั้นอยูป 1 และป 2 แตก็มีการคัดตัวออกไปบาง 
หลังจากนั้นก็จะเปนการฝกขับรอง ซ่ึงดิฉันเองก็ตองยอมรับวาคอนขางยาก แมวาปกติ
จะมีทักษะในการรองเพลงอยูบาง แตการรองประสานเสียงจะตางจากการรองคนเดียวมาก 
คือ เรามักจะไมไดเปนเสียงหลัก คือตองรองเสียงประสาน นับเหมือนเปนเพลงใหมที่ไม
คุนเคย ตองฝกรองกันใหม และตองระวังอยางมากไมใหเสียงหลง ตองฟงตวัเองใหดี 
ขณะเดียวกันก็ตองฟงคนอ่ืนใหดี เพ่ือใหเสียงโดยรวมออกมาเพราะที่สุด นับวาเปนการ
ฝกสติไดดีมาก ๆ แตก็นับวานอง ๆ ในวงเกงมาก ฝกฝนกันไดเร็ว ทําให form วงได

อยางรวดเร็ว หลังจากฝกซอมไปไดซักพัก ก็เริ่มหาโอกาสจัดแสดงตามที่ตาง ๆ ในคณะ 
โดยงานที่ไดรับความนิยมมาก ๆ ก็คือ งานวัน Christmas ซ่ึงตอนนั้นก็เตรียมเพลงยอด

นิยมเอาไวหลายเพลง ทั้ง we wish you a merry Christmas และ jingle bell ฯลฯ      

จัดแสดงกันในตอนเที่ยง บริเวณโถงทางเดนิในตึกที่เรียนกัน ตอนนั้นกมี็คนมาดูจํานวนมาก 
และก็สนุกสนานมาก ๆ หลังจากจบงาน เสียงตอบรับก็ดี เพ่ือน ๆ นอง ๆ ก็มาบอกวา
ชอบมาก สนุกคะ  สําหรับตวัคนรองเองก็บอกวาสนกุมากเหมือนกัน ทั้งตอนซอมและ
ตอนแสดงจริง ก็นับวาเปนความสําเร็จที่ภูมิใจ 
 

 สําหรับกจิกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ก็คือ การจัดสอนขับรองใหแกผูปวย
เด็กเรื้อรัง ซ่ึงแตเดิมวางแผนวาจะสอนผูปวยใหรองประสานเสียงแตตอนปฏิบตัิจริงทําได
ยากมาก เน่ืองจากผูปวยยังเปนเด็ก ๆ หากจะใหมานั่งตั้งใจเรียน ตั้งใจฝกซอมจะเปน
การยากเกินไป ตอนนั้นก็เลยแกปญหาโดยการใหผูปวยเลือกเพลงที่ตองการรองกันเอง 
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และฝกสอนแทน ซ่ึงแมวาจะไมไดรองประสานเสียง แตก็นับวาเปนการใหผูปวยไดแสดง
ความสามารถ และใหดนตรชีวยในการบําบัดดานจิตใจ 
 

อุปสรรคในการทํางาน 
 

 อุปสรรคหลักก็คือ การขาดเวลาในการฝกซอม เน่ืองจากการเรียนซึ่งคอนขาง
หนัก และมีการสอบเปนระยะ ๆ บอย ๆ ทําใหการฝกซอมเปนไปอยางลําบาก เน่ืองจาก
การซอมตองนัดซอมพรอมกันทั้งวง  ซ่ึงก็จะใกลการสอบของชั้นปใดชั้นปหนึ่งเสมอ ๆ 
ทําใหการซอมไมคอยสมํ่าเสมอ และมักจะเปนการกําหนดการแสดงกอน แลวการซอมจะ
มาหนัก ๆ เลยชวงใกล ๆ การแสดง มีเวลาเตรียมตวัไมนาน 
 

 สวนอุปสรรคตอมา ซ่ึงดูเหมือนเปนทั้งขอดีและขอเสีย ก็คือ การที่มีผูมาใชบริการ
คณะขับรองประสานเสียงของเรามาก  เน่ืองจากเปนครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 
ไดจัดตั้งคณะประสานเสียง  เม่ือมีงานตาง ๆ ทางภาควิชาและฝายตาง ๆ จึงตองการตัว
ไปแสดง ซ่ึงนับเปนความภาคภูมิใจของวงของเรา แตกเ็พ่ิมภาระงานตาง ๆ มากมาย 
 

 อุปสรรคอื่น ๆ ไดแก การขาดผูมีความสามารถในการดูแลควบคุมวงเอง ทําให
ตองจางวิทยากรมาชวยฝกสอน  การขาดแคลนผูเรียบเรียงเสยีงประสาน  ทําใหตองไป
ขอยืมโนตที่เรียบเรียงเสียงประสานแลวจากวงอ่ืน ๆ และจํากัดเพลงทีจ่ะใชขบัรอง เปนตน 
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นวัตกรรมสุขภาพและแนวโนมใหม ๆ ที่นาสนใจ 
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ก ิ

รับนองสรางสรรค : วิถีสรางสุขภาพ 

ดานแรกในรั้วมหาวิทยาลัย 
 

อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

pichit_ngam@yahoo.com 
 

     จกรรมรับนองกลายเปนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาของไทยทีข่าดไมได ไม
มีสถาบันอุดมศึกษาไหนเลย (เทาที่ผมทราบ) ไมมีกิจกรรมรับนอง นักศึกษาใหมทั่ว
ประเทศปละหลายแสนคนจะเขารวมกิจกรรมรับนอง บางคณะอาจจะใชเวลาไมกี่วัน 
บางคณะก็ใชเวลารับนองกันยาวนานเปนเดือนเปนป หากเปนกิจกรรมที่ดี สรางสรรค    
ก็คงจะเปนเบาหลอมที่ดีเบาหนึ่งในชีวติอุดมศึกษา แตหากเปนกจิกรรมที่รุนพ่ีมุงแสดง
อํานาจเหนือรุนนอง บังคับรุนนองใหทาํตามสิ่งที่ตนสั่ง เชน ไหวรุนพ่ีทุกคนที่เจอ    
รองเพลงใหเสียงดังที่สุดจนกวาจะพอใจ สรางสถานการณกดดันเพ่ือละลายพฤติกรรม
ของนองใหม ฯลฯ  เบาหลอมแบบนี้ก็จะสรางนักศึกษารุนพ่ีที่มุงแสดงอํานาจตามมา ซ่ึง
อาจจะติดตัวไปจนจบการศกึษา ดังจะเห็นไดจากเมื่อนองใหมกาวมาเปนรุนพ่ี ก็เลอืกใช
วิธกีารเดียวกนักับทีต่นเองเคยถูกกระทํามาทํากบัรุนนอง ๆ ตอไปเปนวฏัจักร ทําใหปญหา
การรับนองของอุดมศึกษาไทยตกเปนขาวดานลบตลอดมาทุก ๆ  ป 
 

 ปจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอายุ 13 ป มีกิจกรรม
รับนองมาแลว 12 ครั้ง และผมไดมีโอกาสเขามาดูแลกิจกรรมรบันองของคณะเมื่อประมาณ 
4 ปที่ผานมา ดูแลมา 4 ครั้ง ครั้งแรกที่ไดเขามาดูแลกิจกรรมรับนองของคณะฯ  แตเปน
เพียงผูสังเกตการณ เน่ืองจากยังไมคุนเคยกับวัฒนธรรมการรับนองของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มากอน  
 

 ตอมา พบวากิจกรรมรับนองของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร 
มีรุนพ่ีมาสรางสถานการณกดดันใหรุนนองสามัคคีกัน (ที่เรียกวาวากเกอร หรือพ่ีวินัย) 
แมจะไมเขมมากเทากับคณะอ่ืน ๆ แตกรู็สึกวากิจกรรมดังกลาวไมนาจะไดประโยชนนัก 
เพราะคนเราคงไมรักกันในระยะเวลาอันสั้นภายใตการบังคับหรือกดดันจากรุนพ่ี จึงได
พูดคุยกับประธานสโมสรนิสติและรุนพ่ีหลาย ๆ คน เพ่ือที่จะหาแนวทางเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรมรับนองไปสูรูปแบบอ่ืน ๆ  
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         ในปถัดมา (ปที่ 2) กิจกรรมวากดังกลาวลดจํานวนลงเหลือเพียง 1 วัน จาก 7 
วัน (เดิมมีเกือบทุกวนั)  เน่ืองจากรุนพ่ีสวนใหญยังรูสกึวาอยากทํากิจกรรมวาก เพราะจะ
ไดทําใหรุนนองมีระเบียบ มีความสามัคคี เคารพรุนพ่ี และเหตุผลอ่ืนๆ อีกมากมายที่รุน
พ่ีทั้งหลายจะยกมาอาง เน่ืองจากตอนนั้นผมเองไดแตบอกวาไมอยากใหทําแตไมมี
ตัวอยางกิจกรรมที่ดีกวามาเสนอ (ทําใหพายแพไป) จึงตองยอมใหนักศึกษามีกิจกรรม
ดังกลาวอีกหนี่งป 
 

 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปน้ันก็ไดพูดคุยกับรุนพ่ีหลาย ๆ คนวาปหนาไมเอา
แลวนะ ในชวงปที่สามของการทํางานนั้นเปนชวงที่ไดมีโอกาสเขาไปทาํงานรวมกับแผนงาน
คณะทันตแพทยศาสตรสรางเสริมสุขภาพ (ทพ.สส.) (ซ่ึงเปนชื่อแผนงานที่อยูในเครือขาย
บุคลากรสรางเสริมสุขภาพในขณะนั้น และตอมาไดเปลี่ยนเปนชื่อ “แผนงานโรงเรียน
ทันตแพทยสรางสุข”) ซ่ึงทําใหผมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไดพบ
เห็นกิจกรรมที่ดีจากหลากหลายสถาบัน รูจักและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู ผูเชีย่วชาญ
และนักปฏิบัติหลายทาน รวมทั้งไดมีโอกาสจัดกิจกรรมสัมมนาโรงเรียนทันตแพทย
สรางสุขขึ้นทีค่ณะฯ ซ่ึงนิสิตชั้นปที่ 4-6 ไดเขารวมกิจกรรมดวย และมีความเห็นตรงกัน
วากิจกรรมรับนองแบบเดิมนาจะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงไดแลว   
 

 จึงเปนที่มาของกิจกรรมรับนองแบบใหมของคณะทันตแพทยศาสตร   
มหาวิทยาลัยนเรศวร   ที่ไดยกเลิกกิจกรรม วากออกไปทั้งหมด  เพ่ือนําเวลามาทํา
กิจกรรมทบทวนตนเอง วาดฝนถึงเปาหมายของตนเอง วางแผนชีวิตระหวางเรียน เรียนรู
วิชาชีพทันตแพทยผานประสบการณชีวิตของรุนพ่ีและเร่ืองเลาความทุกขของผูปวย  ใช
กิจกรรมสุนทรียสนทนาในการทําความรูจักซึ่งกันและกัน แทนการสรางสถานการณ
กดดัน และกิจกรรมงาย ๆ  แตไมเคยทํามากอนคือ รุนพ่ีแตละชั้นปมานั่งกินขนมพูดคุย
กับรุนนอง    
 

 ผลลัพธจากการสรางวิถีใหมในการรับนอง หรือการคนหาหนทางใหมในการ
สรางคนรุนใหม ทําใหเกิดผลนานัปการทีอ่ยากจะนํามาแบงปนกับเครอืขายบุคลากรสุขภาพ 
หรือเครือขายสหวชิาชีพ ทั้งน้ีเพ่ือเปดทางเลือกในการสรางคนรุนใหมดวยวิถใีหมที่นาจะ
เปนการดําเนนิการดวยหัวใจของความเปนมนุษยมากกวาวถิีรุนแรงแบบเดิม ๆ ทีใ่ชกัน
มาเปนเวลานาน และสงผลกระทบเชิงลบตอสังคมอยางมหาศาล 
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ใ 

การสรางและพัฒนาทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) 

ที่มีพลัง : ผานกระบวนการสุนทรียสนทนา

และการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย 

 

ภญ.ไพลิน สาระมนต 
และทีมงาน โรงพยาบาลเวยีงแกน เชียงราย  

 

ทําไมจึงตองสรางทีมสุขภาพสหวิชาชพี 

 
    นชวงเวลาที่ผานมา ทีมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแกน ภายใตการนํา
ของ นพ.กิตพัิฒน ลาชโรจน ไดใหบรกิารรักษาสุขภาพของประชาชนทั้งในโรงพยาบาล 
และยังออกไปใหบริการประชาชนในชุมชนและพ้ืนทีต่าง ๆ โดยรวมมือกับแกนนําชุมชน 
และหนวยงานภาครัฐในอําเภอเวียงแกนในวาระและโอกาสตาง ๆ เชน ออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอสว.  ออกหนวยองคการบรหิารสวนตําบลเคลื่อนที่ เปนตน  แตพบวาการออก
ปฏิบตัิงานรวมกันในแตละครั้ง สวนใหญเปนงานที่ไดรับคําสั่งการลงมา  การคิดรวมกันมี
นอยครั้งมากและก็เปนแบบน้ีมาเรื่อย ๆ ตอมาพวกเรา ยังพบอีกวา กลุมคนที่ออกปฏิบัติงาน
ในแตละครั้ง มักจะเปนกลุมคนทํางานคนเดิม ๆ และกลุมเปาหมายหลกัของแตละหนวยงาน 
ก็คือ ประชาชนในพืน้ที่อําเภอเวียงแกนเหมือนกัน แตการทาํงานของเจาหนาที่หนวยงาน
เหลานี้เปนลักษณะตางคนตางทํา ทํางานกันคนละเรื่อง คนละครั้ง  และคนละขัน้ตอน  
ทําใหประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงานลดลงไป   
 
              ตอมาในป พ.ศ. 2547 ทีมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลเวียงแกน ไดเขา
รวมเปนเครือขายของสถาบันวชิาการเพือ่การพัฒนาสุขภาพชุมชน (สวสช.) และไดเขา
ไปรวมศึกษาดูงาน ที่จัดโดยเครือขาย สวสช. ภาคเหนือ ณ บานน้ําเกี๋ยน จ.นาน ทําให
เกิดคําถามวา  “ชุมชนของเรา หมายถงึอะไร มีใครบาง เพ่ือนของเราเปนใคร เรามอง
เจาหนาที่ในหนวยงานอื่นเปนเพ่ือนที่อยูในชุมชนของเราไหม?”   ตอมาเม่ือเราไดตั้งวง
พูดคุยกัน สมาชิกในทีมสขุภาพฯ ถามตัวเอง และโยนคําถามดงักลาวเขามาในกลุม 
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไดเชิญผูบริหาร และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) ทั้ง 4 แหง ไดแก อบต.ปอ  อบต.หลายงาว  อบต.ทาขาม  และ อบต.
มวงยาย เขารวมเวทีการประชุมของโรงพยาบาล 
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              เน้ือหาการประชมุในเวทวีันน้ัน นอกจากการนําเสนอผลงานประจาํปใหผูเขา 
รวมประชุมฟงตามปกติแลว ทางทีมงานสุขภาพไดเชิญชวนใหผูบริหารในแตละ อบต. 
สงเจาหนาที่เขารวม “โครงการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
โรงพยาบาลเวียงแกน และเครือขายพันธมิตรภาคประชาชน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย
ในป 2549” โดยมีการใชงบประมาณสนบัสนนุรวมกนั หรือไดรับงบประมาณในการทํางาน
สรางเสริมสขุภาพแบบองครวม จาก 3 แหลงสาํคัญ คือ จากสถาบนั สวสช. โรงพยาบาล
เวียงแกน และองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 4 แหง แตงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณ
ในสวนการพฒันาบุคลากรของแตละองคกร  
 
วัตถุประสงคสําคัญของการสรางและพฒันาทีมงาน  
 

1. เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที ่ ๆ ทํางานชมุชนของแตละองคกร
ในเขตพ้ืนที่ อ.เวียงแกน    

2. เพ่ือสรางโอกาสในการรวมเรียนรูวิธีการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม 
และสามารถนําไปปฏิบัติดวยตนเอง  

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่และพัฒนางานที่รับผิดชอบ    
4. เพ่ือรวมกันพัฒนารูปแบบการทํางานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน และระบบ 

บริการในโรงพยาบาลใหมีความเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ อ. เวียงแกน   
 
ใครเขารวมบาง 
 
             สําหรับผูเขารวมโครงการ  ครอบคลุม อบต.ทั้ง 4 แหง  เจาหนาที่สถานีอนามัย 
คณะครูจากโรงเรียนขุนขวาก และเจาหนาที่ ๆ เปนทีมสหวิชาชีพของ รพ.เวียงแกน (ซ่ึง
ประกอบไปดวย แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล  และเจาหนาที่บันทีกขอมูล) 
รวมทั้งหมด 45 คน คณะวิทยากรกระบวนการ คือ อ.วิศิษฐ วังวิญู นพ.วิธาน  
ฐานะวุฑฒ และคณะ  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องสุนทรียสนทนา จากสถาบันขวัญเมือง 
เชียงราย และโครงการจิตววิัฒนที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. เชนกัน  
 
สาระสําคญัของกระบวนการ 
 
               การออกแบบกิจกรรมกระบวนการเรียนรูในการขับเคลื่อนครั้งนี้  เราเรียก
กันวา  “กระบวนการสุนทรียสนทนา และมณฑลแหงพลัง” ( Dialogue ) โดยมุงเนน
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ใหผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูเกี่ยวกับองคความรู-ความหมายของสุขภาพองครวม  
สุนทรียสนทนา  ความสมดุลของสมองสามชั้นกับสุขภาพ  คลื่นสมองและกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย  กิจกรรมผอนคลาย (Body scan and total 
relaxation ) ไทฉีฉวน  และการดูแลอารมณ โดยหลักสูตรมีระยะเวลา 3 วัน 2 คืนตอครั้ง 
ซ่ึงในการดําเนินการของเรา  ใชระยะเวลา 3 วัน 2 คืนทั้งหมด 2 ครั้ง แตละคร้ังมี
ระยะเวลาหางกัน 2 เดือน จัด ณ อิงดอยเชียงรายรีสอรท จ.เชียงราย 
 
กระบวนการในการสรางทีมงาน 

 
 เม่ือไดทีมงานที่ผานกระบวนการสุนทรียสนทนา ซ่ึงมีความเขาใจกันในระดับ
หน่ึงแลว  ในการขับเคลื่อนในขั้นตอไป ก็ตองใชกลยทุธในการสรางและพัฒนาเครือขาย 
(Networking)  สําหรับภาคหุีนสวนสําคัญ หรือเครือขายในขั้นตน กค็ือ สมาชิกกลุมเดิม 
ที่ไดมาจากการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ และการมีสวนรวมแบบองครวมฯ 
ในชวงการทํางานในป 2549    

 
 การไดรับโอกาสในการทาํงานรวมกัน ทําใหเจาหนาที่ ๆ มาจากตางหนวยงานมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกระบวนการทํางาน  วิธีการทํางาน  เรียนรูลักษณะนิสัย
ของเพ่ือนที่ทาํงานจากตางหนวยงานมากขึ้น   
 
 นอกจากนี้ ทพญ.พจนา พงษพานิช  ผูจัดการภาคเหนือของสถาบนั สวสช. 
ยังเปนผูดูแล และไดประสานงานใหเจาหนาที่แตละหนวยงานที่เคยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ไดมีโอกาสเขารวมเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูระดับภาค และเวทีประชุมวิชาการประจําป 2549 
ของ สวสช. อีกดวย  หลังจากนั้นทีมสุขภาพ โรงพยาบาลเวยีงแกน และทีม อบต.ปอ ได
ชวยกันขยายเครือขายออกไปยังศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเวียงแกน ซ่ึง
เปนเครือขายขององคการบริหารสวนตําบลปอ ใหเขามารวมคิด รวมทํา รวมสรางและ
พัฒนาเครือขาย  และในเวลาตอมายังไดรวมกันจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนตําบลปอ
ตามรอยพระบาทพอแบบพอเพียง ซ่ึงพบวากิจกรรมนี้ไดกลายเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ ๆ มาจากหลากหลายหนวยงานในพื้นทีอี่กดวย 
 
สรางทีม เพือ่สรางกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน       
 
              สําหรับการทํางานรวมกับชุมชน มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
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1. วิเคราะหปญหา และศึกษาขอมูลสถานการณ ของอําเภอเวียงแกน รวมกับ
ภาคีเครือขาย ไมวาจะเปนเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลปอ  เจาหนาที่โรงพยาบาล
เวียงแกน และเจาหนาที่ศูนยบริการการศกึษานอกโรงเรียนอําเภอเวยีงแกน 
  มีการพูดคุยกัน มีการรวมคิดวิเคราะหปญหาในชุมชน ปญหาจากการ
ปฏิบตัิงานของแตละทาน มีการเลาเรื่อง และ/หรือ บอกเลาถึงแรงบนัดาลใจของแตละคน 
ดังเชนคุณประหยัด นักวิชาการ อบต.ปอ กลาววา..... “ผมประทบัใจโครงการหนูรักวัน
เสารของพี่ณรงค  ตั้งศิริชัย ที่ จ.นครสวรรค พ่ีเขาทําใหผมมีความประทับใจ และอยากจะ
ทําบาง ผมวามันดีมากเลยครับ แตรูปแบบกิจกรรมของเขากับของเราอาจจะไมเหมือนกัน 
เราควรปรับใหเหมาะสมกับเวยีงแกน เปนรูปแบบของเวียงแกนเองได”   
  หลังจากนั้นทกุคนก็รวมกันคิด หรือ รวมกันกําหนดเปาหมายและภาพฝน
ของชุมชนที่แตละคนอยากเห็น โดยใหกลุมเด็กและเยาวชน ต.ปอ ซ่ึงเปนศูนยกลางการ
เรียนรูของทีมงาน รวมกันระบุหรือกําหนดภาคีหุนสวน วิทยากรกระบวนการในชุมชน 
รวมคดิรวมวางแผนกระบวนการทาํงาน ออกแบบการศึกษาเรียนรูและจัดทําเปนโครงการ
เยาวชนตําบลปอตามรอยพระบาทพอแบบพอเพียงแบบคราว ๆ และเตรยีมแผนโครงการ
เพ่ือจะเสนอตอที่ประชุมภาคีเครือขาย และเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน สวสช.  
 

2. จัดประชุมกลุมเครือขาย-ภาคีหุนสวน เพ่ือวางแผนการทํางาน และรวมกัน
คิดคนโครงการแมแบบที่จะใชเปนเครื่องมือในการทํางาน  โดยทีมงานทั้งหมดไดรวมคิด 
รวมปรึกษาหารือกัน และไดขอสรุปวา... กลุมเด็กและเยาวชนเปาหมาย คือ นักเรียนจาก
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร และโรงเรียนปอวิทยา สําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ ได
ขอใหทางโรงเรียนเปนผูคัดเลือก แตควรมารวมดวยความสมัครใจ สําหรับเหตุผลที่เลือก
โรงเรยีนทั้งสองนี้ เพราะเด็กสวนใหญในโรงเรียนเปนชาวไทลื้อ และอยูในพืน้ที่ ๆ ทีมงาน
สามารถติดตอประสานงานไดอยางสะดวกที่สุด เด็กและเยาวชนสามารถเดินทางมารวม
กิจกรรมในชวงวันเสารไดอยางปลอดภัย  

 
3. สรรหาวิทยากรทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชน เน่ืองจากตําบลปอ มีลักษณะ

ภูมิประเทศเปนพ้ืนที่สูง แตละหมูบานอยูหางไกลกัน และประชากรมีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ (มีทั้ง เผามง ไทลื้อ เม้ียน มูเซอ จีนฮอ พ้ืนเมืองลานนา) ซ่ึงถอืวาเปน 
“ทุน” ที่สําคญัในการขบัเคลื่อน  ดังน้ัน ในการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับวิถชีุมชน 
ไมวาจะเปนดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษและเรียนรูเร่ืองดิน  
นํ้า ปาไม เราจึงสรรหาวิทยากรกระบวนการที่มีความชํานาญที่สุดจากชุมชน และ 
แสวงหาแหลงเรียนรูที่มีความพรอมที่สุด หลังจากนั้นทมีงานไดทําหนังสือเชิญผูอํานวยการ



การสรางและพฒันาทมีสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ที่มพีลัง :  

ผานกระบวนการสุนทรีสนทนาและการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย 
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โรงเรยีนและคณะครูจากทั้งสองโรงเรยีนเขารวมประชุมปรึกษาหารือ และไดมีการนําเสนอ
โครงการเยาวชนตําบลปอฯ อยางเปนทางการใหกับคณะผูบริหาร อบต.ปอ ผูอํานวยการ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน และคณะ  ตวัแทนจากโรงพยาบาลเวยีงแกน  (เภสัชกร 
และพยาบาล)  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปอ  การประชุมครั้งน้ีทุกฝายได
ระดมสมอง และไดรวมกันปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรยีนรูใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
กอนจะทําการเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวสช. จํานวน 
50,000 บาท 

 
4. รวมกันกําหนดทีมงานรับผิดชอบ หรือ ทีมขับเคลื่อนจากหลายภาคสวน 

โดยไดกําหนดรวมกันวา ทั้งโรงพยาบาลเวยีงแกน อบต.ปอ และศนูยบริการการศึกษาฯ 
จะเปนผูรับผดิชอบในการทํางานรวมกนั  นอกจากนี้ ผูบริหารของแตละหนวยงาน ยังได
สงเจาหนาที่เขามารวมเปนพ่ีเลี้ยง เปนผูจัดกระบวนการเรียนรู เปนผูประสานงานกับ
วิทยากรกระบวนการในทองถิ่น หรือแหลงเรียนรูในชุมชน ฯลฯ  นอกเหนือจากนัน้ผูบริหาร
ของหนวยงานที่เปนภาคีเครือขาย ยังสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ รถรับสงนักเรียน  
สนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติม  ฯลฯ   
  ในดานวิธีการทํางาน พบวา  ทีมงานชุดใหญไดใหอํานาจการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการกระบวนการในแตละสัปดาหแกทีมงานยอย  โดยสงเสริมใหสมาชิกใน
ทีมงานทํางานตามความถนัดของแตละคน ไมมีคําสั่งใหใครทําอะไร   
  เน่ืองจากกิจกรรมในแตละสปัดาห มีเน้ือหาและแหลงเรียนรูที่ไมซํ้ากัน มี
ทั้งที่อยูในพ้ืนที่เขต อบต.ปอ  นอกเขต อบต. และนอกอําเภอเวียงแกน ทําใหลกัษณะ
การทาํงานรอคําสั่งไมได  ดังนั้น การกระจายอํานาจใหสมาชิกตัดสนิใจเตรียมความพรอม
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การดําเนินการเรียนการสอนตามสถานการณจริง 
และบริหารจัดการใหเด็กและเยาวชนไดฝกปฏบิัติผานประสบการณจริง จึงมีความสาํคัญยิ่ง 
นอกจากนี้ การประชุมเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็มักจะมีลกัษณะที่
ไมเปนทางการ โดยสวนใหญมักใชเวลาหลังเลิกงานในการประชุมรวมกัน เรียกวาทํากัน
ดวยใจ  
 

5. ขยายการมีสวนรวมสูกลุมผูปกครอง และผูนําชุมชนตาง ๆ โดยในขัน้ตน 
ใชวธิีการประชุมและการประชาสัมพันธใหทราบ พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินกิจกรรมในแตละสัปดาห  ในการดําเนินกิจกรรมสําคัญ ๆ ก็ไดรับความรวมมือ
และการสนับสนุนเปนอยางดีจาก นายแสน ลือชา นายกองคการบริหารสวนตําบลปอ   
นอกจากนี้ ก็ยังมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบลปอ แกนนําชุมชนบานปอกลาง  
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คณะครูจากโรงเรียนปอวิทยา  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร คณะผูปกครองของเยาวชนที่
เขารวมโครงการจํานวน 45 ครอบครัว และคณะเจาหนาที่ ๆ เกี่ยวของทั้งหมด  นอกจากนั้น 
ทางทีมงานยังแจกสมุดแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการพรอมระบุวนั เวลา สถานที่ของ
แตละกิจกรรมใหกับผูปกครองของกลุมเยาวชนไดทราบอยางละเอียดดวย 

 
6. จัดกิจกรรมทุกวันเสาร โดยมีทีมสุขภาพ รพ. เวียงแกนรวมกันรับผิดชอบ 

เนนการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับกลุมเยาวชนกลุมเปาหมาย โดยมีกิจกรรมหลัก
ทั้งหมด 6 กิจกรรมใชระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห ดําเนินการในชวงวันที่ 7  
กรกฎาคม -  31 ตุลาคม 2550  โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1. การเรียนรูและฝกกระบวนการคิด ผานกระบวนการสุนทรีย

สนทนา 
 กิจกรรมที่ 2. การเรียนรูประวัติชุมชน สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่นไทลื้อ 
 กิจกรรมที่ 3. การศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แมนํ้า ปา สมุนไพร 
 กิจกรรมที่ 4. เรียนรูทักษะชีวิต เร่ืองเพศศึกษา ยาเสพติด และการดูแล

สุขภาพตนเองเบื้องตน ผานการ   ปฏิบัติงานของบุคลาการ
ในโรงพยาบาลเวียงแกน 

 กิจกรรมที่ 5. ศึกษาเรียนรูการสืบหาขอมูลในหองสมุด และอินเตอรเน็ต 
 กิจกรรมที่ 6. ศึกษาเรียนรูวิถีชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนรวมกันระหวางทีมสุขภาพ
ชุมชน อ.เวียงแกน  คณะผูปกครอง  คณะครู  และแกนนําในชุมชน จากนั้นทีมงาน
รวบรวมประเมินผล และสรุปบทเรียน  
 
ผลลัพธหรือการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนในหลายระดบั หลายมิต ิ มีดังน้ี 
 
 ผลลัพธที่เกิดข้ึนตอทีมงานสหวิชาชพี   :  มุมมองท่ีหลากหลาย 
 
 พยาบาลวิชาชีพ :  “กิจกรรมนี้ไดประโยชน ไดผอนคลาย พักผอน ไดฝกสมาธ ิ
ไดความรูใหม และไดเรียนรูวาพี่เปนผูฟงที่ไมดีเทาที่ควร บางครั้งฟงแบบไมมีสมาธิ 
ฟงแบบดวนสรุป ไมฟงเขายาว ๆ พ่ีเอามาใชกับการพยาบาลเอามาซักประวัติคนไข 
เม่ือกอนจะเอาของเราแนะนําเขาเลย ไมไดฟงเขายาว ๆ  ตอไปคิดวาตัวเองตองฟงลูก
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มากขึ้นวันนี้อานหนังสือหรือยัง  ไมควรถามวาวันนี้ทาํอะไรมาบาง ฟงเขากอน พ่ีชอบ
กิจกรรมเขากลุม เขาคู จับคูฟง ทําใหเราเขาใจตัวเขา ฟงแบบไมใหเราพูดเลย มีสมาธิฟง
เขา เม่ือกอนเวลาคนอื่นฟงเขานอยเดียว ใจคิดอะไรก็ไมรู หายไปกับอยางอ่ืน กลับมาฟง
เขาอีกรอบก็มี ” 

 
 เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน : “ผมรับฟงมากขึ้น ทั้งคนไขและเพ่ือนรวมงาน 
อยางคนไขมาหา เราพยายามเชื่อมโยงใหเขากบัโรคทีเ่ปนอยู บางครั้งอาการอาจไมใชก็ได 
แตก็พยายามบีบใหมันเขากับโรคที่อยากใหเขาเปนจริง ๆ เขาอาจจะไมไดปวยทางกาย
อาจมีสาเหตุอยางอ่ืน  ตอนนี้เราฟงเขามากขึ้นชาหนอยก็ไมเปนไร ใหเขาพูดออกมากับ
เพ่ือนรวมงานก็ทําใหเรารับฟงคนอื่นมากขึ้น   ผมวาทํากิจกรรมรวมกัน 4 องคกรดีกวา
องคกรเดียว เพราะเราจะมองลอดหนาตางแคบานเดยีว เรามองแคมุมเดียวคลาย ๆ กับ
เราครอบของเรา   เราดีเราเดนของเราอยางเดียวถารวมกัน เราไดรับรูเขามองเราและเรา
มองเขาอยางไร มีการแลกเปลี่ยนปรับความเขาใจกันจูนกัน อยางผมหมออนามัย–อบต. 
ไดชองทาง แนวทางเขาหาเขามากขึ้น การทํางานรวมกันขอความรวมมือกับเขามากขึ้น ” 

 
 นักพัฒนาชุมชน : “รูจักคดิมีแนวทางแกปญหา ใจเยน็ขึ้นแตกอนจะใชอารมณ
อยางเดียวเรื่องงานถาลูกนองทําไมไดก็จะเอามาทําเลย   ตอนนี้จะเขาใจวาทุกคนมีความ
พรอมที่จะเรียน รูมีแรงดึงดูดใจที่มันอยูขาง ถามันพรอม มันก็จะสามารถที่จะยอมรับเรา
ยอมรับงาน ยอมรับรูทุกอยางไดดีใจเย็นขึ้นใหเวลาลกูนอง และใหเขาทําเองโดยไมตอง
ไปรีบไปเรง ถาอันไหนมันยากเราก็สอนใหแนวทางใหเขาทําเองกอน ผลที่ตามมาลูกนอง
จะกลาเขามาถาม ปรึกษามากขึ้นไมรําคาญที่จะตอบเหมือนเม่ือกอนชอบกิจกรรมนี้
เพราะวามันเปนเปดใจหากัน อยากใหผูนํา ผูบังคับบัญชาไปรวมกิจกรรมนี้เพ่ือจะได
เขาใจลูกนองมากขึ้น และอยากใหคนที่ฟุงซาน และอยูกับตวัเองมากเกินไป ไปรวม
กิจกรรมเพ่ือจะไดมุมมองชีวติอีกมุมหน่ึงทีต่างออกไป  การทํางานรวมกับ รพ.  การทํางาน
รวมกันเม่ือกอนไมคอยเขาใจกันเรื่องการของบประมาณสนับสนุน ตอนนี้รูวาเพราะเรา
ไมไดประสานงานกับรพ. ไมไดบอกเวลาประชุมเรื่องแผน เคยมองขามไป” 

 
 เครือขายภาคีหุนสวนขยายตัว  :  เกิดศักยภาพที่หลากหลายมติ ิ
 
 1.  มีการขยายภาคีเครือขายเพิ่มขึ้น ทั้งกลุมแกนนําชุมชน เชน ผูใหญบาน 
กลุมแมบาน กลุมผูสงูอายุ กลุมหมอพ้ืนเมืองลานนา  กลุมสมาชกิชมรมไทลื้อ  เจาอาวาส
วัดปอกลาง  กลุมสายธารรัก คณะครูจากโรงเรียนเวยีงแกนวิทยาคม โรงเรียนปางหัด-
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สหศาสตร โรงเรียนปอวิทยาเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในโครงการ และเชญิ
เขามารวมประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการดําเนินโครงการ 

 
 2.  กลุมผูปกครองเยาวชน สนบัสนุนเยาวชนใหเขารวมกจิกรรม  นอกจากนี้ 
ผูปกครองบางสวน ที่ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม ยังไดมีบทบาทในการถายทอดองค
ความรูเรื่องวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ที่กําลังจะสูญหาย
ใหกับกลุมเยาวชนอีกดวย ทําใหชองวางระหวางคนสองวัย ลดลงอยางมองเห็นไดชัดเจน  
 
 3. สมาชิกในทีมสุขภาพไดมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เชน เจาหนาที่
โรงพยาบาลเวยีงแกน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลปอ รวมกนัจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยผานกระบวนการสุนทรียสนทนา เจาหนาที่จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเวียงแกนรวมกับกลุมเยาวชน จัดกิจกรรมสันทนาการใหกับกลุมเยาวชนแตละ
สัปดาห 
 
 4.  ทีมสุขภาพเวียงแกนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน
รวมกัน แนะนําการติดตอประสานงานหรือการทํางานใหสะดวก รวดเร็ว ถูกตองใหกับ
สมาชิกในทีมสุขภาพเวียงแกนที่อยูตางหนวยงาน  มีความเขาใจในกระบวนการทํางาน
ขององคกรที่เพ่ือนรวมทีม หรือรวมเครือขาย ทํางานอยู 
 
 5. การรวมกันทาํงานเปนเครอืขายในองคกรภาครัฐและแกนนําในชมุชน โดย
มีเปาหมายเปนกลุมเยาวชน ทําใหแตละคนมีความคุนเคยสนิทสนม มีความเขาอกเขาใจ
กันในเรื่องภาระหนาทีข่องแตละหนวยงาน เจาหนาทีใ่นสวนภาครฐัมองเห็นศักยภาพของ
เครือขายที่เปนกลุมแกนนําในชุมชน  กลุมผูสูงอายุ  กลุมแมบานเปนตนแลวประสานงาน
กับกลุมเครือขายที่มีอยูในชุมชนเขามารวมเรียนรูในโครงการ 
 
 6.  กลุมผูปกครองในชุมชนมองเห็นความสําคัญ อยากใหมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ือง รวมถึงการเสนอแนะประเด็น และวธิีการเพิ่มเติมใหกบัทีมงาน  กลุมแกน
นําในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุมผูจักสาน กลุมหมอเมืองลานนามีความตองการและมี
ความพรอมทีจ่ะถายทอดองคความรูใหกบักลุมเยาวชนตอไป นอกจากนั้นเจาอาวาสวัด
ปอกลาง และแกนนําในชุมชนใหการสนบัสนุน และเปดพื้นที่ในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
รวมกับกลุมเด็กและเยาวชน 
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บทเรียน และการเรียนรูในการทํางานรวมกับชุมชน 
 

1. การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จะทําใหสามารถปรับกลวิธใีนการทํางาน
ใหสอดคลองและเกิดความพึงพอใจกับทกุฝาย  และจะทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ
ดวยดี 

 
2. ในการทํางาน เราจะตองคนหาแกนนําที่มองเห็นผลประโยชนสวนรวมเปน

หลักและเสียสละใหพบ และย่ิงแกนนําที่อยูในระดับผูบริหารดวยแลว จะทําใหการดําเนินงาน
งายและประสบผลสําเร็จดวยดี 

 
3. การคนหากลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนในระยะแรก ๆ ควรจะประสานงาน

ผานทางโรงเรียนที่มีผูบริหารและคณะครูที่มีความสนใจและเห็นประโยชนรวมกัน ถาสามารถ
ดําเนินการดังกลาวได จะทําใหผูบริหารและคณะครูใหการสนับสนุนและทําใหการดําเนินงาน
งาย และประสบความสําเรจ็เปนอยางดี 

 
4. ทีมสุขภาพเวยีงแกนมีการติดตามการทาํงานอยางตอเน่ือง ทําใหมองเห็น

ปญหา ความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น สามารถปรับปรุงแกไขไดทันและสรางความคุนเคย
สนิทสนม ทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไปดวยดี ผอนคลายเปนกันเอง 
 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน :  ในกลุมเยาวชนตําบลปอ 
 
 ผูปกครองเดก็และเยาวชน และแกนนาํชุมชนสะทอนใหฟง  :  
 
 ผูปกครองคนที่ 1:  “ดีหมอ อีนางนอยมันเปนคนนักขึ้น  ตะกอนเจาบคอยมี
เวลา เจาบไดสอนลูกทํากับขาวไทลื้อ หลังจากอีนางนอยเขารวมโครงการ อีนางนอยทํา
กับเขาหื้อเจากิ๋น บเด่ียวทาํไดหลายอยางแลว ดีหมอละออนเอาตวัรอดไดละ อยากหื้อมี
โครงการนี้ตอไป อาหารไทลื้อบางอยางเจากะทําบเปน อยากหื้อพอเฒาแมเฒาสอนอี
นาง ไอนอยตอไป” 
 ผูปกครองคนที่ 2: “ขอขอบคุณพอเฒาแมเฒา ปอจารย และแม ๆ ตี๊สอนอี
นางนอย บาจายนอยห้ือมีความฮูในวิถชีีวติ ฮีดฮอยของไทลื้อ ขอบคุณคณะครูและหมอตี๊
จัดโครงการนี้ขึ้นมา อยากใหมีโครงการนี้ตอไป”  
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 แมเฒาสอนขับลื้อ : “วันหนามีอะหย๋ังห้ือไปหาอีแมตี้บานเลยเนอ  บานทา
ขามเนอไปหา ไปอูไปกลาวกันได” 
 ปอจารยพิธีสูขวัญ : “ดีนะหมอ ครู ละออนจะไดใจเวลาวางหื้อเปนประโยชน  
ตอไปมีอะหยัง๋ห้ือปอจวยมาบอกหมูปอไดนะหมอ” 
 
 เด็กและเยาวชนสะทอนใหฟง   :   
 เยาวชนคนที่ 1: “หนูประทบัใจกิจกรรมทําอาหารไทลื้อ ตอนนี้หนูทําหนอไม
อบ แกงหนอไม ใหคณุยายที่บานกินไดแลวคะ ” 
 เยาวชนคนที่ 2: “หนูประทบัใจกิจกรรมศึกษาประวตัิศาสตรไทลื้อ การขบัลื้อ  
ฟอนเจิง หนูอยากรูประวัตศิาสตรไทลื้อเพ่ิมเตมิอีกคะ พอรูแลวหนูจะไดเอามาสอนนอง ๆ 
รุนตอไป” 
 เยาวชนคนที่ 3: “ผมประทบัใจกิจกรรมทําบายศรีสูขวัญทีส่อนที่วัดบานผม 
อยากเรียนทําบายศรีเพ่ิมเตมิครับ อยากเรียนรูเรื่องงานจักสานไทลือ้ดวย  เพราะผมจะ
ไดทําเปนแลวเอาไปรับจางเขาทําหาเงินเอามาเก็บไวเรยีนตอครับ” 

 
 บทเรียนในการทํางานรวมกับเยาวชน 

1. การทาํงานรวมกับเยาวชน ทีมงานควรคนหาศักยภาพของเยาวชนกอน 
แลวนําเยาวชนที่มีบุคลิกใฝเรียนรู และมีศักยภาพที่จะเปนแกนนําไดเขามารวมเรยีนรูกับ
คณะทํางานดวย นอกจากนั้นทีมงานควรมีการฝกศักยภาพใหกับเยาวชนใหสามารถ
สรางสรรคงานใหกับชุมชนไดตอไป 

2. การรับฟงความคิดเห็นของเยาวชน จะทําใหสามารถปรบักลวิธใีนการทํางาน
ใหสอดคลองและเปนที่พึงพอใจกับทุกฝายโดยเฉพาะตัวเยาวชนเอง จะทําใหการทํางาน
ราบรื่น 

3. การทําความเขาใจบรบิทของชุมชนโดยรวมใหได จะทําใหเห็นปญหา เห็น
ชองทางและแกไขปญหาไดทัน สงผลใหการดําเนินงานงายและประสบผลสําเร็จดวยดี 
  
ปจจัยความสําเร็จ 
 

1. การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของหนวยงานที่เปนเครือขาย  แกนนํา
ชุมชน ผูเฒาผูแก และเจาอาวาสวัดปอกลางในการเปดพื้นที่ในชุมชน ใหเปนแหลง
เรียนรูของโครงการ 



การสรางและพฒันาทมีสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ที่มพีลัง :  

ผานกระบวนการสุนทรีสนทนาและการทํางานชุมชน อ.เวียงแกน เชียงราย 
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2. แกนนําชุมชน ผูเฒาผูแกในชุมชนมีความพรอมและมีความเสยีสละทีจ่ะถายทอด
องคความรูเกีย่วกับวิถชีีวติไทลื้อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยลื้อที่กําลังจะสูญหายไป 
เชน กลุมแมบานสอนการทําอาหารไทลือ้ กลุมจักสานสอนการทําสุมไก และตระกรา    
ผูเฒาผูแกสอนขับลื้อ ฟอนเจิง การทําบายศรีสูขวัญ  การสํารวจอาหารในปา เปนตน 

 
3. ความมุงม่ันของทีมงานที่มาจากหนวยงานภาครัฐที่เปนสหสาขาวิชาชีพ

รวมกันคิดวิเคราะห รวมวางแผน  แสวงหาแหลงเรียนรูที่มีความพรอมในการดําเนินงาน
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อําเภอเวียงแกน  รวมลงมือทํางาน  รวมแกไขปญหา 
ตลอดเวลา 

 
4. เด็กและเยาวชนมีความพรอมที่จะเรียนรู และสวนใหญสมัครใจเขารวม

โครงการ   
 
5. คณะครูเห็นความสําคัญชวยติดตามผลของการเขารวมกิจกรรมแตละครั้ง 

พรอมทั้งสนับสนุนใหมีเวทีสําหรับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม และเปดโอกาสใหถายทอด
องคความรูที่ไดรับมา เชน ใหนักเรียนเลาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําในแตละสัปดาหหนาเสา
ธงในตอนเชา  จัดบอรดนิทรรศการเผยแพรใหนอง ๆ ที่โรงเรียนไดอาน/ศึกษา ฯลฯ  
 
ปญหาและอุปสรรคสําคัญ  
 

1. การสื่อสารยังไมทั่วถงึ ไมเพียงพอ  การดําเนินกิจกรรมในระยะแรกๆ 
ขาดการสื่อสารระหวางสมาชิกในทีมงานของโครงการอยางทั่วถึง มีสมาชิกบางสวนเขา
มาเสริมทีมงานตอนหลัง และสมาชิกตดิภารกิจในงานประจําของตวัเองทําใหการมีสวน
รวมของสมาชกิในคณะทํางานไมตอเน่ือง  

  การปรับกลยทุธ : หลังการจัดกิจกรรมแตละสัปดาห ทีมงานที่รับผดิชอบ
งานในแตละสปัดาห สมาชิกในทีมพ่ีเลีย้งบางสวน และตัวแทนเด็กและเยาวชนจะมา
รวมกันถอดบทเรียนกิจกรรม วิเคราะหปญหา หาแนวทางปองกันและการแกไขรวมกัน 

 
2. การมีสวนรวมของกลุมแกนนําในชุมชนยังไมเต็มที่ เชน กลุมหมอ

เมืองอําเภอเวียงแกน  คณะครู  กลุมกํานันผูใหญบาน กลุมผูสูงอายุในหมูบาน ในชวง
แรก ที่มีการวางแผนดําเนนิกิจกรรมโครงการนั้น พบวา ยังมีนอย ทําใหประสบปญหา
เรื่องการเขารวมกิจกรรม ในเวลาตอมา    
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 การปรับกลยทุธ : เชิญแกนนําชุมชน พระภิกษุเขารวมเวทีถอดบทเรียน
ในแตละกิจกรรม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการรวมกับทีมงานโครงการฯ และทีมงาน
จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

 
3. การเปดใหมสีวนรวมยงัไมครอบคลุม เครือขายที่อยู อบต.อ่ืน (นอกจาก

อบต.ปอ) ไมไดมีโอกาสเขารวมวางแผนตั้งแตตน แตไดรับโอกาสในการเขารวมบางครั้ง
เทานั้น 

 การปรบักลยทุธ : เชิญแกนนําชุมชน เจาหนาที่จากอบต.หลายงาว อบต.
มวงยาย อบต.ทาขาม เจาหนาที่สถานีอนามัย คณะครูโรงเรียนขุนขวากเขารวมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการรวมกับทีมงานโครงการฯ และทีมงานจากสาธารณสุขจังหวัด
เชียงรายเปนครั้งคราว และเชิญชวนให อบต.ตาง ๆ เตรียมโครงการเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยกรณี มีคณะผูประเมิน หรือเจาหนาที่จาก สสจ.เชียงรายเขามาเยี่ยม 

 
4. ขาดการเรียนรูวิถีชุมชนอยางรอบดาน อาทิเชน ระยะเวลาการจัด

กิจกรรมบางสวน/บางครั้ง  ยังไมสอดคลองกับปฏิทินชมุชนของ อ.เวยีงแกน   เชน  งาน
สมโอประจําปของอําเภอ ทีจั่ดในชวงเดือนกันยายนของทุกป แตโครงการฯ มีการกําหนด
กิจกรรมซอน ทําใหไมสามารถดําเนินการได ตองเลื่อนเวลาออกไป 

 
5. การบูรณาการกิจกรรมโครงการ เขากับการเรียนการสอนในระบบ

โรงเรียนยังไมราบรื่น  เน่ืองจากการเขารวมกิจกรรมโครงการฯ มีผลกับเวลาเรยีนของ
เยาวชนที่เปนนักเรียนในสังกัดโรงเรียน เพราะบางกิจกรรมมีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ในอําเภอเวียงแกนทําใหมีผลกระทบกับเวลาเรียน หรือนักเรียนตองขาดเรียน  แตทาง
โรงเรียน ก็พยายามใหความรวมมือ หรือ นับเปนสวนหนึ่งของประสบการณชวีติ  โดย
หลังจบกิจกรรม เยาวชนจะตองทําการบันทึกความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมใน
แตละครั้ง ทาํใหเยาวชนตองแบงเวลาในการทําบันทกึในสมุดบันทกึ แตเยาวชนก็ยังไม
คอยสามารถดําเนินการในเรื่องนี้ไดมากนัก 

 การปรับกลยทุธ : เปาหมาย คือ ฝกการเขียน การสังเกต การเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน (เขียนใหผูอ่ืนอานได ไมมีแบบฟอรม เด็กออกแบบเอง) ใหเด็กและเยาวชน 
ดังน้ันจึงนําประเด็นปญหาเขาปรึกษาคณะครู  คณะครูไดชวยติดตามผลงาน และชวย
พัฒนาทักษะการเขียนใหกบัเด็ก ทาํใหทกุคนสามารถเขียนสงรายงานได 
 
 



การพัฒนาสุขภาพแบบองครวมในชุมชนมุสลมิ : ตองเริ่มที่วิถีชาวบานและวถิีชุมชน 
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ช ุ

การพัฒนาสุขภาพแบบองครวมในชุมชน

มุสลิม : ตองเริ่มที่วิถีชาวบานและวิถีชุมชน 
 

บุญเรือง  ขาวนวล 
นักวิชาการสาธารณสุข สอ.บานเกาะกลาง กระบี่ 

 

วิถีชุมชน : บริบทบานเกาะกลาง 

 
     มชนบานเกาะกลาง  ตําบลคลองประสงค  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  อยูหาง
จากตวัเมืองกระบี่ประมาณ 2-3 กิโลเมตร มีแมนํ้ากระบี่กั้นระหวางเขตเทศบาลเมืองกระบี่
และบานเกาะกลาง การเดินทางใชเรือหัวโทงรบัจางใชเวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาท ี 
ซ่ึงเรือจะวิ่งรบัสงผูโดยสารจากทาเทียบเรือสะพานเจาฟา (เขตเทศบาลเมืองกระบี่) ถึง
ทาเทียบเรือทาหิน คิดคาโดยสารคนละ 10 บาท หรือเหมาลําเที่ยวละ 60 บาท โดยกรม
เจาทาไดกําหนดใหบรรทุกผูโดยสารไมเกินลําละ 10 คน หากเกินจะโดนปรับ เน่ืองจาก
เดิมมีการบรรทุกผูโดยสารเต็มลาํเรือ ซ่ึงอาจจะเกิดความไมปลอดภัยกับผูโดยสาร  สวนอีก
ทาคือทาเทียบเรือฝงสวนสาธารณะธารา (เขตเทศบาลเมืองกระบี่) ถึงทาเทยีบเรือทาเล  
คาโดยสารคนละ 5 บาท และทาเรือฝงน้ีสามารถบรรทุกรถจักรยานยนตได โดยคิดคา
โดยสารคันละ 20 บาท โดยเรือที่รับสงผูโดยสารจะใหบริการตั้งแตเวลา 04.00–02.00 น. 
หากในกรณีทีมี่ความจําเปนเรงดวน เชน สงผูปวยไปโรงพยาบาล สามารถเรียกที่บาน
หรือโทรศัพทตามได                  
 
 ตําบลคลองประสงค  มีลักษณะเปนเกาะ  ประกอบดวย 4  หมูบาน  ไดแก  
หมูที่ 1  บานเกาะกลาง  หมูที่ 2  บานคลองประสงค  หมูที่ 3  บานคลองกํา  และหมูที่ 4  
บานบางขนุน  โดยบานบางขนุนมีลักษณะเปนเนินอยูติดกับแผนดินใหญ  ตําบลคลอง
ประสงคตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้ากระบี่    ซ่ึงมีลําคลองหลายสายไหลลงสูทะเล  ปกคลุม
ดวยปาชายเลน  มีเน้ือที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,250 ไร ซึ่งชุมชนบาน
เกาะกลางไดดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน  โดยนําเอาทุนตาง ๆ  
ที่เปนจุดเดนของชุมชน  ไดแก  ระบบนิเวศวิทยาปาชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ  เปนแหลงดูนกโดยเฉพาะนกที่อยูในสถานะใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
ไดแก นกยางจีน (Egretta  eulophotes) นกที่อยูในสถานะใกลสูญพันธุ ไดแก นกฟนฟุท 
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(Heliopais  personata)  นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa  guttifer) ในชวงฤดูหนาวจะ
มีนกอพยพจากไซบีเรียมาพักที่ชายหาดดังกลาวดวย   
 
 นอกจากนี้บริเวณแหงน้ีมีจุดเดนอีกอยางคือ เขาขนาบน้าํ และถ้ํากะโหลก  ซ่ึง
เปนสัญลักษณประตูเมืองกระบี่ วิถีชุมชนชาวมุสลิมที่ยังคงไวซ่ึงวัฒนธรรมชุมชนแบบดั้งเดิม  
มีทุงนา ฝูงควาย เปนบรรยากาศที่หาไดยากยิ่งเพียงขามเรือมาแค 10 นาทีจากปา
คอนกรีตมาเจอทองนาบานทุงวิถชีีวติแบบชนบท ในชมุชนมีหอพิพิธภัณฑพ้ืนบาน เพ่ือ
เปนแหลงศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะ
การประกอบอาชีพ  ดวยลกัษณะทางดานภูมิศาสตรทีเ่ปนเกาะและความสมบูรณของปา
ชายเลน  วถิชีีวติชุมชนจึงผูกพันกับทะเลและอาชีพประมงชายฝง  เชน  หาหอยหวาน
บริเวณหาดหอย ตกปูดํา ตกปลาทราย เปนตน  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑชุมชนที่ผลติ
โดยชุมชนเอง ไดแก  ปลาเค็ม  กะป  เรือหัวโทงจําลอง  ผาปาเตะ  ผาบาติก  ขาวสังข
หยดซอมมือ  เปนตน 
 
 ประชากรสวนใหญของชุมชนบานเกาะกลาง นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนยัง
คงไวซ่ึงวัฒนธรรมมุสลิม วถิีการดําเนนิชวีติยังเปนไปในลกัษณะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมยังเปนสวนชวยปกปองการรกุล้ําของวัฒนธรรมความเปนเมือง  
ในทุก ๆ วันจะไดยินเสียงจากมัสยิดเปนสัญญาณบงบอกเวลาละหมาด โดยเฉพาะผูชาย
จะมาละหมาดรวมกันที่มัสยิด นอกจากนี้ในตอนเย็นพลบค่ําและวันเสารอาทิตยจะเห็น
บรรยากาศของเด็กตัวนอย ๆ และผูสูงอายุถือหนังสือพรอมดวยผาละหมาด เพ่ือไปเรียน
ศาสนาตามบานโตะครูหลาย ๆ คนในชุมชน  ชุมชนมีวัฒนธรรมและศลิปการแสดง เชน  
รํารองเง็ง  ขับลาอู  รํากาหยง  และประเพณีเกี่ยวเนือ่งกับศาสนา  เชน  การถอืศีลอด  
ทําบุญนูรี ทําบุญเหมาโหลด ขึ้นเปลเด็ก ทําน้ําเจ็ดเดือน เปนตน   นอกจากนี้ ก็ยังมีการ
ธํารงรักษาวัฒนธรรมการปรงุอาหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชนไว สําหรับอาหาร
ที่เปนที่นิยม ไดแก  ขาวยําคลุก  ขนมจาก  แกงแพะ  แกงมะนิ้ง (แกงเปดเทศ)  ขาวมัน
แกงและปลาเค็ม ขนมจีนนํ้ายา นอกจากนี้ชุมชนยังธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
หรือการนําอาหาร-ขนมหวานไปใหเพ่ือนบาน หรือบางกลุมมักจะนําอาหารของตนเองมา
รับประทานรวมกันที่ “ขนํา” (กระทอมเล็ก ๆ ที่ปลูกแยกจากบาน) ใชเปนสถานที่พักผอน 
รับประทานอาหารรวมกัน และพบปะในกลุมญาติพ่ีนองและเพื่อนบาน 
 
 อาชีพการทําประมงชายฝงที่มีอาหารทะเลที่สดในการบริโภค  และขายใหแก
เพ่ือนบานในราคาที่เปนกันเอง นอกจากการออกทะเลหาสัตวนํ้าแลว ดวยความสมบูรณ
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และมีชายหาดเลนทีก่วางจึงเปนที่อยูของหอย เชน หอยหวาน หอยปากหนา หอยชักตนี  
หอยหรักไกหรือหอยเจดีย หอยหลอด หอยราก หอยตบิ ฯลฯ  และปาชายเลนเปนแหลง
ตกปูดํา  หอยตาแดงหรือหอยจุบแจง  และอีกอาชีพหน่ึงที่ชาวบานในเกาะกลางยงัคงทํา
อยูจนถึงปจจุบันและมีเน้ือที่การทํานาทีค่งที่ โดยบริเวณทางตอนใตของหมูบานจะเปน
ทุงนา ชาวบานจะทํานาโดยอาศัยนํ้าฝน และหวานพนัธุขาวพื้นเมือง เชน พันธุขาวสังข
หยด พันธุขาวหัวนา หอมมะลิ  
 
 การทํานาในบริเวณบานเกาะกลางยังคงมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนและ
ตอบแทนอยู กลาวคือ  การลงมือทําจะชวยเหลือกัน  โดยเฉพาะในฤดูเกี่ยวขาวจะ
ชวยเหลือกันในลักษณะ “ซอมือ” หรือชวยลงแรง  แตสําหรับผูที่ไมมีนาหรือไมไดทํานา 
การไปชวยกันในการเกี่ยวขาว  เจาของนาจะตอบแทนโดยการนําขาวเปลือกใหเพ่ือใชใน
การบริโภค  การเก็บเกี่ยวสวนใหญจะใช “แกระ” เปนเครื่องมือในการเก็บขาว และยังคง
มีความเชื่อวัฒนธรรมเกี่ยวกับขาวและที่สืบเน่ืองจากการทํานาอีกหลายอยางที่ชุมชน
ยังคงปฏิบัติจนถึงปจจุบัน  หลังการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จสิ้นบริเวณนาก็จะเปนแหลงเลี้ยง
ควาย  และสนามแขงขันวาวนานาชนิด  ควบคูการการแขงขันกีฬาฟุตบอลในหมูบาน  
และประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะมีการเขาสุหนัตหมู (การขลิบปลายอวัยวะ
เพศชาย)  ซ่ึงจะมีการตกแตงเด็กที่เขารวมและมีการแหโดยขบวนดนตรีของหมูบานไป
รับเด็กทุกคน  เปนกิจกรรมที่สนุกสนานและเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชน 
 
 ชุมชนบานเกาะกลางมีกลุมและเครือขายทั้งหมด  17  กลุม  ซ่ึงทั้งกลุมที่เกิด
เองโดยชุมชนและกลุมที่ทางการจัดตั้ง  โดยสามารถจําแนกไดเปนประเภทตาง ๆ คือ  
กลุมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  กลุมเกี่ยวกับการเงิน  กลุมเกี่ยวกับสุขภาพ  และกลุม
ที่ทํางานเกี่ยวกับวัฒนธรรม และกลุมที่เกิดจากนโยบายของรัฐ  เชน  กลุมแมบาน  กลุม 
อสม.  กลุมกองทุนหมูบาน  และกลุมที่ทํากิจกรรมลักษณะอื่น ๆ   กลุมตาง ๆ ที่มีใน
ชุมชนไดทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขาย  และเชื่อมโยงกับองคกรจากภายนอกขาม
พื้นที่  ขามกิจกรรม  โดยมีแกนนําในชุมชนเปนตัวเชื่อมประสานในการพัฒนา  
นํามาซึ่งงบประมาณ  ความรู  และกัลยาณมิตรสูชุมชน  เกิดการขับเคลื่อนทาง
ความคิดในการพัฒนา    ทั้งนี้ยังไมไดรวมถึงกลุมที่มีอยูในหมูบานอ่ืน ๆ ในตําบล
คลองประสงค  กลุมเหลานี้ไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการและเอกชน  เชน  
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบี่  สถานีอนามัยบานเกาะกลาง  องคการบริหารสวน
ตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  โครงการพื้นที่ชุมนํ้า  โครงการจัดการทรัพยากร
ชายฝง (CHARM)  SIF  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  เปนตน 
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ทองเที่ยวชุมชน  : จุดเปลี่ยน จุดคานงัด 
 
 การทองเที่ยวชุมชนบานเกาะกลาง เกิดจากการทีช่าวบานโดยเฉพาะนายสมนกึ  
เกาะกลาง  ไดคิดและพูดคยุในกลุมแกนนําวา  บานเกาะกลางมีนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ
ชาวตางชาติมาทองเที่ยว  มาถายภาพ  ถายวิดีโอวิถชีีวติคนในชุมชนอยูบอยครัง้  ซ่ึง
สวนใหญมาพรอมกับกลุมเยาวชนที่ประกอบอาชีพขับเรือรับจางนํานักทองเที่ยวชมนิเวศ 
วิทยาปาชายเลน  มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  ชมการปลูกขาว  เลี้ยงควาย  และ
รับประทานอาหารบนเกาะ และยังพบวาภาพดังกลาวไดปรากฏในแผนพับแนะนําการ
ทองเที่ยวของผูอ่ืน  หรือปรากฏในนิตยสารในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมันนี  
จากเหตุการณดังกลาวทําใหเกิดฉุกคิดวา  “ทําไมชุมชนไมทําเองละ”  จึงเชิญกลุมตาง ๆ
ในตําบลคลองประสงคมาปรึกษาหารือในการพัฒนาใหเปนตําบลแหงการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ  โดยเหน็ถึงทุนตาง ๆ ในชุมชนและหาแนวทางในการปองกันการรุกล้ําของวัฒนธรรม
การทองเที่ยวตะวันตก  และจะเปนอีกทางหนึ่งในการชวยชาวบานใหมีอาชีพเสริม  โดย
ยังคงเอกลักษณและอัตลักษณของชุมชน จากนั้นก็ไดหารือกันอยางตอเน่ือง จนเมื่อ
โครงการพื้นทีชุ่มนํ้า (Wetland) ไดประกาศใหพ้ืนที่ปากแมนํ้ากระบี่เปนเขตพืน้ที่ชุมนํ้า  
ซ่ึงตําบลคลองประสงคก็เปนหนึ่งในพื้นที่ดังกลาวดวย ทางโครงการไดรวมกับองคกร
ภาครฐัและเอกชนทั้งในและตางประเทศ เชน สํานกันโยบายและสิ่งแวดลอม RAMBOLL,   
Danida, Wetland International ในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ชายฝงใหเกิดความยั่งยืน  โดยเปนผูประสานทั้งในการเก็บขอมูลชมุชนแบบมีสวนรวม 
(Participatory Rural Appraisal – PRA)  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดจัดทํา
ประชาพิจารณ  จัดเวทีประชาคมหมูบาน  เรื่องแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมการพัฒนา
เปน  “คลองประสงค : ตําบลแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถชีุมชน”  จากเวทีประชา
พิจารณชุมชน และภาคทีี่เกีย่วของ  จึงไดมีการติดตอ หรือ การระดมทุนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ  อาทิเชน 
 - การจัดอบรมสมาชิกและผูสนใจเกี่ยวกบัการใชภาษาอังกฤษในชวีติประจําวัน  
โดยการสนับสนุนของ ธกส. สาขากระบี ่
            -  สงตัวแทนอบรมกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยว จัดโดย
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
            -  การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ สนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ พอช. 
            - สรางหอดูนก  สนับสนุนงบประมาณโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่
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            -  การสรางเรือแพชุมชน และขุดแตงคูคลองในปาชายเลนในการลองเรือดูนก
และนิเวศวิทยาปาชายเลน 
            -  กิจกรรมการกําจัดขยะในชุมชนโดยชุมชน  สวนบริเวณชายหาดจัดการโดย
โครงการ CHARM   
           -  กิจกรรมการตอนรับนักทองเที่ยวทั้งกลุมยอย  และกลุมใหญที่มีการจัดประชุม
ดวย  เชน  ไดมีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพเครือขายอันดามัน  เปนตน 
 
รวมพลังชุมชน : วางแผนการขับเคลื่อนรวมกัน 
 
 หลังจากไดบทสรุปรวมกันในเวทีประชาพิจารณ ในโครงการคลองประสงค
ตําบลแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน  ไดมีการสรางเครือขายการเรียนรูถึงวิธี
ปฎิบัติที่ถูกตองและอํานวยประโยชนซ่ึงกันและกันในระดับชาวบานและผูเกี่ยวของขึ้น  
ทั้งน้ีก็เพ่ือใหการทํางานรวมกันเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน มีการวิเคราะหสภาพปญหา
รวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของ  ไดแก  กลุมโฮมสเตย  ชมรมคนรักสุขภาพตําบลคลอง
ประสงค  กลุมชาวนา  กลุมหอพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  กลุมแมบาน  เครือขายประมงชายฝง  
แกนนําชุมชน  เจาหนาที่สถานีอนามัยบานเกาะกลาง  และเจาหนาที่จากโครงการพื้นที่ชุมนํ้า  
โดยจัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดในการดําเนินการ  รวมกันวางแผนปฏิบัติงาน  ตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน  ระดมทุน  ออกกฎระเบียบและกลวิธีดําเนินงาน  ซ่ึงมีประชาชน
และองคกรในหมูบานรวมดําเนินการดวย        
 
 สวนแผนงานตาง ๆ กลุมและชุมชนไดประชุมกันอยางตอเน่ือง แตบางแผน
บางโครงการที่ใชงบประมาณมากยังไมสามารถดําเนินการได ในชวงแรกที่มีการดําเนินการ 
ชุมชนไดมีสวนรวมอยางดี แตขาดการสนบัสนนุอยางตอเน่ือง ทั้งดานวชิาการ การจัดการ  
งบประมาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม  ระหวางชุมชน 
 
 กิจกรรมการพัฒนาใหเปนหมูบานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถชีุมชนของบาน
เกาะกลาง และตําบลคลองประสงค ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2545 มาจนถึงปจจุบัน  
หากถามวาประสบความสําเร็จในการดําเนินงานหรือไม  อาจจะยังไมสามารถประเมินได
มากเทาใดนัก เพราะกระบวนการตาง ๆ กําลังดําเนินไป หยุด ๆ อยู ๆ  หาย ๆ ไปบาง
ตามสภาวการณของชุมชนและสังคม  เชน  ชวงที่เกิดคลื่นสึนามิ ทีส่งผลใหชวงดังกลาว
เปนเสมือนเกาะราง  นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศมีนอย  ชุมชนใชเวลาใน
การเตรียมการในระยะตน  แตเม่ือเปดการตอนรับนักทองเที่ยวก็เกิดประสบภัยธรรมชาต ิ
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การดําเนินงานจึงหยุดชะงัก  ตอมาการดาํเนินงานตาง ๆ จึงเปนไปตามอัตภาพโดยชุมชน
เอง ยังขาดเจาหนาที่ในการสนับสนุนอยางเต็มที่และตอเน่ืองอยางองครวม แตอยางนอย
ที่สุดสิ่งที่ชุมชนไดรับคือ เกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดในการพัฒนาชุมชน ชุมชนมี
ความตื่นตวัในการรักษาความสะอาดมากขึ้น  ไดคิดวาหากมีนักทองเที่ยวมาจะมอีะไรให
เขาดูหรือชม เกิดกัลยาณมิตรของเครือขายที่มาสัมผัสกับชุมชนไดแลกเปลี่ยนแนวคิด
ระหวางชุมชนเพ่ือนํามาปรบัและประยุกตในชุมชน นักทองเทีย่วทีเ่ขามาในชุมชนสวนใหญ
ติดตอผานเครอืขายที่ชุมชนเปนสมาชกิอยู จํานวนนักทองเทีย่วยังไมมากนัก สวนจํานวน
รายไดที่เกิดกับชุมชนยังไมมากนัก  แตอยางนอยก็ยังดีกวาไมไดทําอะไรเสียเลย   
 
 ดานรายไดน้ัน หากมีนักทองเที่ยวเดินทางมา  ก็จะไดรับผลประโยชนกันถวน
หนา ทั้งคนขับเรือโดยสารรับจาง  รถรับจาง  แมคา  กลุมตาง ๆ ในการจําหนายของที่
ระลึก  และเจาของบาน  ในสวนของรายไดสวนหนึ่งจะถูกหักเปนเงินสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุและสาธารณะประโยชนของชุมชน   สําหรับผลกระทบในทางลบที่เกิดกับชุมชน
ทั้งในดานสังคมและสิ่งแวดลอม  ในขณะนี้ยังไมพบ ทั้งนี้เน่ืองจากชุมชนไดตั้งกฎกติกา
ของผูที่จะมาพัก ไดแก  หามดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและเสพสิ่งเสพติดในชุมชน  หามเลน
การพนัน  ควรแตงกายสุภาพ และหามสงเสียงรบกวนในยามวิกาล  ในสวนของ
สิ่งแวดลอมชุมชนจะจัดการกันเอง   ทั้งน้ีจากการทําประชาพิจารณไดนําปญหาที่จะเกิด
ขึ้นมาหารือและหาแนวทางปองกันและแกไขปญหารวมกัน  เพ่ือไมใหกระทบตอวิถี
ชุมชนมุสลิมของตําบลคลองประสงคและสิ่งแวดลอมของชุมชน 
 
สุขภาพของชุมชน : เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเชื่อมโยง เปนองครวม 
 
 สุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นภายใตผลสัมฤทธิ์ตามการดําเนินโครงการตําบลแหง
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน  ทั้งสุขภาพตอตัวบุคคล  ตอครอบครัวและชุมชน  
กลาวคือ  เกิดกําไรทางเศรษฐกิจ  ทางสังคมและทางสุขภาพ  โดยกําไรทางเศรษฐกิจวัด
ไดจากรายไดที่เพ่ิมขึ้นของครัวเรือน (อันเปนผลมาจากการใชจายของนักทองเที่ยว)  
และจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  เชน  ปลาเค็ม  กะป  ผาทอ  เรือจําลอง  เปนตน 
 
 สวนกําไรทางสังคม  เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ  เชน  
การจัดการปญหาขยะ  การจัดการระเบียบของบานและบริเวณบาน  การจัดการปายชาย
เลนทั้งในสวนของชุมชนและภาครัฐ  เปนตน  เกิดการเรียนรูและรวบรวมองคความรูของ
ชุมชน  ทําใหสมาชิกเกิดความภาคภูมิใจและสามารถถายทอดขอมูลสูคนภายนอก 
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(นักทองเที่ยวและผูมาเยือน)  ไดอยางม่ันใจและเปนระบบ  เชน  การแสดงเครื่องมือ- 
เครื่องใชในการทํามาหากินของชุมชน ซ่ึงจัดแสดงที่หอพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  เปนตน  
นอกจากนี้ยังทําใหชุมชนมีความเขาใจแนวคิดการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  และทราบถงึ
ศักยภาพดานการทองเที่ยวของชุมชน  ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
วิถีชีวิต  ศิลปะ  หัตถกรรมพื้นบาน  และผลิตภัณฑชุมชน  เกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งดังกลาวไวคูกับชุมชน 
 
 สวนกําไรทางสุขภาพ พบวา ไดทัง้สขุภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิต
วิญญาณและสุขภาพทางสังคมอยางเปนองครวม เน่ืองจากจะเห็นไดวา ไดเกิดการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการโรคตาง ๆ  ที่เปนภาวะคุกคามทางสุขภาพ หรือการ
ขับเคลื่อนตาง ๆ ระดับชุมชนสามารถทาํไดงาย ไมวาจะเปนการรณรงคปรับเปลี่ยนและ
ปลูกฝงพฤติกรรมการรักษาความสะอาด  โดยสถานีอนามัย อสม. และสมาชิกชมรม
สรางสุขภาพเปนแกนนําในการรณรงควยัผูใหญ  สวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเปน
แกนหลักในการปลูกฝงพฤติกรรมและรณรงคในกลุมวัยเรียน ทําใหปริมาณขยะในชุมชน
ลดลงอยางตอเน่ือง เกิดบรรยากาศ-สิ่งแวดลอมที่สะอาดตา โรคที่เกดิจากปญหาขยะและ
สุขาภบิาลสิ่งแวดลอมกล็ดลง เชน อุจจาระรวง ไขเลือดออก หิด เหา เปนตน  การปรบั 
เปลี่ยนจาก “ภาระ” (burden) ใหเปน “โอกาส” ในการจัดการดานสุขภาพ  เชน  รวมมือ
กับชุมชนในการปองกนัและควบคุมโรคระบาด เชน โรคไขเลือดออก อุจจาระรวง วณัโรค  
หนอนพยาธิ  เปนตน  โดยเปนแผนงานที่ชุมชนตองรวมมือในการปองกัน เพราะหาก
เกิดโรคระบาดจะมีผลตอการสรางแรงดึงดูดนักทองเที่ยวมาเที่ยวในชุมชน  นอกจากนี้
ยังเปนอีกพลังในการปองกันปญหายาเสพติดและปญหาดานความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  โดยเนนใหเกิด “วิถีแหงชุมชนมุสลิม” อยางแทจริง 
 
 การที่กลุมชาวนาซึ่งเปนพันธมิตรเครือขายในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว  ได
รวมในการปรบัเปลีย่นวถิีการทําเกษตรทีพ่ึ่งสารเคมี เปนการใชสารชีวภาพและปุยอินทรยี
แทน  ทําใหสมาชิกและคนชุมชนไดบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ และปลอดภัยตอผูผลติ
ดวยเชนกัน การรวมกลุมของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ เชน ชมรมคนรักสุขภาพ ชมรม
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ทําใหชุมชนมีพฤติกรรมและบรรยากาศในการสรางสุขภาพ  
กลาวคือ การออกกําลังกายของคนหลากหลายวัย หลากหลายประเภทในชุมชนในทุก ๆ 
วัน  มีสวนทําใหลดปญหาดานสุขภาพกายและสขุภาพใจ  เชน  โรคเบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ เปนตน ทําใหบคุคลในครอบครวัไดทํากิจกรรมรวมกัน  
เกิดการรื้อฟนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสานสัมพันธและกระชับความสามัคคีในชุมชน เชน  
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การแขงขนัวาว  การลงแขกเกี่ยวขาว  การเขาสุหนัตหมู  การแขงขนัฟุตบอลชายและหญิง  
เปนตน  การดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหมีสุขภาพดีทั้งทางกาย ใจ และ
ทางสังคม 
 
 การที่ชาวบานในชุมชนมีสขุภาพดี เทากับเปนการยดืชีวิตใหกับตนเอง กําไร
สวนนี้จึงเปนกําไรที่ไมอาจจะประเมินคาเปนตวัเลขได เชนเดียวกบัองคความรูที่เกิดกับ
ชมุชน กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพเปนคนกลาคิด  กลาพูด  กลาทํา  และกลาแสดง
ความคิดเห็น  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  นอกจากนี้   จะเห็นไดวา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม วิถีชุมชน วฒันธรรมชุมชน และการอนุรักษที่ไดเห็นผลถึงความสมบูรณ
ของสิ่งเหลานี ้ และสิ่งเหลานี้นํามาซึ่งการ “อยูเย็น  เปนสุข”  ของชุมชน 
 
 หลังประสบภัยพิบัตสิึนามิ ทําใหการทองเที่ยวในกระบี่โดยภาพรวม อยูใน
ภาวะซบเซา  นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศลดจํานวนลงไปอยางชัดเจน แม
จะไดรับการกระตุนการทองเที่ยวจากภาครัฐแลวก็ตาม ผลภาวะซบเซาดังกลาวสงผลเปน
ลูกโซตอภาวะเศรษฐกิจของชาวกระบี่โดยรวม  รวมทั้งชาวบานเกาะกลางที่ขาดรายได
จากการขับเรอืจาง มัคคุเทศก  รวมทั้งนักทองเทีย่วที่ไปเที่ยวเกาะกลางลดลง ทําให
กระแสการทองเทีย่วเชิงนิเวศในพื้นที่ซบเซาลงเชนกนั แตหลังจากนัน้ก็มีหนวยงานตาง ๆ  
ทั้งองคกรภาครัฐ  เอกชน  องคกรไมแสวงหารายได  ทั้งในและตางประเทศตางเขามาให
การชวยเหลือในการฟนฟูและพัฒนาในมติิตาง ๆ  ของชุมชน   
 
 ผลจากการขับเคลื่อนชุมชน โดยการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางเปนองครวม  ทําใหบานเกาะกลางไดรับการคัดเลือกใหเปน
ชุมชนดีเดนดานการทองเทีย่วชุมชน  (Thailand  Tourism  Award)  จากการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.)  นอกจากนี้ ยังไดรับการสนบัสนุนการทองเที่ยวชุมชนโดยการ
จัดการของชุมชนใหเกิดความประทับใจกับนักทองเที่ยว (Hospitaility Management)  
จากคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว  กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา   
 
 ชุมชนบานเกาะกลางในปจจุบัน จึงยังคงมีบรรยากาศแหงความเงียบสงบตาม
แบบวิถีชุมชนมุสลิม  บรรยากาศแบบชนบททีบ่ริสุทธิท์ั้งคน  อากาศและสิ่งแวดลอม  มี
ทั้งทะเล ชายหาด ทุงนา และชุมชน และยังคงรอรับการไปเยือนจากนักทองเที่ยวทุกทาน 
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เครือขายทันตบุคลากรไทย : สรุปการ

ดําเนินงานและผลลัพธสําคัญที่เกิดขึ้น 

แผนงานพัฒนาเครือขายทันตบุคลากรไทย 

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 

 

ทพญ.สุณี วงศคงคาเทพ 
นําเสนอในนามคณะกรรมการเครือขายทนัตบุคลากรไทย 

 

      าคีเครือขายทันตบุคลากรไทยที่รวมดํานินการขับเคลื่อนการสรางเสริม
สุขภาพมี 14 เครือขาย  มีรูปแบบการทํางานขับเคลื่อนในระดับเครือขาย / โครงการ
เครือขาย 3 ลักษณะ ดังน้ี   
 
 1.  การพัฒนาทีเ่ครือขาย (Network development) มี 5 โครงการ 5 
เครือขาย ดแก โครงการพัฒนาเครือขายกลุมครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จ.กระบี่
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (คทสต.)  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเพ่ือคน
กาฬสนิธุฟนดี ระยะที่ 2 (คปทส.)  โครงการเสริมสรางศักยภาพและขยายเครือขายชมรม
คนรักฟนราชบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพผูปกครองเครือขายเดก็ไทยฟนดี โครงการ
พัฒนาภาคีเครือขายเพื่อดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
 
 2. เนนการจัดการความรู (Knowledge Management) มี 4 โครงการ 4 
เครือขาย  ไดแก โครงการกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาชุมชนชาวเขา  
ต.ผาชางนอย อยูเย็นเปนสุข (ศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง) โครงการรวมดวยชวยกัน
สงเสริมสุขภาพชองปากของประชาชนโดยทันตบุคลากร 6 เครือขาย 3 จังหวัด (คปทส.)  
โครงการจัดการความรูเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพชองปากของเด็กปฐมวัย ชมรมทันตภูธร)  
โครงการสงเสริมเด็กหนองคายออนหวาน (เครือขายผูชวยทันตแพทยหนองคาย) 
 
 3. การพัฒนาทักษะบุคลากรดวยการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพชอง
ปากในกลุมเด็กและประชาชน (Dental Personal Empowerment) มี 5 เครือขาย  ไดแก
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โครงการพัฒนาทักษะทันตบุคลากรดวยการสรางเสริมสุขภาพชองปากในกลุมเด็ก
และประชาชน (ชมรมทันตาภิบาล)  โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรเพื ่อ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ (ชมรมทันตแพทย สสจ.)  โครงการพัฒนาศักยภาพทันต
บุคลากรเพื่อดําเนินงานสงเสริมสุขภาพคนภาคเหนือฟนดี (ชมรมทันตาภิบาลภาคเหนอื) 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูชวยทันตแพทยใหมีการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 
(ชมรมผูชวยทันตแพทยภาคเหนือ)  โครงการกระบวนทัศนเครือขายทันตแพทยเอกชน
เพ่ือยกระดับการทํางานที่พอเพียงและสมดุล (สมาคมทันตแพทยเอกชนไทย) 
 
 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานเครือขาย พบวา การทํางานของ
แผนงานฯ เนนไปที่ 1) การทํางานกับภาคีหุนสวนตาง ๆ ทั้งในแวดวงวิชาชีพและ/หรือ
นอกวิชาชีพ  2) การทํางานกับภาคีหุนสวนใหม ๆ อาทิ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อปท.) องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  3) การทํางานกับกลุมผูรับผลประโยชน
ผานครูผู ดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูการศึกษานอกโรงเรียนของ ศศช. 
(ศูนยการศึกษาชุมชน)  45 จังหวัด จํานวน 34,258 คน 316 ครอบครัว   4) การทํางาน
ผานเครือขายทันตสาธารณสุข/แกนนําชุมชน/แกนนําคนรักฟน/แกนนําการดูแลสุขภาพ
ทางเลือก (หมอพ้ืนบานของชนเผา/หมอตําแย) เชน ชมรมทันตาภิบาล ชมรมทันตแพทย
สาธารณสุขจังหวัด ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร คปทส. คทสต. เครือขายผูชวยทันตแพทย
ภาคเหนือและหนองคาย  สมาคมทันตแพทยเอกชน  เครือขายทันแพทยเพ่ือสังคมศูนย
ทันตกรรม รพ.เซนสหลุยส  เครือขายเด็กไทยฟนดี  ชมรมคนรักฟนราชบุรี  โดยมี
เครือขายเฉพาะที่นาสนใจ เชน การทํางานระหวางศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง กรมอนามัย  
กับมูลนิธิ พอ.สว. ซ่ึงเนนสุขภาพอนามัยของพื้นที่สูง  
 
ผลลัพธที่สําคัญทีเ่กิดข้ึน  มีดังน้ี 
 
 ระดับเครือขาย 
 

1. เกิดเครือขายสุขภาพในระดับวชิาชีพ   เชน  ทันตแพทยจบใหมและที่
ทํางานแลว  ทันตาภบิาลกลุมคณะกรรมการ คปทส. คทสต. กลุมทันตาภิบาลจบใหม  
ไดเกิดการเปลีย่นวิธีคดิในการทํางานในชมุชนจากกิจกรรมกลุม สรางเครือขายการทาํงาน
ของทันตบุคลากรที่ขยายในทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต 
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2. เกิดเครือขายสุขภาพแตละพื้นที่ เครือขายแกนนําสุขภาพในชุมชน 
จํานวน 295 แหง   ซ่ึงเปนผลลัพธของการดําเนินงานของเครือขาชมรมทันตแพทย
สาธารณสุขจังหวัด 50 คน คปทส. 93 คน  เครือขายทันตแพทยหนองคาย 2 คน  และ
ศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง 150 คน 

3. เกิดการขยายเครือขายทัง้ทีมทันตบุคลากรและประชาชน ที่หลากหลาย
รูปแบบคือ  1) การขยายเครือขายทีมทนัตบุคลากรในอําเภอเดียวกัน เชน บานโพนทอง   
อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด เปนตนแบบการทํางานสงเสริมขยายไปสูทันตสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (คปทส.)  2) การขยายเครือขายสหวชิาชพีภาคประชาชนจาก
ระดับจังหวัดไประดับอําเภอ  เชน  ชมรมคนรักฟนจังหวัดราชบุรี  มีการขยายเครือขาย
จาก อ.เมือง ไปสู อ.โพธาราม อ.บางแพ  และ อ.ดําเนินสะดวก   3) การขยายเครือขาย
สหวิชาชีพในการดําเนินงานดานทันตสุขภาพ การทํางานของแผนงานฯ ไดมีการดึง
เจาหนาที่สาธารณสุข  นักวิชาการสาธารณสุข  อาสาสมัคร  ผูชวยเหลือคนไขไดเขามา
มีบทบาทในการดูแลทันตสขุภาพ ซ่ึงทําใหเกิดการสนบัสนนุการทํางานดานการสรางเสริม
สุขภาพ 

4. เกิดฐานขอมูลของเครือขายทนัตบุคลากร ซ่ึงเปนประโยชนตอการ
ทํางานดานทันตสาธารณสขุ และทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายดาน
ขอมูลตาง ๆ ที่จะไปใชในการวางแผนพฒันางานดานตาง ๆ ได 
 
 ระดับทันตบคุลากร 
 

 1. เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  แนวคิดในการทํางานดานการ
สรางเสริมสุขภาพใหมของทันตบุคลากร ไดแก  ทันตแพทย  ทันตแพทยเอกชน  ทัน
ตาภิบาล  ผูชวยทันตแพทย  นักวิชาการสาธารณสุข  รวมทั้งหนวยงานภาคีที่เกีย่วของ  
เชน  นายก อบต. ครูผูดูแลเด็ก  แกนนําชุมชน อสม. ผูปกครองเด็กไดเกิดความตระหนกั
ตอการสรางเสริมสุขภาพชองปากแทนทนัตบคุลากร  เชน คปทส.  และ คทสต. ได
รวมกันผลักดนัให อปท.และชุมชนมีการทําโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน  โดยเนน
การมีสวนรวมของชุมชน  ใหชุมชนรวมคนหาปญหา  วิเคราะห  วางแผนการทํางานโดย
การจัดประชาคมสุขภาพเพือ่รับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่มทํางานในชมุชน 
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 2. เกิดการพัฒนาทักษะการทํางานชุมชนของทันตบุคลากรใหมีการศึกษา
ชุมชน  การสรางทีมงาน  การทํางานเปนทีม  การใหความสําคัญกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู  การจัดกิจกรรมโครงการในชุมชนแบบมีสวนรวม  

 3.  เกิดการเรียนรูการปรับบทบาทใหมของนักสรางเสริมสุขภาพชอง
ปาก เชน การใหความสําคัญกับการทํางานเชิงกระบวนการของการเปนผูสนับสนุน  
กระตุนทักษะของการสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) เพ่ือกาวสูการเปนนัก
สื่อสารสุขภาพที่มีความเขาใจบริบทของแตละชุมชนมากขึ้น ซ่ึงนาจะสงผลใหทันตบุคลากร
มีความมั่นใจและกลาที่จะรเิร่ิมโครงการงานเชิงรุกในชุมชนมากขึ้น 

 4. เกิดการพัฒนาศักยภาพของทันตาภบิาลในการทาํงานสรางเสริม
สุขภาพใหมในดานตาง ๆ ไดแก การสื่อสารกับชุมชน การวางแผนและประเมินผล 
การวิเคราะหชุมชน วทิยากรกระบวนการ  กระบวนการ AIC  การสงเสริมสุขภาพแนวใหม  
ทักษะการทํางานเปนทีม  การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การเสริมพลังอํานาจของ
ประชาชนและชุมชนในการดแูลสุขภาพชองปาก 

 
 ระดับประชาชน/ชุมชน 
 

 1. สิ่งดี ๆ เกิดข้ึนกับประชาชน จากการสรุปผลการพัฒนาเครือขายทัน
ตาภิบาลเพื่อสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใน 10 จังหวัด เกิดสิ่งดี ๆ ที่นาสนใจ  ไดแก  
ธนาคารขนม  สมุดครอบครวัฟนดี  การตอยอดและขยายการเรียนรูคูวิจัยเต็มพ้ืนที่  การ
จัดการความรู เครือขายพี่เลี้ยง สสจ.กับ สอ. การคืนขอมูลสูชุมชนและนําไปสูการสราง
ขอตกลงรวมกันระหวางผูปกครองเด็กกับครูผูดูแลเด็ก เชน เทคนิคการเลิกขวดนม  
การเกิดชมรมรักษฟนรูทันขนมกรุบกรอบ 

 2. ชุมชน/ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพฟนของ
ตนเองและครอบครัว ดังจะเห็นไดจาก มีการจัดทําที่แปรงฟนของนักเรียนที่สรางโดย
ชุมชนและฝกผูปกครองแปรงฟนของเครือขายทันตาภิบาล 

 3. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดบริโภคหวานในเด็กปฐมวัย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพควบคูกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานอ่ืน ๆ ดังจะเห็นไดจาก  สุขภาพของเด็กปฐมวัยของ ศพด. 
หนองแสะ ต.หวยทราย อ.สันกําแพง ศพด.ศรีทรายมูล ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว  และ 
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ศพด.บานทามะโอ ต.ขัวมุง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม  ของเครือขายสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม  ทําใหฟนน้ํานมผุลดลงจากรอยละ 71.8 เปนรอยละ 68.2 ของพื้นที่สัน
กําแพง  ดัชนีคราบจุลินทรียของเด็กลดลงใน ศพด.ศรีทรายมูล  และบานทามะโอ  เปนตน 

 4. เกิดความตอเน่ืองของโครงการการสรางเสริมทันตสุขภาพ เม่ือ
โครงการฯ สิ้นสุดลงหลายโครงการไดเขาสูแผนของ อบต. และทําใหมีงบประมาณมา
สนับสนุนการดําเนินงานดานทันตสขุภาพกับเด็กปฐมวยัในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี ้
ยังมีภาคีใหม เชน กระทรวงศึกษาธิการ  องคกรชุมชน  

 5. เกิดการขยาย Node สูเครือขายแบบ N to N (Node to Network)  
เครือขายแตละเครือขายมีการขยายหรือสรางเครือขายการทํางานของตนเอง หรือพัฒนา
เครือขายตามลักษณะงานและกิจกรรมเพือ่สนับสนุน เสริมพลังการทาํงานโครงการฯ เชน 
การบรูณาการงาน/กิจกรรม/โครงการ ทันตสุขภาพระหวาง สสจ. รพ. ชมรมทันตาภิบาล  
ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร  คปทส. คทสต.  

 6. เกิดบทเรียนรูที่ดีของแผนงานหลายพื้นที่นําไปสูนวัตกรรมใหม เชน 
โครงการพัฒนาเครือขายผูปกครองฟนดี  สสจ.แพร  โครงการพัฒนาเครือขายงานสราง
เสริมสุขภาพชองปากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ คปทส. โครงการสงเสริมสุขภาพใน
ชองปากของชมรมทันตาภบิาล  โครงการพัฒนาเครือขายทันตบุคลากรภาคใตในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพชองปากของ คทสต. เปนตน 
 
ผลการดําเนินงานโดยรวมเกินเปาหมายของตัวชี้วดัที่ตัง้ไว  คือ 
 
 1.  คณะทํางานทมีวิชาการ (Core Team) สามารถประสานงานและสนบัสนุน
วิชาการแกเครือขายทันตบคุลากรอยางเปนรูปธรรม 

 2.  มีเครือขายทนัตบุคลากร 2 ใน 3 ของเปาหมายที่มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  มีการประชุมประสานงาน
ที่ตอเน่ือง มีการกํากับติดตามงานโครงการที่ไดสนับสนุนเปนระบบชัดเจน มีระบบฐานขอมูล
ของเครือขาย  และมีการจัดเวทวีิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับพ้ืนที่ 

 3. มีการสรุปบทเรียนที่ไดจากการทํางานสงเสริมสุขภาพชองปากรูปแบบ
ตาง ๆ ในพ้ืนที่อยางเปนระบบ  จัดทําเปนเอกสารเพื่อเผยแพร 
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 4. แตละเครือขายมีโครงการและกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพชองปากของ
ประชาชนระดับพ้ืนที่ 2-5 โครงการ ที่มีการดําเนินการ วิเคราะห และสังเคราะหบทเรียน
เปนความรู 

 5. มีการขับเคลื่อนประเด็นการสรางเสริมสุขภาพชองปากที่มีผลกระทบตอ
สังคมอยางชัดเจนอยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรม 
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ทั 

เครือขายชมรมทันตาภิบาล : ศักยภาพ 
การเรียนรู และผลงานที่เกิดขึ้น 

 

รัชนี ลิ้มสวสัดิ ์
ประธานชมรมทันตาภิบาล และคณะ   

 

      นตาภิบาล หรือ เจาพนักงานทันตสาธารณสขุ (ชือ่ตามตําแหนงที่บรรจุเปน
ขาราชการ) เปนบคุลากรดานสาธารณสขุ ที่ดูแลสขุภาพชองปากของเด็กอายตุั้งแต 14 ป
ลงไป ตามขอกําหนดเม่ือมีมตใิหผลติทันตาภบิาลอันเนือ่งมาจากการขาดแคลนทันตแพทย
ในการดูแลสุขภาพชองปากประชาชน กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางทันตสาธารณสุข  ดวยเหตุผลที่ปรึกษาของ
องคการอนามัยโลกเกี่ยวกับทันตสาธารณสุขไดเสนอวา โรคตาง ๆ ภายในชองปากนั้น
เปนโรคสําคญั  ซ่ึงจะบันดาลใหสุขภาพของประชาชนดีหรือเสื่อมได  และการบริหารงาน
ที่เกี่ยวกบัชองปากและฟนของประชาชนนี้ ยอมตองกระทําทั้งในดานการสงเสรมิปองกัน
และบําบัด  ซ่ึงมีสวนราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเกีย่วของกัน
อยูหลายแหง  นาจะไดมีการรวมกันดําเนินงานเพื่อความผาสุกของประชาชน (ทาํเนียบ
ทันตาภิบาล, 2518) 
 

 กระทรวงสาธารณสุข เปดสอนหลักสูตรทนัตาภิบาลโดยวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร รวม 7 แหง  มาเปนเวลากวา 40 ป (เร่ิมเปดสอนเมื่อ พ.ศ. 2511)  ปจจุบันมี
ทันตาภิบาลทาํงานอยูในหนวยงานสาธารณสุขทุกระดบัรวมทั้งสิ้นประมาณ 4000 คน 
 

 ชมรมทันตาภิบาลกอเกิดขึ้นจากแนวคิดของศิษยเกาที่รวมกลุมกัน เม่ือ พ.ศ. 
2530  เพ่ือใหชมรมเปนจุดรวมในการตดิตอประสานงาน การเผยแพรขาวสารวชิาการ  
และแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมทั้งเรียกรองความเปนธรรมและสิทธิอันพึงมีพึงได 
ปจจุบันเปนเวลากวา 20 ป  ทุกจังหวัดมีโครงสรางของชมรมทั้งในระดับจังหวดัและอําเภอ 
บทบาทของชมรมที่สาํคัญนอกจากที่กลาวมาแลวคือการพัฒนาศักยภาพ  การสงเสริม
ความกาวหนาในการทาํงานและดานการศกึษาตอเน่ือง รวมจัดประชุมวิชาการปละ 2 ครัง้ 
รวมทั้งรบัเรื่องราวรองทุกขของสมาชกิ สนับสนนุใหสมาชิกดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ  ดวยบทบาทดังกลาวจึงไดรับโอกาสในการดําเนิน โครงการ
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พัฒนาเครือขายทันตาภบิาลเพื่อสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  จากแผน คทสท. 
ตั้งแต พ.ศ. 2549 ถึงปจจุบนั     
ประสบการณจากการดําเนิน โครงการพัฒนาเครอืขายทันตาภิบาลเพื่อสนับสนุน
การสรางเสรมิสุขภาพ 
 
 เม่ือไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการพัฒนาเครือขายทันตาภิบาลฯ ความปติ
เกิดขึ้นอยางทวมทน เพราะส่ิงที่ปรารถนาจะไดเห็นทันตาภิบาลไดรับการพัฒนาก็เปนจริง  
พ่ีนองทันตาภบิาลใน 10 จังหวัด ที่ไดรับโอกาสดีใจกันถวนทั่ว แตจังหวัดที่ไมไดรับการ
พิจารณาบางจังหวัดก็ขอมารวมรับการอบรมดวย และหวังวาปตอ ๆ ไป คงจะไดรับ
โอกาสดี ๆ เชนนี้บาง 
 
 ในการทาํโครงการครั้งนี้ เกดิความรวมมือขึ้น ตั้งแตในสวนกลางซึง่มีการคยุกนั 
เสนอตั้งคณะทํางานและมอบหมายหนาที ่รวมทั้งทีมงานทั้ง 10 จังหวัด มีการคุยกนันอก
รอบ/อยางไมเปนทางการ และใชเวทีอ่ืน ๆ ที่มีโอกาสไดพบกัน พูดคุยกัน ในการดําเนิน
โครงการ สิ่งสําคัญ คือการไดคุยกันบอย ๆ ทําใหทุกอยางคลี่คลาย และมีมุมมองในการ
ทํางานที่กวางและชัดเจนมากขึ้น  ดังน้ัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 โทรไปคุยบอย ๆ …เม่ือเร่ิมลงมือทํางานการใหขอมูลรวมทั้งการพูดคุยทํา
ความเขาใจเปนเรื่องสําคัญ ตองรูประเด็นที่ตองการเห็นคืออะไร พ้ืนที่ 10 จังหวัด จะได
ดําเนินไดถูกตองตรงประเด็น ดังนั้นตองคุยซักถามและทําความเขาใจ ทําใหรูสึกด ีๆ และ
อบอุน 
 
 คอยซักถามปญหา …สอบถามความเปนไปไดของโครงการ การสนับสนนุ
ของผูบังคับบญัชามีหรือไม ปญหาอ่ืน ๆ มีอะไรบาง ตองการใหชมรมชี้แจงอะไรเพิ่มเติม

“โทรไปคุยบอยๆ  คอยซักถามปญหา 
ใหกําลังใจ ติดตามสิ่งดีๆ และหาเวลาไปดู” 

แนวคิดในการทํางานที่วางไว

และควรจะดําเนินการตอไปคือ 
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หรือเปลา หรือตองการความชวยเหลืออะไรบาง ตองคอยดูแลและใสใจ เพราะบางครั้ง
นอง ๆ เกรงใจ 
 
 ใหกําลังใจ  ...ชื่นชมการทํางานและแสดงความรูสึกทีดี่ ๆ ทั้งปลอบใจ งานนี้
ไมใชเรื่องยากแตเปนโอกาสอันดีที่พวกเราจะไดแสดงฝมือกันในการทํางานภายใตบทบาท
ของชมรม เพราะแนใจวาพวกเราทันตาภบิาลมีดี ๆ ในตัวมากมายเพียงแตโอกาสการจะ
ไดแสดงนั้นมีนอยมาก  ดังน้ัน งานนี้ก็ถือวาเปนเวทีอีกแหงหน่ึงที่ทําใหทันตาภบิาลไดมี
โอกาสในการแสดงฝมือการทํางาน  
 

 ติดตามสิง่ดี ๆ ...สิ่งที่ไดรับตอบกลับมาคือความสาํเรจ็ของโครงการที่นาชื่นใจ  
ซ่ึงถามีโอกาสก็สามารถไปตดิตามดูได การรายงานผลการดําเนินงานที่ตามมาคือการบรรลุ
ตามวตัถุประสงคและไดเปาหมายตามทีต่องการ ซ่ึงในความเปนจริงสามารถปฏบิัติงาน
ไดมากเกินกวาเปาหมายที่วางไว แตน่ันคือสิ่งที่พ้ืนที่ตอบมาตามระบบการรายงานที่กําหนด 
จึงมีการลงไปติดตามดู เพ่ือจะไดนํามาเลาสูกันฟงไดอยางชัดเจน และเปนการไปเยีย่มเยียน 
เพ่ือดูแลทุกขสุขกันอยางแทจริง ไดดู ไดรู ไดเห็น วาคนในพื้นที่เขาอยูกันอยางไร  
 

 และ หาเวลาไปดู ...การไปดูสิ่งที่เกิดขึน้ ณ พ้ืนที่จริง ใชวาระและโอกาสที่
ดําเนินงานไปกับโครงการอื่น ๆ ไดเปนการบูรณาการไดอยางแนบเนียน เพ่ือเปนการ
ประหยัดงบประมาณ อีกทั้งจะทําใหเกิดการบูรณาการอยางแทจริง สิ่งที่ไดไปพบเจอ คือ
การทํางานแบบพี่นอง การชวยเหลือเอ้ือเฟอกันยังมีใหเห็น ความเปนสายงานดียวกัน 
ทําใหไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานเปนอยางดี   
 

 ขอสังเกตจากการดําเนินโครงการ : โครงการสัมฤทธิ์ผลตามทีต่องการเปน
เพราะ 

• ความเปนทันตาภิบาล 

• การไดสื่อสารถึงกัน ชวยเหลือกัน 

• ความมุงม่ันในการแกปญหาชุมชน 

• ขวัญกําลังใจจากเพื่อนรวมงาน 

• โครงสรางชมรมที่เปนรูปธรรมและมีการบริหารจัดการ 

• ไมปฏิเสธการขอความชวยเหลือ 

• ทํามากไดมาก รูมากขึ้น 

• ม่ันใจวามีความสามารถที่จะทํางาน/โครงการนี้ได 
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• ม่ันใจในทีมงานทั้งสวนกลางและพื้นที ่

• ผูรวมงานทุกคนเปนเพ่ือนกัน 

• มีเครือขายที่เขมแข็งและพรอมใหการสนับสนุน 
 
 แตการทํางานทุกอยางยอมมีจุดออน หรือความรูสึกสบัสนไมแนใจ ดังน้ันถา
สื่อถึงกันแลวการใหกําลงัใจ การพบปะพูดคุยกัน จะทาํใหสิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคหมดไป 
เราจึงตองหาวิธีกําจัดจุดออนเหลานั้น เพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุสูเปาหมายที่
ตองการ                            
 
 จุดออน  ที่พึงระวัง(มีอยางเดียวเทานั้น) ...ขาดกําลังใจ(แมแตความรูสึก)… 
“อยาขาดแคลนกําลังใจ”  และที่กลาววา ทํามากไดมากจริงหรือ ?????  10 จังหวัดมาก
เกินกําลังหรือเปลา ????? 
 
สิ่งที่ไดเรียนรูและสามารถนําไปประยุกตใช/สัจจะธรรม/อุทาหรณสอนใจ จากการ
ดําเนินโครงการ 
 
 ขวัญกําลังใจเปนเรื่องสําคญัในการทํางาน ระบบอาวุโสยังคงอยูและเปนที่พ่ึง
ไดเปนอยางดี ความสามัคคแีละเปนหนึ่งเดียวยังคงมีผลตอการดําเนนิงาน   แรงจูงใจใน
การทํางาน “ทํางานดีมีรางวัล” ความเปนพ่ีนองที่เหนียวแนนจะเอ้ือเฟอและชวยเหลือกัน    
การบูรณาการจะทําใหเกิดงานที่ม่ันคงและยั่งยืน  การพบปะพูดคุยกันบอย ๆ จะเกิดงาน
ที่มีคุณภาพและเครือขายทีย่ั่งยืน  การอบรมนอกสถานที่เปนแรงจูงใจใหเกิดผลสมัฤทธิท์ี่ดี    
บทบาทหลักของทันตาภิบาลคือการสงเสริมปองกัน  โครงสรางชมรมทันตาภิบาลเปน
รูปธรรมและมีแผนการบริหารจัดการ จะเกิดโครงการที่อยางตอเน่ืองและยั่งยืน การสนับสนุน 
จากหนวยงานเปนตวับงชีค้วามสําเร็จ  
 
 แนวคิดดี ๆ ที่ไดจากการทําโครงการ “งานไดผล คนเขมแข็ง เครือขาย
แข็งแรง เพราะแบงปนขอมูล” 
 
 การไดมีโอกาสเขารวมโครงการพัฒนาทันตบุคลากรไทยนั้น นับไดวาสิ่งที่ฝน
ไวเปนจริงแลว ความคิดที่จะใหมีการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลพรอมกันทั้งจังหวัดที่
เปนไปในทิศทางเดียวกันและความตองการที่เหมือนกัน  การหยิบยื่นโอกาสใหกับคนที่
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เขาตองการนัน้ถือเปนการทําบุญอันยิ่งใหญ “ถูกใจผูใหและตองใจผูรับ” การไดรับรูสิ่งที่
เหมือนๆกันเปนโอกาสในการทํางานใหเกิดการพัฒนา อันจะนํามาซึ่งนวัตกรรมใหม ๆ
และในชวงเวลาระหวาง ตค. 50 - พค. 51 การพัฒนาศักยภาพเครือขายทันตาภิบาลเพื่อ
สนับสนุนการสงเสรมิสขุภาพไดดําเนนิการไดตามวตัถปุระสงคและเปาหมายตามที่กาํหนด 
ดังน้ี 
 1. การพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในดานตางๆ ไดแก 
    1.1 การสื่อสารกับชุมชน 
     1.2 การวางแผนและประเมินผล 
  1.3  การวิเคราะหชุมชน 
  1.4  วิทยากรกระบวนการ 
  1.5 กระบวนการ AIC 
  1.6 การสงเสริมสุขภาพแนวใหม 
  1.7 ทักษะการทํางานเปนทีม 
  1.8 การเสริมสรางความเขมแขง็แกชุมชน  
  1.9  การเพิ่มพลังอํานาจ 
  1.10 การเขียนโครงการ 
  1.11 การวิจัย 
  1.12 การจัดการความรู 
  1.13 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 
 2. เกิดโครงสรางชมรมทันตาภิบาลจังหวัดที่มีการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการอยางชัดเจน 
 3. เครือขายการดําเนินงานในพื้นที่ นอกจากทันตแพทยแลว ยังมีเครอืขายที่
สําคัญ ๆ  ไดแก  จนท.สธ., ศพด., ผดด., โรงเรียน,  ครู,  นักเรียน, ผูปกครอง,  อสม., 
อปท.และ ผูสื่อขาวทองถิ่น 
 4. การบูรณาการกับงานอื่น ๆ เชน งานโภชนาการ งานสงเสริมสุขภาพ 
การออกกําลังกาย การจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน 
 5. การสงเสริมสุขภาพในกลุมวัย/setting ไดแก 
  5.1 เด็กวัยกอนเรียน/ศพด. 
  5.2 เด็กวัยเรียน/รร. 
  5.3 วัยทํางาน/สถานประกอบการ 
  5.4 ผูสูงอายุ/ชมรมผูสูงอายุ 
  5.5 ประชาชนทั่วไป 
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  5.6 ผูดอยโอกาส  
 6. สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น       
 
 จากการไปติดตามการดําเนินโครงการในพื้นที่ สิ่งที่เกดิขึ้นที่ไมเคยคาดคิดมา
กอน คือ การดูแลสุขภาพกนัเองในชมรมผูสูงอายุที่ จ.นาน  การจัดการของชุมชนเองใน
เรื่อง ศพด.ปลอดขวดนม ของ จ.นครศรีธรรมราช  เปนตน  
 
 
  
  
 

 
 
 

 
 

 
ความสําเร็จเกิดข้ึนได 
เพราะมีทมีงานที่นารัก 

คอยดแูลเอาใจใส หวงใยกัน 

เปนกําลังใจใหกันและกัน

ตลอดเวลาในการทํางาน  
น่ีคือทีมงานของเรา 
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โ 

แพทยพันธุใหมใสใจชุมชน : การรณรงค

ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและ 
เบาหวานในชุมชน 

 

นักศึกษาแพทยคณุตม จารุธรรมโสภณ 
นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4  ปการศึกษา 2551 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

เกริ่นนํา 
 

    ครงการรณรงคปองกนัควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชุมชน
รักษพรุ เปนโครงการตอยอดจากการเรียนการสอนในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน 1 และ 2 
ของนักศึกษาแพทยชั้นปที ่ 3 ปการศึกษา 2550 จํานวน 29 คน ภายใตความรวมมือ
ระหวางภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และเทศบาลเมืองบานพรุ เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี และสรางเครือขายการดูแลควบคุมปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอยางตอเน่ืองในชุมชน มีระยะเวลาการดําเนิน
โครงการในชวงเดือนกันยายน 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551  
 
การทํางานพหุภาคี : การเริ่มตน คิดถึงการลงมือปฏิบัต ิ
 
 การเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตรชุมชน 1 และ 2 มีรูปแบบ คือ แบง
นักศึกษาในชั้นปออกเปน 6 กลุมยอย มอบหมายพื้นที่เพ่ือสํารวจปญหา และดําเนิน
โครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนภายใตเงินสนับสนุนกลุมละ 6,500 บาทจากคณะ
แพทยศาสตร 
 
 โครงการเริ่มตนจุดประกายโดย ผศ.นพ.กอปรชุษณ ตยัคคานนท อาจารยที่
ปรึกษาไดบอกแนวทางการของบประมาณการดําเนินโครงการจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหนักศึกษามองเห็นความเปนไปไดในการทํา
โครงการที่จะแกไขปญหาของชุมชนไดครบถวน โดยเบื้องตนมีนักศึกษาถึง 3 กลุมที่
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สนใจเขียนโครงการเพื่อของบประมาณดังกลาว แตดวยระเบียบขั้นตอนที่ตองมีการวางแผน
และเขียนโครงการลวงหนา ทําใหเหลือนักศึกษาเพียงกลุมเดียวที่ยังคงแผนการเดิมไว 
 
 เม่ือพิจารณาตามยุทธศาสตรไตรพลังของ สสส. การดําเนินการโดยสวนมากมา
จากภาคปญญา มีอาจารยแพทย และนักศึกษาแพทยเปนผูผลักดันใหเกิดการเปลีย่นแปลง
ในชุมชน ภาคสังคมประกอบดวยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนผูรวม
วางแผนโครงการ รับขอมูลปญหาที่เกิดขึน้ สรางความตื่นตวัในระดับชุมชน นํามาสูกิจกรรม
การออกเยี่ยมชุมชนโดยนักศึกษาแพทย อาจารยแพทยและอาสาสมคัรสาธารณสขุ เพ่ือ
สํารวจปจจัยเสี่ยง คัดกรองโรค และรณรงคเสริมสรางความรูในชุมชน โดยภาคนโยบาย 
คือ เทศบาลเมืองบานพรุไดมีสวนรวมในการกระจายเสียง เขารวมกิจกรรมรณรงคและ
รับรายงานผลการดําเนินงานสูการพิจารณาในระดับสมาชิกเทศบาลตอไป 
 
ความเปนไปไดของการบรูณาการการเรียนการสอนสูการพัฒนาเครือขายสขุภาวะ
ที่ยั่งยืนของชุมชน 
 
 ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะเวลา 4 เดือน พบวา อสม.และชุมชน
ยังคงมคีวามตืน่ตวัในการปองกันควบคุมโรค มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรบัประทาน
อาหาร และการออกกําลังกายในทางทีดี่ขึ้น แตก็ไมพบการรวมกลุมเพ่ือออกกําลังกาย
อยางเปนทางการ 
 
 จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหพบวาแตละภาคสวน ลวนมีขอจํากัดในการ
ทํางาน เชน นักศึกษาแพทยมีเวลาการดําเนินการจํากัด และอาจขาดประสบการณและมี
ความหลากหลาย อาจารยแพทยมีภาระงานหนักไมสามารถควบคุมคุณภาพงานไดโดย
ละเอียด อสม.ที่เขารวมอาจมีทักษะและองคความรูจํากดั และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ดําเนินงานภายใตระบบราชการ อาจใหความชวยเหลือไดจํากัด  ดังน้ัน แตละภาคสวน
ตองนําองคประกอบ หรือทุนดานตาง ๆ ที่ตนเองมีมาเติมเต็มองคประกอบที่ภาคอื่น ๆ 
ขาดไป ทั้งกําลังบุคคล กาํลังทรัพย ความรู ทักษะ เวลา และแรงจูงใจ เพ่ือใหการ
ดําเนินการประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 
 แนวทางการนําเอาการเรียนการสอนมาเปนเครื่องมือในการสรางสุขภาวะใหแก
ชุมชนนั้นสามารถเปนไปได หากแตจะมีขอจํากัดและอุปสรรคที่ตองเผชิญหลายดาน 
ตองยอมรับ ปรับเปลี่ยนการทํางานและความคาดหวังตามขอจํากัดดังกลาวใหได โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งนกัศึกษาแพทยที่จะมีการปรบัเปลีย่นตามปการศึกษา กจ็ะมีความสนใจ แรงจูงใจ 
ประสบการณ ทักษะความสามารถแตกตางกันไป เพ่ือแกไขจุดบกพรองดังกลาว นักศึกษา
แพทยจึงตองเปนผูทีใ่ฝเรียนใฝรู มีความเขาใจที่ถกูตองในการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
และมีเจตนารมณที่ดีตอบทบาทการเปนผูดูแลสุขภาพอยางเปนองครวม และทายที่สุด
การดําเนินงานบางสวน ก็อาจไมประสบผลสําเร็จตามทีว่างแผนไวทั้งหมดทุกประการ และ
พบปญหาอุปสรรคมากมายแตกตางไปตามชุมชนและกลุมนักศึกษา ทุกภาคสวนจึงตอง
มีความเขาใจในหนาทีข่องตน และมีความเชื่อม่ันที่จะปฏิบตัติามหนาที่ของตนอยางดีที่สุด 
ทายที่สุดแลวการรณรงคสรางเครือขายสขุภาพในชุมชนภายใตกรอบการเรียนการสอนก็
นาจะเปนสวนหนึ่งของการสรางเสริมสุขภาวะใหแกชุมชนอยางยั่งยืนได 
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เ 

เครือขายสรางเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา

เครือขายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย 

 

นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกลุ    
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

นิยามความหมายของแนวคิดตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
   
    ครือขาย (network) คือ กลุมขององคกรตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
โดยการประสานความรวมมือดวยวิธีการทําความตกลงกันดวยความสมัครใจ หรือไมใช
การดําเนินการผานสายการบังคับบัญชาที่เปนทางการ  ซ่ึงลักษณะที่สําคัญของเครือขาย
ประกอบดวย  

1. หนวยยอยที่มีการดําเนินงานที่เปนอิสระตอกัน  
2. มีการเชื่อมโยงระหวางหนวยยอยเหลานั้น  
3. มีคานิยมรวมกัน มีเปาหมายและกรอบแนวคิดเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึง

เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใหหนวยยอย ๆ เหลานั้นไดอยูรวมกัน และมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน
แบบพลวัตรและตอเน่ือง  
 
 เครือขายอาจมีชื่ออ่ืน ๆ ที่ใกลเคียง อาทิเชน ภาคี (stakeholder)  พันธมิตร 
(alliances) เปนตน 
 
 งานอาชีวอนามัย (occupational health) หมายถึง งานที่ดําเนินการเพื่อ
คุมครองและสรางเสริมสขุภาพและความปลอดภัย การอยูดีของบุคลากรทีป่ระกอบอาชพี 
ตลอดจนการปรับงานใหเขากับความสามารถของคนเพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย
และใจ  
 
 ดังน้ันเครือขายอาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย (Occupational Health 
Network in Medical Schools) จึงหมายถึงกลุมของโรงเรียนแพทยแตละแหงที่มีการ
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ดําเนินงานดานอาชีวอนามัย และ/หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลบุคลากรที่ทํางาน
ในโรงเรียนแพทยรวมกัน โดยการประสานความรวมมือกัน 
 
แนวทางในการดําเนินงานของเครือขาย 
 

1. มีการแสวงหาผูที่มีความสนใจหรือความตองการเหมือนกัน สามารถทํางาน
รวมกนัแบบเครือขายเพ่ือประโยชนรวมกนั เชน มีการใชทรัพยากรรวมกัน มีการสนบัสนนุ
ชวยเหลือกิจกรรมของหนวยยอย เพ่ือการพฒันาในภาพรวมตอไป 

2. มีการแลกเปลีย่นประสบการณ เรียนรูรวมกัน หรือกอใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน มีการใหคําปรึกษา แนะนํา และรบัฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 

3. การเขารวมเครือขายควรเปนความสมัครใจ ไมเปนการบังคับ โดยทกุฝาย
มองเห็นประโยชนและไดประโยชนรวมกัน  สําหรับการเชื่อมโยงสมาชิกในเครือขาย 
ใชวธิีการทั้งแบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ และการเชื่อมโยงกันนั้นควรจะเปนใน
แนวระนาบหรือแนวราบมากกวาแนวดิ่ง 

4. มีการแสวงหาพันธมิตรใหม ๆ มาเขารวมในเครือขาย เพ่ือใหเครือขายเติบโต
ขยายตวัมากขึ้น 

5. ควรมีการประเมินผลการดําเนินการของเครือขายเปนระยะ ๆ และพิจารณา
ปรับปรุงเครือขายตอไป อยางตอเน่ือง 
 
รูปแบบของเครือขาย 
 
 ลักษณะการดาํเนินงานของเครือขายอาชวีอนามัยในโรงเรียนแพทย เกิดขึ้นจาก
ความสนใจรวมกัน เปนการรวมตัวของแตละโรงเรียนแพทย เพ่ือดําเนินกิจกรรมหรือ
ประสานงานตามกรอบแนวคิด หรือความสนใจของงานดานอาชวีอนามัยในแตละโรงเรยีน
แพทย และแตละกลุมคน อาทิเชน ความสนใจในเรื่องการเรียนการสอนดานอาชีวอนามัย
ของกลุมอาจารยแพทย ความสนใจเรือ่งการตรวจวดัสิ่งแวดลอมในกลุมพยาบาลอาชีว 
อนามัย  ความสนใจเรื่องโปรแกรมฐานขอมูลสุขภาพของกลุมผูบรหิาร  เปนตน 
 
 การขบัเคลื่อนเครือขายใชความสัมพันธแบบแนวราบ (horizontal relationships) 
สําหรับการจัดกิจกรรมแตละครั้งจะมีลักษณะของการประสานเชื่อมโยง หรือหมุนเวียนกัน
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เปนเจาภาพในการดําเนินการตาง ๆ ในบรรดาโรงเรียนแพทยทั้งหลายที่เขารวมอยูใน
เครือขาย โดยเนนการประสานเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกบัโรงเรียนแพทยอ่ืน ๆ 
แตมีคณะแพทยศาสตร มศว. เปนศูนยกลางในการดําเนินงานของเครือขาย (network 
center) หรือเปนแกนประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในภาพรวม  
 
ข้ันตอนในการสรางเครือขาย 
 

1. สํารวจภาวะทนุทางสงัคม (social capital) โดยการทํางานของผูเริ่มตั้ง
เครือขาย ควรเริ่มจากจุดที่ตนเองรูจัก เชน เปนเพ่ือนที่เรียนสาขาเดียวกัน เปนเพ่ือนที่
เคยไปอบรมรุนเดียวกัน เปนอาจารย/ลูกศิษย เปนรุนพ่ีรุนนอง เพ่ือใหงายในการจัดตัง้
เครือขาย และมีแนวคิดที่เปนไปในทศิทางเดียวกันใหมากที่สุดกอน 

2. ขยายแนวคิดเกี่ยวกับ “การสรางเครือขาย” เม่ือกลุมคนของแตละโรงเรียน
แพทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเครือขาย และประโยชนที่จะไดรับจาก
การสรางเครือขายนั้นจะตองมีการรวมกันกําหนดกรอบแนวคิดของการสรางเครือขายให
ชัดเจน แตควรกําหนดเปนประเด็นตาง ๆ ที่กวาง ๆ ไวกอน เพ่ือจะไดรวบรวม
ผูเกี่ยวของของแตละโรงเรียนแพทยที่อยูในเครือขายไดกวางขวางและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น   

3. สําหรับหลักการในการกําหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของเครือขาย  
มีดังน้ี 

3.1 ศึกษาทบทวนบริบทของการสรางเครือขาย เชน 
- มีผูดําเนินการในประเด็นที่จะนํามาสรางเครือขายนี้อยูบางหรือไม 
- มีผูดําเนินการเครือขายแลวหรือไม หรือถามีเครือขายที่มีอยูอาจจะ
ไมสมบูรณ เชน ไมมีระบบในการประสานงาน ไมครอบคลุมหรือ                      
ไมมีเปาหมายชัดเจน 

- จะตองสรางเครือขายใหม หรือพัฒนาเครือขายเดิมใหดีขึ้น แบบใด
จึงเหมาะสม 

- ใครควรเปนสมาชิก 
- สิ่งจูงใจหรือความตองการอะไรที่จะชวยชกันํา หรือผลักดันใหเขา
รวมเปนเครือขาย และสิ่งทีอ่ยากใหเครือขายดําเนินการรวมกัน 

3.2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการสรางเครือขาย ถามีหลาย
ขอใหมีการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น 
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4. รวบรวมรายชือ่ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาชื่อหนวยงาน บทบาท ภารกิจ
หรือหนาที่ ซ่ึงหนวยงานทีจ่ะมารวมเปนเครือขาย อาจจะมาจากหลาย ๆ สวนงาน ที่อยู
ในโรงเรียนแพทยเดียวกนัก็ได 

5. จัดตั้งเครือขาย และกาํหนดกรอบการบริหารจัดการ รวมทั้งการติดตอ
ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงเครือขาย การบริหารจัดการควรจะมีความยืดหยุนและไมควร
ติดกรอบการบริหารตามสายงานการบังคบับัญชาขององคกร ควรจะมีการพิจารณาถึง
ประเด็นการจดัหางบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะมาใชในการดําเนินการของเครือขาย
ในระยะยาวดวย 

6. ทําการรวบรวมที่อยูของสมาชิกในเครือขาย หลังจากที่ไดรวบรวมผูที่มี
ความสนใจทีจ่ะเขารวมในเครือขายแลว ควรจะมีการจัดทําเอกสารเพื่อรวบรวมรายชื่อ 
และที่อยูของสมาชิกเพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานในครั้งตอ ๆ ไป รวมทั้ง
เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกในเครือขายสามารถติดตอประสานงานกันเองตอไปดวย 

7. ในการประชุมเครือขายในครั้งแรกเม่ือเริ่มกอตั้งน้ัน ควรจะมีการจัด
แถลงการณใหสมาชิกในเครือขายไดทราบถึงกรอบแนวคิดของการจัดตั้งเครือขาย 
หลังจากนั้นควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดรวมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามถึงประเด็น
ตาง ๆ 

8. การแนะนาํสมาชิกเครือขายคร้ังแรก ควรมีการเลือกผูทีรั่บผิดชอบที่ชดัเจน
เพ่ือใหเกิดการดําเนินการแบบตอเน่ือง อาจจะเปนคนเดยีวกับผูที่ดําเนินการจัดตั้งเครือขาย 
หรือเลือกมาจากสมาชิกในที่ประชุมก็ได 

9. การดําเนินการและบริหารจัดการเครือขายนั้น  ควรมีการดําเนินกิจกรรม
ตามเปาหมายของเครือขาย หรือคนหาประเด็นที่สนใจรวมกันมาจัดกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรม
อาจจะเปนการจัดเวทีประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลหรือจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมกัน  ซ่ึง
ผูรับผิดชอบเครือขายจะตองเขามารวมในการบริหารจัดการเครือขายใหมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

10. การติดตอสื่อสารและการเผยแพรขอมูลของเครือขาย  ซ่ึงกิจกรรมหลัก
อยางหนึ่งที่จะตองมีการดําเนินการเพื่อเชื่อมโยงเครือขายไว คือ มีการติดตอสื่อสารและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของเครือขายใหแกสมาชิก รวมทั้งหนวยงานอ่ืน ๆ ที่อยูนอก
เครือขาย ไดรับทราบ อยางตอเน่ือง  
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11. ถาเครือขายเห็นวาสมาชิกบางสวนในเครือขายมีลักษณะคลายคลึงกัน 
เชน มีวิชาชีพเดียวกัน ควรสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันเปนเครือขายยอย ๆ และใน
อนาคตสามารถผลักดันใหเปนเครือขายใหมตอไปได หรือเกิดการเติบโตแตกหนอออกไป
ไดอีก  
 
คุณประโยชนของเครือขายอาชีวอนามัย 
 
 การเกิดเครือขายอาชีวอนามัย ทําใหเกดิประโยชนตาง ๆ มากมาย ซ่ึงเปน
คุณประโยชนทั้งในระดับภาพรวม และประโยชนที่แตละโรงเรียนแพทยไดรับจากการเขา
รวมเครือขาย ซ่ึงพอจะสรุปประโยชนสําคญั ๆ ที่เกิดขึน้  ดังน้ี 

1. ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนแพทยในลักษณะแนวราบ 
(horizontal) 

2. ทําใหเกิดการประสานงานกันระหวางโรงเรียนแพทย เกิดความรวมมือระหวาง
โรงเรียนแพทยในการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ทาํใหเกิดพลังทวีคูณ (synergy) 

3. หลีกเลี่ยงการทํางานอาชีวอนามัยที่ซํ้าซอนกัน ลดคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. สงเสริมการจัดบริการหรือชวยทําใหการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยของ
แตละโรงเรียนแพทยดีขึ้น 

5. สงเสริมและตอบสนองตอวัตถุประสงคของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (กสพท.) ซ่ึงเปนองคกรในระดับนโยบายของกลุมโรงเรียนแพทย  
 
สรุป   
 
 การดําเนินงานในลักษณะเครือขาย กอใหเกิดประโยชน ทั้งในระดบัภาพรวม 
หรือระดับสังคม และในระดับหนวยงานขององคกรสมาชิกที่อยูในเครือขาย ซ่ึงกลยุทธ
และแนวทางการดําเนินการที่นํามาใช ขึ้นอยูกับประเด็นที่นํามาจัดทําหรือขับเคลื่อน
เครือขาย ทัง้น้ีการดําเนินการที่ไดผลด ี ควรใชประสบการณคนหาชองวางของประเด็น
น้ัน ๆ รวมกับการใชทุนสังคมที่มีอยู เพ่ือทําใหงายตอการดําเนินเครือขาย หรือทําให
การทํางานของเครือขาย หรือการขยายเครือขายประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น 
 



80 เร่ืองเลา….เปลี่ยนโลก : ความรูจากการทาํงานสรางเสริมสุขภาพในบรบิทสังคมไทย 

เครือขายหลากหลายประเภทและผลลัพธที่เกิดขึน้ 

    

กิตติกรรมประกาศ 
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อาชีวอนามัยในโรงเรียนแพทย 
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