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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

โรคเอดสเปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึ่งของตําบลบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ จาก
ปญหาความตองการความตอเนื่องของการดําเนินงาน การขาดงบประมาณสนับสนุนการทํางาน 
ระบบการดูแลยังไมครอบคลุมความตองการดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ของผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส ปญหาจากขอมูลที่ไมทราบจํานวนที่ชัดเจนของกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเนื่องจากมีการ
ซอนเรน ไมกลาเปดเผยตัวเอง ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีการเปดเผยตัวเมื่อมีอาการของโรคเอดสที่
รุนแรง หรือพบเมื่อเสียชีวิตแลว จึงเปนปญหาสําคัญของผูปฏิบัติงานที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลการ
เจ็บปวย แมวาจะมีระบบการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสของระดับอําเภอที่หนวยงานรับผิดชอบหลัก
คือโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ซึ่งมีการจัดตั้งศูนยบริการผูปวยกลางวัน (Day care center) มีการ
รวมกลุมใหคําปรึกษา การตรวจรางกาย ตรวจเลือดหาคา CD4 การจายยาตานไวรัส มีการทํางานที่
เปนเครือขายการทํางานรวมกันระหวางอําเภอโดยการดูแลดานสุขภาพและสวัสดิการสังคม แต
อยางไรก็ตามยังพบวา กระบวนการดังกลาวยังไมสามารถตอบสนองตอการแกปญหาไดอยาง
ครอบคลุม ผูปฏิบัติงานจึงเกิดแนวคิดการใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีการดูแลกันเอง โดยการพัฒนา
เปนเครือขายแกนนําผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีศักยภาพเพื่อรวมกันดูแลชวยเหลือสมาชิกในระดับ
ตําบล จากความคิดที่วา “คนที่ประสบดวยตัวเองจะรูและเขาใจปญหามากกวาผูอื่น” 
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ดังนั้น เพื่อเปนการเรียนรูกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน ของ
ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ พรอมท้ังเกิดการสังเคราะหบทเรียนเพื่อเปน
แบบอยาง และนําไปสูการพัฒนาระบบรูปแบบการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในพื้นที่อื่น จึงไดทําการ
ถอดบทเรียนและทําการสังเคราะหตามกรอบการสังเคราะหใน 5 สวน ไดแก 1)กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 2)เปาหมายของการดูแล  3)รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  4)บทบาทหนาที่
องคกรและภาคี และ 5)เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ดังรายละเอียด 

 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม    

1.1   กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  เปนกระบวนการพัฒนาตอยอดแนวคิดการพัฒนา
แกนนําผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสจากโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค หลักคิดของการพัฒนานวัตกรรมคือการ
พัฒนาระบบการดูแลที่ตองการใหมีการดูแลผูปวย/ผูติดเชื้อในเชิงมิติทางสังคมวัฒนธรรมใหคนที่ 
มีประสบการณเดียวกันดูแลกันเอง เปนการพัฒนาและใชศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหเปน
ทุนทางสังคมถายทอดประสบการณการดําเนินชีวิตใหสังคมไดเรียนรูเพื่อเปนอุทาหรณในการ
ปองกันการติดเชื้อและการดําเนินการเพื่อใหสังคมเขาใจและยอมรับในตัวผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  

1.2   วิธีการทํางานขององคกรและภาคี  การทํางานขององคกรและภาคีในการพัฒนา
นวัตกรรมเปนการทํางานรวมกันระหวาง 1) โรงพยาบาลบําเหน็จณรงคทําหนาที่บริการเนนการ
รักษาดวยยาตานไวรัส การทํากลุมใหคําปรึกษา การสงตอขอมูลผูติดเชื้อเพื่อการติดตามดูแลใน
ระดับพื้นที่ การเปนผูประสานเพื่อขอความชวยเหลือดานสวัสดิการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
การรวมพัฒนาศักยภาพแกนนําเพื่อนชวยเพื่อนและสมาชิก 2) ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนเปน
เจาภาพหลักของการทํางานเชื่อมประสานทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาทักษะ
แกนนําและสมาชิก 3) แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน และสมาชิกในระดับตําบล เปนกลุมเขารวม
การพัฒนาทักษะและการรวมทํากิจกรรมกับสังคม และ 4) แกนนําเครือขายผูติดเชื้อนอกพื้นที่รวม
ถายทอดประสบการณการทํางานชวยเหลือผูติดเชื้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ 

1.3   กระบวนการเรียนรูการพัฒนา  กระบวนการเรียนรูการพัฒนาเปนแนวคิดที่ตองการ
ใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีการเปดเผยตัวตอชุมชนเพื่อการเขาถึงสวัสดิการและความรูสึกดานจิตใจที่
ตองการใหเกิดการยอมรับจากสังคม ดวยการใหผูที่มีประสบการณเดียวกันดูแลกันเอง การหา
ชองทางในการจัดบริการสุขภาพใหไดรับการดูแลตั้งแตระยะเริ่มแรกของการเจ็บปวยเพื่อยืด
ระยะเวลาของการมีชีวิต สามารถดูแลตัวเองไดโดยไมเปนภาระตอครอบครัวและสังคม กระบวนการ
เรียนรูการพัฒนาเปนการคนหาและใชทุนทางสังคมดวยการใชประสบการณของผูติดเชื้อ/ผูปวย
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เอดสใหสามารถดูแลกันเองโดยมีกระบวนการ 1) การสรางและพัฒนาทักษะแกนเครือขายเพื่อนชวย
เพื่อน 2) กระบวนการเปดเผยตัวเอง 

ดังภาพเสนทางกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 

• สงพยาบาลอบรมทักษะการ  
ใหคําปรึกษา 

•ใหคําปรึกษา ความรูโรคเอดส
กอนตรวจเลือดในคลินิกฝาก 
ครรภ

2532-36 2541 2545 2549
พ.ศ.

เสนทางกระบวนการพัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน

ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

• ศึกษาดูงานคลินิกคลาย 
เครียดจากรพ.ชัยภูมิ

• นโยบายพัฒนาแกนนํา
อบรมแกนนําจังหวัด/
อําเภอ

• นโยบายรักษาผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส  

• แกนนําเย่ียมผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส         
เยี่ยมติดตามสมาชิก

• ตรวจเลือดหาคา CD4 จายยาตานไวรัส
• แลกเปล่ียนขอมูลเรื่องการกินยา
การปฏบัิติตัว

• พยาบาลจัดกลุมใหคําปรึกษา

• แลกเปลี่ยนประสบการณ
• กลุมดูแลกันเอง
• สรางความเขาใจกับชมุชน
• การเปดเผยตัว

•อัตราความชุกการติดเช้ือใน
หญิงตั้งครรภของประเทศไทย
มีแนวโนมสงูขึ้นจากรอยละ  
0.12 เปน 2.09
• นโยบายคนหาผูติดเชื้อใน 
กลุมหญิงตั้งครรภ

•นโยบายดูแลผูติดเชื้อ /
ผูปวยเอดสในสถาน
บริการและชุมชน

• เปดศูนย day care  ใน รพ.
บําเหน็จณรงค แนวคิด “ผูติด 
เชื้อหัวอกเดียวกันมาคุยกัน”

• ใหคําปรึกษา ตรวจเลือด จาย
ยาบํารุงเดือนละ 1 ครั้ง

• ใหความรูเก่ียวกับโรคเอดส 
เนนการปองกันในชุมชน

• การดําเนินงานแกนนําระดับ อําเภอขาดความตอเนื่อง
• ขอมูลผูติดเช้ือสะสมอําเภอ บําเหน็จณรงค 139 คน
, ตําบลบานชวน 22 คน
• แนวคิดพัฒนาแกนนําผูติดเชื้อ/ ผูปวยระดับตําบล 

2550

•จัดทํานวัตกรรมพัฒนาแกนนํา
 เครือขายผูติดเช้ือระดับตําบล

 
 

2. เปาหมายของการดูแล   

2.1   ประชากรเปาหมาย  การพัฒนานวัตกรรมมีกลุมเปาหมายที่สําคัญคือ ผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส โดยอาศัยการรวมพลังของแกนนําเครือขายเพื่อทําใหเกิดความเขมแข็งทั้งในระดับ
บุคคลและกลุมเครือขาย 

2.2   ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่  ปญหาและความตองการการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส เปนการศึกษาปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 4 ประการคือ 1) การเจ็บปวยและภาวะ

เสี่ยง กลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีปญหาการเจ็บปวยและภาวะเสี่ยงที่สําคัญคือ การเจ็บปวยที่เกิด
จากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ปญหาดานจิตใจถือวาเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากปญหาโรคเอดสมี
ความไวตอการรับรู การยอมรับ ความรูสึกของผูปวย ครอบครัวและสังคม สงผลเกิดใหภาวะเครียด
วิตกกังวลไดหากไมไดรับการดูแลที่เหมาะสมจากบุคลากรสุขภาพและสังคมสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
2) วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ  พบวาความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ส่ิงแวดลอม สังคม 
ฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสสวนใหญมีปญหาดานฐานะ



 

 
กรณีศึกษา 6 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

เศรษฐกิจที่ตองดิ้นรนเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไมมีเวลาออกกําลังกาย หรือขาดโอกาสในการ
เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ดังกรณีเด็กที่ติดเชื้อเอดสจากแมอาศัยอยูกับตายายมีฐานะ
ยากจน บางวันไดรับอาหารไมครบตามมื้อหรืออาหารที่ไดอาจมีคุณคาไมเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย 3) สิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ เปนผลจากสังคมบางสวนยังไมเขาใจ
และไมเปดใจยอมรับในสภาพของการเจ็บปวย ผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสบางรายกลัวการไมยอมรับจาก
สังคมและครอบครัว ทําใหไมกลาเปดเผยตัว อยูอยางหลบซอนกลัวสังคมรังเกียจทําใหไมสามารถ
เขาถึงขอมูลการดูแลสุขภาพ ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสุขภาพ และ 4) การเขาถึงบริการ

สุขภาพ มีการจัดบริการในกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยมีการจัดตั้งศูนยบริการกลางวัน (Day 

care center) ลักษณะเปนการบริการเบ็ดเสร็จภายในศูนย เปนการจัดบริการที่เอื้อตอการเขาถึง
บริการสุขภาพโดยผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสที่ไมตองการเปดเผยตัวสามารถเขามารับบริการได ในสวน
ของการดูแลกลุมแมและเด็กที่ตรวจพบมีการติดเชื้อ มีการใหปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ดูแลบุตร การดูแลตนเองและครอบครัว สวนการทํางานของพื้นที่ระดับตําบลเปนการใหคําปรึกษา 
การคนหาผูปวย/ผูติดเชื้อเอดส มีการทํางานเปนเครือขายเชื่อมประสานการทํางาน มีการสงตอ
ขอมูลเพื่อการติดตามการดูแลและใหการชวยเหลือ มีทีมผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสที่ไดรับการพัฒนาเปน
แกนนํามาชวยดูแลติดตามเยี่ยมใหกําลังใจ  

2.3   ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรม

การดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ  การพัฒนานวัตกรรมกลุมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนควรมี
การขยายแนวคิดการทํางานในพื้นที่อื่น ๆ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เปนการทํางานรวมกันระหวาง
เครือขายเพื่อใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีการเขาถึงสิทธิ มีความเทาเทียมและเสมอภาคในการอยู
รวมกันในสังคม มีการพัฒนาสมรรถนะการดูแลตนเอง ดวยการดําเนินการของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
และการสนับสนุนที่เปนลักษณะแบบพี่เล้ียง กระบวนการทํางานของแกนนําเครือขายเพื่อนชวย
เพื่อนเสมือนเปนองคกรหนึ่งในชุมชนที่มีสิทธิในการเสนอแนวทางการทํางานเพื่อการดูแลผูปวย/ 
ผูติดเชื้อ ครอบครัว ในเชิงนโยบายของระดับพื้นที่ ดังตาราง 
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ความตองการการดูแล กิจกรรม/บริการ/โครงการที่ตอบสนอง 

1. การเจบ็ปวยและภาวะเสี่ยง     

• การเจ็บปวยที่เกิดจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสจาก
ภาวะของโรคที่มีผลตอภูมิตานทานของรางกาย
เกิดภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวยไดงายขึ้น 

• ปญหาดานจิตใจ  เกิดภาวะเครียด  วิตกกังวล
เกี่ยวกับ กลัวสังคมไมยอมรับ ไมมีงานทํา ไมมีคน
ดูแลลูก เปนภาระกับครอบครัว 

 

• การเฝาระวังในสวนของการดูแลจากโรงพยาบาล ไดแก 
การตรวจรางกาย การตรวจเลือดหาคา CD4 การทํา
กลุมใหคําปรึกษา 

• การมีสวนรวมจากกลุมแกนนําในการติดตามเยี่ยมให
คําแนะนําเพื่อเฝาระวังการเจ็บปวย  
ใหกําลังใจ 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิกผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดสและระหวางเครือขาย 
แกนนําฯ 

 

2.  วิถีชีวิตที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมสุขภาพ    

• วิถีชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อ การปฏิบติัตัว ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส สิ่งแวดลอมสังคม
ความเปนอยูของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ  

• การรักษาดวยยาตานไวรัสขาดความตอเนื่อง ไมมี
เวลาออกกําลังกาย รับประทานอาหารไมครบตาม
ม้ือ ขาดคุณคาทางโภชนาการ 

 

• พัฒนาศักยภาพผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีความรู
เกี่ยวกบัโรคเอดส  

• แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลตนเองระหวาง
สมาชิกและเครือขายแกนนําฯ  

 
 

3. ส่ิงแวดลอมและภาวะคุกคามดาน 
    สุขภาพ 

• สังคมไมเปดกวางยอมรับในสภาพของการ
เจ็บปวย  

• ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสบางรายกลัวการไมยอมรับ
จากสังคมและครอบครัว  

 
 

• พัฒนาแกนนําเครือขายเพือ่นชวยเพื่อนระดับตําบลเพื่อ
ติดตามเยี่ยมสมาชิกที่บาน  

• การเสริมพลัง สรางความมั่นใจและสรางความเขาใจ
กับสังคม เปดโอกาสในมีการทํากิจกรรมรวมกับสังคม 

เชน การเลาประสบการณ 

 4. การเขาถึงบริการสุขภาพ  

• ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไมกลาเปดเผยตัว อยูอยางหลบ
ซอน กลัวสังคมรังเกียจ ขาดโอกาสในการเขาถึง
บริการสุขภาพ การไดรับสวัสดิการที่พึงไดจากสังคม
รวมถึงบางรายขาดโอกาสในการเขาถึงระบบ
การศึกษา 

 

• ทีมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไดรับการพัฒนาเปน 
แกนนํามาชวยดูแลติดตามเยี่ยมใหกําลังใจ 

• การสนับสนุนเพือ่การเปดเผยตัวทีมี่ผลดีตอการดูแล
ตนเองทั้งดานสุขภาพและสวัสดิการเบี้ย 
ยังชีพ 
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2.4   กระบวนการสรางเปาหมายรวม การสรางเปาหมายรวมของการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เปนการพัฒนาศักยภาพโดยการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การพัฒนา
ทักษะการใหคําปรึกษา การจัดกลุมใหคําปรึกษา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกและ
เครือขายอื่น การสรางกิจกรรมการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก กระบวนการทํากิจกรรมเพื่อให
สังคมเกิดความเขาใจ โดยการทํางานรวมระหวางโรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนใน
บทบาทของการเปนผูใหบริการและการเปนพี่เล้ียงสนับสนุนการทํางานของแกนนําเครือขายเพื่อน
ชวยเพื่อน  

 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน    

3.1   การรวมตัวของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในพื้นที่ การเขารวมโครงการดวยความสมัคร
ใจ ทําใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส “เห็น” ผูที่มีความเจ็บปวยเชนเดียวกัน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการ
รวมตัวกันของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยปรากฏใหเห็นผลลัพธที่เกิดจากการรวมตัวกันในเรื่อง  
1) การเปดเผยตนเองตอสังคม ทําใหเกิดผลดีในการดูแลสุขภาพตนเองมากกวาการเก็บไวเปน
ความลับ การเปดเผยตนเองทําใหรูสึกโลง ไมอึดอัดใจ ไดรับความรวมมือจากครอบครัวในการ
แสวงหาความรูมาชวยดูแล ไดรับสวัสดิการเปนเงินเบี้ยยังชีพ ทําใหมีการเปนอยูที่ดีขึ้น  2) การมี

เพื่อน “พวกเดียวกัน” สะทอนใหเห็นการรวมตัวกันของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสอยางเปดเผย ทําใหรู
วาไมใชตนเองเทานั้นที่เปนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส แตยังมีคนอื่นๆ ซึ่งถือวาเปน “พวกเดียวกัน”   
3) การไดรับสวัสดิการจากระบบการดูแลที่มีอยู หากผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีการเปดเผยตนเอง
ตอสังคม จะไดรับสวัสดิการทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ ในระดับอําเภอมี “ศูนยเฉลิมพระเกียรติ” 
ใหการชวยเหลือเปนเงินประเดิมเพื่อเปนกําลังใจ หลังจากนั้นจะไดรับการชวยเหลือเปนเงิน
สวัสดิการจากระดับอําเภออยางตอเนื่องโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3.2   การพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  ไดแก 1) เสริมความรูความเขาใจ

ในโรคที่เปนอยู  โดยผูดําเนินโครงการไดจัดใหมีการอบรมใหความรูเร่ืองโรคเอดส มีการอธิบาย
ความรูเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เขาสูรางกายและกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกาย และ 
2) การเรียนรูแบบคนตอคน การจัดอบรมใหความรูไดมีการใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดสะทอน
ประสบการณการดูแลตนเอง ซึ่งผูเขารวมกระบวนการไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแล
ตนเองโดยการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกตอง การกินอาหารที่มีประโยชน การออกกําลัง
กาย  การกินยา  การจัดการกับความเครียด  การดูแลตนเองไมใหปวยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส  
เปนตน  
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3.3   กิจกรรมการดูแลแบบ  “เพื่อนชวยเพ่ือน”   ตลอดกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
สะทอนใหเห็นแนวคิดของการดูแลแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน”  ทั้งนี้มีแนวคิดที่ตองการใหมีการจัดตั้ง
กลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสขึ้นในระดับตําบล   โดยการคนหาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเพื่อมาเปนแกนนํา 
ซึ่งมีการคาดหวังวานาจะทําใหเกิดการดูแลในระหวางกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในพื้นที่ตําบลบาน
ชวนและสามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกับเครือขายการดูแลของพื้นที่อื่นไดดวย  

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  

4.1    กลุมเครือขายแกนนํา  มีบทบาทของการมีสวนรวมในการพัฒนาแกนนําเครือขาย 
และการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  

4.2 กลุมหนวยบริการสาธารณสุข หนวยบริการสาธารณสุขที่รวมเปนภาคีในการพัฒนา
นวัตกรรม ไดแก สถานีอนามัยบานชวน และโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคเปนหนวยงานหลักของการ
ดูแลสุขภาพ ทําหนาที่  1) จัดใหเกิดกระบวนการเรียนรู โดยการจัดใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดมี
โอกาสพบกัน รวมคิด รวมทํา ผานกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการเรียนรูตางๆ เชน การประชุม  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก การเรียนรูจากแบบอยางที่ประสบความสําเร็จ เปนผูอํานวยความ
สะดวก และจัดสิ่งแวดลอมใหกลุมเกิดการเรียนรูกันเอง 2) การเปนพี่เลี้ยงใหกับแกนนํา

เครือขาย ในเรื่องการจัดกระบวนการ การจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการ เปนที่
ปรึกษาและเสริมพลังการทํางาน เพื่อใหแกนนําเครือขายมีความเขมแข็ง สามารถจัดกระบวนการ
กลุมของตนเองได 3)การเปนผูประสานงาน เพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
การประสานระหวางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานและการประสานเพื่อใหสมาชิกแกน
นําเครือขายทํากิจกรรมรวมกัน  
 

5. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  

เงื่อนไขและปจจัยความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสรางสุขภาพชุมชน เกิด
แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนในระดับตําบล ไดแก การใชปญหาสุขภาพและความตองการของ
ผูปวยและผูติดเชื้อเอดสเปนตัวตั้ง   การสรางและพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายแกนนําเพื่อน
ชวยเพื่อน การสรางแนวคิดการมีสวนรวมขององคกรและภาคี และการมีระบบพี่เล้ียงหนุนเสริมการ
ทํางาน 
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน” ของศูนย
สุขภาพชุมชนบานชวน ตําบลบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ใชกรอบวิธีคิดดังนี้ 

 

1.  กรอบวิธีคิดในการศึกษา 

เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  
1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแล 

3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน (กลไก วิธีการ หรือ ลักษณะของกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน) 

4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี (ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) 
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  

2 สวนไดแก 1) ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2) ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2.  ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม “แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพ่ือน” ของศูนย
สุขภาพชุมชนบานชวน ตําบลบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ คร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  

- สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค 
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- หัวหนางานผูปวยใน โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค 
- หัวหนางานหองคลอด โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค 
- พยาบาลวิชาชีพประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน 

- พยาบาลวิชาชีพประจําศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค 
- ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  
เปนตน 

 

3.  วิธีการเขาถึงขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม  โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการปฏิบัติจริงในการพัฒนา

นวัตกรรมระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนกิจกรรมสะทอนขอมูลและ
ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและการพัฒนาแกนนํา
เครือขายเพื่อนชวยเพื่อนของตําบลบานชวน 

2) การสัมภาษณเชิงลึก  ทั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ เกี่ยวของตางๆ  ไดแก 
ผูรับผิดชอบโครงการ  สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค หัวหนางานผูปวยใน หัวหนา
งานหองคลอด  หัวหนางานแมและเด็กโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค พยาบาลวิชาชีพ
ประจําศูนยสุขภาพบานชวนและผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 

3) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูเขารวมปฏิบัติการจริง  
4) การสังเกตการณทํากลุมใหความรู แลกเปล่ียนประสบการณของสมาชิกกลุมแกนนํา

เครือขายเพื่อนชวยเพื่อน 

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจนเอกสาร
การเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) และการวิเคราะห
สรุปประเด็น (Thematic analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใชแผนผัง
ความคิด (Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 
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5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการ

ตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี  และการใชนักวิจัย 

หลายคน 

2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบกับ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยได
เทานั้น 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่  กระบวนการพฒันานวัตกรรม 
 

นวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน ของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน ต.บานชวน   
อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ เปนกระบวนการพัฒนาตอยอดแนวคิดนโยบายพัฒนาแกนนําผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสของอําเภอบําเหน็จณรงค ที่มีการดําเนินการนอกเหนือจากการดําเนินการในปจจุบัน 
ที่เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับ การดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส การเฝาระวังการติดเชื้อจากโรค 
ฉวยโอกาส  การสนับสนุนดานสวัสดิการที่ เปนเบี้ยยังชีพหรือการสนับสนุนอาชีพตางๆ 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน แสดงใหเห็นการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่เนนการสงเสริมสุขภาพผูติดเชื้อใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดเพื่อ 
ยืดระยะเวลาการปวยดวยโรคฉวยโอกาสและพัฒนาการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีคุณภาพชีวิต
และอายุที่ยืนยาว  

หลักคิดของการพัฒนานวัตกรรมคือการพัฒนาระบบการดูแลที่ตองการใหมีการดูแลผูปวย/ 
ผูติดเชื้อในเชิงมิติทางสังคมวัฒนธรรมใหคนที่มีความรูสึกเดียวกันดูแลกันเอง เปนการเขาถึง 
วิถีชีวิต การรับรูความตองการการดูแลดานจิตใจและสังคม การสนับสนุนใหกําลังใจของกลุมที่มี
ปญหาและความตองการเหมือนกัน มีโครงสรางการทํางานของกลุมแกนนําที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
โดยเนนการพัฒนาและใชศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหสามารถรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน 
เกิดเครือขายการดูแลที่เขาใจปญหาและภาวะของโรค  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและดูแลสุขภาพซึ่ง
กันและกัน มีการเสริมพลังของกลุมอยางตอเนื่อง  ผลจากการถอดบทเรียนและการสังเคราะหองค
ความรูในสวนของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม สามารถสะทอนองคความรูใน  4 ประเด็นหลัก 
ไดแก 1) เสนทางของการพัฒนานวัตกรรม 2) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 3) วิธีการทํางานของ
องคกรและภาคี และ4) กระบวนการเรียนรูกระบวนการพัฒนา ดังรายละเอียด 

 

1. เสนทางของการพัฒนานวัตกรรม 
จากแนวโนมจํานวนผูติดเชื้อเอดสในหญิงตั้งครรภของประเทศไทยป 2532-36 เพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 0.12 เปน 2.091 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายใหมีการดําเนินงานเอดสในหญิงตั้งครรภ

                                                 
1  ประภาพร บรรยงค, ชิตาภา อุนาริเณ. อัตราความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุมหญิงตั้งครรภ ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2532-2543 รายงานการเฝาระวังโรคประจําเดือน “ ผลงานทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อดําเนินงานดาน
ระบาดวิทยาโรคเอดส เลมที่ 1” กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีนาคม 
2545; 33: 34-40 http://www.aidsthaidata.org/get.php?id=220132ก  
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โดยการคนหาและใหคําปรึกษากอนและหลังตรวจเลือด หาการติดเชื้อเอดสในหญิงตั้งครรภที่มารับ
บริการฝากครรภทุกราย โรงพยาบาลบําเหน็จณรงคเ ร่ิมมีการดําเนินงานเอดสในป  2536 

กลุมเปาหมายสําคัญคือหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในโรงพยาบาลและสถานีอนามัย เนนการคนหา
ผูติดเชื้อโดยใหคําปรึกษากอนการตรวจเลือด การใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสเพื่อการเตรียมตัวเอง 
ครอบครัว     การวางแผนครอบครัว โดยสงพยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขที่ทํางานในระดับ
ตําบลเขารับการอบรมทักษะการใหคําปรึกษา  

ป 2541 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค เขียนโครงการของบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานควบคุมโรคติดตอ เพื่อการเตรียมชุมชนในการปองกันและดูแลผูติดเชื้อ 
ตอมามีการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับคลินิกคลายเครียดที่โรงพยาบาลชัยภูมิ และนําแนวคิดเกี่ยวกับ
การดูแลผูติดเชื้อมาเปนแนวทางดําเนินการในโรงพยาบาลโดยตั้งศูนยบริการผูปวยกลางวัน (Day 

care centers) ในโรงพยาบาล มีเจาหนาที่จากศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพ เปนผูเร่ิมดําเนินการ วัตถุประสงคเพื่อใหผูติดเชื้อมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ  
มีการพูดคุยกัน ตามแนวคิด “คนหัวอกเดียวกันมาคุยกัน” กําหนดการจัดกิจกรรมเดือนละครั้ง 
กิจกรรมประกอบดวย การใหคําปรึกษา การทํากลุมใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การตรวจเลือด การ
จายยาบํารุง การทําอาหารและรับประทานอาหารรวมกัน มีกลุมผูติดเชื้อเขารวมกิจกรรมครั้งละ  
6-7 คน 

ป 2545 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายพัฒนาแกนนําผูติดเชื้อ โดยจัดให 
มีการอบรมแกนนําผูติดเชื้อระดับจังหวัดและระดับอําเภอเพื่อใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางผูติดเชื้อ มีการเยี่ยมติดตามผูติดเชื้อ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลตัวเองของผูติด
เชื้อ การกินยาตานเชื้อ ในสวนของการดําเนินงานศูนยบริการผูปวยกลางวัน (Day care center) 

ยังคงมีการจัดกิจกรรมกลุม มีการตรวจสุขภาพ หาคา CD4 และการใหยาตานไวรัส  มีผูเขารวม
กิจกรรมมีจํานวนเพิ่มขึ้นครั้งละประมาณ 30-40 คน กลุมผูติดเชื้อเปนทั้งกลุมที่ตองกินยาตานไวรัส
อยางตอเนื่องและกลุมที่ยังไมตองกินยา 

จํานวนผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสของตําบลบําเหน็จณรงคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากยอดสะสมป 
2546-2549 จํานวน 22 คน เพิ่มเปน 24 คนในป 2550 2 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูปวย/ผูติด
เชื้อเอดสเพื่อใหการชวยเหลือของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คอนขางจํากัด จาก
ปญหาการไมกลาเปดเผยตัวเองของตอสังคมเนื่องจากกลัวสังคมไมยอมรับการเจ็บปวย การใหการ
ชวยเหลือตอเมื่อพบวาผูปวยอยูในระยะสุดทายหรือเมื่อเสียชีวิตแลว ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนจึง
                                                 
2 ขอมูลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ป 2550 
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มีแนวคิดพัฒนาแกนนําผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสระดับตําบลเพื่อใหเกิดการดูแลกันเอง การสรางความ
เขาใจกับชุมชนและการใหการชวยเหลือจากสังคม โดยการเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมแกนนํา
เพื่อนชวยเพื่อนเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 ป 2550 เตรียมความพรอมรับสมัครเครือขายแกนนําเพื่อนชวยเพื่อน เจาหนาที่ศึกษาดูงาน
เพื่อหาแบบอยางการทํางานที่เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาทักษะแกนนําเครือขายในระดับตําบล เชิญ
เครือขายที่สามารถเปนแบบอยางการทํางานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ มีการติดตามเยี่ยมบาน 
ผูติดเชื้อเพื่อใหกําลังใจและเปดเผยตัวในการขอเขารับสวัสดิการ การชวยเหลือเบี้ยยังชีพ การสราง
ความมั่นใจในตัวผูติดเชื้อโดยการทําความเขาใจกับชุมชนใหเกิดการยอมรับ การเสริมพลังโดยการ
เปนวิทยากรบอกเลาประสบการณตนเอง สรุปเสนทางการพัฒนานวัตกรรม ดังภาพที่ 1  

 

• สงพยาบาลอบรมทักษะการ  
ใหคําปรึกษา 

•ใหคําปรึกษา ความรูโรคเอดส
กอนตรวจเลอืดในคลนิิกฝาก 
ครรภ

2532-36 2541 2545 2549
พ.ศ.

เสนทางกระบวนการพัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน

ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

• ศึกษาดูงานคลนิิกคลาย 
เครียดจากรพ.ชัยภูมิ

• นโยบายพัฒนาแกนนํา
อบรมแกนนําจังหวัด/
อําเภอ

• นโยบายรักษาผูติดเช้ือ/
ผูปวยเอดส  

• แกนนําเย่ียมผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส         
เย่ียมติดตามสมาชิก

• ตรวจเลอืดหาคา CD4 จายยาตานไวรัส
• แลกเปลีย่นขอมูลเร่ืองการกินยา
การปฏิบัติตัว

• พยาบาลจัดกลุมใหคําปรึกษา

• แลกเปลีย่นประสบการณ
• กลุมดูแลกันเอง
• สรางความเขาใจกับชุมชน
• การเปดเผยตัว

•อตัราความชุกการติดเช้ือใน
หญิงตั้งครรภของประเทศไทย
มีแนวโนมสงูขึ้นจากรอยละ  
0.12 เปน 2.09
• นโยบายคนหาผูติดเช้ือใน 
กลุมหญิงตั้งครรภ

•นโยบายดูแลผูติดเช้ือ /
ผูปวยเอดสในสถาน
บริการและชุมชน

• เปดศูนย day care  ใน รพ.
บําเหน็จณรงค แนวคิด “ผูติด 
เช้ือหัวอกเดียวกันมาคุยกัน”

• ใหคําปรึกษา ตรวจเลอืด จาย
ยาบํารุงเดือนละ 1 ครั้ง

• ใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 
เนนการปองกันในชุมชน

• การดําเนินงานแกนนําระดับ อําเภอขาดความตอเนื่อง
• ขอมูลผูติดเช้ือสะสมอําเภอ บําเหน็จณรงค 139 คน
, ตําบลบานชวน 22 คน
• แนวคิดพัฒนาแกนนําผูติดเช้ือ/ ผูปวยระดับตําบล 
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•จัดทํานวัตกรรมพัฒนาแกนนํา
 เครือขายผูติดเช้ือระดับตําบล

 

ภาพที่ 1 เสนทางการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน 

 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

การดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเอดสของอําเภอบําเหน็จณรงค มีรูปแบบการดําเนินงานการ
ทํางานรวมกันในระดับอําเภอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยสุขภาพชุมชนที่มีการสงตอขอมูลเพื่อการ
ติดตามการดูแลและการประสานความชวยเหลือเพื่อรับสวัสดิการ การพัฒนานวัตกรรมแกนนํา
เครือขายเพื่อนชวยเพื่อนเปนแนวคิดเพื่อใหเกิดการดูแลจากผูติดเชื้อในระดับตําบล สะทอนการ
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พัฒนาที่เปนการคนหาและใชทุนทางสังคม จากสภาพปญหาของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไมกลา
เปดเผยตัว เนื่องจากกลัวไมไดรับการยอมรับจากสังคม ครอบครัวขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส ขาดความเทาเทียมในการเขาถึงบริการตามสิทธิ์ที่พึงมี จึงมีแนวคิดการพัฒนาโดยการ
พัฒนาและใชศักยภาพของผูติดเชื้อและผูปวยเอดส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการให
เปดเผยตนตอชุมชน และใหผูติดเชื้อและผูปวยเปนทุนทางสังคมถายทอดประสบการณการดําเนิน
ชีวิตที่เปนกรณีศึกษาใหสังคมไดเรียนรูเพื่อเปนอุทาหรณในการปองกันเยาวชนและกลุมที่เส่ียงตอ
การติดเชื้อ การถายทอดความรูสึกเพื่อใหสังคมเขาใจ เกิดการยอมรับใหสามารถอยูรวมกันไดอยาง
มีศักดิ์ศรี มีการดูแลกันเองโดยการติดตามเยี่ยมผูติดเชื้อเพื่อใหกําลังใจ ใหคําแนะนําแลกเปลี่ยน
ประสบการณและรวมหาแนวทางแกไขปญหา 

 

“...อําเภอบําเหน็จณรงคเปนพื้นที่ปดไมติดตอกับชุมชนอื่น มีการซอนเรนอําพราง

เพื่อใหเปดตัวจริง ๆ ควรมากกวานี้ ซึ่งพบวาคนกลุมหนึ่งหายไป เฉพาะวัยเรียน 

กลุมอาชีวศึกษา ทายที่สุดที่พบเราพบวาจะมาขอความชวยเหลือ  2 คร้ัง คร้ังที่หนึ่ง

ขอการสงเคราะหชวยเหลือเงินยังชีพ คร้ังที่สองคือขอเงินคาทําศพซึ่งมันชาไป…” 
ชาตชิาย พณิชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ. บําเหนจ็ณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
 

“…ปญหาของกลุมนี้คือญาติไมเขาใจ ไมเขาใจวาโรคเอดสคืออะไร ผูติดเชื้อคืออะไร 

ทําใหผูติดเชื้อสับสนในชีวิตสังเกตดู ไมกลาเปดเผยตัวเอง ไมกลาคุยกับคนอื่น คนที่

พูดดวยก็ไมสนิทใจ หรือตัวเองจะไปกินขาวเย็นบานนี้ ไปหาญาติพี่นอง ก็กลัวเกิด

การรังเกียจ บอกยังไมหิว กินแลว หรือบางที่ไปหยิบยืมเงินเพราะทํางานไมไหว 

เหนื่อยเพลียไมเหมือนคนปกติก็ตองมีการหยิบยืมเงินญาติพี่นอง…” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
 

“...การที่เปนผูติดเชื้อไมไดบอกคนอื่นเยอะ เพราะพอบอกไปแลวเขาก็รับกันไมได 

ตัวเองเคยบอกเรื่องนี้กับพี่เขย เห็นวาเขานาจะรับได พอบอกแลวเขาไมเขาใจเรา 

เลยคิดวาจะไมบอกใครแลว ใครรูก็ใหเขารูเอง ถาเปรียบเทียบระหวางคนรูวาเราเปน

ผูติดเชื้อแลว การคบหากันจะไมดี คบกับคนที่เขาไมรูจะดี เขาไปหาแลวไมรูสึก

ผิดหวัง...พอเขารูวาเราเปนเอดสก็ไมคอยเรียกไปทํางานดวย เพื่อนบานที่เคยชวนไป

ทํางานเวลามีคนมาจาง เขาก็ไมชวน บางคนปากเขาพูดกับเราวาไมเปนไร แตจิตใจ
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เขาหนี เขาไมอยากคบหากับเรา คิดวาสังคมยังไมยอมรับคนเปนโรคนี้ เนื่องจากคน

ในสังคมไมมีความรูที่ชัดเจนในโรคนี้ คนยอมรับไดกับยอมรับไมไดมีอยางละครึ่ง 

พอๆกัน…” 

สดใส (นามสมมุติ) ผูติดเชือ้, 19 พฤษภาคม 2550  
 

“...สมัครเขามาเปนแกนนําเครือขายดวยความสมัครใจ ดวยจิตอาสา ดีใจที่มีคุณ

สมปอง พยาบาลที่อยูโรงพยาบาลใหโอกาสไดเขามาเรียนรู ทําใหมีความรูในการ

ดูแลตนเอง มีเพื่อน ไดไปประชุมแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ชีวิตมีความหวังมากขึ้น คุณ

สมปองเปรียบเหมือนคนที่มาเปดประตูที่มืดมิด เพราะ เมื่อรูวาเปนก็ไมรูจะไปทาง

ไหน ไมรูจะทําอะไร...ตอนนี้ก็ไดไปอบรม ไดความรูในการดูแลตนเอง การกินยา 

เดี๋ยวนี้ก็มาชวยหมอที่โรงพยาบาลบําเหน็จณรงคอาทิตยละ 1 วัน เปนวันพบกลุม ก็

สวนมากใหกําลังใจ บางคนมาถามวากินยายังไง ก็แนะนําการกินยา บางคนยังไม

เปดเผยตัวเอง เพราะเขากลัวชุมชน ครอบครัวไมยอมรับ ก็ใหคําแนะนําไปเรื่อยๆ 

หมอเคยพาไปฝกเยี่ยมบาน แตตอนนี้ไมตองรอหมอพาไป ก็ไปเอง วางๆ ก็ขี่มอเตอร

ไซดไปเยี่ยมบานผูติดเชื้อดวยกัน...” 

 นาง (นามสมมุติ) ผูติดเชือ้, 19 พฤษภาคม 2550  
 

“...อบต. เทศบาล เราตองเขาไปคือเราตองใหความรูทุกฝายโดยเอากลุมแกนนําเขา

ไป ไมเหมือนสมัยกอนคือเราใหความรูเขาก็แซวเฮฮาแตมันไมไดอะไรขึ้นมาแตถา

เราใหความรูอยางนี้แลวมี case ตัวอยางดวย ส่ิงที่มองเห็นมันจะชัดเจน การ

ปองกันมันก็จะชัดเจนดวย...”   
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
 

 
3. วิธีการทํางานขององคกรและภาค ี

จากแนวคิดการพัฒนาและใชศักยภาพของผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสเพื่อเปนแกนนําใหเกิด
เครือขายการทํางานชวยเหลือกัน มีการดูแลซึ่งกันและกัน จากผูมีประสบการณเดียวกัน มีความ
เขาใจวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ทําใหการดูแลสุขภาพผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ในระดับชุมชนมีความสอดรับกับความตองการที่แทจริง การทํางานขององคกรและภาคีในการ
พัฒนานวัตกรรมเปนการทํางานรวมกันระหวาง 1) โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค 2) ศูนยสุขภาพ
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ชุมชนบานชวน 3) แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนและสมาชิกในระดับตําบล และ 4) แกนนํา
เครือขายนอกพื้นที่  

3.1   โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค เปนหนวยงานหลักของการดูแลสุขภาพ มีการจัดตั้ง
ศูนยบริการผูปวยกลางวัน (Day care center) ที่มีลักษณะของการใหบริการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสแบบเบ็ดเสร็จภายในศูนยฯ การทํางานที่สําคัญของโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคในการดูแลผูติด
เชื้อ/ผูปวย ไดแก 

• การดูแลดานการรักษาพยาบาลเนนการใหยาตานไวรัส  
• การใหความรูเร่ืองการใชยา  
• การทํากลุมใหคําปรึกษาเพื่อการดูแลตนเอง 
• การจัดกลุมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 

• การสงตอขอมูลผูตดิเชื้อ/ผูปวยเอดสเพื่อการติดตามดูแลในระดับพื้นที่  
• การเปนผูประสานงานเพื่อขอความชวยเหลือดานสวัสดิการจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ  
• การรวมคนหาและพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนและสมาชิก  
• การรวมสนับสนุนการทํางานของแกนนําเพื่อใหสังคมเขาใจและเกิดการยอมรับ  

3.2   ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน 

• เปนเจาภาพหลักของการทํางานเชื่อมประสานทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทักษะแกนนําและสมาชิก  

• พัฒนาดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสแกกลุมแกนนําเครือขายเพื่อน
ชวยเพื่อนและสมาชิก  

• สนับสนุนการทํางานของแกนนําเครือขาย  
• ประสานงานเพื่อใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเครือขายและสมาชิก  

3.3   แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพ่ือนและสมาชิกในระดับตําบล  

• ใหความรวมมือในการเขารวมการพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การดูแล
ตนเอง การใหคําปรึกษากับสมาชิก 

• เขารวมทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมถายทอดบทเรียนการเปนผูติดเชื้อใหสังคมเกิด
ความตระหนักในการปองกันการเกิดโรคเอดส กอใหเกิดความมีคุณคาตอตนเอง
ในการมีสวนรวมชวยเหลือสวนรวม  
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• ขยายเครือขายการทํางานของผูติดเชื้อใหเกิดการเรียนรูการชวยเหลือกันระหวาง
เครือขาย โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดคือ การพึ่งตนเอง 

3.4   แกนนําเครือขายผูติดเชื้อนอกพื้นที่  
• รวมถายประสบการณการทํางานชวยเหลือผูติดเชื้อ  
• แลกเปล่ียนประสบการณการใชยา การปฏิบัติตัว การกินอาหารที่มีประโยชน การ

ออกกําลังกาย  
• กระตุนใหสมาชิกเครือขายเห็นความสําคัญของการรวมกลุม เพื่อสรางพลังความ

เขมแข็งของกลุมใหสามารถดูแลซึ่งกันและกันได  
 

“…ใหความรูเร่ืองการใชยา ภาวะแทรกซอน การใหกําลังใจ ทําผังเครือญาติที่จะไป

เยี่ยมกลุมเปดเผยตัวไดรับเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพ การดูแลทั่วไปดูแลเด็กที่ถูก

รังเกียจพูดคุยกับโรงเรียน ผูปกครองอื่นรังเกียจสรางความเขาใจ ใหความรู ทํางาน

จัดกิจกรรมวันเอดสโลก วัยรุน นักเรียน นักศึกษาใหความรู ใหแกนนํานักเรียนจัด

นิทรรศการรณรงคใหผูติดเชื้อพูดคุยเลาประวัติ สรางความเขาใจ…” 
สมปอง ชาลีเครือ พยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานผูปวยใน  

 โรงพยาบาลบําเหนจ็ณรงค, 19 พฤษภาคม 2550 
 

“...สรางสมาชกิใหมีความเขมแข็งทั้งในระดับบุคคลและเครือขาย...แนวคดิก็คือวา

ใหพวกเขาดูแลกันเอง แลวคอยหวังพึ่งชุมชน สังคม ใหเขามาดูแล...มีการทดสอบ

วาแกนนําที่เขาสมัครเขามามคีวามรูขนาดไหน มีการทดสอบความรูเกี่ยวกับโรค

เอดส เพื่อเสริมความรู ความเขาใจ ความเสียสละ การใหคําปรึกษาที่ถูกวธิี การ

เยี่ยมบาน การใหกําลังใจยังไงดานบวก...” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550 
 

“...เวลาที่เขามารวมกิจกรรม สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่เปนการใหความรู โดย

พยาบาลและตัวแทนเครือขายแกนนํา สวนใหญจะแนะนําเรื่องการกินยา เร่ืองการ

ดูแลสุขภาพ เชน ใหกินผักเยอะๆ กินผักที่มีรสขม (มะระ) สวนการออกกําลังกาย 

แลวแตความสนใจของแตละคน...” 

สดใส (นามสมมุติ) ผูติดเชือ้, 19 พฤษภาคม 2550 
 



 

 
กรณีศึกษา 20 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...นอกจากใหแนะนํา ใหการปรึกษา ใหกําลังใจแกสมาชิกผูติดเชื้อที่มารับยาที่

คลินิกเอดสในโรงพยาบาลแลว ยังเปนวิทยากรแกนักเรียน เยาวชนในโรงเรียน

เกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส รวมทั้งไดเขารวมตอตาน FTA เพื่อพิทักษสิทธิเร่ืองยา 

ที่เชียงใหมดวย...” 

 หนุมบานชวน(นามสมมตุิ) ผูติดเชื้อ, 19 พฤษภาคม 2550  
 

4. กระบวนการเรียนรูการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเปนกระบวนการที่เกิดจากประสบการณการทํางาน การ

เห็นปญหาที่เกิดขึ้นของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ผูใหบริการไมสามารถเขาถึงปญหาและความตองการ
ทั้งดานสังคมและจิตใจเนื่องจากมีความวิตกกังวลกลัวสังคมไมยอมรับ มีการซอนเรนไมกลาเปดเผย
ตนเอง กลายเปนผูขาดโอกาสในการเขาถึงบริการทั้งดานการดูแลสุขภาพและสวัสดิการที่พึงไดรับ
การชวยเหลือจากสังคมทําใหเปนภาระตอครอบครัวและญาติ กระบวนการเรียนรูการพัฒนาจึงเปน
แนวคิดที่ตองการใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีการเปดเผยตัวตอชุมชนเพื่อการเขาถึงสวัสดิการและ
ความรูสึกดานจิตใจที่ตองการใหสังคมเกิดการยอมรับ มีสิทธิเทาเทียมกับเหมือนกับผูอื่น ดวยการให
ผูที่มีประสบการณเดียวกันดูแลกันเอง มีการติดตามเยี่ยมใหกําลังใจ ใหคําปรึกษาเพื่อใหมีการ
เปดเผยตัวตอสังคม ทั้งนี้เพื่อเปนชองทางในการจัดบริการสุขภาพใหไดรับการดูแลตั้งแตระยะ
เร่ิมแรกของการเจ็บปวย เปนการยื่นระยะเวลาของการมีชีวิต สามารถดูแลตัวเองไดโดยไมเปนภาระ
ตอครอบครัวและสังคม มีกระบวนการที่ทําใหอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดี 
เกิดสังคมแหงการเรียนรู ชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  

 

“...มีการซอนเรนอําพรางเพื่อใหเปดตัวจริง ๆ ควรมากกวานี้...ทายที่สุดที่พบเรา

พบวาจะมาขอความชวยเหลือ 2 คร้ัง คร้ังที่หนึ่งขอการสงเคราะหชวยเหลือเงินยัง

ชีพ ครั้งที่สองคือขอเงินคาทําศพซึ่งมันชาไป เมื่อเทียบกับอําเภออื่นเขาเปดเผยตัว

ตั้งแตยังคลองตัว สามารถทําอะไรได สามารถขอเงินสนับสนุนเพื่อสนับสนุน

ประกอบอาชีพ...จากสถิติผูปวยเอดสที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค

มีจํานวนมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูติดเชื้อท่ีขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ

สวัสดิการผูติดเชื้อ  จึงคิดวายังมีจํานวนผูปวยติดเชื้ออีกมากที่ยังไมเปดเผยตัวซึ่ง

อาจทําใหผูติดเชื้อเหลานี้ไมสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพเทาที่ควรและไมไดรับ

สวัสดิการสงเคราะห…” 
ชาตชิาย พณิชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ. บําเหนจ็ณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 21 

 

 

“...ประชาชนยังไมคอยใหการยอมรับผูติดเชื้อ สวนหนึ่งอาจเปนเรื่องของความเชื่อ 

และความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การแสดงตัวจึงเปนไปไดยาก เนื่องจากผูติดเชื้อจะไม

กลาบอกสามี กลัวสามีขอเลิก ครอบครัวแตกแยก แตถาสามี ภรรยาเปนทั้งคูการ

เปดเผยจะงายขึ้น...” 
สมควร  จายเจริญ พยาบาลวิชาชีพ งานดูแลโรคเอดสแมและเด็ก   

                           โรงพยาบาลบําเหนจ็ณรงค 19 พฤษภาคม 2550 
 

“...ไมรูวา แม นองและลูกจะรูสึกอยางไร เมื่อรูวาตัวเองติดเชื้อ กลัวทุกคนไมยอมรับ 

กลัวแมเสียใจ กลัวลูกอับอาย กลัวเพื่อนๆลูกจะรังเกียจ กลัวลูกไมไปโรงเรียน...”  

นาง (นามสมมุติ) ผูติดเชือ้,19 พฤษภาคม 2550  
 

จะเห็นไดวา กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเปนการคนหาและใชทุนทางสังคมดวยการใช
ประสบการณของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหสามารถดูแลกันเองมีการดําเนินการเกี่ยวกับ 1) การสราง
และพัฒนาทักษะแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน 2) กระบวนการเปดเผยตัวเอง ดังรายละเอียด 

4.1   การสรางและพัฒนาทักษะแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพ่ือน มีวัตถุประสงค
เพื่อให   ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีการรวมกลุม มีการทํากิจกรรมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน การดําเนินการโดยการรับสมัครผูติดเชื้อที่เปดเผยตัวเอง มีความเสียสละ 
มีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจเขารับการพัฒนาทักษะความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส 
เทคนิคการใหคําปรึกษา การประเมินภาวะสุขภาพของสมาชิกเครือขาย การประสานการดูแล
สมาชิกรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับโรคฉวยโอกาส สุขภาพจิตและการประสานขอมูลเพื่อการสงตอ 
การเรียนรูประสบการณการทํางานจากเครือขายอื่น ๆ ที่ประสบความสําเร็จ การสนับสนุนให
กําลังใจสรางความเชื่อมั่นดวยการจัดกิจกรรมใหมีโอกาสพบกับชุมชน การเปดเวทีใหมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน การประชุมสรุปการการทํางานของกลุมเครือขายและสมาชิก 
ผูติดเชื้อเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและหาแนวทางการทํางานการชวยเหลือใหมีความเหมาะสมตอไป 
 

“…ของเราพึ่งเริ่มติดอาวุธทางปญญาใหกบัผูติดเชื้อ ที่ผานมาเรามีทีมผูติดเชื้อ 7-8 

คนใหเรามีกิจกรรมในโรงเรียนทีมไปพูดในโรงเรียน เปนเปดเผยตัวเอง ไปแสดง

ตัว...”  
ชาตชิาย พณิชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ. บําเหนจ็ณรงค จ.ชัยภูม ิ

19 พฤษภาคม 2550  
 



 

 
กรณีศึกษา 22 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...พอเรามีกลุมมันทําใหเรารูวา เขาไมอยากใหเปนอยางเขา มันทรมาน อะไรก็

ไมได รายไดก็หาย ยิ่งโรงงานตรวจเลือดทุกปพอตรวจเจอเขาก็บีบใหออก ถึงมี

กฎหมายแรงงานมาแตโดยสังคมไมเขาใจมันก็ยอมที่จะออกมา...แกนนําประชุมกับ

เราสองอาทิตยครั้งตองมารายงานวา ไปเยี่ยมใครบาง เปนอยางไรบาง อาการเปน

อยางไร คือปกติเขาไปเยี่ยมบานอยูแลวเขาก็ไมรูจะไปรายงานกับใครก็เก็บไวเฉย ๆ 

มีคนมาขอก็พูดใหฟง อันนี้เหมือนกับวาเขาไปเยี่ยมแลวมาพูดใหเราฟงวาเขาได

อะไร เราจะไดใหคําแนะนําเขากลับไปดวย...”                   
สักรินทร ไกรษร  หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
 

“...ไดประโยชนในเรื่องความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวที่ใชไดกับตัวเอง ไดเจอคนที่เปน

เหมือนกัน ใหกําลังใจกัน ยกตัวอยางตัวเราใหคนอื่นฟง พอใหเปนแนวคิดสําหรับ

คนอื่น บางคนที่เขายังไมเปดเผย เราก็รูจักกันตอนที่ไปหาหมอ เขากลุมก็ชวย

แนะนํากัน…” 

สดใส (นามสมมุติ) ผูติดเชือ้, 19 พฤษภาคม 2550  
 

“...นอกจากใหแนะนํา ใหการปรึกษา ใหกําลังใจแกสมาชิกผูติดเชื้อที่มารับยาที่

คลินิกเอดสในโรงพยาบาลแลว ยังเปนวิทยากรแกนักเรียน เยาวชนในโรงเรียน

เกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส รวมทั้งไดเขารวมตอตาน FTA เพื่อพิทักษสิทธิเร่ืองยา 

ที่เชียงใหมดวย...” 

 หนุมบานชวน (นามสมมุต)ิผูติดเชื้อ, 19 พฤษภาคม 2550  
 

4.2   กระบวนการเปดเผยตัวเอง มีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดรับ
การยอมรับจากสังคม มีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี ไดรับการดูแลจากสังคมทั้งดานสุขภาพและสวัสดิการ
ในระยะที่ปวยเริ่มแรกเพื่อเปนการยืดระยะการมีชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความรูที่
ถูกตองเกี่ยวกับโรคเอดส สามารถดูแลตัวเองและสรางประโยชนตอสังคมไดตามศักยภาพ ไมเปน
ภาระตอครอบครัวและสังคม ดวยกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนและ
กลุมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนในการเยี่ยมติดตามใหกําลังใจ สรางความมั่นใจในการเปดเผย
ตัวตอครอบครัวและสังคมดวยความสมัครใจ โดยศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนและโรงพยาบาลทํา
หนาที่เชื่อมประสานขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 23 

 

“...สาเหตุที่ทําเชนนี้ (การใหมีการเปดเผยตัว) คือเรามีวัตถุประสงคแฝงเพื่อตองการ

ใหเกิดการยอมรับ มีกิจกรรมอะไร พยายามดึงกลุมพวกนี้เขาไปมีสวนรวมใหสังคม

ยอมรับและพวกที่อยูในเงามืดสักวันหนึ่งใน เมื่อสังคมเปนอยางนี้ สักวันหนึ่งเขาจะ

กลาออกมาสูแสงสวางไมใชพรางตัวอยูอยางนี้…ถาผูปวยยังไมเปดเผยตัวเองตอ

ชุมชน จะใชวิธีการไปเยี่ยมบานเชนกัน แตตองมีวิธีการเฉพาะเพื่อเขาถึงผูปวย เชน 

แกลงทําเปนไปตรวจลูกน้ํายุงลายบาง เดินผานแลวสงเสียงเรียกวาอยูไหมบาง เพื่อ

จะไดมีโอกาสไดเขาใกลและพูดคุยกับผูปวย แลวจึงคอยๆ ตีสนิทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จน

ผูปวยใหความไววางใจ แลวจึงคอยพูดเขาสูประเด็นที่อยากใหเกิดขึ้นคือ การทําให

ผูปวยยอมรับสภาพการชวยเหลือไมวาจะเปนขาวสารขอมูลดานสุขภาพที่ผูปวย

สามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ การพูดถึงการไดรับสวัสดิการหากมีการเปดเผย

ตัวเองตอชุมชนและทําตนเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม โดยพยาบาล

จะทําเรื่องแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของคือ อบต. และศูนยเฉลิมพระเกียรติอําเภอ

บําเหน็จณรงค ซึ่งทั้งสองสวนนี้จะใหการชวยเหลือดูแลผูปวยโรคตางๆ ซึ่งรวมถึง

ผูปวยติดเชื้อ/ผูปวยเอดสดวย...” 
กรรภิรมณ พัว่สําโรง  พยาบาลวิชาชีพ  

ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม,ิ 18 พฤษภาคม 2550 
 

“...การจายเงินชวยเหลือ เมื่อเขาเปดเผยตัวเองแลว ทางโรงพยาบาลจะแนะนําให

ขอมาที่ศูนย โดยออกหนังสือรับรองแพทยให แลวทําคํารองมาที่ สสอ. สสอ.จะให

พื้นที่ไปสอบถามขอมูลความตองการ ความจําเปนตองการใหรับรองมา...”  
ชาตชิาย พณิชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ. บําเหนจ็ณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
 

“...การเปดเผยตัวเองเขาจะไดเบี้ยยังชีพ เบี้ยอําเภอถาเปดเผยตัวครั้งแรกจะได 

2,000 บาท ไปยื่นที่ อบต.หรือเทศบาลเขาก็จะไดอีกเดือนละ 500 บาท ถาปวยเปน

โรคอะไรถาหากแกนนําเห็นเขาก็จะไปเยี่ยมถูกแนะนําการปฏิบัติตัว ชวยกันดูแล แต

ถาไมเปดเผยตัวตนเปนมากแลวเปนเอดสเต็มขั้นแลวมาเปดเผยตัวเองเราก็ดูแลกัน

ไมไหว ตองใหมีการเปดเผยตัวและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในกลุม...” 
สักรินทร ไกรษร  หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
 

 



 

 
กรณีศึกษา 24 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

สรุป  
นวัตกรรมเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนเปนการตอยอดแนวทางการทํางานที่เปนโครงสรางการ

ทํางานระดับอําเภอ ลงสูการปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ วิธีการทํางานเปนการปฏิบัติตามภาระบทบาท
หนาที่ขององคกรและภาคีที่เกี่ยวของ ตั้งแตการดูแลรับผิดชอบตามหนาที่ การเปนผูจัดการการดูแล
โดยตรง การสนับสนุนการทํางานทั้งดานวิชาการ การเปนพี่เล้ียงเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสรางการ
ยอมรับจากสังคม การเชื่อมประสานการทํางานระหวางหนวยงานและเครือขาย โดยใชแนวคิดของ
การพัฒนาและใชศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่มีความเขาใจ รับรูความรูสึก มีหัวอกเดียวกัน 
มีประสบการณปญหาชีวิตคลายกันในการรวมกันดูแลดวยการพัฒนาทักษะแกนนําดวยการติด
อาวุธทางปญญา พัฒนาทักษะการใหคําปรึกษา มีการดูแลแบบคนตอคนอยางเห็นอกเห็นใจและ
ตอเนื่อง และการใชกระบวนการทําใหมีการเปดเผยตัวดวยความมั่นใจ เพื่อการพัฒนาทักษะให
สามารถดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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บทที่  เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 
นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน” ศูนยสุขภาพชุมชนบาน

ชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ เปนกระบวนการพัฒนาและใชศักยภาพของผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส มีกระบวนการเรียนรูการพัฒนาโดยการพัฒนาศักยภาพแกนนําและกระบวนการใหผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดสมีการเปดเผยตัวเพื่อการไดรับการดูแลสุขภาพ สวัสดิการ การยอมรับจากสังคมและ
การดูแลจากผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส สะทอนใหเห็นเปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนจากนวัตกรรม  
4  ประเด็นหลักคือ  1) ประชากรเปาหมาย  2) ประเด็นปญหาสุขภาพที่สะทอนถึงความตองการ
การดูแลสุขภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปรียบเทียบกับรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู  3) ผลลัพธ
เชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพและ  
4) กระบวนการสรางเปาหมายรวม  ดังรายละเอียด  
 

1. ประชากรเปาหมาย 
  เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมคือ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 

เนื่องจากเปนกลุมที่มีปญหาการเปดเผยตัว มีการหลบซอนตัวอยูในพื้นที่ การดูแลยังไมสามารถ
เขาถึงภาวะจิตใจ ปญหาและความตองการของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดจริง ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสบาง
รายยังไมไววางใจตอสถานการณและสิ่งแวดลอมถึงแมจะมีการเปดเผยตัวตอชุมชนแลวก็ตาม จาก
การวิเคราะหการกําหนดเปาหมายการดูแลกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
มีความคาดหวังวาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต เกิดการยอมรับ
ความเจ็บปวยของตนเอง การยอมรับการเจ็บปวยจากครอบครัวและชุมชน ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง โดยอาศัยการรวมพลังของเครือขายเพื่อทําใหเกิดความเขมแข็งทั้งในระดับบุคคลและ
กลุมเครือขายและในที่สุดทําใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีคุณคาในชีวิต มีศักดิ์ศรี อยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข 

 

“...ไมรูวา แม นองและลูกจะรูสึกอยางไร เมื่อรูวาตัวเองติดเชื้อ กลัวทุกคนไมยอมรับ 

กลัวแมเสียใจ กลัวลูกอับอาย กลัวเพื่อนๆลูกจะรังเกียจ กลัวลูกไมไปโรงเรียน...”  

นาง (นามสมมุติ), 19 พฤษภาคม 2550  
 

“…พอเขารูวาเราเปนเอดสก็ไมคอยเรียกไปทํางานดวย เพื่อนบานที่เคยชวนไป

ทํางานเวลามีคนมาจาง เขาก็ไมชวน บางคนปากเขาพูดกับเราวาไมเปนไร แตจิตใจ



 

 
กรณีศึกษา 26 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

เขาหนี เขาไมอยากคบหากับเรา คิดวาสังคมยังไมยอมรับคนเปนโรคนี้ เนื่องจากคน

ในสังคมไมมีความรูที่ชัดเจนในโรคนี้ คนยอมรับไดกับยอมรับไมไดมีอยางละครึ่ง 

พอๆกัน…” 

สดใส (นามสมมุติ), 19 พฤษภาคม 2550  
 

 “...ประชาชนยังไมคอยใหการยอมรับผูติดเชื้อ สวนหนึ่งอาจเปนเรื่องของความเชื่อ 

และความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การแสดงตัวจึงเปนไปไดยาก เนื่องจากผูติดเชื้อจะ 

ไมกลาบอกสามี กลัวสามีขอเลิก ครอบครัวแตกแยก แตถาสามี ภรรยาเปนทั้งคูการ

เปดเผยจะงายขึ้น...” 
สมควร  จายเจริญ พยาบาลวิชาชีพ งานดูแลโรคเอดสแมและเด็ก  

โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค, 19 พฤษภาคม 2550 
 

“...ถาเรามองคนไขเปนศูนยกลาง คนไขมีหลายกลุม หลายประเภท ตามมุมมอง

แนวคิดของแตละคน แตผูปวยเหลานี้เขาไมมีทางออก มันมืดแปดดาน เราจะชวย

เขาไดอยางไร ใหเขาอยูไดอยางมีความสุขในชุมชนเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไมมีอะไร

ผิดปกติในชุมชนเลย อยากชวยใหเขาอยูสังคมไดจริง ๆ โดยเพิ่มศักยภาพใหเขา

สามารถดูแลตัวเองได...”  
สักรินทร  ไกรษร  หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19พฤษภาคม 2550 
 

“...ความเขมแข็งคือเขายอมรับ เปดเผยตัวเอง สรางเครือขาย ทําประโยชนกับสวน

รวมโดยเฉพาะไมทําตัวใหเปนปญหากับสังคม...การพัฒนาใหกลุมเขมแข็งจะ

นําไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได ไมเปนภาระตอสังคม...” 
ชาตชิาย พิณชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ.บําเหนจ็ณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
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ผูติดเชื้อเพศชาย อายุประมาณ 25 ป จบมัธยมศึกษาปที่ 3 ภรรยาและบุตรสาวมีผลเลือดบวก
เชนกัน  ปจจุบันไมมีงานทํา อาศัยบานแมยายอยูและไมไดบอกใครวาตนเองและครอบครัวติดเชื้อ 
มารดาซึ่งเปน อสม.สงสัยอาการปวยเลยถามถึงโรคที่เปนและไดนํามาปรึกษาที่ ศูนยสุขภาพชุมชน
บานชวน เจาหนาที่ไดแนะนําเรื่องการเปดเผยตัวและเงินชวยเหลือเบื้องตน แตตองมีใบรับรองผล
เลือดจากทางโรงพยาบาล อีก 2 วันตอมาหลักฐานก็ครบแตอีก 2 เดือนถึงไดรับเงินชวยเหลือ 
ปจจุบันยังมีชีวิตอยูแตตองลําบากเรื่องรายได และยายไปอยูที่บานภรรยาเพราะระแวงวาเพื่อนบาน
รังเกียจตนเองหรือไม และสงสารมารดาที่เปนหวงสุขภาพตนเองตลอดเวลา 

ขอมูลจากเอกสารเรื่องเลานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน 

ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน  อาํเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

2. ประเด็นปญหาสุขภาพ   
ประเด็นปญหาสุขภาพเปนการสังเคราะหปญหาและความตองการการดูแลเปรียบเทียบกับ

รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยูเพื่อแสดงถึงความตองการการดูแลและการจัดกิจกรรม/บริการ/
โครงการที่ตอบสนองความตองการดูแลของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ดังรายละเอียด 

2.1    ปญหาและความตองการการดูแล  

ปญหาและความตองการการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเอดส เปนการศึกษาปจจัย
สําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 4 ประการคือ 1) การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง 2) วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพ 3) ส่ิงแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ และ 4) การเขาถึงบริการสุขภาพ  

1) การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง     
กลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีปญหาการเจ็บปวยและภาวะเสี่ยงที่สําคัญคือ ปญหา

สุขภาพและปญหาดานจิตใจ ปญหาสุขภาพที่พบสวนใหญเปนการเจ็บปวยที่เกิดจากโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสจากภาวะของโรคที่มีผลตอภูมิตานทานของรางกาย เกิดภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวยไดงายขึ้น 
ซึ่งปญหาเหลานี้มีการเฝาระวังทั้งในสวนของการดูแลจากโรงพยาบาล ไดแก การตรวจรางกาย การ
ตรวจเลือดหาคา CD4 และการมีสวนรวมจากกลุมแกนนําในการติดตามเยี่ยมใหคําแนะนําเพื่อเฝา
ระวังการเจ็บปวยทั้งนี้เพื่อใหมีการดูแลดวยวิธีการปองกันการเจ็บปวยและการเขารับการรักษาใน
ระยะที่เร่ิมปวยเพื่อลดระยะเวลาการปวยจากโรคฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น สวนปญหาดานจิตใจกลุม
เหลานี้ถือวาเปนปญหาที่สําคัญมากกวาการเจ็บปวยที่เกิดจากโรคทางกายเนื่องจากปญหาโรค
เอดสมีความไวตอการรับรู การยอมรับ ความรูสึกของผูปวย ครอบครัวและสังคม สงผลเกิดใหภาวะ



 

 
กรณีศึกษา 28 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

เครียดวิตกกังวลไดหากไมไดรับการดูแลที่เหมาะสมจากบุคลากรสุขภาพและสังคมสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ   

 

“...ตอนรูใหมๆ (ผลเลือดมีการติดเชื้อ HIV) ก็รูสึกเครียด กลัวคนอื่นรูแลวจะทํามา

หากินไมได...ตอนเปนแรกๆ จะเปนปญหาดานจิตใจ เปนแลวไมมีเงิน อดอยาก หา

กินไมได ตองไมมีคนจางงาน เขารังเกียจที่เราเปนโรคนี้ เปนอยางนี้อยูปกวาๆ 

เครียดมาก...ปญหาดานสุขภาพก็หนักใจเหมือนกัน แตนอยกวาปญหาดานจิตใจ 

กลัววาจะมีอาการมากขึ้น เมื่อเปนเยอะ ๆ แลวจะไมมีคนดูแลตัวเราและดูแลลูก ก็

พยายามดูแลสุขภาพตัวเองใหดีๆ จะไดไมเปนภาระดูแลของคนอื่น ลูกก็ไดมีคนดูแล

ไมลําบาก เพราะลูกก็ยังเล็กอยูดวย…” 

สดใส (นามสมมุติ) ผูตดิเชือ้,19 พฤษภาคม 2550 
 

2) วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ    
ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส ส่ิงแวดลอม

สังคมความเปนอยูของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ส่ิงเหลานี้เปนวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
สุขภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ที่มีผลตอการเจ็บปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ บางรายมี
ภาวะแทรกซอนที่ไดรับจากยาตานไวรัสเอดส เกิดความทอแท หมดหวังและหยุดการกินยา ทําให
การรักษาขาดความตอเนื่อง ที่สําคัญคือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสสวนใหญมีปญหาดานฐานะเศรษฐกิจ
ที่ตองดิ้นรนเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไมมีเวลาออกกําลังกาย หรือเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณคา ดังกรณีเด็กติดเชื้อเอดสจากแม ปจจุบันแมเสียชีวิตพอไปทํางานตางจังหวัดขาดการ
ติดตอกัน อาศัยอยูกับตายายมีฐานะยากจน บางวันไดรับอาหารไมครบตามมื้อ หรืออาหารที่ไดอาจ
มีคุณคาไมเพียงพอกับความตองการของรางกายที่ควรไดรับ  

 

“...เก็บของเกาขาย 2 วันขายไดครั้งละ 100-150 บาท บางมื้อไมพอกิน กับขาว หา

ปลาตามหนองบึงเอาตามที่มี...” 

คุณตาผูดูแลหลานชายติดเชื้อเอดสจากแม, 19 พฤษภาคม 2550 
 

“...การออกกําลังกาย แลวแตความสนใจของแตละคน สําหรับตนเองไมไดออก

กําลังกาย เพราะงานที่ทําทุกวันก็เหมือนการออกกําลังกายอยูแลว...” 

สดใส (นามสมมุติ) ผูตดิเชือ้, 19 พฤษภาคม 2550 
 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 29 

 

“...ผูปวยบางรายเขาโครงการรับยาตานไวรัสเอดส กินยาระยะแรกมีอาการ

ออนเพลีย เหนื่อยมากเกิดความทอแท ขาดการติดตอไป ไมมารับยาอีก...” 
เพ็ญสกุล หัวหนางานหองคลอด โรงพยาบาลบําเหนจ็ณรงค 

7 มิถุนายน /ถ50 
 

3)   สิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ 

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพเปนผลจากสังคมยัง 
ไมเปดกวางยอมรับในสภาพของการเจ็บปวย ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสบางรายกลัวการไมยอมรับจาก
สังคมและครอบครัว ทําใหไมกลาเปดเผยตัว อยูอยางหลบซอนกลัวสังคมรังเกียจทําใหไมสามารถ
เขาถึงขอมูลการดูแลสุขภาพ ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสุขภาพ การเขากลุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการปรึกษาปญหาสุขภาพ และขาดโอกาสการไดรับสวัสดิการที่พึงไดจากสังคม 
รวมถึงบางรายขาดโอกาสในการเขาถึงระบบการศึกษา 

 

“...ประชาชนยังไมคอยใหการยอมรับผูติดเชื้อ สวนหนึ่งอาจเปนเรื่องของความเชื่อ 

และความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การแสดงตัวจึงเปนไปไดยาก เนื่องจากผูติดเชื้อ 

จะไมกลาบอกสามี กลัวสามีขอเลิก ครอบครัวแตกแยก แตถาสามี ภรรยาเปนทั้งคู

การเปดเผยจะงายขึ้น...” 
สมควร  จายเจริญ  พยาบาลวิชาชีพ งานดูแลโรคเอดสแมและเด็ก  

 โรงพยาบาล บําเหนจ็ณรงค, 18 พฤษภาคม 2550 
 

“...ปญหาของกลุมนี้คือญาติไมเขาใจ ไมเขาใจวาโรคเอดสคืออะไร ผูติดเชื้อคืออะไร 

ทําใหผูติดเชื้อสับสนในชีวิตสังเกตดู ไมกลาเปดเผยตัวเอง ไมกลาคุยกับคนอื่น คนที่

พูดดวยก็ไมสนิทใจ หรือตัวเองจะไปกินขาวเย็นบานนี้ ไปหาญาติพี่นอง ก็กลัวเกิด

การรังเกียจ บอกยังไมหิว กินแลว หรือบางทีไปหยิบยืมเงินเพราะทํางานไมไหว 

เหนื่อยเพลียไมเหมือนคนปกติก็ตองมีการหยิบยืมเงินญาติพี่นอง...การเปดเผย

ตัวเองเขาจะไดเบี้ยยังชีพ เบี้ยอําเภอถาเปดเผยตัวครั้งแรกจะได 2,000 บาท ไปยื่น

ที่ อบต.หรือเทศบาลเขาก็จะไดอีกเดือนละ 500 บาท ถาปวยเปนโรคอะไรถาหาก

แกนนําเห็นเขาก็จะไปเยี่ยมถูกแนะนําการปฏิบัติตัว ชวยกันดูแล แตถาไมเปดเผย

ตัวตนเปนมากแลวเปนเอดสเต็มขั้นแลวมาเปดเผยตัวเองเราก็ดูแลกันไมไหว ตองให

มีการเปดเผยตัวและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในกลุม...เคยมี case 

ผูปกครอง โรงเรียน ไมยอมรับเด็กติดเชื้อ ก็มีกลุมสาธารณสุขเขาไปใหความรู 



 

 
กรณีศึกษา 30 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

โรงเรียนก็เขาใจ ชาวบานก็เขาใจ ตอนแรก ๆ ก็ตานแตพอพวกเขาเขาใจวาโรคเอดส

คืออะไร ติดตอกันอยางไรไดบาง เดี๋ยวนี้เด็กก็สุขภาพดีขึ้น สามารถไปขี่จักรยานเลน 

วายน้ําหามะมวงดวยกันได คือเนนความเขาใจ ใหความรู...” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550 
 

 

4)   การเขาถึงบริการสุขภาพ  
บริการสุขภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปนการดูแลจากทีมสุขภาพมีลักษณะการ

ทํางานที่ใหบริการดูแลสุขภาพในกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยมีการจัดตั้งศูนยบริการผูปวย
กลางวัน (Day care center) ลักษณะเปนการบริการเบ็ดเสร็จภายในศูนยไดแก การบริการตรวจ
สุขภาพ การกินยาตานไวรัส การทํากลุมใหคําปรึกษา ซึ่งเปนการจัดบริการที่เอื้อตอการเขาถึงบริการ
สุขภาพโดยผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไมตองการเปดเผยตัวสามารถเขามารับบริการได กลุมแมและเด็ก
เปนสวนรับผิดชอบของทีมศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลใหบริการการดูแลการตั้งครรภ การให
ปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการดูแลบุตร ตนเองและครอบครัว ในสวนพื้นที่ระดับตําบลการ
ทํางานของศูนยสุขภาพชุมชนเปนการใหคําปรึกษา การคนหาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ลักษณะการ
ทํางานเปนเครือขายเชื่อมประสานการทํางาน มีการสงตอขอมูลการเจ็บปวยจากโรงพยาบาลใหกับ
พื้นที่ระดับตําบลเพื่อการติดตามการดูแลและใหการชวยเหลือ มีทีมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไดรับการ
พัฒนาเปนแกนนํามาชวยดูแลติดตามเยี่ยมใหกําลังใจ 

  

 “...งานดานการรักษาเปนของฝายการพยาบาล ศสช.รับผิดชอบฝากครรภ รวมกัน

เร่ืองขอมูล พบผลบวกจะใหกินยา คลอดและตอเนื่องหลังคลอดจะนัดคนไขเจาะ 

CD4 เขาโครงการตอติดตามทุก 6 เดือน รวมงานรณรงคโรค ตั้งศูนย Day care 

center ปจจุบันมีแพทย 1 คน พยาบาล 2 คน ใหความรูเร่ืองการใหคําปรึกษาใน

กลุมแกนนําชวยดูแลคนไข มีการเตรียมความพรอม ตรวจเฉพาะ HIV CD4 สง

ตรวจจังหวัด...” 
สมปอง ชาลีเครือ พยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานผูปวยใน  

โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค,18 พฤษภาคม 2550 
 
 
 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 31 

 

“...คําปรึกษาที่ใหเกี่ยวกับเร่ืองการกินยา (ยา AZTเร่ิมใชป 2545) พอหลังคลอดเปน

เร่ืองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร  ไมใหกินนมแม ไปรับนมที่โรงพยาบาลใหลูกทุกเดือน 

เมื่อครบหนึ่งป เจาะเลือดเด็ก เพื่อดู antibody ติดตามผลเลือดซ้ําอีกครั้งเมื่อเด็ก

อายุครบปครึ่ง ถาผลเลือดสองครั้งปกติ ก็แสดงวาไมติดเชื้อจากแม...ในสวนของ

การทํางานที่ประสานกับสถานีอนามัยจะเปนลักษณะผูติดเชื้อไปตรวจเลือด ฝาก

ครรภที่ สอ. พอพบการติดเชื้อก็จะสงตัว   ผูติดเชื้อมา โรงพยาบาล หรือบางครั้ง

ผูปวยเองก็ตัดสินใจไป โรงพยาบาล ดวยตนเองโดยไมผานระบบการสงตอของ  

สอ….” 
สมควร  จายเจริญ  พยาบาลวิชาชีพ งานดูแลโรคเอดสแมและเด็ก  

 โรงพยาบาล บําเหนจ็ณรงค, 18 พฤษภาคม 2550 
 

“...เร่ิมเขา Day care เมื่อป 2545 เวลาที่เขามารวมกิจกรรม สวนใหญจะเปน

กิจกรรมที่เปนการใหความรู โดยพยาบาลและตัวแทนเครือขายแกนนํา สวนใหญจะ

แนะนําเรื่องการกินยา เร่ืองการดูแลสุขภาพ เชน ใหกินผักเยอะๆ กินผักที่มีรสขม 

(มะระ)...ไดประโยชนในเรื่องความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวที่ใชไดกับตัวเอง ไดเจอคนที่

เปนเหมือนกัน ใหกําลังใจกัน ยกตัวอยางตัวเราใหคนอื่นฟง พอใหเปนแนวคิด

สําหรับคนอื่น บางคนที่เขายังไมเปดเผย เราก็รูจักกันตอนที่ไปหาหมอ เขากลุมก็

ชวยแนะนํากัน คนที่เปนผูนํากลุม ประธาน รองประธาน เขาจะเกงมาก ใหความรู

ไดดี...” 

สดใส (นามสมมุติ) 19 พฤษภาคม 2550  
 

2.2   รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู 

จากการวิเคราะหรูปแบบการดูแลสุขภาพผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ที่มีอยูของอําเภอ
บําเหน็จณรงค เปนการดูแลสุขภาพผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส มีหนวยงานหลักของการดูแลคือ
โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค มีการตั้งศูนยบริการผูปวยกลางวัน (Day care center) เพื่อใหผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ มีกิจกรรมทํากลุมใหคําปรึกษา การตรวจ
สุขภาพ ตรวจหาคา CD4 และการจายยาตานไวรัส การดูแลหญิงตั้งครรภและหลังคลอดที่มีการ 
ติดเชื้อ เปนลักษณะการทํางานแบบตั้งรับที่เปดโอกาสใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเขามารับบริการ ขอ
คําปรึกษา ในสวนของการดูแลสุขภาพเชิงรุกเปนบทบาทหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลและการทํางานของเจาหนาที่ระดับตําบลเปนลักษณะการเฝาระวัง การใหคําปรึกษา 
การประชาสัมพันธใหสังคมเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส เนนการปองกันในกลุมเส่ียง เชน ในกลุมเยาวชน 
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มีการจัดนิทรรศการการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวันสําคัญ การดําเนินการใหผูติดเชื้อ/
ผูปวยใหมีการเปดเผยตัวเพื่อการชวยเหลือดานสวัสดิการเปนเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท และการ
สนับสนุนการทําอาชีพ มีลักษณะการทํางานเปนแบบองคกรและภาคีที่เกี่ยวของรวมมือกันใหความ
ชวยเหลือ โดยสาธารณสุขอําเภอเปนหนวยงานตัวแทนดานสาธารณสุขทําหนาที่เปนเลขาเพื่อการ
ขอพิจารณาความชวยเหลือ  

การพัฒนานวัตกรรมเครือขายแกนนําเพื่อนชวยเพื่อนเปนการดําเนินงานตอยอดการ
ทํางานแกนนําเครือขายระดับอําเภอที่มีนโยบายใหดําเนินการในป 2545 เปนการดําเนินงานที่
ตองการเพิ่มศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสดวยการพัฒนาใหมีเครือขายแกนนําเพื่อเปนศูนยรวม
ของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีการรวมตัวกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนการนํารองการดูแลผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสที่มีการดําเนินการใหเกิดอยางเปนรูปธรรมในระดับตําบล ไดแก 1) การทํากลุมเพื่อให
ความรูแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิก  2) การติดตามเยี่ยมดูแลระหวางสมาชิก 3)การ
สนับสนุนเพื่อการเปดเผยตัวที่มีผลดีตอการดูแลตนเองทั้งดานสุขภาพ และ 4)การเสริมพลัง สราง
ความมั่นใจ โดยเปดโอกาสในมีการทํากิจกรรมรวมกับสังคม ทั้งนี้มีเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบาน
ชวนและพยาบาลของโรงพยาบาลบําเหน็จณรงครวมเปนพี่เล้ียง ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา มีการ
ประสานการทํางานระหวางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานระหวางทีมแกนนํา
ระดับจังหวัด ทีมแกนนําระดับอําเภอ และทีมแกนนําระดับตําบล ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการประสาน
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูติดเชื้อในแตละพื้นที่ มีการพัฒนาความเขมแข็งใหแกทีมแกนนําในการทํา
หนาที่การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน เพื่อความ
รวมมือและการสนับสนุน การพัฒนาใหแกนนํามีศักยภาพในการดูแลผูติดเชื้อ ทั้งในดานการรับยา 
การรับรูปญหาของชุมชนที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับเปล่ียนทัศนคติของชุมชนที่มีตอผูติดเชื้อ  

 

 “...งานโรคเอดสของ โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค เปนการทํางานในรูปแบบของ

คณะกรรมการใหคําปรึกษา แยกตามกลุมผูปวยที่ดูแล เชน ผูใหญ เด็ก หรือมารดา

ตั้งครรภ รวมทั้งการมี Day care ที่อยูในโรงพยาบาลสําหรับผูติดเชื้อ รับสมัครผูปวย

ที่จะเขาดวยความสมัครใจ ซึ่งจะมีผูติดเชื้อรวมกิจกรรมกัน ชวยเหลือกัน จัดทุก

พฤหัสที่สามของเดือน….” 
สมควร  จายเจริญ  พยาบาลวิชาชีพ งานดูแลโรคเอดสแมและเด็ก  

โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค, 18 พฤษภาคม 2550 
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 “...การเห็นผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเอดส เห็นไดหลากหลายชองทาง โดยตัวเราเองและ

เครือขายการดูแลในพื้นที่เปนคนบอก เชน จากการไปเยี่ยมบาน โรงเรียนบอก อสม.

บอก ชุมชนโดยผูนําชุมชนบอก เปนตน นอกจากนี้ยังมีชองทางโรงพยาบาลที่มีผูมา

ตรวจรักษาที่แผนกทั่วไปและตรวจครรภ...”  
กรรภิรมณ พัว่สําโรง  พยาบาลวิชาชีพ  

ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม,ิ 18 พฤษภาคม 2550  
 

“...การดูแลผูติดเชื้อ สสอ.เปนผูเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานบริการใน CUP มี

หนวยอําเภอเปนศ.เฉลิมพระเกียรติจากแมบานมหาดไทยเริ่มเมื่อ 4-5 ปกอนในการ

ดูแลของการปกครองสวนของนายอําเภอ ตรงนี้ชวยไดมากเราเอา power ของ

นายอําเภอมาใชใหเกิดประโยชนโดยการใหเปน center เชื่อมประสานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล สวนทองถิ่นขั้นตนขอใหจายปละ 5,000 บาทตอป 

เทศบาล 5,000 บาท เวลาขอชวยเหลือการสนับสนุนเกี่ยวกับเงินยังชีพ มีเกณฑการ

พิจารณาตามขอบเขตที่กําหนดซึ่งมาจากคณะกรรมการประกอบดวยหน.สวน

ราชการ ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ที่แตงตั้งขึ้น โดยมีสาธารณสุขอําเภอเปนเลขานุการ 

ประธาน CUP เปนกรรมการ…” 
ชาตชิาย พิณชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ.บําเหนจ็ณรงค จ.ชัยภูม ิ

19 พฤษภาคม 2550 
 

จากที่กลาวมาขางตนนั้น สะทอนใหเห็นไดจากตัวอยางกรณีศึกษาผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสที่เขารวมปฏิบัติการของนวัตกรรมดังรายละเอียด 

 

กรณีของสดใส (นามสมมติ) 
สดใส  เปนผูหญิงรูปรางสันทัด อายุ 37 ป แตงงานมาแลว 3 คร้ัง มารวมกิจกรรมการ

พัฒนาแกนนําเครือขายผูติดเชื้อกับลูกสาววัย 4 ป ชื่อ “นองชมภู” ปจจุบันอยูกับสามีคนที่ 3 

ซึ่งเปนพอของนองสม (นามสมมุติ) 
สมาชิกในครอบครัวของสดใส ประกอบดวยสามี ลูกชายคนโตที่เปนลูกกับสามีคนที่1 อายุ 

10 ป ลูกสาวคนที่ 2 อายุ 4 ป สดใสและสามีมีอาชีพรับจางทั่วไป สวนใหญจะเปนทํางาน
กอสราง ตอนนี้สามีตองทํางานหนักคนเดียวเนื่องจากสดใส สุขภาพไมคอยแข็งแรง เหนื่อยงาย 
และตองดูแลลูกคนเล็ก จึงตองอยูบานดูแลเรื่องอาหารการกินของลูก แตบางครั้งสดใส ก็ไป
รับจางบาง เชน ดํานา ดายหญา หรืองานอื่นแลวแตใครจะจาง   
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สรุปเสนชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
 

 

2540      2541         2542        2543         2544      2545  2546          2547       2548          2549          2550

- สามีคนท่ี2 
ขอแยกทาง
และเสียชีวิต
จากการผูกคอตาย
- ตรวจเลือดพบติดเช้ือ

แตงงานกับ
สามีคนท่ี1

- มีลูกคนท่ี1 
(ลูกชาย)

- สามีคนท่ี1
ขอแยกทาง

มีสามีคนท่ี2

มีลูกคนท่ี2
(ลูกสาว)มีสามีคนท่ี3

- เปดเผยตัวและ
เปนสมาชิก
- Day care
รพ.บําเหน็จณรงค

แมเสียชีวิต

มีปญหาการ
ใชชีวิตในสังคม

เร่ิมปรับตัวกับ
การใชชีวิต
ในสังคมได

ดูแลสุขภาพตัวเองได
ไมเคยกินยาตานไวรัส

 

กลายเปนผูติดเชื้อเพราะสามี 
เมื่อตอนที่อยูกับสามีคนที่2 เร่ิมสงสัยวาสามีจะเปนเอดส เพราะเคยไดยินมาวาคนเปน

เอดสจะมีอาการตางๆแบบที่เกิดกับสามีของตัวเองเปน ตอมาไมนานสามีก็ขอแยกทางโดยไมรู
สาเหตุ และยายออกไปอยูที่อื่น หลังจากแยกทางกันไดสองเดือนก็ไดขาววาสามีผูกคอตาย จึง
รูวาสามีเปนเอดสจากนั้นก็เร่ิมสงสัยวาตัวเองจะติดเชื้อจากสามีหรือไม เพราะมีอาการปวดหัว
มากๆ ปวดบอยๆ เหนื่อยงาย จึงไปตรวจสุขภาพที่ โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค และพบวาผล
เลือดมีการติดเชื้อ HIV ตอนรูใหมๆก็รูสึกเครียด กลัวคนอื่นรูแลวจะทํามาหากินไมได ตอมาก็
คอยยอมรับได และตองการจะอยูเพื่อเล้ียงดูลูกทั้งสองคน และแมอีกหนึ่งคน   
สังคมใหมที่ Day care  

เร่ิมเขา Day care เมื่อป 2545 เวลาที่เขามารวมกิจกรรม สวนใหญจะเปนกิจกรรมที่เปน
การใหความรู โดยพยาบาลและตัวแทนเครือขายแกนนํา สวนใหญจะแนะนําเรื่องการกินยา 
เร่ืองการดูแลสุขภาพ เชน ใหกินผักเยอะๆ กินผักที่มีรสขม (มะระ) สวนการออกกําลังกาย 
แลวแตความสนใจของแตละคน สําหรับตนเองไมไดออกกําลังกาย เพราะงานที่ทําทุกวันก็
เหมือนการออกกําลังกายอยูแลว 
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การมารวมกิจกรรมไดประโยชนหลายอยาง ไดพบเพื่อนที่ติดเชื้อเหมือนกัน สะทอนคิด
จากชีวิตของเพื่อนๆมาใชเปนแงคิดใหกับชีวิตของตัวเอง ไดกําลังใจจากเพื่อน แกนนําและจาก
หมอ พยาบาลทําใหมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต 
ชีวิตของผูติดเชื้อในสังคม 

หลังจากที่มีการติดเชื้อแลว ไดพบกับสามีคนที่3 ซึ่งเปนหนุมโสดที่พอใจจะใชชีวิตกับหญิง
หมายที่รูอยูแลววาเปนผูติดเชื้อ สามีคนนี้เปนคนดีมาก เขาไมรังเกียจเราเลย ทั้งสองอยูดวยกัน
ได 3 ป ก็ปองกันตัวเองเวลามีเพศสัมพันธ กลัวสามีติดเชื้อ ตอมาสามีอยากมีลูก จึงตัดสินใจที่
จะมีลูกดวยกัน พอตั้งครรภ มาฝากทองหมอก็แนะนําใหทําแทง แตตนเองไมอยากทํา เพราะ
อยากมีลูก คิดไววาออกมาเปนแบบไหนก็จะเลี้ยงเอง จึงปลอยใหทองตอไป จนคลอดมาเปน
ลูกสาวคนเล็ก ตอนนี้ก็เจาะเลือดแลวผลไมติดเชื้อ สวนสามียังไมรูวาติดเชื้อหรือเปลา เขาไม
ยอมตรวจคงยังไมอยากรู แลวถาผลออกมาวาติดเชื้อ สามีก็ยังไมพรอมใหญาติพี่นองรู กลัววา
ญาติพี่นองรับไมได รังเกียจ 

การที่เปนผูติดเชื้อไมไดบอกคนอื่นเยอะ เพราะพอบอกไปแลวเขาก็รับกันไมได ตัวเองเคย
บอกเรื่องนี้กับพี่เขย เห็นวาเขานาจะรับได พอบอกแลวเขาไมเขาใจเรา เลยคิดวาจะไมบอกใคร
แลว ใครรูก็ใหเขารูเอง ถาเปรียบเทียบระหวางคนรูวาเราเปนผูติดเชื้อแลว การคบหากันจะไมดี 
คบกับคนที่เขาไมรูจะดี เขาไปหาแลวไมรูสึกผิดหวัง 

ชีวิตของผูติดเชื้อที่มีฐานะยากจน มีลูกเล็กมีความยากลําบากมาก โดยเฉพาะการทํามา
หากิน พอเขารูวาเราเปนเอดสก็ไมคอยเรียกไปทํางานดวย เพื่อนบานที่เคยชวนไปทํางานเวลา
มีคนมาจาง เขาก็ไมชวน บางคนปากเขาพูดกับเราวาไมเปนไร แตจิตใจเขาหนี เขาไมอยากคบ
หากับเรา คิดวาสังคมยังไมยอมรับคนเปนโรคนี้ เนื่องจากคนในสังคมไมมีความรูที่ชัดเจนใน
โรคนี้ คนยอมรับไดกับยอมรับไมไดมีอยางละครึ่ง พอๆ กัน 
ปญหาที่พบ 

ตอนเปนแรกๆ จะเปนปญหาดานจิตใจ เปนแลวไมมีเงิน อดอยาก หากินไมได ตองไมมีคน
จางงาน เขารังเกียจที่เราเปนโรคนี้ เปนอยางนี้อยูปกวาๆ เครียดมาก ตอมาก็เร่ิมทําใจ หางาน
จากคนที่เขาไมรูวาเปนอะไร หรือรูแลวเขายอมรับได ก็พอหากินได และไดสามีเปนคนหา
รายไดหลัก โดยไปรับจางกอสรางที่กรุงเทพฯ 

ปญหาดานสุขภาพก็หนักใจเหมือนกัน แตนอยกวาปญหาดานจิตใจ กลัววาจะมีอาการ
มากขึ้น เมื่อเปนเยอะๆ แลวจะไมมีคนดูแลตัวเราและดูแลลูก ก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให
ดีๆ จะไดไมเปนภาระดูแลของคนอื่น ลูกก็ไดมีคนดูแลไมลําบาก เพราะลูกก็ยังเล็กอยูดวย 
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ประโยชนที่ไดจากเปนสมาชิกเครือขาย 
ไดประโยชนในเรื่องความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวที่ใชไดกับตัวเอง ไดเจอคนที่เปนเหมือนกัน 

ใหกําลังใจกัน ยกตัวอยางตัวเราใหคนอื่นฟง พอใหเปนแนวคิดสําหรับคนอื่น บางคนที่เขายัง 
ไมเปดเผย เราก็รูจักกันตอนที่ไปหาหมอ เขากลุมก็ชวยแนะนํากัน คนที่เปนผูนํากลุม ประธาน 
รองประธาน เขาจะเกงมาก ใหความรูไดดี 

ตนเองยินดีที่ไดเปนสมาชิก และอยากใหมีกลุมที่รวมตัวกันแบบนี้ จริงๆ แลวก็อยากชวย
เปนแกนนําที่ทําประโยชนใหคนอื่นมากกวานี้ แตคิดวาตนเองคงไมเหมาะที่จะทําหนาที่แบบ
นั้น เนื่องจากไมมีความสามารถพอ เปนคนไมรูหนังสือ ไมมีเวลาวาง ตองทํามาหากินตลอด จงึ
ไมสามารถทําได ส่ิงที่ชวยเพื่อนสมาชิกไดก็เปนเรื่องการใหกําลังใจกัน เพราะเปนเรื่องที่ทําได
โดยไมตองใชเงิน 

 

จากการสังเคราะหปญหาและความตองการการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส (ขอ 2.2.1) ที่
เกี่ยวของกับการเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ส่ิงแวดลอมและภาวะ
คุกคามดานสุขภาพ และการเขาถึงบริการสุขภาพ กับรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู (ขอ 2.2.2) เปน
ลักษณะของการจัดกิจกรรม การบริการและการดําเนินโครงการที่ตอบสนองตอความตองการ 
การดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดตามตารางที่ 1  

  

ตารางที่  1 แสดงความตองการการดูแลและการจัดกจิกรรม/บริการ/โครงการทีต่อบสนอง 
 

ความตองการการดูแล กิจกรรม/บริการ/โครงการทีต่อบสนอง 

3. การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง     

• การเจ็บปวยที่เกิดจากโรคติดเชื้อฉวย
โอกาสจากภาวะของโรคที่มีผลตอภูมิ
ตานทานของรางกายเกิดภาวะเสี่ยงตอ
การเจ็บปวยไดงายขึ้น 

• ปญหาดานจิตใจ เกิดภาวะเครียด วิตก
กังวลเกี่ยวกับ กลัวสังคมไมยอมรับ ไมมี
งานทํา ไมมีคนดูแลลูก เปนภาระกับ
ครอบครัว 

 

• การเฝาระวั ง ในสวนของการดูแลจาก
โรงพยาบาล ไดแก การตรวจรางกาย การ
ตรวจเลือดหาคา CD4 การทํากลุมให
คําปรึกษา 

• การมีสวนรวมจากกลุมแกนนําในการ
ติดตามเยี่ยมใหคําแนะนําเพื่อเฝาระวังการ
เจ็บปวย ใหกําลังใจ 

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
สมาชิกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสและระหวาง



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 37 

 

ความตองการการดูแล กิจกรรม/บริการ/โครงการทีต่อบสนอง 

เครือขายแกนนําฯ 
4.  วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ    

• วิถีชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อ การปฏิบัติตัว 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส 
ส่ิงแวดลอมสังคมความเปนอยู ของ
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ  

• การรักษาดวยยาตานไวรัสขาดความ
ต อ เนื่ อ ง  ไม มี เ วลาออกกํ า ลั งกาย 
รับประทานอาหารไมครบตามมื้อ ขาด
คุณคาทางโภชนาการ 

 

• พัฒนาศักยภาพผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมี
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การปฏิบัติตัวเพื่อ
ปองกันการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

• แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลตนเอง
ระหวางสมาชิกและเครือขายแกนนําฯ  

 

3. สิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดาน
สุขภาพ 

• สังคมยังไมเปดกวางยอมรับในสภาพ
ของการเจ็บปวย  

• ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสบางรายกลัวการไม
ยอมรับจากสังคมและครอบครัว  

 

• พัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน
ระดับตําบลเพื่อติดตามเยี่ยมสมาชิกที่บาน  

• การเสริมพลัง สรางความมั่นใจและสราง
ความเขาใจกับสังคม เปดโอกาสในมีการทํา
กิจกรรมรวมกับสังคม เชน การเลา
ประสบการณ 

2)  การเขาถึงบริการสุขภาพ  

• ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไมกลาเปดเผยตัว 
อยูอยางหลบซอน กลัวสังคมรังเกียจ 
ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสุขภาพ 
การไดรับสวัสดิการที่พึงไดจากสังคม
รวมถึงบางรายขาดโอกาสในการเขาถึง
ระบบการศึกษา 

 

• ทีมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ไดรับการพัฒนา
เปนแกนนํามาชวยดูแลติดตามเยี่ยมให
กําลังใจ 

• การสนับสนุนเพื่อการเปดเผยตัวที่มีผลดีตอ
ก า ร ดู แ ลตน เ อ งทั้ ง ด า น สุ ข ภ าพและ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

 

2.3   ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรม
การดูแลสุขภาพและสวัสดิการ 
จากการวิเคราะหปญหาและความตองการการดูแลและรูปแบบการดูแลสุขภาพของ 

ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่มีอยูสะทอนใหเห็น 
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• แนวคิดการใชรูปแบบการดูแลจากผูมีประสบการณ มีความเขาใจ ความรูสึก 
ความตองการที่คลายกัน 

• ปฏิบัติการของนวัตกรรมท่ีสอดรับกับสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความตองการ
ของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดยการสนับสนุนใหมีกลุมแกนนําเครือขายเพื่อนชวย
เพื่อนเพื่อทําหนาที่ติดตามดูแล ใหกําลังใจแกสมาชิก 

• การใชและพัฒนาศักยภาพผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหสามารถดูแลกันเอง ชวยให 
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ ไดรับสวัสดิการชวยเหลือที่เกิด
จากการทํางานของเครือขายอยางเปนระบบ  

• กระบวนการสนับสนุนใหสังคมเกิดการยอมรับ สงผลใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

 

อยางไรก็ตาม การพัฒนานวัตกรรมกลุมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนยังคงตองการการ
ขยายแนวคิดการทํางานในระดับพื้นที่อื่นที่กวางขึ้นครอบคลุมในทุกพื้นที่ดวยการประสานการ
ทํางาน เปนลักษณะการทํางานรวมกันระหวางเครือขายเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีสิทธิ
เทาเทียมและเสมอภาคในการอยูรวมกันในสังคม มีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการ
พัฒนาสมรรถนะการดูแลตนเอง มีการทํางานที่เปนระบบและตอเนื่อง ดวยการดําเนินการของผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดสเองที่เปนสมาชิกแกนนําฯ เสมือนเปนองคกรหนึ่งในชุมชนที่มีสิทธิในการเสนอ
แนวทางการทํางานเพื่อการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ครอบครัว ในเชิงนโยบายของระดับพื้นที่ มีการ
รวมกันทํางานกับองคกรและภาคีตางๆ เพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในเชิงสังคม ให
ความสําคัญตอการใหคุณคา มีการพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมากกวาการสนับสนุน
เพียงสวัสดิการ แตมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยวหวาดกลัวซึ่งถือเปนการจัดการที่ขาดการตอยอดการ
ชวยเหลือใหสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข มีการใชกลวิธีการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
เพื่อใหสังคมเขาใจและเกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น 

 

“...ผมอยากใหแกนนําเกิดและเกิดดวยใจ แกนนําถามันดีเราขยายทุกตําบลดีมั้ย

แลวใครเปนคนทําก็คือแกนนํานี่แหละ ทุกคนเอาดวย เห็นดวย ทีนี้พอมันไปเรื่อย ๆ 

ลักษณะที่วาคือมันมีกลุมทํางาน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน คือสรางเครือขายให

เขมแข็ง ขยายเครือขาย ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกันประธาน เครือขาย

สามารถทําตอไปได…ส่ิงที่มองเห็นเปนรูปธรรมจากการทํางานครั้งนี้คือการมีแกนนํา

ยังไมพอ ยังตองมีรูปแบบที่เหมาะสมดวย คือ ตองใหรูวากลุมแกนนํานี้ตองทํา
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อะไรบาง ถาเราจะขยายไปตําบลอื่น แกนนํามีคนแลวตองมีกระบวนเอาไปทําให

สําเร็จ เขาควรมีความรูเ ร่ืองอะไรบาง ไมใชเรากระตุนเพียงหนวยเดียว เรามี

เครือขายจังหวัด สสจ. ที่เขาใจ พยายามดึงทั้งแนวดิ่งแนวราบเขามารวมดวย…

ตอนนี้ อบต.เขาใหสงแผนมาใหเขาอยากดูโครงการ เขาจะไดมารวมกับเราเพื่อเสนอ

ใหสภาพิจารณาอนุมัติ แตกอนชวยเพียงแคเพียงยังชีพเดือนละ 500 บาท การ

ชวยเหลือที่เพิ่มขึ้นคือการเยี่ยมบาน สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ การควบคุมปองกัน

โรคในหมูบานใหพวกเขาจัดเปนเรื่องเลาใหฟง…” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยชุมชนบานชวน อ.บาํเหน็จณรงค จ.ชยัภูมิ,  

19 พฤษภาคม 2550 
 

“...การประชาสัมพันธเปนสิ่งสําคัญ ถาการไมรูไมเขาใจมันทําอยางคอนขางยาก 

โดยเขาไปพูดคุยผูบริหารสถานศึกษากําแพงใหญคือผูปกครองยังไมคอยใหความ

รวมมือ ส่ือตางๆ มีสวนชวยเหลือสนับสนุนคอนขางมาก ที่ไดผลจริง ๆ คือวิทยุ

ชุมชนที่มีอยูทุกอําเภอการฟงทุกวันนาจะดีกวา...” 
ชาติชาย พิณชีพ สาธารณสุขอําเภอบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ,  

18 พฤษภาคม 2550 
  

2.4   กระบวนการสรางเปาหมายรวม  

การพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน สะทอนใหเห็นการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ดวยกระบวนการสรางเปาหมายรวมกันคือ  

• การพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนโดยการให
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส พัฒนาทักษะการใหคําปรึกษา การจัดกลุมใหคําปรึกษา  

• การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกและแกนนําเครือขายอื่น ในเรื่อง
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส การปฏิบัติตัว การกินยา การออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหาร 

• การสรางกิจกรรมการทํางานรวมกันระวางสมาชิกและแกนนําเครือขายเพื่อนชวย
เพื่อน ไดแก การติดตามเยี่ยมบาน การแจงขอมูลขาวสารการเจ็บปวย การรวมกัน
ออกแบบบริการที่สอดรับกับความตองการของสมาชิก 

• กระบวนการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อใหสังคมมีความเขาใจ มีการปรับเปล่ียน
ทัศนคติเพื่อการยอมรับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสโดยการรวมจัดกิจกรรมกับสังคมใน
การรณรงคการปองกันโรคเอดส 
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• การทํางานรวมระหวางโรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนในการเปน 
ผูใหบริการและการเปนพี่เล้ียงสนับสนุนการทํางานของแกนนําฯ  

 

“...อยากจะพัฒนาใหเกิดแกนนํา ที่ทําหนาที่ในการไปเยี่ยมผูปวยดวยกัน ไป

แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลสุขภาพระหวางผูปวยดวยกัน ไปทําการสอดสอง

สารทุกขสุกดิบในกลุมผูปวยดวยกัน ...” 
กรรภิรมณ พัว่สําโรง  พยาบาลวิชาชีพ  

ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม,ิ 18 พฤษภาคม 2550  
 

“...เดิมทํางานคนเดียว บางคนกินยาไมสม่ําเสมอ รักษาไมตอเนื่อง ถาเรามาพูดคุย

กันจะทําใหการทํางานดีขึ้น ใหการดูแลครอบคลุมขึ้น...” 
สมปอง ชาลีเครือ พยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานผูปวยใน  

โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค, 18 พฤษภาคม 2550 
 

“...แกนนําประชุมกับเราสองอาทิตยครั้งตองมารายงานวา ไปเยี่ยมใครบาง เปน

อยางไรบาง อาการเปนอยางไร คือปกติเขาไปเยี่ยมบานอยูแลวเขาก็ไมรูจะไป

รายงานกับใครก็เก็บไวเฉย ๆ มีคนมาขอก็พูดใหฟง อันนี้เหมือนกับวาเขาไปเยี่ยม

แลวมาพูดใหเราฟงวาเขาไดอะไร เราจะไดใหคําแนะนําเขากลับไปดวย...”  
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม ิ 

19 พฤษภาคม 2550 
 

สรุป  
กลุมเปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนจากนวัตกรรมแกนนําเพื่อนชวยเพื่อนที่สําคัญ

คือ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ที่ตองการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดูแลตนเองและสมาชิกเพื่อเปนการ
เพิ่มคุณคาใหเกิดความภาคภูมิใจ จากการสังเคราะหปญหาและความตองการการดูแลเปรียบเทียบ
กับรูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยูเพื่อแสดงถึงความตองการการดูแลพบวา ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแลอยางครอบคลุมอยางเปนองครวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม แสดงถึง
ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการที่ตองมีการขยายพื้นที่การพัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนใหมีความครอบคลุม
และมีกระบวนการเสริมทักษะการทํางานที่เปนระบบพี่เล้ียงเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน
คือการมีคุณภาพชีวิตที่และสามารถพึ่งพาตนเองได 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 41 

 

บทที่ 3 
รูปธรรม                          
การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน 

 
ตลอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมตามวิธีการและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น สะทอนใหเห็นการ

พัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยโรคเอดส ในพื้นที่ใหบริการของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน  
อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ ที่คาดวาจะนําไปสูการมีเครือขายการดูแลกันเองแบบ “เพื่อนชวยเพ่ือน” 
เพื่อใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิตที่ดีได  

จากการสังเกต สัมภาษณ และสนทนากับผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการ ไดแก ผูรับผิดชอบ
โครงการ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่เขารวมโครงการ ตลอดจนเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน 
พบวา รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแกนนําครือ
ขายเพื่อนชวยเพื่อน ไดแก 1)การรวมตัวของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ในพื้นที่ 2)การพัฒนาศักยภาพ
ของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 3)กิจกรรมการดูแลแบบ“เพื่อนชวยเพื่อน” ดังรายละเอียด 

 

1. การรวมตัวของผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส ในพื้นที่  
จากกิจกรรมในการพัฒนานวัตกรรมที่ปรากฏนั้น ไดมีการใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส สมัครเขา

รวมโครงการโดยสมัครใจ ทําใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดมา “เห็น” ผูที่มีความเจ็บปวยเชนเดียวกัน 
ถึงแมวาจะมีผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส สมัครเขารวมโครงการไมมาก (จากการสังเกตในการจัดกิจกรรม
พบวามีผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเขารวมกิจกรรม 13 คน เปนผูที่อยูในพื้นที่จํานวน 3 คน พื้นที่อื่นที่เปน
สมาชิกสนใจเขารวมโครงการจํานวน 10 คน) แตก็เปนจุดเริ่มตนของการรวมตัวกันของผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส โดยปรากฏใหเห็นผลลัพธที่เกิดจากการรวมตัวกัน ดังนี้ 

1.1   การเปดเผยตนเองตอสังคม  
เนื่องจากมีเงื่อนไขดานสิทธิมนุษยชน ดังนั้นจึงทําใหในเบื้องตนของการดําเนิน

กิจกรรม ผูรับผิดชอบโครงการไดเขาไปประสานการทํางานกับโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคที่ใหบริการ
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสทั้งที่มีการเปดเผยและไมเปดเผยตนเองอยูแลว ซึ่งจากการไปขอความรวมมือ
และการยินยอมจากผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสพบวา มีผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ยังไมเปดเผยตนเองตอ
สังคมยินดีเขารวมโครงการ 3 คน สวนอีก 8 คน ยินดีเขารวมโครงการเปนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่มี
การเปดเผยตนเองอยูกอนหนานี้แลว  

การเปดเผยตนเองตอสังคมท่ีกลาวถึงนี้ เปนการยอมรับและแสดงตนใหบุคคลอื่น ซึ่ง
อยางนอยที่สุดก็เปนกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสดวยกัน รูวาตนเองเปนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เพราะ
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ตองเขามารวมทํากิจกรรมในโครงการดวยกัน และเมื่อพรอมที่จะเปดเผยตนเองมากขึ้นก็สามารถ
ขยายพื้นที่ในการเปดเผยตนเองออกไปไดอีก ซึ่งคาดหวังวาจะมีการเปดเผยตนเองในระดับชุมชน
และสังคมได ดังตัวอยางการแสดงทัศนะของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสรายหนึ่งที่วา 

 

“...ครอบครัวผมยังไมรูวาผมติดเชื้อ มีคนเดียวที่รูคือคนนี้ (ชี้ไปท่ีคนที่นั่งอยูขางๆ) 

เพราะเคยคุยกันวาเปนยังไง...ตอนที่หมอไปคุยดวยที่โรงพยาบาลก็คิดวาตนเอง

พรอมที่จะเปดเผยตนเองมากขึ้น...อยากมีเพื่อนไวปรึกษาหารือ ปรับทุกข...คิดวา

การเปดเผยตัวเองสําหรับผมก็ตองคอยๆขยับ คอยๆเปนคอยๆไป ...” 
 

การเปดเผยตนเองตอสังคมเชนนี้ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสทั้งหมดเชื่อวา จะทําใหเกิดผลดีในการ
ดูแลสุขภาพตนเองมากกวาการเก็บไวเปนความลับ โดยผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่เปดเผยตนเองแลวได
แลกเปลี่ยนทัศนะในระหวางการดําเนินกิจกรรมวา “...การเปดเผยตนเองทําใหรูสึกโลง ไมอึดอัดใจ 
คนในครอบครัวก็มีการดูแลดี ไมมีใครท้ิง ขอใหครอบครัวเขาใจวาตนเองติดเชื้อมาไดอยางไร ซึ่ง
ครอบครัวเองก็จะแสวงหาความรูมาชวยดูแลดูแลดวย นอกจากนี้การที่ชุมชนรูวาติดเชื้อหรือปวย ทํา
ใหไดรับสวัสดิการเปนเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่มีการเปดเผยตนเองดวย ซึ่งทําให
มีการเปนอยูที่ดีขึ้นบาง...” และขอมูลบางสวนของการใหสัมภาษณของผูดําเนินโครงการ ที่สะทอน
ถึงการเปดเผยตนเองของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ดังนี้ 

 

“....การเปดเผยตัวบางคนเขาอยากจะเปดตัวอยูแลวแตเขาไมรูวาจะเปดกับใครหาที่

เปดไมไดอยางไรหาที่เปดไมได ที่นี่พอเราเปดเผยตัวแลวแกนนําเขาก็จะรู ชาวบาน

เขาก็จะรู ถาเขาไมสบายใจวาเขาติดเชื้อหรือเปลา เขาก็จะมาปรึกษากลุมนี้เอง...

การเปดเผยอีกแบบหนึ่งคือเรารูพฤติกรรมวาสามีเขาตายแลว ญาติเขาเสียชีวิตจาก

โรคเอดสที่มีปฏิสัมพันธกันโดยตรง เราก็ใหแกนนําเขาไปใหความรูเร่ืองโรคเอดส 

โรคอื่น ๆ แลวชวนเขามาเขากลุม...การเปดเผยในสังคมก็คือมาเปดเผยในกลุมเรานี่

แหละ ในที่นี้จะมี อบต. เทศบาลรับรู ก็เหมือนกับเราเปดเผยใหสังคมรับรู คนไข

สามารถที่จะพูดกับใครก็ไดนะวาฉันเปนผูติดเชื้อแลวนะ หรือผูใดจะปรึกษาเราก็ให

ความรูได วาเปนผูติดเชื้อสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลได แตถาอยูเฉย ๆ ไมสนใจ

ใคร ไมเอาอะไรกับใคร ใครพูดเรื่องเอดส ก็ปฏิเสธ ยังนี้คือยังไมเปด...” 
สักรินทร ไกรษร, หน.ศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บาํเหน็จณรงค จ.ชัยภูม ิ

19 พฤษภาคม 2550 
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1.2   การมีเพื่อน “พวกเดียวกัน” 

การเขารวมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ ไดสะทอนใหเห็นการรวมตัวกันของ 
ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสอยางเปดเผย ซึ่งไดมีการสะทอนคิดตอกันในระหวางการดําเนินกิจกรรมวา ทํา
ใหรูวาไมใชตนเองเทานั้นที่เปนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส แตยังมีคนอื่นๆ อีก ซึ่งถือวาเปน “พวก
เดียวกัน” และจากการนําเสนอขอมูลจํานวนผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ผูดําเนินโครงการไดคนความา
จากแหลงตางๆ ยิ่งทําใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมองเห็นวา ในประเทศไทยและในโลกนี้นั้นมีคนที่เปน
แบบเดียวกับตนเองอยูไมนอย ดังนั้นการเขามารวมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้จึงถือไดวา
เปนการทําให   ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสรับรูถึงการมีเพื่อนพวกเดียวกันดังที่กลาว ทั้งนี้สะทอนจาก
ตัวอยางการแสดงทัศนะ ดังนี้ 

 

“...คุณหมอเอาตัวเลขคนปวยมาใหดู โห...คนเปนเยอะนะ ไมใชแคเราท่ีเปน อยาง

ในบานเราก็ไมนอยเลย รูสึกดีขึ้นหนอยวาไมใชเราคนเดียว...ผมรูสึกวาผมไดเพื่อน

แลว เพื่อนที่เปนพวกเดียวกัน คิดวาคงพูดคุยกันติดตอปรึกษาหารือกันตลอด ขอ

เบอรโทรเขาไวแลว เวลาเราเหงาหรือตองการการชวยเหลือคงจะไดโทรคุยกัน...” 

สมาชิกผูตดิเชื้อ ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน,19 พฤษภาคม 2550 
 

1.3   การไดรับสวัสดิการจากระบบการดูแลที่มีอยู 

ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในพื้นที่ทั้งที่มีการเปดเผยและไมเปดเผยตนเอง จะไดรับการดูแล
รักษาตามระบบที่มีอยูในพื้นที่ จากการดูแลรักษาของโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคและศูนยสุขภาพ
ชุมชนบานชวน การไดรับสวัสดิการจากระบบการดูแลที่มีอยู ไดแก 

• การรับยาตานไวรัสเอดสจากโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค 
• การใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการดูแลสุขภาพตนเอง  
• การติดตามเยี่ยมบานผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  
• การคนหาผูปวยรายใหมเพื่อนําเขาสูระบบการดูแลรักษา  
เมื่อผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีการเปดเผยตนเองตอสังคม จะมีการจัดสวัสดิการใหแกผูติด

เชื้อ/ผูปวยเอดส โดยทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ มีหนวยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย
ในพื้นที่คือ “ศูนยเฉลิมพระเกียรติ” ทั้งนี้เมื่อผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสยอมเปดเผยตนเองแลวจะไดรับการ
ชวยเหลือในเรื่อง 

• การไดรับการสนับสนุนเงินประเดิมเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส โดย
ไดรับจากทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ  
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• การชวยเหลือเปนเงินสวัสดิการจากระดับอําเภออยางตอเนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

 

“...การเปดเผยตัวเองเขาจะไดเบี้ยยังชีพ เบี้ยจังหวัด 1,500 บาท เบี้ยอําเภอ 2,000 

บาท ไปยื่นที่ อบต.หรือเทศบาลเขาก็จะไดอีกเดือนละ 500 บาท...” 
ชาตชิาย พิณชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค,  
ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน, 18 พฤษภาคม 2550  

 

จากที่กลาวมาขางตนนั้น สะทอนใหเห็นไดจากตัวอยางกรณีศึกษาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่เขา
รวมกระบวนการพัฒนาดังตอไปน้ี 

 

กรณีคุณนาง (นามสมมติ)   
คุณนางเปนหนึ่งในแกนนําเครือขายผูติดเชื้อ สาเหตุการติดเชื้อ คิดวาติดเชื้อมาจากสามี

คนที่ 3 ซึ่งขณะนี้เสียชีวิตดวยโรคเอดส เมื่อป 2547 ปจจุบันอยูกินกับชวน (นามสมมุติ) ซึ่ง
เปนผูติดเชื้อเชนเดียวกัน พบกันเมื่อป 2549 เมื่อครั้งมาเปนสมาชิกแกนนําผูติดเชื้อ รับยา
ตานไวรัสเอดส และติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลบําเหน็จณรงคเดือนละ 1  คร้ัง 
 

 

เสนชีวิต หนุมบานชวน

ป 2535

แตงงานคร้ังแรกอายุ 35 ป
มีลูกสาว 1 คน อายุ 15 ป
ปจจุบันเลิกกันแลว
ภรรยาแตงงานกับฝร่ังและไปอยู
ตางประเทศกับลูกสาว
ไมไดติดตอกัน

ป 2537

แตงงานคร้ังที่ 2
มีลูกสาว 2 คน
อยูกินได 2 ป เลิก 

ป 2539

แตงงานคร้ังที่  3
หลังจากแตงได  2ป
ภรรยาเลาใหฟงวา
เคยถูกผูชายขมขืนถึง
10 คน แตตัวเองไมเช่ือ

อายุ 25 ป 
ป 2542 ป 2547

เลิกกับภรรยาคนที่  3
หลังแตงได  3 ป
เน่ืองจากภรรยาชอบด่ืมเหลา
จนตองไปพบแพทยจิตเวช
ชูเกียรติยายไปสวนชมพูกับพอแมที่
เพชรบูรณ ภรรยากลับไปอยูกับ
พอแมของตนเองที่แพร

เร่ิมปวยมีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงกลับมาบําเหน็จณรงค
และเขารับการรักษาที่รพ .เปนเวลา 14 วัน หมอบอกวาติดเช้ือHIV
รูสึกกังวล แตก็พออยูได  กลับมาอยูกับพอแมที่บานหนองแวง  ตอมา
แมเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ  พอยายไปอยูกับนองชายที่จัตุรัส  จึงอยูคนเดียว
เร่ือยมา เขาออก รพ.เปนประจํา และเขาเปนสมาชิกแกนนําเครือขายผูติดเช้ือ

ป2549

ทําหนาที่เปนประธานแกนนําระดับอําเภอ
เคยเขารวมตอตาน  FTA ที่เชียงใหม
เร่ิมใชชีวิตคูอีกคร้ังหน่ึง  เมือพบกับคนหวั
อกเดียวกัน คือคุณลาวัลย
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ประสบการณชีวิตคูที่ลมเหลว 
           นาง (นามสมมติ)เปนหนึ่งในผูติดเชื้อท่ีผานประสบการณแตงงานมา 3 คร้ัง เนื่องจาก
ความไมเขาใจกันจึงตองเลิกรากับสามีทั้งสองคน ในชวงระยะเวลา 7 ป มีลูกชาย 2 คน และ
ลูกสาว 1 คน ซึ่งเกิดกับสามีคนแรก อยูเปนเพื่อน  
การแตงงานครั้งที่ 3  ทําใหกลายเปนผูติดเชื้อ 

หลังจากเลิกกับสามีคนที่ 2 มาเปนเวลา 8 ป จึงไดแตงงานใหมอีกครั้งหนึ่งเมื่อป 2540  
เพื่อหวังที่จะไดคูคิด และที่พึ่งพิง โดยที่ไมไดคิดถึงเบื้องหลังของสามีคนใหม จนไดทายาท
รวมกันเปนลูกชาย จนกระทั่ง ป 2543 ลูกชายปวยและนอนโรงพยาบาล แพทยตรวจเลือด
ของลูกชายพบวา ติดเชื้อ HIV และลูกชายไดเสียชีวิตลง นาง (นามสมมติ)จึงไดกลับไปถาม
สามี แตสามีกลับปฏิเสธ ดวยความรักสามี ทั้งที่ไมแนใจ แตก็จําใจที่จะยอมเชื่อสามี และได
อยูกินกันตอมาเรื่อยๆ 
ความจริงที่โหดรายไดปรากฏ 

ในที่สุดสิ่งที่นาง (นามสมมติ) ความจริงไดปรากฏออกมา นั่นคือสามีของนาง (นาม
สมมติ)เร่ิมเจ็บปวย และนอนโรงพยาบาล จากการตรวจเลือดพบวาสามีมีเชื้อ HIV และ 
มีภาวะแทรกซอนคือเปนวัณโรคปอด และเสียชีวิตในเวลาตอมา ขณะปวยสามีจึงไดยอมเลา
ประวัติที่นาง (นามสมมติ)เชื่อมั่นวา เปนสาเหตุของการติดเชื้อของสามี นั่นคือ กอนแตงงาน
กับนาง (นามสมมติ) สามีไดทํางานเปนลูกจางเรือประมงที่จังหวัดปตตานี และไดมี
ความสัมพันธกับหญิงบริการเปนครั้งคราว รวมท้ังใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกันกับเพื่อนและ 
คูนอน แตกวานาง (นามสมมติ)จะรู ก็สายไปเสียแลว นาง (นามสมมติ)จึงไดตัดสินใจไปตรวจ
เลือดที่โรงพยาบาล ทั้งที่กลัวแตดวยความรักและเปนหวงลูกทั้งสามที่เกิดกับสามีคนแรก และ
แมที่อยูในวัยชรา นาง (นามสมมติ)จึงตองไปตรวจเลือด เพื่อหวังที่จะไดรับการรักษาและการ
ดูแล ตลอดจนคําแนะนําที่ถูกตองจากโรงพยาบาล เพื่อท่ีจะไดมีรางกายที่แข็งแรงเลี้ยงดูลูกให
เติบโต  
วูบแรกของการรับรูแทบอยากฆาตัวตาย 

ถึงแมจะเตรียมใจมากอน แตเมื่อครั้งแรกที่หมอบอก มีความรูสึกอยากฆาตัวตาย แตเมื่อ
นึกถึงลูกและแม ก็ทําใหตองสรางความเขมแข็งใหกับตัวเอง ตั้งใจดูแลสุขภาพตัวเองใหดี ไป
หาหมออยูเสมอ ไมขาดนัด ไมขาดยา 
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โชคดีที่ แม นองสาว และลูก ยังคงรักและเขาใจ 
ความทุกขและความกังวลที่เพิ่มทวีขึ้น ก็คือไมรูวา แม นองและลูกจะรูสึกอยางไร เมื่อรูวา

ตนเองติดเชื้อ กลัวทุกคนไมยอมรับ กลัวแมเสียใจ กลัวลูกอับอาย กลัวเพื่อนๆลูกจะรังเกียจ 
กลัวลูกไมไปโรงเรียน แตยิ่งเก็บไว ก็ยิ่งทุกขมากขึ้น จึงไดเปรยๆกับแมและนองวา รูสึกอยางไร
เมื่อรูวาตนเองเปนเอดส จึงไดรวบรวมความกลาบอกกับแมและนอง และสิ่งที่ไมคาดคิดวาจะ
ไดรับคือ แมและนองใหการยอมรับ ไมไดแสดงความรังเกียจ ยังคงอยูรวมกันเหมือนปกติ ใน
สวนของลูกซึ่งขณะนั้นยางเขาสูวัยรุนอายุได 15 ป  ลูกสาวเปนคนชางสังเกต เห็นแมผอม 
และซึมเศรา ก็ไดเขามากอดคอถามวา “ แม ไมสบายเปนอะไร “  จึงไดตัดสินใจบอกความ
จริงกับลูกทั้งน้ําตาวา “แมเปนเอดส ลูกจะวาอะไรแมไหม “ ลูกสาวตอบวา “ หนูไมวาอะไร แม
จะเปนอะไร หนูก็รัก “ เมื่อไดยินลูกพูด ทําใหตนเองรูสึกโลงใจ มีกําลังใจมากขึ้น เหมือนยก
ทุกขหนักออกจากหัวใจ สบายใจขึ้น ลูกชายทั้งสองคนก็ยอมรับแมได” 
พบกับคนหัวอกเดียวกัน ชวยเสริมใหชีวิตมีความหวังและมีกําลังใจมากขึ้น 

ตั้งใจที่จะไมมีชีวิตคูอีก เพราะเข็ดหลาบกับส่ิงที่ผานมา จนกระทั่งป 2549 มาพบกับชวน 
(นามสมมุติ) เมื่อครั้งเปนสมาชิกแกนนําเครือขาย ซึ่งขณะนั้น ชวน (นามสมมุติ)เปนประธาน
แกนนําเครือขายระดับอําเภอ คุณหมอขออาสาสมัครแกนนําเครือขายไปประชุมที่ไรใบเตย 
แตนาง (นามสมมติ)ไมมีพาหนะเดินทาง จึงขอไปกับชวน (นามสมมุติ) เมื่อรูวา ชวน (นาม
สมมุติ) อยูคนเดียว ตางคนตางตองการคนดูแลจึงมีความเขาใจกัน และมาอยูดวยกันโดยไม
ตองมาสูขอ  ทําใหมีความอบอุน มีเพื่อน มีกําลังใจ “ กอนมาพบกับชวน (นามสมมุติ) ก็มีคน
มาชอบ และจะมาขอดวยเงินสามหมื่นบาท กับทองอีกสองบาท แตเคาก็รูวานาง (นามสมมต)ิ
เปนเอดส นาง (นามสมมติ)คิดแลววา ถาเคารูวานาง (นามสมมติ)เปนเอดส เคาก็อาจจะทิ้ง
นาง (นามสมมติ)อีก นาง (นามสมมติ)จึงตัดสินใจมาอยูกับชวน (นามสมมุติ) 
หนาที่เพื่อนชวยเพ่ือน 

ทุกวันนี้ นาง (นามสมมติ)กับชวน (นามสมมุติ)อยูดวยกันอยางเพื่อน ชวน (นามสมมุติ)
เขาโรงพยาบาลเดือนละ 2 ครั้ง นาง (นามสมมติ)ก็ดูแลดวยความเอาใจใสอยางใกลชิดมา
โดยตลอด อยากจดทะเบียนสมรสกับชวน (นามสมมุติ) แตยังจดไมได เนื่องจากภรรยาคนเกา
ไมหยา เพราะตองการใชสิทธิขาราชการบํานาญของชวน (นามสมมุติ) เล้ียงลูกตอ แตนาง 
(นามสมมติ)ก็ไมรูสึกเสียใจ อยูเปนเพื่อนกันตอไป 
หนาที่ของแกนนําเครือขาย 

สมัครเขามาเปนแกนนําเครือขายดวยความสมัครใจ ดวยจิตอาสา ดีใจที่มีคุณสมปอง 
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พยาบาลที่อยูโรงพยาบาลใหโอกาสไดเขามาเรียนรู ทําใหมีความรูในการดูแลตนเอง มีเพื่อน 
ไดไปประชุมแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ชีวิตมีความหวังมากขึ้น คุณสมปองเปรียบเหมือนคนที่มา
เปดประตูที่มืดมิด เพราะ เมื่อรูวาเปนก็ไมรูจะไปทางไหน ไมรูจะทําอะไร ตอนนี้ก็ไดไปอบรม 
ไปประชุมที่ไรใบเตย  ไดความรูในการดูแลตนเอง การกินยา  เดี๋ยวนี้ก็มาชวยหมอท่ี
โรงพยาบาลบําเหน็จณรงคอาทิตยละ 1 วัน เปนวันพบกลุม ก็สวนมากใหกําลังใจ บางคนมา
ถามวากินยายังไง ก็แนะนําการกินยา บางคนยังไมเปดเผยตัวเอง เพราะเขากลัวชุมชน 
ครอบครัวไมยอมรับ ก็ใหคําแนะนําไปเรื่อยๆ หมอเคยพาไปฝกเยี่ยมบาน แตตอนนี้ไมตองรอ
หมอพาไป ก็ไปเอง วางๆก็ขี่มอเตอรไซดไปเยี่ยมบานผูติดเชื้อดวยกัน 
 

กรณีหนุมบานชวน (นามสมมติ)  
 

 

เสนชีวิต หนุมบานชวน

ป 2535

แตงงานคร้ังแรกอายุ 35 ป
มีลูกสาว 1 คน อายุ  15 ป
ปจจุบันเลิกกันแลว
ภรรยาแตงงานกับฝร่ังและไปอยู
ตางประเทศกับลูกสาว
ไมไดติดตอกัน

ป 2537

แตงงานคร้ังที่ 2
มีลูกสาว 2 คน
อยูกินได 2 ป เลิก 

ป 2539

แตงงานครั้งที่  3
หลังจากแตงได  2ป
ภรรยาเลาใหฟงวา
เคยถูกผูชายขมขืนถึง
10 คน แตตัวเองไมเช่ือ

อายุ 25 ป 
ป 2542 ป 2547

เลิกกับภรรยาคนที่  3
หลังแตงได  3 ป
เนื่องจากภรรยาชอบด่ืมเหลา
จนตองไปพบแพทยจิตเวช
ชูเกียรติยายไปสวนชมพูกับพอแมที่
เพชรบูรณ ภรรยากลับไปอยูกับ
พอแมของตนเองที่แพร

เร่ิมปวยมีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงกลับมาบําเหน็จณรงค
และเขารับการรักษาที่รพ .เปนเวลา 14 วัน หมอบอกวาติดเช้ือHIV
รูสึกกังวล แตก็พออยูได  กลับมาอยูกับพอแมที่บานหนองแวง  ตอมา
แมเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ  พอยายไปอยูกับนองชายที่จัตุรัส  จึงอยูคนเดียว
เร่ือยมา เขาออก รพ.เปนประจํา และเขาเปนสมาชิกแกนนําเครือขายผูติดเช้ือ

ป2549

ทําหนาที่เปนประธานแกนนําระดับอําเภอ
เคยเขารวมตอตาน  FTA ที่เชียงใหม
เร่ิมใชชีวิตคูอีกคร้ังหนึ่ง  เมือพบกับคนหัว
อกเดียวกัน คือคุณลาวัลย

 
 

ชีวิตการทํางาน               
หนุมบานชวน อดีตจาอากาศเอก หนุมรูปหลอ จบการศึกษาจากโรงเรียนใน กทม. รับ

ราชการทหารตําแหนงทหารชางภาพที่จังหวัดนครราชสีมาเปนเวลา 6 ป ตองลาออกจาก
ราชการดวยเหตุผลวาขัดแยงกับผูบังคับบัญชา 
เสนหของหนุมบานชวน 

ดวยเรื่องรูปรางหนาตา และหนาที่การงาน พรอมท้ังอุปนิสัยที่ชอบเฮฮา ดื่มเหลา สูบบุหรี่ 
ทําใหหนุมบานชวน เปนที่ถูกตาตองใจของบรรดาสาวๆ จึงมีการแตงงานอยางจริงจังถึง  
2 ครั้ง ไมนับอยางไมเปนทางการอีกหลายครั้ง แตก็ตองเลิกกับภรรยาถึง 2 คน ในเวลาไลเล่ีย



 

 
กรณีศึกษา 48 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

กัน ดวยเหตุผลการทะเลาะกัน ไมเขาใจกัน จนมีลูกสาวที่เกิดกับภรรยาเกาทั้ง 2 คน จํานวน 
3 คน ลูกสาวที่เกิดกับภรรยาคนแรก ไมไดติดตอกันเลย เพราะอยูตางประเทศ แตลูกสาวที่
เกิดกับภรรยาคนที่ 2 ซึ่งปจจุบันนี้อายุ 13 และ 14 ป อยูกับแมที่โคราช ซึ่งภรรยาคนที่ 2 

แตงงานไปแลว แตลูกสาวทั้งสองยังคงใชสิทธิความเปนขาราชการบํานาญของหนุมบานชวน 
ในการเบิกคาเลาเรียน และทุกๆป ภรรยาเกาก็จะพาลูกๆกับมาไหวหนุมบานชวนในเทศกาล
สําคัญๆไดแกสงกรานต ปใหม วันพอ  
จากหนุมรูปหลอ รวยเสนห กลายเปนผูติดเชื้อ 

หนุมบานชวนเลาวา เมื่อคร้ังอยูกินกับตุน (นามสมมติ) หลังจากเลิกกับภรรยาคนที่สอง
แลว เมื่ออยูกินกันไดประมาณ 2 ป ตุนไดเลาอดีตใหฟงวากอนที่จะมาอยูกับหนุมบานชวน 
ตุนเคยถูกวัยรุนเรียงคิวขมขืนถึง 10 คน แตหนุมบานชวนก็ไมไดใสใจมากนัก ไมไดติดใจอะไร 
อยูกินกับตุนเรื่อยมา แตไมคอยจะราบรื่นนัก เพราะตุนปวยเปนโรคประสาท ตองไปรับยาท่ี
โรงพยาบาลจิตเวชอยูเร่ือยๆ และในที่สุดในป 2542 ก็ตองเลิกกันไปในที่สุดเพราะทะเลาะกัน 
และตุนอาละวาดขูจะทําราย หนุมบานชวนจึงกลับมาทําไรชมพูชวยพอแมที่เพชรบูรณซึ่งมี
จํานวนถึง 100 ไร สําหรับตุนกลับไปอยูกับพอแมที่จังหวัดแพร 
ใชชีวิตหนุมชาวไร เปนเวลา 5 ปที่เพชรบูรณ 

 หนุมบานชวนไดใชชีวิตหนุมชาวไรที่ เพชรบูรณอยางเงียบๆ ไมคอยสุงสิงกับใครมากนัก 
และไมมีสาวๆ เขามาเกี่ยวของ จนกระทั่งเมื่อป 2547 เร่ิมรูสึกวาตนเองไมคอยสบาย เหนื่อย
งายจึงกลับมาอยูกับพอแมที่ บําเหน็จณรงค 
อาการปรากฏรุนแรงจนตองนอนโรงพยาบาล 

เมื่อกลับมาอยูบาน หนุมบานชวนไมไดทํางานประกอบอาชีพอะไร และมีอาการปวด
ศีรษะบอยๆ จนกระทั่งปวดรุนแรงแทบไมไดสติ จึงตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลบําเหน็จ
ณรงค หมอวินิจฉัยวาติดเชื้อเอดส เมื่อรูวาเปนก็ไมรูสึกตกใจ แตไมไดเศราอะไรมาก กังวล
มากกวา เพราะไมรูวาจะทํายังไง มีเพียงแมที่ดูแลขางเตียงมาตลอด จนกระทั่งแมรับรูวา
ตนเองติดเชื้อ แตดวยความเปนแมก็ดูแลจนกระทั่งหนุมบานชวนออกจากโรงพยาบาล หนุม
บานชวนเลาวา เมื่อแมรูวาตนเองเปนเอดส ก็จัดเตรียมบานเพื่อจัดงานศพใหกับหนุมบาน
ชวน เพราะคิดวายังไงๆคงตองตายในไมชานี้ แตแลวหนุมบานชวนก็ไดจัดงานศพใหกับแม
ของตนเอง เนื่องจากแมตายดวยอุบัติเหตุรถชนกัน โดยพอของหนุมบานชวนขับรถชนกัน พอ
แขนหัก และแมตาย เมื่อแมตายแลวพอจึงแยกไปอยูกับนองชายที่อําเภอจัตุรัส โดยที่พอไมรู
วาหนุมบานชวนติดเชื้อเอดส แตคิดวานองชายคงรู เนื่องจากเปนคนมีการศึกษาและเคยบอก
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กับหนุมบานชวนวารูวาหนุมบานชวนติดเชื้อเพราะดูจากรูปรางลักษณะ แตนองชายไมได
แสดงความรังเกียจแตอยางใด ยังคงชวยเหลือ ใหเงินทองเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตัว ดูแลตัวเองได เมื่อไดสมัครเปนสมาชิกแกนนําเครือขาย 

หนุมบานชวนไดเลาถึงการเปนสมาชิกเครือขายแกนนํา เชนเดียวกับนาง ทําใหได
ประโยชนในการดูแลตนเอง ความรูในการกินยา จนแทบจะบอกไดวาเปนผูติดเชื้อที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญดานโรคเอดสเลยทีเดียว กอปรกับพื้นฐานการศึกษา การเปนทหารมากอน ทํา
ใหหนุมบานชวนเรียนรู และมีความเขมแข็งไดเร็ว แสดงภาวะความเปนผูนํา และชวยแนะนํา
ผูอื่นไดดี จึงไดรับเลือกเปนประธานแกนนําเครือขายระดับอําเภอ เขารวมกิจกรรมชวยเหลือ
สังคมตางๆนอกเหนือจากการแนะนําใหการปรึกษา ใหกําลังใจแกสมาชิกผูติดเชื้อท่ีมารับยาที่
คลินิกเอดสในโรงพยาบาลแลว ยังเปนวิทยากรแกนักเรียน เยาวชนในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคเอดส รวมทั้งไดเขารวมตอตาน FTA เพื่อพิทักษสิทธิเร่ืองยา ที่เชียงใหมอีกดวย 
ชีวิตในปจจุบัน 

ปจจุบันหนุมบานชวนใชชีวิตคูกับนางคนหัวอกเดียวกัน พบกันเมื่อครั้งเปนสมาชิกแกน
นําเครือขายเมื่อปลายป 2549 ดวยเหตุผลวาเหงา อยากมีเพื่อน อยากมีคนดูแล หนุมบาน
ชวนบอกวาเดี๋ยวนี้อยูได ไมไดคิดอะไร มีคนดูแล เงินทองก็ไมเดือดรอน พออยูพอกิน เพราะ
หนุมบานชวนไดรับเงินขาราชการบํานาญเดือนละ 500 บาท ขาดเหลืออะไรนองชายก็ชวย
ดูแล และยังคงเลี้ยงดูลูกสาวสองคนที่อยูกับภรรยาเกาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการสงเงิน
ใหใชเปนบางครั้ง สําหรับเงินชวยเหลือจาก อบต. ก็ทําใหเกิดสภาพคลองอยู หนุมบานชวน
เลาวาเหตุผลของการเปดเผยตัว ไมใชเพราะเรื่องเงินอยางเดียว แตส่ิงที่ไดมากกวาคือความ
โลงใจ ความสบายใจ  สําหรับความตาย หนุมบานชวนบอกวาไมเคยกลัว ทุกคนก็ตองตาย
เหมือนกัน จะชวยสังคมในฐานะแกนนําเครือขายไปเรื่อยๆ 

 
 

2. การพัฒนาศักยภาพของผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส  
จากกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้พบวา ผูติดเชื้อ/ผูปวย

เอดส ลวนไดรับการเสริมใหเกิดศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง กลาวคือ มีการจัดกิจกรรมให
ความรูแก ผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดส  มีการจัดใหผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดสมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการดูแลสุขภาพตนเองโดยกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในพื้นที่และรวมถึง การเรียนรูจาก
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ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสจากเครือขายอื่น เชน เครือขายอําเภอหนองบัวระเหว เครือขายจังหวัด
นครราชสีมา เปนตน การพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่ปรากฏนั้น ใชวิธีการดังนี้ 

2.1    เสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปนอยู  

โดยผูดําเนินโครงการไดจัดใหมีการอบรมใหความรูเร่ืองโรคเอดส โดยมีกิจกรรมการ
เสริมความรูความเขาใจดังนี้ 

• การอธิบายเกี่ยวกับ วิธีการเขาสูรางกายของเชื้อไวรัสเอดส การเปลี่ยนแปลงของ
เชื้อไวรัสเอดสเมื่อเขาสูรางกาย 

• การใชส่ือเปนภาพประกอบแสดงเคลื่อนไหวที่เขาใจงาย 

• การถามตอบปญหาขอสงสัยระหวางสมาชิกกับผูดําเนินการอบรม 

2.2    การเรียนรูแบบ “คนตอคน” 

การจัดอบรมใหความรูเร่ืองโรคเอดส โดยวิธีการเรียนรูแบบ”คนตอคน”นั้น มีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ 

• การใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดสะทอนประสบการณในการดูแลตนเอง  
• การแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแลตนเองโดยการเสวนาในเรื่องการปฏิบัติที่

ถูกตอง การกินอาหารที่มีประโยชน การออกกําลังกาย การกินยา การจัดการกับ
ความเครียด การดูแลตนเองไมใหติดเชื้อฉวยโอกาส เปนตน  

 

3. กิจกรรมการดูแลแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 
ตลอดกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้น สะทอนใหเห็นแนวคิดของการดูแลแบบ “เพื่อนชวย

เพื่อน” ทั้งนี้มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเปนการจัดตั้งกลุมในระดับ
ตําบล โดยการหาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่สมัครใจเขามาพัฒนาศักยภาพในเรื่องความรูเกี่ยวกับโรค
เอดส การปฏิบัติตัวที่ถูกตอง การรักษาดวยการกินยาอยางตอเนื่อง การใหคําปรึกษา และพัฒนา
เปนแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อดําเนินกิจกรรมในเรื่อง 

• การดูแลในระหวางกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในพื้นที่ตําบลบานชวน 

• การคนหาผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในชุมชนเพื่อการเปดเผยตัว ในการไดรับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ การไดรับขอมูลขาวสารการดูแลสุขภาพตนเอง การมีเครือขายเพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและการขอรับคําปรึกษา  

• การเชื่อมโยงกับเครือขายการดูแลของพื้นที่อื่น 
 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 51 

 

 ดังปรากฏจากขอมูลสวนหนึ่งที่ไดจากการสัมภาษณของผูดําเนินโครงการ และ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนยสุขภาพชุมชน ดังนี้ 

 

“...เราไดแกนนําที่มีความรูความสามารถ ที่เราวาผานเกณฑจากการทดสอบการ

ออกปฏิบัติงานจริง การสังเกต ใหการบานเยี่ยมบานหาสมาชิกที่อยูนอกเครือขาย

หรือที่ยังไมเปดเผยตัว หาชองทางชักจูงใหเขามาอยูในกลุมของเรา.....แกนนํา

ประชุมกับเราสองอาทิตยครั้งตองมารายงานวา ไปเยี่ยมใครบาง เปนอยางไรบาง 

อาการเปนอยางไร คือปกติเขาไปเยี่ยมบานอยูแลวเขาก็ไมรูจะไปรายงานกับใครก็

เก็บไวเฉย ๆ มีคนมาขอก็พูดใหฟง อันนี้เหมือนกับวาเขาไปเยี่ยมแลวมาพูดใหเราฟง

วาเขาไดอะไร เราจะไดใหคําแนะนําเขากลับไปดวย...เขาอยากแยกมาทํากลุมอยาง

นี้ (แยกการจัดกิจกรรมกลุมออกจากการรักษาในโรงพยาบาล) เพื่อมีความรูเร่ืองโรค

เอดส การดูแลตัวเองที่ถูกวิธีซึ่งถาเปนคลินิกเดิมที่ทําคือตางคนตางรีบเพื่อดูคา 

CD4 เพื่อจะไดรับยาและกลับบานคือลักษณะจะเปนหากเห็นคนกลับก็อยากกลับ

ตาม แตถามารวมกลุมไมเห็นมีคนกลับก็คุยกันไป มีเวลาเจาะลึกเรื่องที่เขาสนใจ...

กลุมสมาชิกจะไดรับการดูแลจากแกนนํา เปนการอาสา แตตองผานการพัฒนา

กอน...” 
สักรินทร ไกรษร, หน.ศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บาํเหน็จณรงค จ.ชัยภูม ิ

19 พฤษภาคม 2550 

 “...โครงการนี้อยากจะพัฒนาใหเกิดแกนนํา ที่ทําหนาที่ในการไปเยี่ยมผูปวย

ดวยกัน ไปแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลสุขภาพระหวางผูปวยดวยกัน ไปทํา

การสอดสองสารทุกขสุกดิบในกลุมผูปวยดวยกัน...งานนี้นาจะไดกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน และทาง PCU ก็ไดเครือขายการทํางานเพิ่ม เปนการใชเขาใหเกิดประโยชน

และเสริมสรางใหเขามีคุณคามากขึ้น...” 
กรรภิรมณ พัว่สําโรง  พยาบาลวิชาชีพ ศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน  

อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ, 18 พฤษภาคม 2550  
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สรุป 
จากที่กลาวมาแลวนั้น ไดสะทอนใหเห็นรูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดจาก

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในโครงการนี้เปน 3 สวนคือ โดยทําใหเกิด 1) การรวมตัวของผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดส ในพื้นที่ ที่นําไปสูการเปดเผยตนเองตอสังคม การมีเพื่อน “พวกเดียวกัน” และการไดรับ
การดูแลที่เหมาะสมจากระบบการดูแลที่มีอยูในพื้นที่ 2) การพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส โดยทําใหเกิดความรูความเขาใจในโรคที่เปนอยูมากขึ้นจากการใชวิธีการเสริมความรูความ
เขาใจในโรคที่เปนอยู และการเรียนรูแบบคนตอคน และ 3) กิจกรรมการดูแลแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 
โดยเกิดแกนนําในการดูแลของกลุม 
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บทที่  บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 
แนวคิดหลักการพัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนเปนการพัฒนาระบบการดูแลผูติด

เชื้อ/ผูปวยเอดสในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมใหคนที่มีประสบการณเดียวกันดูแลกันเอง มีการ
ดําเนินงานโดยพัฒนาและใชศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหสามารถดูแลกันเอง หาชองทาง
การสื่อสารใหสังคมเกิดความเขาใจเกี่ยวกับภาวะการเจ็บปวย การสนับสนุนชวยเหลือใหสามารถ
เขาถึงระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมี
ศักดิ์ศรี องคกรและภาคีสําคัญในการดําเนินการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน 
คือ กลุมเครือขายแกนนําเพื่อนชวยเพื่อน และหนวยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ เปนองคกรและ
ภาคีที่มีการปฏิบัติตามบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนตั้งแตกระบวนการพัฒนากลุมเปาหมาย 
จนถึงการปฏิบัติการอยางมีสวนรวมที่เกิดขึ้นจริงเกิดเปนรูปธรรม  
 

1. กลุมองคกรและภาคีที่เขารวมกระบวนการพัฒนา 
จากการวิเคราะหผูเขารวมกระบวนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นตลอดกระบวนการพัฒนา 

สามารถจําแนกใหเห็นกลุมองคกรและภาคี 2 กลุมที่เกี่ยวของ ไดแก 1)กลุมเครือขายแกนนํา และ2)

กลุมหนวยบริการสาธารณสุข  
1.1   กลุมเครือขายแกนนําและสมาชิก ประกอบดวย  

1) เครือขายแกนนําและสมาชิที่อยูในพื้นที่เดียวกัน เปนสังคมของผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส ที่มีประสบการณชีวิตในเรื่องการเจ็บปวย การใชชีวิตอยูรวมในสังคม การมีปญหาความ
ตองการคลายคลึงกัน กลุมเหลานี้จึงมีความเขาใจกันเปนอยางดี 

2) เครือขายแกนนําที่อยูตางพื้นที่ เปนเครือขายแกนนําผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ที่มี
ประสบการณการดูแลตนเอง มีความรู เขาใจปญหาและความตองการการชวยเหลือ สามารถ
ถายทอดความรูที่ไดจากประสบการณตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การเสริมพลัง การกระตุนและ
สนับสนุนใหสมาชิกมีแนวคิดการรวมกลุมและขยายเครือขายชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ 
เพื่อใหสมาชิกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรี   

1.2 กลุมหนวยบริการสาธารณสุข ประกอบดวย ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนและ
โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค หนวยงานทั้งสองเปนหนวยงานหลัก ทําหนาที่สนับสนุนใหมีการ
ขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการพัฒนาแกนนําเครือขายผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสในระดับพื้นที่ 
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2. บทบาทหนาที่ขององคกรและภาคี 
2.1   บทบาทหนาที่ของกลุมเครือขายแกนนํา เครือขายแกนนําในพื้นที่และตางพื้นที่มี

บทบาทหนาที่เหมือนกันในเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาแกนนําเครือขาย และการพัฒนา
สมรรถนะในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  ดังรายละเอียด 

1)   การเปนแหลงขอมูลนําเขา    ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปนแหลงขอมูลที่สําคัญของ
กระบวนการพัฒนาแกนนําเครือขาย เนื่องจากเปนกลุมผูติดเชื้อเชนเดียวกัน จึงมีประสบการณการ
ดูแลตนเอง มีความเขาใจปญหาและความตองการการดูแลของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปนอยางดี 
ดังนั้นในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจึงมีการจัดใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดมีโอกาสพบปะกัน การมี
โอกาสไดพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ เพื่อรวมสะทอนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ
ออกแบบการดูแลกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ที่ตอบสนองตอวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม ทําใหกลุมแกน
นํามีการรับรูขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสมาชิกใหสามารถดูแลกันเอง 

 

“...เขาอยากแยกมาทํากลุมอยางนี้ (แยกการจัดกิจกรรมกลุมออกจากการรักษา) 

เพื่อมีความรูเร่ืองโรคเอดส การดูแลตัวเองที่ถูกวิธีซึ่งถาเปนคลินิกเดิมที่ทําคือตางคน

ตางรีบเพื่อดูคา CD4 เพื่อจะไดรับยาและกลับบาน ถามารวมกลุมกันจะมีเวลา

เจาะลึกเรื่องที่เขาสนใจ…” 
สักรินทร  ไกรษร  หัวหนาศูนยสุขภาพชมุชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม ิ 

19 พฤษภาคม 2550 
 

2)   การเปนผูรวมคิด   การมีขอมูลนําเขาที่เปนความตองการการพัฒนาศักยภาพ
และความตองการการดูแลถือวาเปนขอมูลที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาแกนนําเครือขาย ใน
การรวมคิดคัดเลือกแกนนํา การรวมกันหาขอเสนอแนวทางการจัดการการดูแลสมาชิก และการ
รวมกันพัฒนาศักยภาพกลุมแกนนํา การเปนสมาชิกรวมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
สมาชิกดวยกัน  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิกดวยกัน  ซึ่งขอมูลความรูเหลานี้จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพใหกับแกนนําเครือขายอีกดวย 

3) การเปนผูรวมกระบวนการ   การพัฒนากลุมแกนนําเครือขาย  ผู ร วม
กระบวนการหลักเปนกลุมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน สมาชิกและแกนนําเครือขายผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสจาก อําเภอหนองบัวระเหว และ จังหวัดนครราชสีมา กลุมเหลานี้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในเรื่องความรูเกี่ยวกับโรคเอดส การเสริมพลังอํานาจแกนนําเครือขายและสมาชิกให 
มีความมั่นใจในเรื่องการดูแลตนเอง การอยูรวมกันในสังคม การหาชองทางชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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ในสวนของการปฏิบัติการในพื้นที่ตําบลบานชวนแกนนําเครือขายมีบทบาทหนาที่ในการติดตาม
เยี่ยมสมาชิก ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ประสานขอมูลการคนหาผูปวยเพื่อขอรับ 
การชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมปรึกษาหาแนวทางการทํางานกับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ
บานชวน 
 

“...บางคนมาถามวากินยายังไง ก็แนะนําการกินยา บางคนยังไมเปดเผยตัวเอง 

เพราะเขากลัวชุมชน ครอบครัวไมยอมรับ ก็ใหคําแนะนําไปเรื่อยๆ หมอเคยพาไปฝก

เยี่ยมบาน แตตอนนี้ไมตองรอหมอพาไป ก็ไปเอง วางๆ ก็ขี่มอเตอรไซดไปเยี่ยมบาน

ผูติดเชื้อดวยกัน...” 

 นาง (นามสมมุติ) ผูติดเชือ้,19 พฤษภาคม 2550 
 

“...แกนนําประชุมกับเราสองอาทิตยครั้งตองมารายงานวา ไปเยี่ยมใครบาง เปน

อยางไรบาง อาการเปนอยางไร คือปกติเขาไปเยี่ยมบานอยูแลวเขาก็ไมรูจะไป

รายงานกับใครก็เก็บไวเฉย ๆ มีคนมาขอก็พูดใหฟง อันนี้เหมือนกับวาเขาไปเยี่ยม

แลวมาพูดใหเราฟงวาเขาไดอะไร เราจะไดใหคําแนะนําเขากลับไปดวย...”  
สักรินทร  ไกรษร  หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม ิ 

19 พฤษภาคม 2550 
 

4)   การเปนแหลงประโยชนของกลุม การที่ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสสามารถเปนแหลง
ประโยชนใหกับกลุมสมาชิกของตนเองไดนั้น ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสตองมีความพรอมในการเปดใจ
ยอมรับการเจ็บปวยของตนเองคือมีการเปดเผยตนเองเพื่อทําหนาที่ในการชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสที่มีสภาพปญหาเชนเดียวกับตนเอง โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน มีการ
พัฒนาศักยภาพใหมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส มีทักษะการใหคําปรึกษาการดูแลสุขภาพทั้งดาน
รางกาย จิตใจ การอยูรวมกันในสังคม การที่ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเปนแหลงประโยชนของกลุมเปน
การแสดงบทบาทการดูแลที่เรียกวา “เพื่อนชวยเพื่อน”  

 

“...นอกจากใหแนะนํา ใหการปรึกษา ใหกําลังใจแกสมาชิกผูติดเชื้อที่มารับยาที่

คลินิกเอดสในโรงพยาบาลแลว ยังเปนวิทยากรแกนักเรียน เยาวชนในโรงเรียน

เกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส...” 

 หนุมบานชวน ผูติดเชื้อ, 19 พฤษภาคม 2550  
 

 5)  การเปนผูรับประโยชนจากกลุม   ผลจากการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขาย
เพื่อนชวยเพื่อนคือ ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสมีเครือขายที่สามารถดูแลกันเอง สังคมยอมรับการเจ็บปวย  



 

 
กรณีศึกษา 56 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

มีระบบการดูแลจากสังคมใหไดรับความชวยเหลือในการเขาถึงระบบบริการจากหนวยงานของรัฐ
และองคกรเอกชน  หากสมาชิกมีการเปดเผยตัวจะไดรับการดูแลจากหนวยงานของรัฐตามสิทธิ 
ไดแก การดูแลดานการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการตาง ๆ ให เชน เบี้ยยังชีพ  เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  

 

“...การเปดเผยตัวเองเขาจะไดเบี้ยยังชีพ เบี้ยอําเภอถาเปดเผยตัวครั้งแรกจะได 

2,000 บาท ไปยื่นที่ อบต.หรือเทศบาลเขาก็จะไดอีกเดือนละ 500 บาท ถาปวยเปน

โรคอะไรถาหากแกนนําเห็นเขาก็จะไปเยี่ยมถูกแนะนําการปฏิบัติตัว ชวยกันดูแล แต

ถาไมเปดเผยตัวตนเปนมากแลวเปนเอดสเต็มขั้นแลวมาเปดเผยตัวเองเราก็ดูแลกัน

ไมไหว ตองใหมีการเปดเผยตัวและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในกลุม...” 
สักรินทร  ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550 
 

2.2   กลุมหนวยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ   
หนวยบริการสาธารณสุขที่รวมเปนภาคีในการพัฒนานวัตกรรม ไดแก สถานีอนามัย

บานชวน และโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทหนาที่ดังรายละเอียด 
1) จัดใหเกิดกระบวนการเรียนรู โดยการจัดใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสไดโอกาสพบ

กัน รวมกันคิด รวมกันทํา ผานกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการเรียนรูตางๆ เชน การอบรมใหความรู 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก การเรียนรูจากแบบอยางที่ประสบความสําเร็จ สนับสนุนการ
ทํากิจกรรมเสริมพลังใหเกิดความมั่นใจในการอยูรวมกับสังคม เปนผูอํานวยความสะดวก และจัด
ส่ิงแวดลอมใหกลุมเกิดการเรียนรูกันเอง  

 

“…ใหความรูเร่ืองการใชยา ภาวะแทรกซอน การใหกําลังใจ ทําผังเครือญาติที่จะไป

เยี่ยม ใหความรู ทํางานจัดกิจกรรมวันเอดสโลก วัยรุน นักเรียน นักศึกษาใหความรู 

ใหแกนนํานักเรียนจัดนิทรรศการรณรงคใหผูติดเชื้อพูดคุยเลาประวัติ สรางความ

เขาใจ…” 
สมปอง ชาลีเครือ พยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานผูปวยใน โรงพยาบาล

บําเหนจ็ณรงค, 19 พฤษภาคม 2550 
 

“…ของเราพึ่งเริ่มติดอาวุธทางปญญาใหกับผูติดเชื้อ ที่ผานมาเรามีทีมผูติดเชื้อ 7-8 

คนใหเรามีกิจกรรมในโรงเรียนทีมไปพูดในโรงเรียน เปนเปดเผยตัวเอง ไปแสดงตัว...”  
ชาตชิาย พณิชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ. บําเหนจ็ณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550  
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2) การเปนพี่เลี้ยงใหกับแกนนําเครือขาย ในระหวางกระบวนการดําเนินงาน 
เจาหนาที่ของสถานีอนามัยบานชวน และโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหกับแกน
นําเครือขายทั้งในเรื่องการจัดกระบวนการ ปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการ เปนที่ปรึกษา      
ใหคําแนะนําเพื่อใหแกนนําเครือขายมีความเขมแข็งและสามารถจัดการกับกระบวนการกลุมของ
ตนเอง 

  

“...สรางสมาชิกใหมีความเขมแข็งทั้งในระดับบุคคลและเครือขาย...แนวคิดก็คือวา

ใหพวกเขาดูแลกันเอง แลวคอยหวังพึ่งชุมชน สังคม ใหเขามาดูแล...มีการทดสอบ

วาแกนนําที่เขาสมัครเขามามีความรูขนาดไหน มีการทดสอบความรูเกี่ยวกับโรค

เอดส เพื่อเสริมความรู ความเขาใจ ความเสียสละ การใหคําปรึกษาที่ถูกวิธี การ

เยี่ยมบาน การใหกําลังใจยังไงดานบวก...” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม ิ

19 พฤษภาคม 2550 
 

3) การเปนผูประสานงาน เปนบทบาทหลักของบุคลากรสาธารณสุขในการ
ประสานการดําเนินงานพัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนเกี่ยวกับ 

• การพัฒนาศักยภาพแกนนําและสมาชิก เปนการดําเนินการของศูนยสุขภาพ
ชุมชนบานชวน โดยการประสานงานการทํางานรวมกับ โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค
และเครือขายแกนนําพื้นที่อื่นในการรวมกันจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิกในพื้นที่และตางพื้นที่เพื่อขยายเครือขายการทํางาน 

• การประสานความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนการประสานการ
ทํางานรวมกันระหวางโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนในเรื่องการสงตอขอมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนดาน
สวัสดิการเปนเบี้ยยังชีพ  การติดตามการดูแลสุขภาพอยางเนื่องของพื้นที่ 
นอกจากนั้นยังมีการประสานงานในเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ทองถิ่นเพื่อการพัฒนาแกนนําเครือขายใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

 



 

 
กรณีศึกษา 58 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...ทางโรงพยาบาลจะแนะนําใหขอมาที่ศูนย โดยออกหนังสือรับรองแพทยให แลว

ทําคํารองมาที่ สสอ. สสอ.จะใหพื้นที่ไปสอบถามขอมูลความตองการ ความจําเปน

ตองการใหรับรองมา...การเชื่อมโยงกับขอมูลขาวสารเปนการรับรูภายในของ

บุคลากรที่ปฏิบัติการดูแลเกี่ยวกับการดูแลดานสุขภาพ… เปาหมายการพัฒนาให

กลุมเขมแข็งจะนําไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได ไมเปนภาระตอ

สังคม...” 
ชาตชิาย พณิชีพ สาธารณสุขอําเภอบําเหน็จณรงค อ. บําเหนจ็ณรงค จ.ชัยภูม ิ

19 พฤษภาคม 2550  
 

“...ตอนนี้ อบต.เขาใหสงแผนมาใหเขาอยากดูโครงการ เขาจะไดมารวมกับเราเพื่อ

เสนอใหสภาพิจารณาอนุมัติ แตกอนชวยเพียงแคเพียงยังชีพเดือนละ 500 บาท การ

ชวยเหลือที่เพิ่มขึ้นคือการเยี่ยมบาน สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ การควบคุมปองกัน

โรคในหมูบาน...” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูม,ิ 19 พฤษภาคม 2550 
 

ตารางที่ 2    แสดงบทบาทหนาที่องคกรและภาคีของการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อน 
ชวยเพื่อน 

 

องคกรและภาค ี บทบาทหนาที ่
กลุมแกนนําเครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เปนแหลงขอมูลนําเขา รวมสะทอนขอมูลทีเ่ปนประโยชนตอ
การออกแบบการดูแลกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  

2) ผูรวมคิด หาขอเสนอแนวทางการจัดการการดูแลสมาชิกและ
การรวมพัฒนาศักยภาพกลุมแกนนํา  

3) ผูรวมกระบวนการ   

• เขารวมพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู
โรคเอดส การเสริมพลังอํานาจในการอยูรวมกันในสังคม 
การหาชองทางชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

• การปฏิบัติการในพื้นที่  โดยติดตามเยี่ยมสมาชิก  ให
คําปรึกษา ใหกําลังใจ ประสานขอมูลการคนหาผูปวยเพื่อ
ขอรับการชวยเหลือ รวมปรึกษาหาแนวทางการทํางาน 
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องคกรและภาค ี บทบาทหนาที ่

4) เปนแหลงประโยชนของกลุม ในการชวยเหลือผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสตามบทบาทการดูแลแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” 

5) ผูรับประโยชนจากกลุม   มรีะบบการดูแลจากสังคมชวยเหลือ
ในการเขาถึงระบบบริการจากหนวยงานของรัฐและองคกร
เอกชนตามสิทธิ ไดแก การดูแลดานการรักษาพยาบาล การจัด
สวัสดิการ เบี้ยยังชีพ   

หนวยงานบรกิาร
สาธารณสุข 

• ศูนยสุขภาพชุมชน
บานชวน 

• โรงพยาบาล
บําเหน็จณรงค 

• สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
บานชวน 

1)   จัดใหเกิดกระบวนการเรียนรู   

• อบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  
• พัฒนาทักษะการใหคําปรึกษา  
• จัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก  
• การเรียนรูจากแบบอยางพื้นที่อื่น  
• การเสริมพลังอํานาจเพื่อการอยูรวมกันในสังคม  

2)   พี่เลี้ยงแกนนําเครือขาย ใหคําปรึกษา สนับสนุนจัดการจัด      
     กระบวนการกลุม 

3)   ผูประสานงาน    

• จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในพื้นที่และ
ตางพื้นที่เพื่อขยายเครือขายการดูแล 

• ประสานความชวยเหลือเพื่อขอรับการสนับสนุนดาน
สวัสดิการเปนเบี้ยยังชีพ  

• สงตอขอมูลเพื่อการติดตามการดูแลอยางเนื่อง  
• การขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกรทองถิ่นเพื่อความ

ตอเนื่องในการดําเนินงาน 
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สรุป 
นวัตกรรมการพัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน มีองคกรและภาคีเครือขายที่มีสวน

เกี่ยวของ 2 กลุม ไดแก 1)กลุมเครือขายแกนนํา ประกอบดวย เครือขายแกนนําที่อยูในพื้นที่เดียวกัน 
และเครือขายแกนนําที่อยูตางพื้นที่กัน 2)กลุมหนวยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของประกอบดวย  
สถานีอนามัยบานชวน และโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ทั้งสองกลุมมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน แตมี
บทบาทหนาที่ ที่เปนการหนุนเสริมกันและกัน โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ ตองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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บทที่  เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
  
จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “แกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน” 

ศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ไดสะทอนใหเห็นเงื่อนไขและปจจัย
ของความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการการดูแลกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ใน  
4 ประเด็นหลัก ไดแก 1)การใชปญหาสุขภาพและความตองการเปนตัวตั้ง 2)การสรางและพัฒนา
ความเขมแข็งของเครือขายแกนนําเพื่อนชวยเพื่อน 3)การสรางแนวคิดการมีสวนรวมขององคกรและ 
ภาคี และ4) ระบบพี่เล้ียงหนุนเสริมการทํางาน ดังรายละเอียด 
 

1. การใชปญหาสุขภาพและความตองการของผูตดิเช้ือ/ผูปวยเอดส 
การพัฒนาแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนเปนการตอยอดแนวคิดการทํางานที่ตองการให

เกิดกิจกรรมในระดับพื้นที่ที่เปนวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส กระบวนการ
ทํางานที่ทําใหเกิดความสําเร็จคือ การมองเห็นปญหาและความตองการดานสังคมในแงของการ
ยอมรับ ผลจากการที่ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสถูกปฏิเสธจากครอบครัว การทํางานจึงมีการดําเนินการ
โดยมีการเชื่อมโยงการชวยเหลือเพื่อการเปดเผยตัวและพัฒนาความแข็งแกรงทางดานจิตใจ สู
เงื่อนไขของการเขาถึงบริการสุขภาพ ซึ่งมิไดหมายถึงการไดรับการดูแลจากบุคลากรสุขภาพเพื่อการ
ไดรับยาตานไวรัส การไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แตเปนการเปดโอกาสใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสได
ปลดปลอยความรูสึกที่ซอนเรน ตัวตนที่เปนอยู เกิดความรูสึกที่เปนอิสระทั้งดานความคิดและการ
กระทําไมเปนบุคคลที่ถูกสังคมดูถูกเหยียดหยาม จากภาวการณเจ็บปวยของตนเองใหครอบครัว 
ญาติพี่นอง สังคม ไดรับรูและเกิดการยอมรับในตัวผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ
การใชขอมูลจากการทํางานที่เกิดขึ้นจริง ดัง กรณีการใชขอมูลปญหาสุขภาพที่พบจาการเยี่ยม
ติดตามผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสเพื่อเสนอขอความชวยเหลืองบประมาณนอกเหนือจากการชวยเหลือ
เบี้ยยังชีพ รวมทั้งหาแนวทางการเสนอในเชิงนโยบายการปองกัน ที่เปนบทบาทหนาที่การควบคุม
โรคในทองถิ่นขององคกรสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมการดูแลชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
มากขึ้น 

 
 
 

 



 

 
กรณีศึกษา 62 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...เคยมี case ผูปกครอง โรงเรียน ไมยอมรับเด็กติดเชื้อ ก็มีกลุมสาธารณสุขเขาไป

ใหความรู โรงเรียนก็เขาใจ ชาวบานก็เขาใจ ตอนแรก ๆ ก็ตานแตพอพวกเขาเขาใจ

วาโรคเอดสคืออะไร ติดตอกันอยางไรไดบาง เดี๋ยวนี้เด็กก็สุขภาพดีขึ้น สามารถไปขี่

จักรยานเลน วายน้ําหามะมวงดวยกันได คือเนนความเขาใจ ใหความรู...การ

เปดเผยตัวบางคนเขาอยากจะเปดตัวอยูแลวแตเขาไมรูวาจะเปดกับใครหาที่เปด

ไมไดอยางไรหาที่เปดไมได ที่นี่พอเราเปดเผยตัวแลวแกนนําเขาก็จะรู ชาวบานเขาก็

จะรู ถาเขาไมสบายใจวาเขาติดเชื้อหรือเปลา เขาก็จะมาปรึกษากลุมนี้เอง…ตอนนี้ 

อบต.เขาใหสงแผนมาใหเขาอยากดูโครงการ เขาจะไดมารวมกับเราเพื่อเสนอให

สภาพิจารณาอนุมัติ แตกอนชวยเพียงแคเพียงยังชีพเดือนละ 500 บาท การ

ชวยเหลือที่เพิ่มขึ้นคือการเยี่ยมบาน สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ การควบคุมปองกัน

โรคในหมูบานใหพวกเขาจัดเปนเรื่องเลาใหฟง…แกนนําของเรา เขา (องคกรพื้นที่) 

ตองรางระเบียบการทํางานของเขา เราเสนอขอเกี่ยวกับเร่ืองนี้คือบางทีมันตองมี

ขอมูลกอน เขาก็จะไดรางกฎระเบียบใหเราได ไมตองรอใหขางบนสั่งอยางเดียว 

ตองมีผลใหเขาเห็นกอนเพื่อเอาไปขยายตอ…เครือขายการทํางานเกิดจากเราทํา

กลุมในพื้นที่เรากอนแลวคอยบอก มีผลงานใหเขาเห็น นําเสนอใหหนวยงานอื่นให

เขาใจ เชน อบต. เทศบาล ซึ่งกลุมเหลานี้ตองดูแลเรื่องการควบคุมโรคในทองถิ่นอยู

แลว เพียงแตเขาไมมีขอมูลเพื่อต้ังงบประมาณเพื่อดูแลคนไขโรคเอดส เราก็ไมมี

ขอมูล จนกวากลุมนี้เกิดขึ้นและสามารถคนดึงกลุมที่หลบซอน ไมเปดเผยขอมูลเขา

มาเปนขอมูล จะไดเปนขอมูลในการดําเนินการปองกันตอไป โดยใชงบประมาณ

ทองถิ่น…” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูม,ิ 

19 พฤษภาคม 2550 
 

“...เหตุผลของการเปดเผยตัว ไมใชเพราะเรื่องเงินอยางเดียว แตส่ิงที่ไดมากกวาคือ

ความโลงใจ ความสบายใจ…” 

หนุมบานชวน(นามสมมติ) ผูติดเชื้อ,18 พฤษภาคม 2550 
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2. การสร าง แล ะพัฒนาความ เข ม แข็ งของแกนนํ า เครือข าย 
เพื่อนชวยเพื่อน 
รูปธรรมที่เกิดขึ้นของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม สะทอนใหเห็นเงื่อนไขแหงความสําเร็จที่มี

การใชการเรียนรู “แบบคนตอคน” จาก 1) การใชชุดความรูที่เกิดจากตัวประสบการณจริงของผูติด
เชื้อ/ผูปวย ที่เปนลักษณะการจัดกิจกรรมการดูแลแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” เปนการจัดกิจกรรมกลุม
ของพื้นที่ในระดับตําบลที่ตองการใหมีการดูแลกันเองระหวางกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสของตําบล
บานชวน มีการเยี่ยมติดตามใหคําปรึกษาในกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส การแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกลุมและเครือขาย การถายทอดบทเรียนสูสังคมเพื่อการปองกันและเฝาระวังในกลุมเส่ียง  
2) การหนุนเสริมความรูทางวิชาการจากบุคลากรสุขภาพ โดยการพัฒนาทักษะความรูเชิงวิชาการ 
การสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เสริมพลัง สรางความมั่นใจ ทั้งนี้การเรียนรู “แบบคนตอคน” เปน
วิธีการที่ทําใหใหแกนนําและสมาชิกเพื่อนชวยเพื่อนมีความเขมแข็งทั้งในเชิงประสบการณการ
รวมกับผูอื่นในสังคมและการมีแหลงความรูเชิงวิชาการเกี่ยวกับโรคเอดสเพื่อการดูแลตนเองและการ
ปองการแพรกระจายโรคไปสูผูอื่น   

 

“...เดี๋ยวนี้ก็มาชวยหมอที่โรงพยาบาลบําเหน็จณรงคอาทิตยละ 1 วัน เปนวันพบ

กลุมก็สวนมากใหกําลังใจ บางคนมาถามวากินยายังไง ก็แนะนําการกินยา บางคน

ยังไมเปดเผยตัวเอง เพราะเขากลัวชุมชน ครอบครัวไมยอมรับ ก็ใหคําแนะนําไป

เร่ือยๆ หมอเคยพาไปฝกเยี่ยมบาน แตตอนนี้ไมตองรอหมอพาไป ก็ไปเอง วางๆ ก็ขี่

มอเตอรไซดไปเยี่ยมบานผูติดเชื้อดวยกัน...”  

นาง (นามสมมุติ),18 พฤษภาคม 2550 
 

“...ใหความรูเร่ืองการใชยา ภาวะแทรกซอน การใหกําลังใจ ทําผังเครือญาติที่จะไป

เยี่ยม กลุมเปดเผยตัวไดรับเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพ การดูแลทั่วไปดูแลเด็กที่ถูก

รังเกียจพูดคุยกับโรงเรียน ผูปกครองอื่นรังเกียจสรางความเขาใจ ใหความรู ทํางาน

จัดกิจกรรมวันเอดสโลก วัยรุน นักเรียน นักศึกษาใหความรู  ใหผูติดเชื้อพูดคุยเลา

ประวัติ สรางความเขาใจ...” 
สมปอง ชาลีเครือ พยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานผูปวย 
ในโรงพยาบาลบําเหนจ็ณรงค, 19 พฤษภาคม 2550 
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“...มีการทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคเอดส เพื่อเสริมความรู ความเขาใจ ความ

เสียสละ การใหคําปรึกษาที่ถูกวิธี การเยี่ยมบาน การใหกําลังใจยังไงดานบวก…” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูมิ, 19 พฤษภาคม 2550 
 

3. การสรางแนวคิดการมีสวนรวมขององคกรและภาคี 
การสรางแนวคิดการมีสวนรวมขององคกรและภาคี เปนการสรางเปาหมายรวมกันในการ

ทํางาน จะเห็นไดจากการพัฒนานวัตกรรมที่มีทํางานรวมกันระหวางศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนและ
โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ซึ่งตางมีภาระบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกันแตมีเปาหมาย
การทํางานเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมีการ
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสมศักดิ์ศรี ดังจะเห็นไดจากการทํางานบริการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดสที่มีการสงตอขอมูลการทํางาน มีการทํางานรวมกันในการพัฒนาศักยภาพแกนนํา การรวมเปน
พี่เล้ียงเพื่อขับเคลื่อนการทํางานของแกนนําในระดับพื้นที่ และการสนับสนุนการทํางานของผูบริหาร
ที่ทําใหการทํางานสามารถดําเนินการไปไดเปนอยางดี 

 

“...การเชื่อมโยงกับขอมูลขาวสารเปนการรับรูภายในของบุคลากรที่ปฏิบัติการดูแล

เกี่ยวกับการดูแลดานสุขภาพ…รูปแบบการทํางานเชื่อมโยงโรงพยาบาลเนนการ

รักษา สสอ.เนนการดูแลที่บาน ชุมชน มีการใชขอมูลรวมกัน...เปาหมายการพัฒนา

ใหกลุมเขมแข็งจะนําไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได ไมเปนภาระตอ

สังคม...” 
ชาติชาย พิณชีพ สาธารณสุขอําเภอบานชวน อ.บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ, 

18 พฤษภาคม 2550 
 

“...ทีมงานประชุมคุยกันบางทีแนวคิดเกิดจากการวมประชุมจากที่อื่น ๆ ดวยคือเรามี

แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเวทีอื่นและมาปรับปรุงกับงานของเราใหเหมาะสม 

ยืดหยุน เหมาะสมกับพื้นที่...ผูบริหารสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องการสงเสริม ปองกัน

ใหทําได มีแนวคิดสนับสนุนการทํางานที่ไมขัดกับระเบียบและเปนเรื่องใหม ๆ…” 
สักรินทร หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนบานชวน อ.บาํเหน็จณรงค จ.ชยัภูมิ,  

19 พฤษภาคม 2550 
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4. ระบบพี่เล้ียงหนุนเสริมการทํางาน 
การหนุนเสริมการทํางานซึ่งกันและกันเปนแนวทางการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

เครือขายเพื่อนชวยเพื่อนใหเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นได ทั้งนี้เปนการหนุนเสริมการทํางานระหวาง
สมาชิกในเครือขายในการใหขอมูล ขอเสนอแนวทางการทํางาน การหนุนเสริมระหวางเครือขายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานที่นํามาปรับใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ดังเชน การพัฒนา
เครือขายเพื่อนชวยเพื่อนที่มีทีมเครือขายจากพื้นที่อื่นมาใหขอมูลประสบการณการทํางาน การเปน 
พี่เล้ียงหนุนเสริมของศูนยสุขภาพชุมชนบานชวนและโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคในการเปนที่ปรึกษา 
การใหขอมูลความรู การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมพลังความมั่นใจในคุณคาตนเอง และทายที่สุดการ 
มีระบบพี่เล้ียงหนุนเสริมจากหนวยงานนอกพื้นที่คือ การสนับสนุนทางวิชาการ การใหขอมูลและ
แนวคิดการทํางานจากนักวิชาการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ที่ใหขอเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนากลุมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนและการมีบทบาทของการเปนหนวยงานเชื่อม
ประสานการทํางานเพื่อการเรียนรูประสบการณทํางานจากหนวยงานอื่น ๆ  

”...เราเปล่ียนมาเปนผูฟงมากขึ้น พยายามกระตุนใหเขาพูดเยอะ ๆ เราจะไดรูวาเขา

เปนอยางไร มีปญหาอะไรอยู แลวมาเสนอในแกนนํา แกนนําวาอยางไร เราจะได

ปรับปรุง คือเราไมไดทํางานคนเดียว เราจะใหแกนนําชวยดวย ชวยกันปรับปรุง ชวย

ทําพรอมกัน...” 
สักรินทร ไกรษร หัวหนาศนูยสุขภาพชุมชนบานชวน อ. บําเหน็จณรงค  

จ.ชัยภูมิ, 19 พฤษภาคม 2550 

สรุป 
เงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน เปนการ

สังเคราะหเงื่อนไขการทํางานตั้งแต 1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่เปนการพัฒนาและใช
ศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 2) การวิเคราะหหาความตองการดูแลของกลุมผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส 3) การแสดงใหเห็นรูปธรรมที่เปนการรวมตัวของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ในพื้นที่ การพัฒนา
ศักยภาพของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และ กิจกรรมการดูแลแบบ “เพื่อนชวยเพื่อน” และ  4) การ
ปฏิบัติการมีสวนรวมขององคกรและภาคี ที่สะทอนใหเห็นเงื่อนไขความสําเร็จที่เกิดขึ้นของการพัฒนา 
นวัตกรรมแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนในเรื่องของ 1) การใชปญหาสุขภาพและความตองการ
ของผูติดเชื้อ/ผุปวยเอดส 2)  การสรางและพัฒนาความเขมแข็งของแกนนําเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน  
3) การสรางแนวคิดการมีสวนรวมขององคกรและภาคี และ 4) ระบบพี่เล้ียงหนุนเสริมการทํางาน 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

  
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ใหบริการสุขภาพเพื่อ

ดูแลผูพิการ ในการคนหาและคัดกรองผูพิการในพื้นที่ใหมีความครอบคลุมในการขึ้นทะเบียนเปน 
ผูพิการ การฟนฟูดานการแพทย การใชชุมชนรวมปฏิบัติการในการคนหาและคัดกรองผูพิการ ทําให
ผูพิการไดรับการบริการฟนฟูดานการแพทย และไดประสานงานสงตอใหผูพิการไดรับการฟนฟูดาน
การศึกษา อาชีพ และสังคมไปพรอมกัน  ซึ่งการจัดบริการที่ผานมาดําเนินการตามแนวคิดของ 
ผูใหบริการ จึงเกิดแนวคิดใหผูพิการในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการบอกปญหาและความตองการของ
ตนเอง โดยการจัดเวทีประชาคมใหผูพิการไดรวมกลุมสรางชมรมในระดับหมูบาน/ตําบล และรวมตัว
กันในระดับอําเภอ เพื่อเสนอความตองการใหองคกรและภาคีที่รับผิดชอบใหการสนับสนุนไดตรง
ตามปญหาและความตองการ 

ดังนั้นเพื่อใหเปนแบบอยางแกพื้นที่อื่น และนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลผูพิการโดย
องคกรและภาคีปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงไดทําการถอดบทเรียนและทําการสังเคราะหตามกรอบ
การสังเคราะหใน 5 สวน ไดแก 1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพ
ชุมชน  3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน   4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  และ  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม    
1.1 การปฏิบัติการของนวัตกรรม 

การจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล ผูนําชุมชน อสม. และผูพิการ เพื่อสราง
เครือขายผูพิการ (ชมรมผูพิการ) สรางการมีสวนรวมของชุมชน  คนหาแกนนําผูพิการ  และคนหา
ปญหาและความตองการของผูพิการ จากนั้นรวบรวมขอมูลนําเสนอสูเวทีประชาคมขององคกรและ
ภาคีที่มีสวนรับผิดชอบ  ไดแก กระทรวงมหาดไทย  (อําเภอ   องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.)  สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหสนับสนุนกิจกรรมที่สนองตอบตอปญหาและความ
ตองการอยางแทจริง   

1.2 วิธีการทํางานขององคกรและภาคี 
การทํางานในการดูแลสุขภาพผูพิการประกอบดวย การรวมกลุมสรางเครือขายผูพิการ

ของชุมชนในการมีสวนรวมดูแลเมื่อมีเจ็บปวยของผูพิการ และหนวยงานองคกรและภาคีที่มีสวน
เกี่ยวของใหสนับสนุนชวยเหลือ  

1.3 กระบวนการเรียนรูการพัฒนา 
การพัฒนานวัตกรรมกอใหเกิดการเรียนรูของเครือขายผูพิการที่ไดแลกเปลี่ยนรวม

คนหาความตองการ นําเสนอขอมูลยังองคกรและภาคีผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชนไดเรียนรูการสราง
เครือขายการชวยเหลือผูพิการ และ องคกรและภาคีไดเรียนรูการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการ
จัดการใหสนับสนุนชวยเหลือตามปญหาและความตองการของผูพิการ  

 

2. เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
2.1 ประชากรเปาหมาย 

ประชากรเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรม แบงเปน  2 กลุม ไดแก 1)ผูพิการ โดย
ชนิดของความพิการแบงเปน 5 ชนิด คือ ทางการมองเห็น ทางการไดยิน ทางการเคลื่อนไหว ทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม และดานสติปญญาหรือการเรียนรู และ 2)ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูพิการ 
ประกอบดวย องคกรเครือขายในพื้นที่ไดแก ผูนําชุมชน อสม. อบต. และโรงพยาบาลและองคกร
เครือขายนอกพื้นที่ ไดแก กศน. อําเภอ  พม. และ คปสอ.  

2.2 ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่ 
จากการสังเคราะหองคความรูถึงประเด็นปญหาสุขภาพกลุมผูพิการในชุมชน ได

สะทอนความตองการการดูแลสุขภาพของผูพิการ รูปแบบการดูแลสุขภาพในชุมชน และผลลัพธเชิง
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ภาวะสุขภาพและการรักษาบริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ 
ดังแสดงในตาราง  

 

รูปแบบการดูแลสุขภาพ 

ความตองการการดูแล อยูในระหวางดําเนินการ แนวคิดที่ยังไมได
ดําเนินการ 

1. การเจบ็ปวยและภาวะเสี่ยง 

• ลักษณะความพิการ : 
การมองเห็น การไดยิน  

การเคลื่อนไหว ทางจิตใจ 
หรือ พฤติกรรม ทางสติปญญาหรือการ
เรียนรู  

• มีลักษณะความพิการมากกวา 1 อยาง 
• สภาวะผูพิการ :ชวยเหลือตนเองไดดี 

ชวยเหลอืตนเองและทํากิจกรรมไดบาง 
และ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

• มีโรคประจําตัว เจ็บปวยโรคพบบอย/ฉุกเฉิน 
อุบัติเหต ุ

• มีภาวะแทรกซอน เชน แผลกดทับ ติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ ปอดแฟบ ขอยึดติด  

• ตองไดรับการสงเสริม รักษา ฟนฟู
สมรรถภาพรางกาย 

 

 

• ดูแลรักษาและปองกัน
ภาวะแทรกซอน  

• ตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค 

• การเยี่ยมบาน 

• ฉีดวัคซีนปองกันโรค 

     (ผูพิการเด็ก) 
• ใหการดูแลรักษาโรคที่เปน

รวมกับความพิการ 
• ใหคําปรึกษาแกผูพิการและ

ครอบครัว 
• จัดใหมีคลินิกใหบริการ 
     ผูพิการในโรงพยาบาล 

• จัดหากายอุปกรณให 

 

• ใหนักกายบําบัด
เขามารวมดูแล ใน
การฟนฟู
สมรรถภาพ
รางกายและ
ปองกัน
ภาวะแทรกซอน 

• การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 
ไดแก การ
รับประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย 

สุขภาพชองปาก 
การรักษาความ
สะอาด 

 

2. วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

• ตองการการใหชวยเหลอืดูแลในการทํา
กิจวัตรประจําวันบางสวนและทั้งหมด 

• ประกอบอาชีพได และไมสามารถประกอบ
อาชีพได  

• ไมไดเรียนหนังสือ 

 

• อบรมผูนําชุมชน อสม. ในการ
ดูแลที่บาน 

• อบรมอาชีพ 

• ประสานงานกับศูนย
การศึกษาพิเศษ 

 

 

• อบรมการดูแล 

ผูพิการใหกับผูดูแล 
ในครอบครัว 

3. การเขาถึงบรกิารสุขภาพและสวัสดิการ 

• เดินทางลําบาก ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกาย
ได ตองมีคนนําสง 

• ยากจนไมมีเงินคารถเดินทาง 

 

 

• ใหผูนําชุมชน และ อสม. เขา
มามีสวนรวมในการจัดการ
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นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

รูปแบบการดูแลสุขภาพ 

ความตองการการดูแล อยูในระหวางดําเนินการ แนวคิดที่ยังไมได
ดําเนินการ 

• บางหมูบานไมมีรถประจําทางผาน 

• การไมยอมรับวาตนเองพิการและไมมีการ
รวมกลุมกันเองทาํใหไมสามารถเขาถึง
สวัสดิการดานการรักษาและสวัสดิการสังคม 

เดินทางผูพิการเพื่อไปรับการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 

• ตรวจรางกายเพื่อออกเอกสาร
รับรองความพิการ 

• จัดใหมีการขึ้นทะเบียน แบบ 
one stop service 

• ให อสม.เปนผูใหขอมูลและ
คัดกรองเบือ้งตน 

• การรวมกลุมผูพิการ สราง
เครือขายผูพิการ และ
เครือขายชวยเหลอืผูพิการ ต้ัง
ชมรมผูพิการ หาแกนนําผู
พิการ แกนนําชุมชนที่อาสา
ชวยเหลอืผูพิการ ระดับ
หมูบาน ตําบล และอําเภอ 

• เงินสวัสดิการเบี้ยผูพิการ  
• ความชวยเหลืออืน่ๆ ถุงยังชีพ 

อาหาร สิ่งของเครื่องใชตางๆ 
4. ส่ิงแวดลอมและภาวะคุกคาม 

    ดานสุขภาพ 

• ไมมีแหลงอํานวยความสะดวก ตองการเขาถึง
สินคา เชน ตลาดนัด รถประจําทาง ชาวบาน
ตองเดินทางเขาในเมือง ผูพิการที่ไมสามารถมา
ไดจะฝากซื้อของ 

• อุบัติเหตุจากการเดินทาง ลักษณะที่อยูอาศัย 

 

 

ยังไมมีการจัดกิจกรรมการดูแลที่ตอบสนองตอความ
ตองการดานสิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพใน
นวัตกรรมนี้ 

 
2.3 กระบวนการสรางเปาหมายรวม  

ในการดูแลสุขภาพผูพิการเปนการพัฒนาศักยภาพรวมกันโดยใหผูพิการและผูที่
เกี่ยวของในการดูแลผูพิการ ไดมีเวทีแลกเปลี่ยนในการรับรูและแกปญหารวมกัน  ตลอดจนเครือขาย



 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 73 

 

องคกรและภาคีไดรวมสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางความมีศักดิ์ศรีของผูพิการ นอกจากนี้ยังมีการ
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพผูพิการอยางผสมผสานรวมกันระหวางหนวยงานองคกรและภาคี   

 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
3.1   เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล  

เปนกลไกหลักในการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลชวยเหลือผูพิการ 
ในชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามารวมคนหา รับรู และเรียนรูขอมูลปญหาความ
ตองการของผูพิการ และหาแนวทางการดูแลชวยเหลือผูพิการรวมกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นไดแก  
1)กิจกรรมสํารวจคนหาผูพิการในหมูบานเพื่อสงตอใหกับโรงพยาบาลไพรบึง และจัดทําทะเบียน 
ผูพิการ และสํารวจความตองการดานสงเสริมอาชีพ การศึกษาตอ และกายอุปกรณ โดย อสม. 
และผูนําชุมชน  2)จัดตั้งชมรมผูพิการ หาแกนนําผูพิการ หรือผูนําที่อาสาเขาทํางาน ชวยเหลือ 

3.2   กระบวนการพัฒนานโยบาย: เวทีเสวนาภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของ 
การพัฒนานวัตกรรมเปนปฏิบัติการที่มีภาคีองคกร ผูพิการและผูดูแลโรงพยาบาลไพร

บึง และเทศบาลอําเภอเมืองไพรบึง/ อบต. อําเภอ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เขามามีสวนรวมใน
การรับรูปญหาและความตองการของผูพิการและผูดูแล โดยมีเวทีเสวนารวมแลกเปลี่ยน และเปน
การสรางขอตกลงในการผลักดันการจัดตั้งสภาผูพิการระดับอําเภอ และจัดทําแผนการสนับสนุน
ชวยเหลือผูพิการ เพื่อหนุนเสริมเครือขายผูพิการในการดูแลสุขภาพ พัฒนาศักยภาพการดูแล
สุขภาพ และสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม แสดงใหเห็นบทบาทหนาที่องคกรและภาคี ประกอบดวย 

2 กลุมหลัก คือ กลุมที่อยูในพื้นที่ ไดแก 1)โรงพยาบาลไพรบึง/ศูนยสุขภาพชุมชน 2)ผูพิการ  
3)อสม. 4)ชุมชน/ผูนําชุมชน 5)อบต. และกลุมผูเกี่ยวของที่อยูนอกพื้นที่ ไดแก 1)ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน 2)อําเภอ 3)พม./สังคมสงเคราะห 4)คปสอ. ดังแสดงในตาราง 
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กิจกรรม 

 
องคกรและภาคี 

เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล ระดมสมองภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของเพื่อ
หาแนวทางสนับสนุน ชวยเหลือ 

ผูพิการ 
 ในชุมชน   

-  ผูพิการ -  รวมประชุม 

-  ใหขอมูล 

-  จัดตั้งชมรมผูพิการ หาแกนนํา/ 
   ตัวแทนชมรมเขารวมประชุมระดับ 
   ตําบล ระดับอําเภอ 

-  ใหขอมูลปญหาและความตองการ 
-  รวมประชุม 

-  เรียนรูภารกิจของแตละองคกร 
-  รวมกันหาจุดยืนในสังคม 
 

- โรงพยาบาลไพรบึง/
ศูนย   
   สุขภาพชุมชน  

-  รวมประชุม ใหขอมูล เสนอปญหา 
-  ประสานความชวยเหลือ 

-  ประสานงาน สงตอ 

-  หาแนวทางการดูแล 

-  จัดบริการสุขภาพ  
-  ตรวจคัดกรองและขึ้นทะเบียนผูพิการ 
-  ประสานความชวยเหลือ 

-  หาแนวทางชวยเหลือ 

-  รวมจัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/ 
   สภาผูพิการ 

-  อสม.  -  สํารวจคนหาผูพิการ ปญหาและ 
   ความตองการ  
-  ติดตามเยี่ยมบาน ใหความรู ดูแล 
   ชวยเหลือ 

-  สงตอ 
-  แจงขอมูลขาวสาร 
-  รวมหาแนวทางการดูแล 

 

-  ชุมชน/ผูนําชุมชน  -  รวมรับรูปญหา ความตองการ 
-  สํารวจคนหาผูพิการ 
-  หาแกนนํา รวมชมรมผูพิการ 
-  แจงขอมูลขาวสาร 
-  ดูแลชวยเหลือ สงตอ 
-  รวมคัดเลือก เสนอช่ือผูพิการที่ควร 
   ไดรับเบ้ียยังชีพ ถุงยังชีพ 

-  ประสานความชวยเหลือ 

-  รวมหาแนวทางการดูแล 

 

-  เทศบาล/อบต. -  รวมรับรูปญหาและความตองการ 
-  สนับสนุนใหความชวยเหลือการจัดต้ังชมรม 

-  สนับสนุนกิจกรรมชมรม 

-  จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/ 
   สภาผูพิการ 
-   แนวทางสนับสนุนและใหความชวยเหลือ 

-  สงเสริมอาชีพ 
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กิจกรรม 

 
องคกรและภาคี 

เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล ระดมสมองภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของเพื่อ
หาแนวทางสนับสนุน ชวยเหลือ 

ผูพิการ 
-  สนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ ถุงยังชีพ 

-  ประสานงาน 
 นอกพื้นที ่   

-  กศน.  -  รวมรับรูปญหาและความตองการของ 
   ผูพิการ 
-  จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/ 
   สภาผูพิการ 
-  แนวทางสนับสนุนและใหความชวยเหลือ 
-  แนะนําใหความรูผูพิการ/ผูดูแลดานการ 
  ฝกอาชีพ การศึกษาตอสงเสริมอาชีพ 

- อําเภอ  -  รวมรับรูปญหาและความตองการของ 
   ผูพิการ 
-  จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/ 
   สภาผูพิการ 
  -แนวทางสนับสนุนและใหความชวยเหลือ 

-  ประสานความชวยเหลือ 

-  เปนที่ปรึกษา 
-  สนับสนุนกิจกรรมชมรม 

- พม. /สังคมสงเคราะห  -  รวมรับรูปญหาและความตองการของ 
   ผูพิการ 
-  จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/ 
   สภาผูพิการ 
-   แนวทางสนับสนุนและใหความชวยเหลือ 

-  ใหขอมูลสิทธิผูพกิาร  
-  สนับสนุนกายอุปกรณ เบ้ียยังชีพผูพิการ  
   เงินกูเพื่อการประกอบอาชีพ  
-  ประสานความชวยเหลือ 

- คปสอ.  -  รวมรับรูปญหาและความตองการของ 
   ผูพิการ 
-  จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/ 
   สภาผูพิการ 
-  แนวทางสนับสนุนและใหความชวยเหลือ 
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5. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  
เงื่อนไขและปจจัยของความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสรางสุขภาพผูพิการ 

ไดแก การใชศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพ และการเชื่อมประสานการทํางานรวมกันขององคกร
และภาคี 
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วิธีการศึกษา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) รวมกับสถาบันการศึกษาและองคกร
ภาคีในพื้นที่ ไดดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งนี้ไดรับการ
สนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดย
มีโจทยสําคัญและวัตถุประสงคคือ  

1. เพื่อใชนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการคนหาเปนเครื่องมือในการเรียนรูรวมกันอัน
นําไปสูการใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการสรางการมีสวนรวมของสังคม 

2. เพื่อพัฒนากลไกในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สอดคลอง
กับเงื่อนไขในระดับพื้นที่ 

3. เพื่อสรางกระแสการแขงขันในการสรางนวัตกรรมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
4. เพื่อรวมพัฒนาเครือขายการจัดการความรูในกระบวนการพัฒนาระบบปฐมภูมิ 

 
ทั้งนี้ทางโครงการฯไดใหการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยแบงเปน 5 พื้นที่ครอบคลุม

จังหวัดตางๆทั่วประเทศ และโครงการพัฒนานวัตกรรม“มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ ป 2550” 
ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลไพรบึง  อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปนโครงการที่อยูใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับการสนับสนุนดังกลาวดวย 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่บรรลุตามวัตถุประสงคดังที่กลาวขางตน ทางโครงการสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดกําหนดใหมีการถอดบทเรียนและสังเคราะห
กระบวนการของนวัตกรรมขึ้น เพื่อเปนบทเรียนสําหรับภาคีบริการสุขภาพปฐมภูมิตอไป 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ ป 2550” 
ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลไพรบึง  อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อาศัยกรอบวิธีคิดดังนี้ 
 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  
1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
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3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 

4) บทบาทหนาที่องคกร/ภาคี  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  

2 สวนไดแก 1)ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2)ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” น้ี 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม“มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ ป 2550” 

ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลไพรบึง  อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ คร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  

- ผูพิการ 
- อสม. 
- ผูนําชุมชน และกรรมการชุมชน 

- ประชาชนในชุมชน 

- สมาชิก อบต.  
- ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

- พยาบาลผูรับผิดชอบงานผูพิการของศูนยสุขภาพชุมชน  
- ปลัดอาวุโส อําเภอศรีสะเกษ 

- ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอไพรบึง 
- ผูแทนจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน   เปนตน 
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3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม  โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการดําเนินการเวทีเสวนา

ในการพัฒนานวัตกรรมระหวางวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนกิจกรรมสะทอน
ขอมูลและความคิดเรื่องการมีสวนรวมกันของผู เขารวมกระบวนการและการ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใหผูพิการรวมกลุมสรางพลังเครือขายในการขับเคลื่อน
การดูแลสุขภาพและดานอื่นๆ 

2) การสัมภาษณเชิงลึก ทั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ เกี่ยวของตางๆ  ไดแก 
ผูรับผิดชอบโครงการ  พยาบาลผูรับผิดชอบงานผูพิการของศูนยสุขภาพชุมชน  ผูพิการ  
ผูดูแลผูพิการ อสม. และผูอํานวยการโรงพยาลไพรบึง   

3) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูพิการที่เขารวมเวทีประชาคม และ เวทีเสวนา  
4) การสนทนากลุมผูเกี่ยวของ ไดแก ผูพิการ  อสม.  กรรมการชุมชน  และ  พยาบาล

ผูรับผิดชอบงานผูพิการของศูนยสุขภาพชุมชน 

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจน
เอกสารการเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม 
เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการ

วิเคราะหสรุปประเด็น  (Thematic analysis)  โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใช
แผนผังความคิด  (Mind mapping)  การใชตารางสรุป เปนตน 
 

5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทํา

การตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัย 

หลายคน 

2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบ
กับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
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6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยได
เทานั้น 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 1 กระบวนการพฒันานวัตกรรม
 

นวัตกรรมมหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ ป 2550  ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง 
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปนนวัตกรรมที่มีการพัฒนามาจากนโยบายการคนหาผูพิการ   
ทําใหเห็นปญหาและความตองการของผูพิการ  ซึ่งผูพิการเองมีความตองการใหองคกรและภาคี
สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมมีการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสิทธิมีเสียง และมีคุณภาพชีวิต   ซึ่งตอง
อาศัยแรงผลักดันจากองคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการดูแลผูพิการทุกดาน  โดยการเชื่อมประสาน
ขอมูลในการปฏิบัติการดูแลผูพิการใหมีจังหวะที่พรอมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาการดูแลผูพิการแบบ
มีสวนรวมผสมผสาน  มีเปาหมายการพัฒนาที่มีขอตกลงรวมกันขององคกรและภาคี และเครือขาย
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่   ปฏิบัติการของนวัตกรรมจึงเปนเสมือนการเปดพื้นที่ใหผูพิการไดดํารงอยู
ในสังคมอยางเทาเทียม ไดรับการสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวกันเปนสภาผูพิการที่จะเปนตัวแทน
สําหรับแสดงความคิดเห็น และพัฒนาศักยภาพผูพิการตอไป  ในการพัฒนานวัตกรรมนี้สะทอนให
ไดเห็นเสนทางการพัฒนา กระบวนการพัฒนา วิธีทํางาน และกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

 

1.   เสนทางการพัฒนานวัตกรรม 
เสนทางการพัฒนานวัตกรรมนี้ เร่ิมจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด

นโยบายคนหาผูพิการเพื่อใหไดรับการดูแลอยางครอบคลุม เมื่อนโยบายสูการปฏิบัติในระดับหนวย
บริการสุขภาพ ซึ่งในระดับโรงพยาบาลชุมชน และหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิมีการปรับบริการใหมี
บริการสุขภาพสําหรับผูพิการใหมีความชัดเจนและใหการดูแลอยางตอเนื่อง ทําใหเห็นปญหาและ
ความตองการ  รวมถึงศักยภาพของผูพิการ   นําไปสูการผลักดันจากหนวยงานองคกรและภาคี ที่มี
สวนเกี่ยวของในการดูแลผูพิการใหผูพิการมีพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และขอการสนับสนุน
การพัฒนาการดูแลตนเอง  ซึ่งมีรายละเลียดของเสนทางการพัฒนานวัตกรรมดังนี้  

พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลไพรบึงรับนโยบายสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ในการ 
คัดกรองและคนหาผูพิการ  การออกเอกสารรับรองความพิการ ตลอดจนดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูพิการ จึงไดมีการปรับระบบบริการสําหรับผูพิการใหมีความเฉพาะโดยกําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการใหชัดเจน โอนงานผูพิการจากแผนกผูปวยนอก ใหงานเวชปฏิบัติครอบครัวดูแลเพื่อ
สามารถดําเนินการใหบริการผูพิการอยางเปนระบบ เชื่อมตอการดูแลโรงพยาบาลและบาน และ
ประสานงานระหวางหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกแหงในอําเภอไพรพึง เพื่อดําเนินการคนหา 
ผูพิการอยางครอบคลุม  การปรับระบบบริการของโรงพยาบาลไพรบึงมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้   



 
กรณีศึกษา 82 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

• การพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบ การปรับระบบบริการผูพิการใหมีประสิทธิภาพ  
ผูรับผิดชอบตองมีความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับผูพิการทางโรงพยาบาลไดให
ผู รับผิดชอบงานนี้ เขารับการอบรมพัฒนาทักษะในการดําเนินการเกี่ยวกับผูพิการ 
ที่ศูนยสิรินธร กรุงเทพฯ ความรูที่ไดรับทําใหทราบถึงการดูแลชวยเหลือผูพิการไดอยางเปน
ระบบ ประกอบดวยการชวยเหลือดานการฟนฟูผูพิการดานการแพทย การฟนฟูดานอาชีพ 
การฟนฟูดานการศึกษา และการฟนฟูดานสังคม ซึ่งนับวาเปนทั้งการใหบริการดานสุขภาพ
โดยตรง และการใหบริการทางออมที่ตองประสานงานกับหนวยงาน องคกรอื่นที่เกี่ยวของ 
จากนั้นก็ไดนําความรูแลกเปลี่ยนในทีมพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผูพิการในทุกหนวย
บริการสุขภาพปฐมภูมิ ในอําเภอไพรบึงภายใตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลไพรบึง 

• ปรับบริการสุขภาพเชิงรับและเชิงรุก แนวคิดการจัดบริการสวนนี้ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําใหเกิดความคลองตัวในการ
ใหบริการ โดยการจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรับเปนการบริการคลินิกในโรงพยาบาล จัด
คลินิกบริการสุขภาพทุกวันพุธ สําหรับผูพิการที่มีปญหาสุขภาพมารับบริการสุขภาพที่
โรงพยาบาลจะไมตองรอนาน และใชระบบ one stop service ทั้งดานบริการตรวจรักษา
โรคทั่วไป และตรวจสุขภาพเพื่อการออกเอกสารรับรองความพิการ  นอกจากนี้ยังมีบริการ
ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ มีพยาบาลใหบริการในการคัดกรองโรค และใหคําปรึกษา มี
แพทย 1 ทานที่ใหบริการตรวจรักษาโรค สวนการปรับบริการสุขภาพเชิงรุก เปนการรณรงค
การคนหาและคัดกรองผูพิการในการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่  โดยพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
แตละหนวยบริการปฐมภูมินําหนังสือเชิญชวนนัดวันใหผูพิการมาตรวจสุขภาพเพื่อออก
เอกสารรับรองที่หนวยบริการปฐมภูมิใกลบาน โดยมีทีมงานแพทยและพยาบาลออกใหบริการ
ที่หนวยบริการปฐมภูมิตามวันนัด และดําเนินการขึ้นทะเบียนระบบ one stop service  

 

ขั้นตอนของ one stop service 
1) ทางโรงพยาบาลประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนําแบบฟอรมที่ผูพิการตอง

กรอกรายละเอียดมาไวที่โรงพยาบาลใหผูพิการกรอกรายละเอียด    
2) ขอตรวจรางกายเปนผูพิการ  ผลการตรวจรางกายแพทยลงความเห็นเปนผูพิการแลว   
3) พยาบาลก็ใหกรอกแบบฟอรมขึ้นทะเบียนไดทันที   แตยังไมไดสมุดผูพิการ ตองรอกอน 

4) เมื่อมีรถโรงพยาบาลเขาจังหวัดจึงจะนําแบบฟอรมขึ้นทะเบียนสงที่สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ดําเนินการออกสมุดใหแลวนํากลับมาใหผูพิการ 

5) พยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง า นที่ ห น ว ยบ ริ ก า ร สุ ข ภ าพปฐมภู มิ นํ า สมุ ด ใ ห ผู พิ ก า ร ใ นหมู บ า น  ห รื อ เ มื่ อ 
ผูพิการมารับบริการที่โรงพยาบาลหรือผูพิการตั้งใจมารับสมุดที่โรงพยาบาลเอง    



 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 83 

 

 “...ระบบ one stop service ในการขึ้นทะเบียนผูพิการ เปนการใหความสะดวกแก 

ผูพิการเมื่อมาตรวจรางกายขอใบรับรองความพิการแลว แตเดิมตองไปที่สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่จังหวัด พอเรามีบริการนี้ผูพิการไมตอง

เดินทางไปจังหวัด  เราไปติดตอขอแบบฟอรมมาไวใหกรอกรายละเอียด หลังจาก

แพทยตรวจแลววาเปนผูพิการ แลวพอวันไหนมีรถของโรงพยาบาลหรือ ใครที่ตองไป

อบรมในจังหวัดก็นําเอกสารที่ผูพิการกรอกแลวไปยื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยให  ถาหัวหนางานขึ้นทะเบียนอยูก็รอรับบัตรผูพิการไดในวัน

นั้น แตถาคนเซ็นไมอยูก็มารับวันอื่น.... เมื่อไดบัตรผูพิการก็นํากลับมาให  จะฝาก

พยาบาลที่ไปทํางานที่แตละ PCU หรือบางที่ผูพิการก็มาติดตอรับเองที่โรงพยาบาล

แลวแตสะดวก...”   

อรุณี สุวรรณโชต,ิ พยาบาลวิชาชีพงานเวชปฏิบัติครอบครัว  
โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 

 
“...การขึ้นทะเบียนผูพิการ  ตองใหหมอโรงพยาบาลตรวจและเซ็นใบรับรองให แลว

นําไปขึ้นทะเบียนที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  เวลาไปถาเปนผูสูงอายุที่พิการขึ้นรถ

หลายตอก็ไมสะดวก แตถาเหมารถก็เสียเงินเยอะ 700-800 บาท ก็เลยไมไดขึ้น

ทะเบียนผูพิการ . . .เดี๋ยวนี้พอตรวจที่ โรงพยาบาลเสร็จก็ขึ้นทะเบียนผูพิการที่

โรงพยาบาลไดเลย...” 
อลิต  เสาวัง ประธานชมรมผูพิการบานสนวน ศาลาประชาคมบานสนวน,  

16 พฤษภาคม 2550   
“...แตกอนผูพิการที่ตองการขึ้นทะเบียนผูพิการก็ตองไปตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลจะ

ไดใบรับรองแลวก็ไปขึ้นทะเบียนผูพิการที่ศาลากลางจังหวัด ...ตอนนี้ตรวจที่

โรงพยาบาลและขึ้นทะเบียนผูพิการที่โรงพยาบาลไดเลย...” 

การสนทนากลุมผูนําชุมชน ศาลาประชาคมบานสนวน,  16 พฤษภาคม 2550   
 

• การเยี่ยมบาน ผลจากการคนหาและคัดกรองผูพิการจึงทราบขอมูลดานสุขภาพของ 
ผูพิการที่ตองการฟนฟูดานการแพทย เจาหนาที่ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ อสม. ผูนํา
ชุมชน ไปเยี่ยมผูพิการใหการดูแลในการฟนฟูสภาพรางกาย และไดรวมรับรูปญหาและ
ความตองการของผูพิการ 

 



 
กรณีศึกษา 84 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...ปกติก็ดูแลผูพิการเหมือนประชาชนทั่วไปๆ อยูแลวแตละคนก็จะมีลูกบานที่ตอง

ดูแลเปนคุม คุมละ 10-20 หลังคาเรือน แตในสวนผูพิการจะชวยกันดูแลเพราะมี 

ผูพิการแค 13 คน อสม. ทุกคนรูจักผูพิการในหมูบานหมด หนาที่ที่เพิ่มมาคือชวย

แนะนําใหขอมูลเร่ืองการตรวจสุขภาพผูพิการที่โรงพยาบาล/ที่ประชาคมหมูบาน 

ขอมูลดานการเจ็บปวย ใหคําปรึกษากับญาติและผูพิการในการดูแลตนเองเรื่องการ

ฝกกลามเนื้อ การเดิน การแนะนําอาชีพเสริม ใหกําลังใจ และเปนที่ปรึกษาในเรื่อง

ความเปนอยู การใชยา ชวยใหขอมูลและพาผูพิการไปจดทะเบียนผูพิการที่

โรงพยาบาลไปเยี่ยมบานรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลไปอบรมความรูการดูแล

ผูสูงอายุการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการที่โรงพยาบาลไพรบึงจัดเปนประจําอยางนอยป

ละ 2-3 ครั้ง…” 
 

“...เวลาเจาหนาที่โรงพยาบาลจะมาเยี่ยมบานผูพิการ หมอจะมาหาพอผูใหญหรือ 

ประธาน อสม.เพื่อใหพาไปและชวยฟงภาษาเขมร หมอพูดและฟงภาษาเขมรที่เปน

พื้นบานจริงๆ ไมคอยถนัด การมาเยี่ยมนี้ถาแจงลวงหนามา อสม.ก็จะมารอและไป

ดวยกันไมจําเปนตองไปทั้ง 13 คนใครวางก็มา แตสวนใหญคนที่ไดไปบอยๆ คือ  

อสม.ดม และ อสม.กับยารัตน เพราะบานอยูใกลบานพอผูใหญ คุณหมอมาทีไรก็ได

ไปรวมเยี่ยมดวยทุกที ไมใชแคคนพิการนะ ผูปวยอื่นๆ ผูสูงอายุ หมอก็พาไปเยี่ยม

ดวย ตอนที่ไปเยี่ยมรวมกับหมอมันก็ดี เราจะไดเรียนรูไปดวยวาผูปวย/ผูพิการคนนี้

ตองไดรับการดูแลอะไร ฟนฟูอยางไร เราไดความรูเพิ่มขึ้นดวย…” 

สนทนากลุม อสม. ศาลาประชาคมบานสนวน,  16 พฤษภาคม 2550   
 

• การประสานงานสงตอ  จากปฏิบัติการเยี่ยมบาน ทําใหทราบขอมูลปญหาและความ
ตองการของผูพิการในดานตางๆ  ไดมีการดําเนินการเพื่อทางแนวทางการชวยเหลือ   ใน
ดานการฟนฟูผูพิการดานการแพทยเปนการฟนฟูสภาพรางกาย และการสนับสนุนกาย
อุปกรณ   ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของทีมงานดานสุขภาพ  นอกจากนี้ไดทราบปญหาที่
เกี่ยวของที่ตองใหการชวยเหลือโดยการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ดาน
การศึกษา ประสานงานสงตอใหศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อจัดการศึกษาใหแกผูพิการที่
อายุไมเกิน 18 ป  ในการฟนฟูดานสังคม ไดสงรายชื่อผูขึ้นทะเบียนผูพิการใหกับองคการ
บริหารสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่ เพื่อใหผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง    



 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 85 

 

 
“...มีการเขียนโครงการของบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

นํามาปรับปรุงสถานที่ใหบริการผูพิการแยกจากผูปวยทั่วไป ที่ขางลางขางแพทยแผน

ไทย  ใหบริการวันพุธ ... ใหบริการทุกอยางทั้งเรื่องการรักษา และการตรวจขึ้น

ทะเบียนผูพิการ..”  

อรุณี สุวรรณโชต,ิ พยาบาลวิชาชีพงานเวชปฏิบัติครอบครัว  
โรงพยาบาลไพรบึง, 16 พฤษภาคม 2550   

 
ตนป พ.ศ. 2549 หลังจากดําเนินการรณรงคคนหาและคัดกรองผูพิการในพื้นที่แลว ยัง 

มีผูพิการบางสวนไมมารับการคนหาและคัดกรอง เพื่อขึ้นทะเบียน จึงไดพัฒนาการการคนหาและ 
คัดกรองผูพิการ โดยสรางความรวมมือจากชุมชน กระบวนการคนหาและคัดรองโดยใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการคัดกรอง มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ จากทุกพื้นที่ 
ในความดูแลสุขภาพของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง โดยเชิญวิทยากรจากศูนยการศึกษา
พิเศษบรรยายถึงลักษณะของความพิการตางๆ และ ผูรับผิดชอบงานผูพิการสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเรื่องการใชเครื่องมือการคัดกรองผูพิการของกระทรวงสาธารณสุข อสม. มีการปฏิบัติการจริง
ในการคั ดกรองผู พิ ก า ร โดยใช เ ค รื่ อ งมื อประ เมิ น ผู พิ ก า ร  ถ าพบ ผูพิ ก า รอยู ใ น เกณฑ 
ผูพิการ ก็ใหคําแนะนําใหผูพิการรับการตรวจรางกายและขึ้นทะเบียนเปนผูพิการที่โรงพยาบาลตาม
ขั้นตอนที่กลาวแลว เปนการพัฒนาการบริการสุขภาพผูพิการที่เชื่อมโยงการทํางานในระดับท่ี 
ใกลชิดผูพิการมาขึ้น      

ปลายป พ.ศ. 2549 จากการใหบริการสุขภาพผูพิการที่ผานมา พบวาถึงแมมีการใหบริการ
สําหรับผูพิการในทุกดานแตผูพิการยังไมไดรับการตอบสนองในปญหาตางๆ ไดอยางครอบคลุม 
ทั่วถึง  โดยจากความคิดเห็นของผูพิการเองไมไดตองการเปนภาระตอครอบครัว และสังคมทุกเรื่อง 
ยังมีความสามารถทํางานที่เหมาะสมในการแบงเบาภาระครอบครัวได จึงเห็นแนวทางพัฒนา
ศักยภาพผูพิการ ในดานการพัฒนาดานอาชีพ และการรวมพลังสรางพื้นที่ของผูพิการเพื่อจัดตั้ง
ชมรมเพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผูพิการดวยกัน ประกอบกับการทํางานสุขภาพในกลุม
ผูสูงอายุที่มีการรวมกลุมเปนเครือขายที่สามารถดูแลสุขภาพกันได ดังนั้นเมื่อมีการสนับสนุน
นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ จึงเปนแรงหนุนเสริมที่จะนําแนวคิดดังกลาวดําเนินการตอใน
นวัตกรรมฯ นี้สูการปฏิบัติที่เปนจริงได 

 



 
กรณีศึกษา 86 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“...การดูแลชวยเหลือดานตางๆ ก็ทํามาพรอมกับการขึ้นทะเบียนผูพิการ ของเรา

รับผิดชอบโดยตรงดานการฟนฟูดานการแพทย  สวนเรื่องอื่นๆ เปนการประสานงาน

สงตอไปหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ดานการศึกษาก็ประสานงานไปที่ศูนยการศึกษา

พิเศษ  ใหผูพิการอายุนอยกวา 18 ปไดเรียนตอ  พอดานสังคมก็มีการสงรายชื่อให 

อบต. เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ตอนนี้ไดรับเปนบางคน  ถาสนับสนุนใหผูพิการสามารถ

ชวยเหลือตัวเองไดในเรื่องอาชีพก็จะชวยลดภาระของครอบครัวได..พอมีโครงการ

นวัตกรรมมาจึงเขียนไปเพื่อมาชวยทําเรื่องนี้... .”   

อรุณี สุวรรณโชต,ิ พยาบาลวิชาชีพงานเวชปฏิบัติครอบครัว  
โรงพยาบาลไพรบึง, 16 พฤษภาคม 2550   

 
“...กิจกรรมที่ อสม.ชวยในงานผูพิการที่ผานมา คือ การสํารวจคนหารายชื่อผูพิการใน

หมูบานแลวสงขอมูลใหโรงพยาบาลและการสํารวจความตองการกายอุปกรณ ฝก

อาชีพ ศึกษาตอ  กอนที่จะมีการคนหาและสํารวจนี้ทางโรงพยาบาลก็จะจัดอบรมให

ความรูเร่ืองผูพิการกอน ทั้งการระบุความพิการ ขอมูลท่ีตองการ สิทธิของผูพิการ 

ขั้นตอนหรือวิธีการชวยเหลือผูพิการตางๆ ผลการสํารวจสวนใหญผูพิการและญาติ 

มีความตองการดานฝกอาชีพ เบี้ยยังชีพ สวนการศึกษาสวนใหญไมอยากเรียนตอ

แลวเพราะอายุเยอะแลวเรียนไมไหว นอกจากนี้ยังตองเขารวมประชุมประชาคม

หมูบานและชมรมผูพิการ...”  

สนทนากลุม อสม. ศาลาประชาคมบานสนวน,  16 พฤษภาคม 2550   

 
ในเดือนกุมภาพันธ 2550 สํารวจปญหาและความตองการของผูพิการในเรื่อง กายอุปกรณ 

และความตองการดานการประกอบอาชีพ เปนการปฏิบัติการไปพรอมกับ การเยี่ยมผูพิการของ  
อสม.  

ในวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ 2550 เวทีประชาคมหมูบานของตําบลบานทุม และประสาท
เยอ ตามลําดับ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดูแลผูพิการนําเสนอขอมูลในการสํารวจปญหาและความ
ตองการดานอาชีพ และการจัดตั้งชมรมผูพิการของตําบลทั้ง 2 แหงสามารถรวมกลุมในการจัดตั้ง
ชมรมผูพิการระดับตําบลพรอมกันนี้ไดคัดเลือกตัวแทนผูพิการสําหรับเปนประธาน และรองประธาน
ชมรม  สวนที่ตําบลประสาทเยอผูพิการและครอบครัวนําเงินที่ไดรับจากคาเดินทางสําหรับขึ้น
ทะเบียนผูพิการจากงบประมาณของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจัดสรรใหผูพิการที่ขึ้น
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ทะเบียนเรียบรอยแลว คนละ 100 บาท รวมกันเปดบัญชีในนามชมรมผูพิการเพื่อดําเนินกิจกรรม
สําหรับผูพิการ  เปดบัญชีในชื่อของประธานชมรม รองประธานและเหรัญญิกของชมรมฯ   

วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวทีประชาคมหมูบานสนวน ผูเขารวมประชุม ผูนําชุมชน อสม.   
ผูพิการ และชาวบานทั่วไป ผูรับผิดชอบงานผูพิการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจความตองการกาย
อุปกรณ และอาชีพ พรอมกับเสนอแนวทางในการตั้งชมรมผูพิการของหมูบานไดรับความเห็นชอบ 
จึงมีคัดเลือกแกนนําผูพิการเปนประธาน และรองประธานฯ ชมรม เพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินการ
ในการจัดตั้งสภาผูพิการ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เวทีประชาคมที่โรงพยาบาลไพรบึง สําหรับตัวแทนผูพิการจากทุก
ตําบล ผูรับผิดชอบนวัตกรรมฯ นําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจและวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของผูพิการเรื่องอาชีพ และ ใหผูพิการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองอาชีพ ไดขอสรุปเร่ืองอาชีพที่
ตองการ ไดแก ทําดอกไมประดิษฐ ทําขนม ตัดเย็บ และตัดผม โดยผูรับผิดชอบนวัตกรรมฯ จะ
ดําเนินการจัดอบรมใหผูพิการอาชีพระยะสั้นใชเวลา 1 วัน สวนอาชีพระยะยาวจะประสานงานตดิตอ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อใหผูพิการไดรับการอบรม สวนประเด็นการรวมกลุมของผูพิการไดรับ
ความสนใจที่จะดําเนินการตอ  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวทีเสวนาองคกรและภาคีที่เกี่ยวของ มีตัวแทนของหนวยงาน
องคกรและภาคี ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง หัวหนาสวนงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคกรบริหารการปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนจากศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน และตัวแทนผูพิการ เปนเวทีที่ตัวแทนผูพิการไดเสนอปญหาและความตองการ และการ
ดําเนินการสําหรับการรวมกลุมผูพิการในการเปนพลังสําหรับขับเคลื่อนของผูพิการในใหการ
ชวยเหลือกันเอง และขอสนับสนุนความจําเปนจากองคกรและภาคีที่เกี่ยวของ ดานองคกรและภาคี
ตางๆ ไดรับทราบปญหาและความตองการของผูพิการพรอมท้ังหาแนวทางในการดําเนินการสําหรับ
การรวมกลุมของผูพิการสรางสภาผูพิการระดับอําเภอ  พรอมกันนี้ปลัดอาวุโส และ ตัวแทนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องโครงสรางของสภาผูพิการ และการนําเสนอสู
แผนงาน 3 ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) เพื่อจัดสรรงบประมาณประจําปใหการ
สนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของสภาผูพิการตอไป  ในดานการสงเสริมอาชีพโดยรวมกลุม 
ผูพิการจัดทําโครงการขอการสนับสนุนฝกอาชีพจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนโดยไมเสียคาใชจาย   

สรุปเสนทางการพัฒนานวัตกรรม ดังภาพที่ 1  
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2. ปฏิบัติการของนวัตกรรม 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมนี้มุงใหเกิดการสรางเครือขายผูพิการ จึงสรางโอกาสโดยจัด

เวทีประชาคมหมูบาน สําหรับผูพิการ อสม. ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อคนหาแกนนํา 
ผูพิการ  แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นปญหาและความตองการ  รวมถึงเสนอแนวทาง 
แกปญหารวมกันโดยเสนอความตองการไดรับการสนับสนุนดานอาชีพ ไมตองการเปนภาระของ
ครอบครัว และสังคม  จึงปฏิบัติการตอเนื่องเพื่อใหเกิดพลังของผูพิการระดับอําเภอโดยจัดเวที
เสวนาองคกรและภาคี  กระทรวงมหาดไทย(อําเภอ  และ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กอใหเกิดแนวทางที่ชัดเจน
เพื่อสรางเครือขายผูพิการระดับอําเภอ  และผูพิการ ประกอบดวย นําขอมูลที่รวบรวมจากชมรม 
ผูพิการแตละตําบลใหองคกรและภาคีที่มีสวนเกี่ยวของในแตละดานเสนอแนวทางใหการสนับสนุน
ไดตรงตามปญหาและความตองการของผูพิการอยางแทจริง  เกิดขอตกลงการหนุนเสริมการจัดตั้ง
สภาพผูพิการระดับอําเภอจากองคกรและภาคี  นําเสนอสูขอการจัดทําบัญญัติในแผนงานนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
“... วันที่ 9 พ.ค 50 มีการประชาคมหมูบานเพื่อจัดตั้งชมรมผูพิการ วันนั้นก็มีผูพิการ

มาหมด ยกเวนนายเอี้ยงและนายทิม แตญาติก็จะมาแทน มีผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน กรรมการชุมชน และเจาหนาที่โรงพยาบาล ญาติผูพิการและประชาชน

คนอื่นๆ ที่มาดวย มาประชุมกัน หมอเขาก็พูดเรื่องชมรมผูพิการ จากนั้นก็มีการเลือก

ประธานชมรม ไดคุณอริต เสาวัง เปนประธาน พอสําอาง เสนครามเปนรองประธาน 

ที่เลือกประชาคมเขาก็ดูจากการพูด ประสบการณ เคยทํางานชมรม และชวยเหลือ ก็

จะสงไปเปนตัวแทนประชุมเสวนาวันที่ 17 พ.ค. 50.....ที่สมัครใจทํางานประธาน

ชมรมผูพิการในหมูบานเพราะคิดวา ตัวเองไมมีภาระอะไรก็ดูแลตนเองกับดูแลแม 

ชวยตัวเองได เวลาไปประชุมก็ขับรถไปเองได  คนอื่นถาอายุมากก็ไปไมได...” 
อลิต  เสาวัง ประธานชมรมผูพิการบานสนวน, ศาลาประชาคมบานสนวน,  

16 พฤษภาคม 2550   
 
“...แตกอนการทํางานดานผูพิการก็แยกกันทําโรงพยาบาลก็ทํางานดานสุขภาพดูแล

รักษา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ก็ดูแลดานการศึกษาและอาชีพ งานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยก็ดูแลจัดหาแหลงฝกอาชีพ การหาอุปกรณ เครื่องมือ

ชวยเหลือผูพิการ อบต./เทศบาลก็สนับสนุนงบประมาณดานตางๆ พอมาเริ่มนโยบาย
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จาก สปสช. ก็เร่ิมทํางานรวมกันมีการประสานงานเรื่องการตรวจคัดกรอง การขึ้น

ทะเบียน และการชวยเหลือรวมกัน...เกิดเจาภาพ เกิดเวทีพูดคุยกัน โรงพยาบาลก็เปน

เจาภาพในการดําเนินการจัดประชุม อบรมใหความรูในดานตางๆ เชน การตรวจคัด

กรองผูพิการในชุมชน จัดใหสําหรับ เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนําชุมชน และอสม. โดย

เชิญผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมาเปนวิทยากร...” 

สุขเกษม  เรืองนุช ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง, หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง,  
17 พฤษภาคม 2550 

 
“...วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ไดมีการรวมกันเพื่อประชุมจัดตั้งชมรม  เพราะเห็นวา

บานเรามีคนพิการหลายคน  ตองการที่จะชวยเหลือกัน...ผูที่มาประชุมประกอบดวย 

ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสม. 

ผูพิการ และผูดูแล ผลการเลือกก็ไดนางสาวอลิต  เสาวัง เปนประธานชมรมผูพิการ

ของบานสนวน และมีนายสําอาง เสนครามเปนรองประธาน...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
 

 “...อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง ถารวมกลุมใหเขมแข็ง 

การที่ของบสนับสนุนเพื่อพัฒนาชมรม หนวยงานอื่นๆ ก็จะใหการสนับสนุน...” 

ณรงค  แกวเกิด, ตัวแทนผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง, 
17 พฤษภาคม 2550   

 
“...เหตุผลที่ที่ประชุมไดเลือกนางสาวอลิตเปนประธานชมรมผูพิการในหมูบาน เพราะ

เปนคนมีความสามารถ เขียนหนังสือไดเร็ว เวลาไปประชุมก็จะตองพูดไทยได ฟงได 

พูดได เขียนได มีรถสวนตัวไปเองได...” 

“...ตอนนี้ชมรมมีแลวคิดวาตอไปอยากมีกิจกรรมเสริมรายไดของผูพิการ  เชนการฝก

อาชพีตัดผม  การทําขนม  การตัดเย็บ และการทําดอกไมประดิษฐ...” 

 “...ตองการใหเทศบาลไดเขามาชวยเหลือเชนการใหทุนหรือสนับสนุนในการทํา

กิจกรรม หรือการใหเบี้ยยังชีพแกคนพิการเพราะตอนนี้บางคนก็ได  บางคนก็ไมได...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
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“...การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพียงมีคณะทํางานขึ้นมา ใหผูรับผิดชอบคือกระทรวง

พัฒนาทรัพยากรและความมั่งคงของมนุษย  คณะทํางานดําเนินการแตงตั้งสภาหรือ

ชมรม พอไดสภาแลวคณะทํางานเปนผูประสานงาน...การทํางานเปนหนาที่ของทาน

ทั้งหมดเราเปนผูประสานงาน  ถาไมมีเจาภาพก็เปนงานของอําเภอ แตอาจจะมอบให

โรงพยาบาล หรือ กศน. เปนผูรับผิดชอบ...นายอําเภอมีหนาที่บําบัดทุกบํารุงสุขอยู

แลว  อะไรที่หนวยงานที่มีในอําเภอไมทําก็เปนหนาที่ของทางอําเภอที่จะตองทํา  ถา

ไมผิดกฎหมายทําไดทั้งหมด......เมื่อมีชมรมหรือสภาก็จะมีคณะกรรมการมีรูปราง พอ

พูดถึงเรื่องอาชีพก็จะรูวามีความถนัด หรืออาชีพที่เปนไปไดคืออะไร  มันจะออกมา

จากที่พวกทานทําในสภา  เปนมติของสภา  คนพรอมเร่ืองอะไรก็จะออกมา...ถา

เปนไปไดใหเกิดขึ้นเร็วที่สุด เพราะอําเภอจะรีบทํางบประมาณให...” 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย  

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

“...ส่ิงที่อยากเห็นอยากชวย ผูพิการในเขตรับผิดชอบ 11 ชุมชน  แตถาอยูนอกเขตก็

ไปหา อบต. ถาอยากมีอาชีพใหลองคิดลองเขียนขึ้นมา เขียนเปนโครงการถาเขียน

ไมได ใหไปหาผูนําชุมชน  กรรมการชุมชนวาตองการแบบนี้ชวยไดอยางไร หรือมาท่ี

กองการศึกษาหรือกองสาธารณสุขของเทศบาล  ถาตองการใหชวยเรื่องอาชีพ  จะใช

งบประมาณเทาไร  ซื้ออะไรบางก็จะติดตอให......การจัดตั้งชมรมผูพิการเห็นดวย

อยางยิ่ง เทศบาลยินดีใหความชวยเหลือ  อบต.มีงบประมาณมากในแตละพื้นที่   

ทานตองใหเขามาชวยทาน  เชิญทานเหลานี้ นายก  ปลัด  หัวหนาหนวยงาน มาเปน

ประธานหรือที่ปรึกษาคณะทํางาน  เพราะจะเปนโอกาสที่ทานเหลานั้นจะเขาถึงและ

เห็นความสําคัญ เพื่อใหการสนับสนุนไดมากขึ้น......การพิจารณางบประมาณของ

ทองถิ่น  ทั้งเทศบาลหรือ อบต. มีการทําแผนพัฒนา เรียกวาแผน 3 ป โดยออกไปทํา

เวทีประชาคมหมูบาน  หาปญหาความตองการ ประมาณเดือนเมษายน หรือ

พฤษภาคม  เพื่ อบรรจุ ไ ว ในแผน  ตอนนี้ เ ทศบาลทํ า เสร็ จแล ว เปนแผนป 

2551,2552,2553  และเตรียมพิจารณาใหเปนขอกฎหมายจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินการ ถาเปนของเทศบาลเรียกวาเทศบาลบัญญัติ  ถาเปนของ อบต.เรียก

ขอบัญญัติ...ปลายเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคมรางเสร็จ ก็จะเสนอเขาสภา 

ประมาณเดือน สิงหาคม โครงการที่เสนอก็จะเขาพิจารณาแผน 3 ป...ขาราชการของ

แตละหนวยงานที่รับผิดชอบก็จะเอาโครงการของทานเขาสภา  สภาจะประกอบดวย
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สมาชิกสภาเทศบาลหรือถาเปน อบต.ก็เปนสมาชิกสภา อบต. จะไปประชุมถกเถียง

กันเรื่องจัดสรรงบประมาณ  และประกาศออกมาเปนเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติที่

สมบูรณในการจัดสรรงบประมาณประมาณเดือนตุลาคม  ถาอยากจะไดรับการ

สนับสนุนก็ตองสงโครงการประมาณ มิถุนายนหรือกรกฏาคมเพื่อบรรจุเขาไป

พิจารณา...” 
เสาวรีย  สุระชาต,ิ หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลไพรบึง, 

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

“...จากการรวมเสวนาครั้งนี้อยากใหผูประสานงานดําเนินการใหตรงนี้เปนรูปธรรม

โดยเร็ว เพราะอยากใหมีการชวยเหลือใหขอมูลขาวสารผูพิการเพราะผูพิการบางทาน

สวนนอยที่จะมีโอกาสไดเขารวมประชุมและไดรับขอมูลขาวสารเพราะอยูแตบาน และ

อีกหลายผูพิการเชน หูหนวก ตาบอด หรือบางคนไมรูหนังสือ ถาไมมีผูนําหรือ 

ผูประสานชวยผูพิการในการกระจายขาวสาร  ผูพิการก็ไมมีโอกาสไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร  ดังนั้นการเสวนาวันนี้จึงอยากใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเร็ว...”   
ไพรวัลย แกวกัญหา, ประธานชมรมผูพิการบานทุม, เวทีเสวนาภาคีเครือขาย

โรงพยาบาลไพรบึง,  17 พฤษภาคม 2550   
 

3. วิธีการทํางานขององคกรและภาคี 
วิธีการทํางานเปนการวางแนวทางการสรางสภาผูพิการของอําเภอไพรบึงที่ตองอาศัยการ

ขับเคลื่อนจาก 2 ประเด็น คือ 1)การรวมกลุมผูพิการที่แสดงถึงศักยภาพผูพิการมีศักดิ์ศรี ตองการ
พึ่งตนเอง  สามารถรวมพลังในการดูแลซึ่งกันและกันของกลุมผูพิการ  นําไปสูชองทางการสื่อสารให
สังคมรับรูศักยภาพ เกิดการตระหนักใหความสําคัญในการสื่อสารขอมูลใหกลุมผูพิการทราบ 
ลักษณะของการรวมกลุมของแตละแหงในอําเภอไพรบึงมีแนวคิดที่ตรงกันระหวางเจาหนาที่หนวย
บริการสุขภาพปฐมภูมิทํางานดูแลสุขภาพผูพิการที่เปนผูกระตุนและนําเสนอแนวคิดของชมรม/สภา
สูผูพิการ  สวนผูพิการเองตองการรวมพลังไดโอกาสในการขับเคลื่อนในสิ่งที่ตองการ ตัวอยางเชน 
เร่ือง การประกอบอาชีพ การไดรับสวัสดิการตางๆ เปนตน นอกจากนี้ผูพิการยังสามารถเปนตนแบบ
ในการดําเนินชีวิตของกันเองได  2)ชุมชนมีสวนรวม  กลุมเครือขายกรรมการชุมชน และ อสม. 
กรรมการชุมชนใหการดูแลผูพิการที่ตองการไดรับความชวยเหลือ ตัวอยางเชน การเดินทางไปรับ
บริการดานสุขภาพ  เปนผูแจงขาวสารตางๆ ใหผูพิการรับทราบ ตลอดจน อสม. ที่ใหการดูแลผูพิการ
เบื้องตนในดานสุขภาพ ซึ่งองคกรดังกลาวตองเชื่อมประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนของผูพิการใน
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การดูแลตนเองและชวยเหลือกันของผูพิการ  3)องคกรและภาคีสนับสนุน  องคกรและภาคีที่
เกี่ยวของดูแลผูพิการมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน ไดแกโรงพยาบาล/หนวยบริการปฐมภูมิใหการ
ชวยเหลือดานการฟนฟูทางการแพทย   องคการปกครองสวนทองถิ่นใหการชวยเหลือดานสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ สนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพ และสาธารณูปโภค  กระทรวงศึกษาธิการ มีศูนย
การศึกษาพิเศษ/ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ดูแลในดานการศึกษา และอบรมฝกอาชีพ ใหการ
พัฒนาทักษะและความรู  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ขึ้นทะเบียนใหผูพิการ
ไดรับสิทธิตางๆ และประสานงานชวยเหลือกายอุปกรณ   

 

“...อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง  ถารวมกลุมใหเขมแข็ง 

การที่ของบสนับสนุนเพื่อพัฒนาชมรม   หนวยงานอื่นๆ ก็จะใหการสนับสนุน...” 

ณรงค  แกวเกิด, ตัวแทนผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง,  
17 พฤษภาคม 2550   

 

“...พิการปองกันได  ก็จะตองรวมตัวกันแลวเอาผูพิการแตละประเภทเอามาเปน

ตัวอยางใหดูเพื่อไมใหทําตาม…” 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย  

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

“...ถามีชมรมทานก็จะมีกลุม มีกิจกรรมในการดําเนินโครงการ  ไดรับการดูแลที่ครบ

วงจรเพิ่มขึ้น  ที่ผานมาโรงพยาบาล สอ. ไดใหยา  อุปกรณชวยเหลือตนเอง  ใหเงิน  

ใหงบประมาณ  ผูพิการที่มีสุขภาพดีสามารถที่จะชวยเหลือตนเองและผูอื่น เพื่อให

เกิดความยั่งยืน…...ชมรมผูพิการ  ผูพิการโดยพื้นฐานมีศักยภาพของตนเอง  เรา

จะตองชวยกันคนหาศักยภาพ  คนปกติเมื่อมีความหมดหวัง  ทอแทใจ เขาบอกวาไม

ตองปรึกษาแพทยแตใหไปปรึกษาผูพิการ เพราะทานเหลานั้นเคยผานจุดนี้มาแลว…” 
สุขเกษม  เรืองนุช, ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

“...เมื่อเปนชมรมและสภาก็จะมีคณะกรรมการมีรูปราง พอมาถึงเรื่องอาชีพก็จะรูวา

ความถนัดความเปนไปไดมันจะออกมาจากที่พวกทานทําในสภา เปนมติของสภา คน

พรอมเรื่องอะไรก็จะออกมา ถาฝกตัดผมก็จะฝกให กศน...”    
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย  

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
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นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

 

“...การดูแลผูพิการของ อบต. ตอนนี้มีผูพิการขึ้นทะเบียนไว 94 ราย มีผูพิการไดรับ

เบี้ย 1 รายอยากให ส.อบต. ทุกหมูรวมกันจัดหาผูพิการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียน สวนใน

การดูแลของ อบต. ไพรบึง คลายกับเทศบาล  เมื่อ วันที่ 14 พ.ค. ไดจัดทําแผน 3 ป 

ยังไมมีตัวแทนของผูพิการ นอกจากผูนําชุมชน และ ส.อบต. และไมมีการบรรจุแผน

เร่ืองอาชีพ อยูในแผนฯ  ภายในเดือนมิถุนายนตองทําใหเสร็จส้ิน  จึงอยากฝากเรื่อง

การตั้งสภา หรือชมรมน้ัน ในนาม อบต. ไพรบึง ยินดีสนับสนุนเปนอยางยิ่ง ทุกๆ ปที่

ผานมาไดจัดงบประมาณไวใหกลุมดอยโอกาส  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ  มีการ

ชวยเหลือสนับสนุนทุกป...”    
เจือ ไพรบึง รองนายก อบต. ไพรบึง,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

“...การชวยเหลือผูพิการของเทศบาลไพรบึงก็มีการจัดเบี้ยยังชีพ เดือนละ 500 บาท 

ซึ่งเริ่มใหเมื่อเดือนมีนาคมนี้  ผูพิการในหมูบานที่ไดเบี้ยยังชีพมี 2 คน คือ ด.ญ. ญาติ

กา และนางสาวอลิต  สวนผูพิการบางคนยังไมไดเบี้ยยังชีพในฐานะผูพิการ แตมีได

เบี้ยยังชีพในฐานะผูสูงอายุแทน...ในชวงวันสําคัญอยางเชน วันพอ หรือวันแม 

เทศบาลก็จะมีหนังสือมาหาใหคณะกรรมการชุมชนเปนผูคัดเลือกรายชื่อผูที่จะไปรับ

ถุงยังชีพจากเพทศบาล  กรรมการหมูบานก็จะประชุมและคัดเลือกคนจนที่ขัดสนสวน

ใหญก็เปนผูพิการที่ไดไปรับถุงยังชีพ...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน,16 พฤษภาคม 2550   
 
“...ตอนนี้ไดเบี้ยยังชีพจากเทศบาล ประธานกรรมการหมูบานเปนคนสงชื่อไปให

เทศบาลพิจารณา ไดรับเบี้ยยังชีพ รับมาประมาณ 7 เดือนแลว  ไดเดือนละ 500 

บาท...ตอนรับเงินก็ตองไปรับเองที่เทศบาล.....ไดขึ้นทะเบียนผูพิการตั้งแตป 2545 

ตอนนั้นไปที่อําเภอไดยินบานอื่นเขาพูดกัน เขาบอกวาใหไปขึ้นทะเบียนผูพิการที่

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษแลวจะไดเบี้ยยังชีพ  เพราะพิการขนาดนี้จะมีเบี้ยยังชีพ

ให  บานอื่นเขาไดกันก็เลยตัดสินใจทํา.....การขึ้นทะเบียนผูพิการ  ตองใหหมอ

โรงพยาบาลตรวจและเซ็นใบรับรองให  แลวนําไปขึ้นทะเบียนที่ศาลากลางจังหวัด 

ศรีสะเกษ  เวลาไปถาเปนผูสูงอายุที่พิการขึ้นรถหลายตอก็ไมสะดวก  แตถาเหมารถก็
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เสียเงินเยอะ 700-800 บาท  ก็เลยไมไดขึ้นทะเบียนผูพิการ...เดี๋ยวนี้พอตรวจที่

โรงพยาบาลเสร็จก็ขึ้นทะเบียนผูพิการที่โรงพยาบาลไดเลย...” 
อลิต  เสาวัง, ประธานชมรมผูพิการบานสนวน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 

16 พฤษภาคม 2550 
 

“...เทศบาลมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะดูแลผูพิการ...ในเขตเทศบาลมีการสํารวจ 

ผูพิการ พบวามีทั้งหมด  76 คน และไดการจัดสวัสดิการสําหรับผูพิการ  โดยการ

สงเคราะหเดือนละ 500 บาท ในรายที่ชวยเหลือตนเองไดนอย จํานวน 20 คน.....มี

การสงเสริมอาชีพโดยการออกไปคนหาวาในแตละพื้นที่ตองการอะไร  และให

ประชาชนในพื้นที่รวมกลุมกันเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน  หนวยงานที่

รับผิดชอบดานนี้ของเทศบาลเปนกองการศึกษา  ที่มีภารกิจสังคมสงเคราะหและการ

จัดสวัสดิการดานการศึกษา ที่ผานมาก็ไดทํากลุมสงเสริมอาชีพในหลายแหง เชน 

กลุมเย็บผา  กลุมทําไขเค็ม  กลุมเพาะเห็ด และกลุมทอผา...” 
เสาวรีย  สุระชาต,ิ หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลไพรบึง,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

“...ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการจัดการศึกษาและอาชีพ เรียนฟรี  แต

ทานตองจับกลุม 25 คนจัดหลักสูตรระยะสั้น  60 ชั่วโมง  ประมาณ 10 วัน  เชน 

อาชีพประดิษฐดอกไม วัสดุธรรมชาติ วิทยากรมาอบรมใหมีวุฒิบัติ  ถาฝมือดีถูกใจ

ผานจัดหางานหรือแหลงตลาดให ใครอยากไปตางประเทศก็จัดให  ดําเนินการปละ 5 

กลุม เชน กลุมทอผาหม  เพาะเห็ด นางฟา เล้ียงจิ้งหรีด ตัดเย็บเส้ือผา ทอผาไหม 

กลุมขจัดความยากจนทอเสื่อ กลุมทําไขเค็ม  กลุมทําน้ํายาลางจาน...” 
พิสมัย  จุฬาร,ี ตัวแทนจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

4. กระบวนการเรียนรูการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรูจากการพัฒนานวัตกรรมมหกรรมสรางสุขภาพผูพิการ ทําใหกลุม 

ผูรวมปฏิบัติการไดเรียนรู ดังนี้ 1)กลุมผูพิการ ไดเรียนรูการสรางพลังเครือขายผูพิการเพื่อใหมีการ
ขับเคลื่อนปฏิบัติการและมีพื้นที่ใหสังคมรับรูปญหาและความตองการ และพรอมที่จะหาแนวทาง
ออกรวมกัน 2)กลุมชุมชน ประกอบดวย อสม. กรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน และ อบต. ไดเรียนรูการ
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สรางเครือขายการทํางานพัฒนาชุมชน  การประสานงานการทํางาน การเก็บรวบรวมขอมูล การดูแล
สุขภาพผูพิการ รับรูปญหาและรวมจัดการแกปญหาของผูพิการในพื้นที่  และไดปฏิบัติการจริงจาก
การอบรมความรูการดูแลผูพิการ 3)องคกรและภาคีที่เกี่ยวของดูแล ไดเรียนรูปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม การหนุนเสริมความเขมแข็ง การชวยเหลือตามปญหาและความตองการจากผูพิการโดยตรง
ผานตัวแทนชมรมหรือสภาผูพิการ    

 
 “...อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง   ถารวมกลุมใหเขมแข็ง 

การที่ของบสนับสนุนเพื่อพัฒนาชมรม หนวยงานอื่นๆ ก็จะใหการสนับสนุน...” 

ณรงค  แกวเกดิ,  ตัวแทนผูพิการ, เวทเีสวนาภาคีเครอืขาย โรงพยาบาลไพรบึง,  
17 พฤษภาคม 2550   

 “...การจัดอาชีพจะตองแตกตางกันไปตามความเหมาะสม เพราะบางคนพิการแขน 

ขา สายตา...”   
ไพรวัลย  แกวกัญหา, ประธานชมรมผูพกิารบานทุม, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 

 “...ตนเองวาจะให สอ. ชวยเขียนโครงการเสนอตอ อบต. หลังประชุมมาก็ยังไมได

เขียน พอวันนี้มีประชุมเสวนา ทําใหมีแนวทางมากขึ้น แตก็ยังไมชัดเจนบางประเด็น 

ก็จะปรึกษา สอ. ...”  

“...ตนเองคิดวาจะหาแนวทางสงสมาชิกไปเรียนฝกอาชีพตามที่ตองการซึ่งก็จะกลับไป

ประชุมกับชมรม นอกจากนี้ยังคิดวาจะทําอยางไรใหเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ไมใชเอามาใช

ประชุมแลวคอยๆ หมด มันจะทําใหรูสึกไมดีเปนสิ่งที่ตนเองไมอยากใหเกิดขึ้นเลย  

แนวความคิดทําทอดผาปาคนละบาทก็นาสนใจ คงตองกลับไปคุยกันกอน...” 
ริน วิสัย, ผูพิการดานการเคลื่อนไหว, เวทีเสวนาภาคีเครือขาย  

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 

 “...ในสวนของอบต.นั้น ทานนายกยินดีสนับสนุนแตขอใหเขียนเปนโครงการของ

ชมรมฯมา แนะนําวาใหเขียนสงมาเร็วๆ ภายในเดือน มิย.นี้จะไดทันเขาขอบัญญัติ…” 
อรทัย  ศรีสุธรรม, นักวิชาการศึกษา อบต.ประสาทเยอ,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 

“...เปนผูนําชุมชนก็ชวยแจงขาวสารใหผูพิการ  หรือไปเยี่ยมเยือน สอบถาม และ

ชวยเหลือดูแลเพราะอยูคุมบานเดียวกัน...ในชวงวันสําคัญอยางเชน วันพอ หรือวัน
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แม เทศบาลก็จะมีหนังสือมาหาใหคณะกรรมการชุมชนเปนผูคัดเลือกรายชื่อผูที่จะไป

รับถุงยังชีพจากเทศบาล  กรรมการหมูบานก็จะประชุมและคัดเลือกคนจนที่ขัดสน

สวนใหญก็เปนผูพิการที่ไดไปรับถุงยังชีพ...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
 

“...เปน อสม.มาประมาณ 2 ป  บทบาทของ อสม.ในการดูแลผูพิการสวนใหญจะทํา

หนาที่ชี้แจงแนะนําวาผูพิการมีสิทธิในการรักษาอะไรบาง บางครั้งก็ชวยในการ

เดินเรื่องเพื่อขึ้นทะเบียนผูพิการ...” 

สุพิน  ผิวงาม, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
 

“...บทบาท อสม.ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ การชักชวนผูพิการทําอาชีพเสริม หารายไดพิเศษ 

เชนกรณีนายทิน นายสวาท เราก็จะไปจางเขาใหมาเกี่ยวขาวเขาก็จะไดคาแรงวันละ 

100-120 บาท มีรถรับสง เล้ียงอาหารกลางวันให อีกตัวอยางหนึ่งก็คือ แมของนอง

ญาติกา ที่ตองดูแลลูกอยูบานไปไหนไมได เมื่อกอนเขาก็รับทําวิกผม แตงานไมคอย 

มีรายไดนอย อสม.ที่เปนกลุมแมบานก็เลยชวนเขามาทําเย็บผาตอนนี้รับเย็บเส้ือเด็ก

สมอค…” 

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
 

“...แตกอนการทํางานดานผูพิการก็แยกกันทํา โรงพยาบาลก็ทํางานดานสุขภาพดูแล

รักษา  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ก็ดูแลดานการศึกษาและอาชีพ งานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยก็ดูแลจัดหาแหลงฝกอาชีพ  การหาอุปกรณ เครื่องมือ

ชวยเหลือผูพิการ อบต./เทศบาลก็สนับสนุนงบประมาณดานตางๆ  พอมาเริ่ม

นโยบายจาก สปสช. ก็เร่ิมทํางานรวมกันมีการประสานงานเรื่องการตรวจคัดกรอง 

การขึ้นทะเบียน และการชวยเหลือรวมกัน . . . เกิดเจาภาพ เกิดเวทีพูดคุยกัน 

โรงพยาบาลก็เปนเจาภาพในการดําเนินการจัดประชุม อบรมใหความรูในดานตางๆ 

เชน การตรวจคัดกรองผูพิการในชุมชน จัดใหสําหรับ เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนํา

ชุมชน และอสม. โดยเชิญผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

มาเปนวิทยากร...” 
สุขเกษม  เรืองนุช, ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550  
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บทที่ 2 เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 
การสังเคราะหนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ ป 2550” 

ของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไดสะทอนใหเห็น
เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 1)ประชากรเปาหมาย 2)ประเด็น
ปญหาสุขภาพและรูปแบบการดูแลสุขภาพของผูพิการ 3)ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา 
บริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ และ 4)กระบวนการสราง
เปาหมายรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

1. ประชากรเปาหมาย 
ประชากรเปาหมาย ในนวัตกรรมแบงเปน 2 กลุมไดแก ผูพิการ และผูที่เกี่ยวของในการดูแล 

ผูพิการ ประกอบดวย ผูนําชุมชน อสม. และ อบต. ดังนี้  
1.1   ผูพิการ  

จากการวิเคราะหผูพิการในพื้นที่อําเภอไพรบึง ทําใหเห็นชนิดของความพิการและ
สภาวะของของผูพิการ โดยชนิดของความพิการแบงเปน 5 ชนิด คือ ทางการมองเห็น ทางการไดยิน 
ทางการเคลื่อนไหว ทางจิตใจหรือพฤติกรรม และดานสติปญญาหรือการเรียนรู ซึ่งผูพิการบางคนก็ 
มีลักษณะความพิการมากกวา 1 อยาง เชน พิการทั้งทางการเคลื่อนไหวและทางการเรียนรู เปนตน 
สวนสภาวะผูพิการในชุมชนแบงเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 1)ผูที่ชวยเหลือตัวเองไดดี 2)ผูที่ชวยเหลือ
และทํากิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันไดบาง และ 3)ผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได1 โดย 
ผูพิการแตละคนมีทั้งที่สามารถประกอบอาชีพไดเอง (ทอผา ขายลอตเตอรี่ ตัดเย็บผา) และไม
สามารถประกอบอาชีพได  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ชวยเหลือตัวเองไดดี ผูพิการกลุมนี้สวนใหญเปนผูพิการทางการเคลื่อนไหว 
การไดยิน ซึ่งผูพิการทางการเคลื่อนไหวมีความพิการของขา หรือการสูญเสียขา 
หรือแขน และไดรับการใสอวัยวะทดแทนใหเคลื่อนไหวได สามารถประกอบ
อาชีพตามความเหมาะสม ซึ่งบางคนมีการเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพเดิมกอน
พิการ เปนกลุมที่เปนตัวแทนของผูพิการ จึงตองการมีพื้นที่และมีสิทธิตางๆ 
เหมือนคนปกติ และเปนผูที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได  ดังนั้นในการดูแล

                                                 
1  ผูพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ในการรวมกลุมผูพิการจะมีผูดูแลเขารวมแทนทุกครั้ง  เชน การเขารวมประชาคม  
   หรือ การรวมอบรมอาชีพ 
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สุขภาพผูพิการกลุมนี้ จึงควรเนนการสงเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะดานอาชีพ  
เสริมสรางการมีสวนรวมในสังคม สนับสนุนใหเปนตัวแทนผูพิการในการ
ประสานงานขอมูลขาวสาร  กับหนวยงานองคกรและภาคีที่เกี่ยวของ 

2) ชวยเหลือและทํากิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันไดบาง  เปนกลุม 
ผูพิการทางการมองเห็น และพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม  สามารถทํากิจวัตร
ประจําวันได เชน การอาบน้ํา รับประทานอาหาร การทําความสะอาดรางกาย
หลังการขับถาย  ตองไดรับการชวยเหลือบางในการจัดหาอาหาร  การประกอบ
อาชีพในผูพิการทางการมองเห็น  แตผูพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมการ
ประกอบอาชีพไมสามารถทําได  ดังนั้นการดูแลสุขภาพเปนการฝกทักษะการ
ชวยเหลือตัวเองในการทํากิจวัตรประจําวัน และ การพัฒนาทักษะดานอาชีพใน
ผูพิการทางการมองเห็น   สวนผูพิการทางจิตใจและพฤติกรรมจัดบริการสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพจิตเปนกิจกรรมบําบัด โดยใหครอบครัว และเครือขายภาคี 
มีสวนรวม  

3) ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  เปนผูพิการทางสมอง ซึ่งตองไดรับการดูแล
ทุกเรื่องในการดําเนินชีวิต เปนภาระของครอบครัวที่ตองดูแลใกลชิด  ดังนั้นการ
ดูแลสุขภาพเปนการสงเสริมสุขภาพของทั้งผูพิการ และผูดูแล ทั้งเรื่องความรูที่
เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพผูพิการ การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับผูดูแล เพื่อเปนการสนับสนุนใหผูดูแล
สามารถดูแลผูพิการอยางตอเนื่อง  

 
“...หมูบานนี้สวนใหญมีเฉพาะผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ สวนวัยแรงงาน วัยรุน 

หรือวัยกลางคนก็จะไปรับจางตางจังหวัด เชน รับจางกรีดยาง ที่ชลบุรี ระยอง จันทะ

บุรี หรือที่สงขลาก็มี บางรายก็ไปรับจางที่กรุงเทพฯ ไปเปนแมบาน ทํางานโรงงานก็

มี...” 

“...คนพิการในหมูบาน มีทั้งที่พิการหู ขาขาด มือขาด ตาบอด และสมองพกิาร...สวน

ใหญเดินได จากที่สํารวจมี 13 คน ในนี้มี 2 คนที่ชวยเหลือตนเองไมไดตองใหคนอื่น

ชวยเหลือ คือ ด.ญ.ญาติกา ซึ่งปวยตองไปรักษาที่โรงพยาบาลเปนเวลานาน ตอนนี้ก็

พูดไดเปนคําๆ เดินไมได ตองใชรถเข็น แมตองคอยดูแลตลอด   อีกรายคือยายวงศ 

เปนผูสูงอายุตาก็มองไมเห็น เดินไปไกลไมได กิจกรรมที่อยูบานก็นั่งๆนอนๆ กินขาว
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เองได เขาหองน้ําเองได แตเดินไปมาไมได ก็เลยตองอยูใกลๆแถวหนาหองน้ําไมได

ไปไหน...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
 
“…ที่อยูบานมผูีพิการทั้งหมด 4 คน สวนใหญพิการดานรางกาย ขาพิการ เดิน

ลําบาก…”  

บุญมี ศรีสวย, หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550   
 

“...บางคนก็ไมมีบัตร แตพิการทางจิตใจ นั่งอยูคนเดียวไมคุยกับใคร ชาวบานดูก็คิด

วาเปนพิการทางจิต บางคนก็วาบา แตก็ยังไมไดไปทําบัตรผูพิการ...” 

อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
 

“…นายทิม ผูปวยพิการทางจิต เคยมีอาการคลุมคลั่ง ครอบครัวพิการกันหมด 

ชาวบานและ อสม.จึงตองมาชวยกัน …” 

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   
 

“...เมื่อกอนยังพอไดทํางาน หาเงินบาง แตตั้งแตเคาไมสบาย(บุตรสาว)  ก็เลยไมได

ทํางานอีกเลย ตองดูเคาตลอด ก็มียายไดชวยดูดวย เวลาเราตองไปไหน  แตสวน

ใหญก็อยูกับเคาตลอด ไมตองดูก็เฉพาะเวลานอน เพราะเคาจะนอนหลับยาวทั้ง

คืน...” 
มารดาของเดก็หญิงญาติกา, ผูพิการทางสมอง, บานผูพิการ,  

16 พฤษภาคม 2550  
  

1.2   ผูที่เกี่ยวของในการดูแลผูพิการ   
การพัฒนานวัตกรรมนี้ผูที่เกี่ยวของไดแก 1)องคกรและภาคีในพื้นที่ ประกอบดวย 

ผูนําชุมชน และ อสม. เปนเครือขายในการดูแลชวยเหลือผูพิการ จึงเปนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและมีสวนรวมในการดูแลผูพิการ พรอมกับการเรียนรูปญหาผูพิการที่ตองการความชวยที่
แตกตางกัน และ อบต. ซึ่งเปนองคกรและภาคีในการดูแลผูพิการในพื้นที่ที่เปาเหมายในการรวม
เรียนรูปญหาผูพิการเพื่อนําไปสูการสรางรูปแบบการดูแลผูพิการที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการตามภารกิจของ อบต. และ 2)องคกรและภาคีนอกพื้นที่ เปนองคกรที่ตองใหการ
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สนับสนุนดูแลใหผูพิการมีความเปนอยูในการดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  ในการพัฒนา
นวัตกรรมนี้จึงนับไดวาเปนกลุมเปาหมายในการเรียนรูปญหาและความตองการของผูพิการ เพื่อ
นําไปวางแผนในการจัดสรรใหการชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2550 ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง ไดรวมกับ 
คปสอ. จัดแผนการพัฒนาศักยภาพผูใหการดูแลผูพิการที่อยูใกลชิดกับผูพิการในลักษณะของการ
ดูแลในครอบครัว เสมือนตัวแทนของผูพิการในการแสวงหาบริการสุขภาพและสวัสดิการ ลักษณะ
การดูแลผูพิการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความพิการและสภาวะของผูพิการที่สามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวันไดเองมากนอยเพียงใดดวย และถาหากผูพิการมีความเจ็บปวยดวยก็ตองไดรับการ
ดูแลมาก ซึ่งประสบการณในการดูแลผูพิการของสมาชิกในครอบครัวลวนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ตนเอง การเรียนรูจากสิ่งที่ผูอื่นใหคําแนะนํามา ทั้งจากเจาหนาที่ที่ไปเยี่ยมบาน จากเพื่อนบานที่ 
มีประสบการณคลายคลึงกัน   

 
“…ปกติก็ดูแลผูพิการเหมือนประชาชนทั่วไปๆอยูแลว แตละคนก็จะมีลูกบานที่ตอง

ดูแลเปนคุม คุมละ 10-20 หลังคาเรือน แตในสวนผูพิการจะชวยกันดูแลเพราะมี 

ผูพิการแค 13 คน อสม. ทุกคนรูจักผูพิการในหมูบานหมด หนาที่ที่เพิ่มมาคือชวย

แนะนําใหขอมูลเร่ืองการตรวจสุขภาพผูพิการที่โรงพยาบาลหรือที่ประชาคมหมูบาน 

ขอมูลดานการเจ็บปวย ใหคําปรึกษากับญาติและผูพิการในการดูแลตนเองเรื่องการ

ฝกกลามเนื้อ การเดิน การแนะนําอาชีพเสริม ใหกําลังใจ และเปนที่ปรึกษาในเรื่อง

ความเปนอยู การใชยา ชวยใหขอมูลและพาผูพิการไปจดทะเบียนผูพิการที่

โรงพยาบาลไปเยี่ยมบานรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลไปอบรมความรูการดูแล

ผูสูงอายุการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการที่โรงพยาบาลไพรบึงจัดเปนประจําอยางนอยป

ละ 2-3 ครั้ง…” 

“…กิจกรรมที่ อสม.ชวยในงานผูพิการที่ผานมา คือ การสํารวจคนหารายชื่อผูพิการ

ในหมูบานแลวสงขอมูลใหโรงพยาบาลและการสํารวจความตองการกายอุปกรณ ฝก

อาชีพ ศึกษาตอ  กอนที่จะมีการคนหาและสํารวจนี้ทางโรงพยาบาลก็จะจัดอบรมให

ความรูเร่ืองผูพิการกอน ทั้งการระบุความพิการ ขอมูลท่ีตองการ สิทธิของผูพิการ 

ขั้นตอนหรือวิธีการชวยเหลือผูพิการตางๆ…” 
  สนทนากลุม อสม. บานสนวน, ศาลาประชาคมบานสนวน,  

16 พฤษภาคม 2550 
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 “...ที่สมัครใจทํางานประธานชมรมผูพิการในหมูบานเพราะคิดวา ตัวเองไมมีภาระ

อะไรก็ดูแลตนเองกับดูแลแม  ชวยตัวเองได  เวลาไปประชุมก็ขับรถไปเองได  คนอื่น

ถาอายุมากก็ไปไมได...” 

อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   

 “...นายสําอางเปนคนชอบชวยคนอื่น  ที่บานมีรถ 2 คัน  เวลาที่ใครเจ็บปวยตองการ

ใชรถก็ยินดีที่จะพาไปสงโรงพยาบาล ถาคนที่มาบอกเปนคนจน ไมมีเงินก็เห็นใจเขา

พาไปฟรีๆกม็ี  สวนใหญผูที่มารองขอก็จะใหคาน้ํามันเวลาพาไปสง...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550   

 “...วันนี้มาประชุมแทนนายก อบต. ทานติดประชาคมหมูบานทานอยากลงเอง 

ตนเองมาเพื่อรับขอมูลแลวไปสงตอขอมูลของโครงการฯนี้ใหกับทานนายกอีกที  ที่

ผานมาทานก็ใหความสนใจกับเร่ืองของการดูแลผูพิการและผูดอยโอกาส ตอน

ประชุมชมรมผูพิการทานก็มารวมแตตนเองไมไดมารวม ทานบอกวาทานยินดี

สนับสนุนการดําเนินงานของชมรม…” 

สุวารี  ศรีสุธรรม, หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 

 “...ป 49…มีการอบรมแกนนําชุมชน อสม. และญาติ ...แผน ป 50 จัดอบรมผูดูแล 

โดยงบประมาณของ คปสอ. …” 
สนทนากลุม คณะทํางานโครงการ, ศาลาประชาคมบานสนวน,  

17 พฤษภาคม 2550  

 “...การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพียงมีคณะทํางานขึ้นมา   ใหผู รับผิดชอบคือ

กระทรวงพัฒนาทรัพยากรและความมั่งคงของมนุษย  คณะทํางานดําเนินการแตงตั้ง

สภาหรือชมรม พอไดสภาแลวคณะทํางานเปนผูประสานงาน...การทํางานเปนหนาที่

ของทานทั้งหมดเราเปนผูประสานงาน  ถาไมมีเจาภาพก็เปนงานของอําเภอ แต

อาจจะมอบใหโรงพยาบาล หรือ กศน. เปนผูรับผิดชอบ...นายอําเภอมีหนาที่บําบัด

ทุกบํารุงสุขอยูแลว  อะไรที่หนวยงานที่มีในอําเภอไมทําก็เปนหนาที่ของทางอําเภอที่

จะตองทํา  ถาไมผิดกฎหมายทําไดทั้งหมด...” 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย,  

16 พฤษภาคม 2550 
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2. ประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่   
การสังเคราะหองคความรูในประเด็นปญหาสุขภาพในพื้นที่ ไดสะทอนถึงความตองการการ

ดูแลของผูพิการ และรูปแบบการดูแลที่มีอยู ดังนี้ 
2.1 ความตองการการดูแลของผูพิการและผูดูแลในครอบครัว 

ความตองการการดูแลของผูปวยพิการและผูดูแล มีปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการ คือ การ
เจ็บปวยและภาวะเสี่ยง วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการ และ
ส่ิงแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ ดังนี้ 

1) การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง จากการวิเคราะหเกี่ยวกับความเจ็บปวยและ
ภาวะเสี่ยงดานสุขภาพของผูพิการ เปนความพิการทั้งดานรางกายและจิตใจ 
นอกจากนั้นผูพิการบางสวนที่มีปญหาดานสุขภาพที่ตองการการฟนฟู 
ชวยเหลือดูแล เชน ผูพิการทางสมอง ผูพิการที่เปนผูสูงอายุที่มีภาวะแทรกซอน 
เกิดแผลกดทับ ติดเชื้อทางเดินหายใจ ปอดแฟบ เปนตน  

 
“...มีผูพิการคนหนึ่งในหมูบานเวลาเดินจะเดินกะเผลกเพราะเขาขาลีบหนึ่งขาง  

ชาวบานเขาก็รูวาคนนี้ขาสั้นขางหนึ่ง  แตพอที่จะไปขึ้นทะเบียนผูพิการเขาก็ไมยอม

เดินใหเจาหนาที่ดู  ก็เลยไมไดขึ้นทะเบียน...” 

 อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, ศาลาประชาคมหมูบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

 “...นายทิม ผูปวยพิการทางจิต เคยมีอาการคลุมคลั่ง ครอบครัวพกิารกันหมด 

ชาวบานและ อสม.จึงตองมาชวยกัน เมื่อกอนตอนที่ยังไมมีรถพยาบาล สวนใหญก็

จะเปนพอสําอางคนําสงโรงพยาบาล..”  

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชาคมหมูบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

“...ปญหาคนพิการที่มาโรงพยาบาลไมได สวนใหญเปนคนแก ซึ่งพบปญหาเกี่ยวกับ

ขอเขา ขอสะโพก บางคนขยับไมได ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ มีแผลกดทับ ปอด

แฟบ...” 
สุขเกษม  เรืองนุช, ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง,โรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
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2) วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ ตามที่กลาวไปแลววา ปญหาหลักของผูพิการและ
ผูดูแลผูพิการในพื้นที่ คือความตองการดานอาชีพ ไมใชความตองการที่เกิดจาก
ปญหาสุขภาพหรือความเจ็บปวย แตก็เปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาดาน
สุขภาพ เพราะความพิการสงผลใหวิถีชีวิตของผูพิการและผูดูแลเปลี่ยนแปลง 
เชน การเคลื่อนไหวเคลื่อนยายเปนไปดวยความลําบาก ไมตองการเดินทางไป
ไหนมาไหนไกลๆ ชีวิตความเปนอยูและการดําเนินชีวิตอาจมีลักษณะตางคน
ตางอยู ผูพิการทางสายตาบางคนไปประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ในที่ไกลจาก
บาน จะกลับมาอยูบานเพียงเดือนละ 2 ครั้ง คือชวงที่ประกาศผลลอตเตอรี่
เทานั้น ผูพิการเด็กบางคนมีปญหาในการเรียนรูไมสามารถดําเนินชีวิตใน
โรงเรียนไดตามปกติ ตองการมีผูดูแลใกลชิดไมไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาการ
ตามวัย วิถีชีวิตเหลานี้สงผลตอผูพิการและผูดูแล นอกจากนี้ยังมีผูพิการที่เปน
ผูสูงอายุที่ไมตองการเดินทางหรือเคลื่อนยายอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน 
การอักเสบของขอ แผลกดทับ การเดินทางไปขายลอตเตอรี่ของผูพิการทาง
สายตา เส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุไดงาย เปนตน 

 
“...ขามันก็เจ็บ แตมันทนได ไมถึงกับตองไปหาหมอ นานๆ จึงจะตองไปหาหมอ ไป

เอายาแกปวดบาง แตเปนป ถึงจะไปหาทีนึง...” 
มล เสาวัง, ผูพิการทางการเคลื่อนไหว, ศาลาประชาคมหมูบานสนวน,  

16 พฤษภาคม 2550 
 

“…เราไปหารายไดไมได ตองรอเงินที่พอเคาสงมาให คาใชจายไมพอ ก็ไปกูเงินมาใช 

มันก็ตองมีหนี้มีสิน แตยังดีที่เวลาเคาปวย ไมตองเสียเงิน แตคาใชจายที่ตองใชมาก

คือ คาเดินทางเวลาไปหาหมอ ไปกระตุนพัฒนาการ นี้แหละเปนเงินที่นี้แหละเปนเงิน

ที่เราตองใชจาย……อยากใหลูกเขาโรงเรียน เรียนรวมกับเด็กคนอื่น แตก็เขาใจครูนะ 

เคาก็อยากใหนองเกดมาเขาเรียนเหมือนกัน แตลูกเราซน เคาดูไมไหว เลยตอง

ออกมากอน แมสอนเองก็ได คอยหาทางใหม…” 

 รม, มารดาของเด็กหญิงเกด ซึ่งมีอาการ  Down’ syndrome,  
17 พฤษภาคม 2550 
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3) การเขาถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการ  ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 
บึงไดจัดใหมีระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ ที่มีการคนหาคัดกรองผูพิการใน
ชุมชนโดย อสม. และผูนําชุมชน ที่ผานการพัฒนาศักยภาพแลว จัดการขึ้น
ทะเบียนแบบ one stop service อํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทําใหผูพิการไดรับสิทธิของ 
ผูพิการในการใชบริการดานสุขภาพ มีการจัดคลินิกเฉพาะสําหรับผูพิการ
โดยเฉพาะเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  มีบริการให
คําปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับผูพิการ และเมื่อมีผูพิการเจ็บปวยที่ตองมีการ
ติดตามเยี่ยม ทางโรงพยาบาลไพรบึงไดจัดบริการเยี่ยมบานผูพิการ ซึ่งเปน
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลไพรบึง และ อสม. แกน
นําชุมชน ผูนําชุมชน เปนการดูแลผูพิการที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องการให
คําแนะนํา การฟนฟูสมรรถภาพของกลามเนื้อ ขอ การเดิน การแนะนําอาชีพ
เสริม การใหขอมูลเร่ืองสิทธิผูพิการ การขึ้นทะเบียนผูพิการและจดทะเบียน 
ผูพิการ จัดบริการรถรับผูปวยที่เจ็บปวยฉุกเฉินใหเขารับบริการสุขภาพได
ทันทวงที นอกจากนี้ไดจัดบริการตรวจสุขภาพประจําปในหมูบานเพื่อใหผูพิการ
ไดรับความสะดวกในการรับบริการ 

ดานสวัสดิการ  การเดินทางในพื้นที่ไมมีรถประจําทางผานในหมูบานยัง
เปนอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งในการเขาถึงบริการสุขภาพเมื่อมีการเจ็บปวยที่
ไมฉุกเฉิน  ซึ่งผูพิการมีปญหาดานรางกายที่เปนอุปสรรคในการเดินทางแลว แต
มีการชวยเหลือกันในชุมชนที่ชวยใหผูพิการเขาถึงบริการสุขภาพได สวนผูพิการ
ที่ไมยอมรับวาตนเองเปนผูพิการหรือไมเขารวมกลุมของผูพิการก็เปนเหตุใหไม
สามารถเขาถึงสวัสดิการและการสนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของ นอกจากนี้มีกลุม
คนพิการที่ตองการฟนฟูดานอาชีพเพื่อการมีรายไดที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
“…ถาไดรับการขึ้นทะเบียนจะไดรับบัตร ท 74 นอกจากจะไดรับสิทธิในการรักษาฟรี

แลว ยังไดรับการรับบริการที่โรงพยาบาลสะดวกรวดเร็วขึ้น…”   

“…นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเปดคลินิกสําหรับบริการผูพิการในการใหคําปรึกษา

สุขภาพและสิทธิของผูพิการ ในทุกวันพุธดวย…”  
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“…กรณีที่ผูพิการเจ็บปวยฉุกเฉินไมสามารถมาโรงพยาบาลเองได เชน ชักเกร็ง 

อุบัติเหตุฉุกเฉิน อสม.จะโทรศัพทติดตอเพื่อขอใหรถพยาบาลของโรงพยาบาลมารับที่

บานได…” 

สนทนากลุมผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550  
 

 “...เวลาเจาหนาที่โรงพยาบาลจะมาเยี่ยมบานผูพิการ ...ตอนที่ไปเยี่ยมรวมกับหมอ

มันก็ดี เราจะไดเรียนรูไปดวยวาผูปวยหรือผูพิการคนนี้ตองไดรับการดูแลอะไร ฟนฟู

อยางไร เราไดความรูเพิ่มขึ้นดวย…” 

“…ปกติก็ดูแลผูพิการเหมือนประชาชนทั่วไปๆ อยูแลวแตละคนก็จะมีลูกบานที่ตอง

ดูแลเปนคุม คุมละ 10-20 หลังคาเรือน แตในสวนผูพิการจะชวยกันดูแลเพราะมีผู

พิการแค 13 คน อสม. ทุกคนรูจักผูพิการในหมูบานหมด หนาที่ที่เพิ่มมาคือชวย

แนะนําใหขอมูลเร่ืองการตรวจสุขภาพผูพิการที่โรงพยาบาลหรือที่ประชาคมหมูบาน 

ขอมูลดานการเจ็บปวย ใหคําปรึกษากับญาติและผูพิการในการดูแลตนเองเรื่องการ

ฝกกลามเนื้อ การเดิน การแนะนําอาชีพเสริม ใหกําลังใจ และเปนที่ปรึกษาในเรื่อง

ความเปนอยู การใชยา ชวยใหขอมูลและพาผูพิการไปจดทะเบียนผูพิการที่

โรงพยาบาลไปเยี่ยมบานรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลไปอบรมความรูการดูแล

ผูสูงอายุการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการที่โรงพยาบาลไพรบึงจัดเปนประจําอยางนอย 

ปละ 2-3 ครั้ง…”  

“…เมื่อกอนตอนที่ยั งไมมี รถพยาบาล  สวนใหญก็จะเปนพอสําอางคนําส ง

โรงพยาบาล แตตอนนี้มีรถพยาบาลแลว ทางอสม.ก็จะชวยโทรหมอขอรถพยาบาล

มารับ ตอนนี้เจ็บปวยฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลสะดวกขึ้น แตถาคนพิการที่ชวยเหลือ

ตนเองไดไมไดเจ็บฉุกเฉินก็จะพยายามไปกันเองโดยจางรถมอเตอรไซคหรือรถยนตไป 

ถามีญาติมีรถก็อาศัยญาติพาไป ไปรถประจําทางลําบาก เพราะบานสนวนเปนบาน

ที่ไมมีรถประจําทางผาน ตองไปขึ้นที่หนาปากซอยถนนใหญจึงจะมีรถประจําทาง 

รถพยาบาลจะใชมารับตอนมีอุบัติเหตุ ปวยฉุกเฉิน และรับคนปวยที่ชวยเหลือตนเอง

ไมได…” 
สนทนากลุม อสม. บานสนวน, ศาลาประชาคม,  

16 พฤษภาคม 2550 
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“…จะไดรับการตรวจสุขภาพผูพิการที่โรงพยาบาลอยูแลว แตไมไดไปบอย ตัวเองไป

ไมสะดวก ปนี้ก็เลยตรวจที่ประชาคมหมูบานแทน ตอนที่หมอเคาเขามาตรวจ หมอ

เขาก็บอกวาไมไดเปนอะไร…” 

 “…โชคดีที่นองเกดไดทุนมา แตก็ครั้งเดียว เราไปหารายไดไมได ตองรอเงินที่พอเคา

สงมาให คาใชจายไมพอ ก็ไปกูเงินมาใช มันก็ตองมีหนี้มีสิน แตยังดีที่เวลาเคาปวย 

ไมตองเสียเงิน แตคาใชจายที่ตองใชมากคือ คาเดินทางเวลาไปหาหมอ ไปกระตุน

พัฒนาการ นี้แหละเปนเงินที่เราตองใชจาย…” 

สุวรรณ คุมเสา, ผูพิการดานการเคลื่อนไหว, ศาลาประชาคมบานสนวน,  
16 พฤษภาคม 2550 

 
“...ผูพิการบางคนก็ไมยอมรับวาตนเองพิการ เชน มีผูพิการคนหนึ่งในหมูบานเวลา

เดินจะเดินกะเผลกเพราะเขาขาลีบหนึ่งขาง   ชาวบานเขาก็รูวาคนนี้ขาสั้นขางหนึ่ง 

แตพอที่จะไปขึ้นทะเบียนผูพิการเขาก็ไมยอมเดินใหเจาหนาที่ดู ก็เลยไมไดขึ้น

ทะเบียน...   

อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

4) สิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ  ความแตกตางดานกายภาพของ
แตละพื้นที่ ทําใหความตองการการดูแลแตกตางกัน พื้นที่ที่ไมมีรถประจํา
ทางผาน การเดินทางจึงมีความยากลําบาก ตองอาศัยการพึ่งพากัน หรืออีกดาน
หนึ่งความเจริญดานวัตถุที่เร่ิมเขามาถึง สงผลใหประชาชนมีความตองการมาก
ขึ้น และตองการเขาถึงสินคาเหลานั้นดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ อาจเปนเพียงปญหา
เพียงเล็กนอย แตก็เปนสิ่งที่ไมอาจมองขามไดเชนกัน 

 
“…เวลาวันที่ 10 ของทุกเดือน จะมีตลาดนัดมาใกลโรงพยาบาลคนในหมูบานก็จะ

เหมารถบานที่มีรถใหญ เขาไปเที่ยวกัน ก็ไปกันเยอะเลย เสียคนละประมาณ 10-20 

บาท แลวแตจํานวนคน…” 

อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550  
 

“…คนพิการที่ชวยเหลือตนเองไดไมไดเจ็บฉุกเฉินก็จะพยายามไปกันเองโดยจางรถ

มอเตอรไซคหรือรถยนตไป ถามีญาติมีรถก็อาศัยญาติพาไป ไปรถประจําทางลําบาก 
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เพราะบานสนวนเปนบานที่ไมมีรถประจําทางผาน ตองไปขึ้นที่หนาปากซอยถนน

ใหญจึงจะมีรถประจําทาง …” 

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550  
 

2.2   รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู 

เมื่อวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพของผูพิการที่มี ชี้ใหเห็นวาในการใหบริการดูแล 
ผูพิการ  มีทั้งการใหบริการในลักษณะของการดูแลสุขภาพ โดยเห็นไดจากโรงพยาบาลไพรบึงมีการ
จัดบริการตรวจรักษาทั้งในคลินิกผูพิการของโรงพยาบาลในวันพุธ  ในการใหคําปรึกษาและตรวจ
รักษาแกผูพิการ มีทางดวนสําหรับผูพิการในการติดตอ หรือรับยา การติดตามเยี่ยมผูพิการที่บาน
รวมกันระหวางทีมสุขภาพทั้งพยาบาล นักโภชนาการ แพทยแผนไทย อสม. และผูนําชุมชน เปนตน 
รวมถึงการใหบริการเพื่อใหผูพิการสามารถเขาถึงสวัสดิการไดมากขึ้น โดยการเชื่อมประสานระหวาง
บริการทางสุขภาพกับหนวยงานที่เกี่ยวของเขาดวยกัน โดยการจัดใหมีการตรวจและขึ้นทะเบียน 
ผูพิการโดยระบบ “One Stop Service” จัดบริการทั้งตรวจรับรองการเปนผูพิการ ตรวจหลักฐานการ
ขึ้นทะเบียน ถายรูป และประสานงานทําบัตรผูพิการใหดวย  

โดยหลังจากที่มีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นรูปแบบการดูแลสุขภาพยังคงยึดรูปแบบเดิม 
เนนการคนหาผูพิการและความตองการการดูแล ที่ประสานความรวมมือของผูที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวม ใหเกิดความเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการการดูแลทั้งเรื่องสุขภาพและ
สวัสดิการที่ผูพิการควรไดรับ เนนการรวมกลุมสรางเครือขายเพื่อสรางสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการ
ฟนฟูอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทั้งผูพิการและครอบครัว  สะทอนไดจากการมีรูปแบบการ
ดูแลสุขภาพใน 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

1) การดูแลรักษาทางคลินิก เปนรูปแบบของการใหบริการคลินิกผูพิการ ที่เนนทั้ง
การตรวจรักษา การฟนฟูสมรรถภาพของผูพิการที่โรงพยาบาลการสงตอไปรับ
การรักษาที่ โรงพยาบาลไพรบึงและโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ซึ่งการฟนฟู
สมรรถภาพโดยการทํากายภาพบําบัดยังคงเปนบทบาทของแพทย และ
พยาบาล แตอยางไรก็ตามเมื่อนวัตกรรมนี้เกิดขึ้น พรอมกับการเห็นปญหาและ
ตอบสนองความตองการของพื้นที่แลวโรงพยาบาลไพรบึงไดวางแผนจัดกรอบ
อัตรานักกายภาพบําบัดประจําโรงพยาบาลกําลังอยูระหวางดําเนินการ  เพื่อ
สามารถใหบริการทางคลินิกทั้งที่โรงพยาบาลและการเยี่ยมบานรวมกับทีม
สุขภาพเดิม 
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“…การฟนฟู ก็ติดตามการรักษา ดูแลความผิดปกติ ผิดรูป เดินไมได มีแผล ติดเชื้อ

ทางเดินปสสาวะ เจ็บปวยอื่นๆ ตอนนี้โรงพยาบาลไพรบึงยังไมมีนักกายภาพ แตมี

การแพทยแผนไทยที่ชวยในการยืดหดกลามเนื้อ แตในอนาคตไดวางแผนขอ 

นักกายภาพ และใหการดูแลที่ครบวงจร หลังการรักษาเสร็จก็มาทํากายภาพ ญาติก็

ไดมาฝกเพื่อที่จะไปดูแลตอที่บาน…” 

“…โรงพยาบาลยังเปดคลินิกสําหรับบริการผูพิการในการใหคําปรึกษาสุขภาพและ

สิทธิของผูพิการ ในทุกวันพุธดวย…”  

“…กรณีที่ผูพิการเจ็บปวยฉุกเฉินไมสามารถมาโรงพยาบาลเองได เชน ชักเกร็ง 

อุบัติเหตุฉุกเฉิน อสม. จะโทรศัพทติดตอเพื่อขอใหรถพยาบาลของโรงพยาบาลมารับ

ที่บานได…” 

สนทนากลุมผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550  
 

“…หมอมาเยี่ยมบานนองญาติกาบอยๆ ชวง 2-3 ปที่ผานมา เพื่อตรวจสุขภาพและ

บําบัดฟนฟูอาการขอยึด กลามเนื้อเกร็ง ชวยพูดใหความรูแมในการดูแลลูก เชน การ

อุม การปอนอาหาร ทําความสะอาด การทํากายภาพบําบัด การใชยาสมุนไพร

ประคบ หมอโรงพยาบาลไพรบึงประสานงานสงตอใหประชาสงเคราะหมาดูดาน

สวัสดิการ เขาก็ใหรถนั่งมา และทําเรื่องใหเบี้ยผูพิการดวย…” 

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชาคมบานสนวน , 16 พฤษภาคม 2550 
 

2) การดูแลสุขภาพ เปนรูปแบบการใหบริการในการตรวจรักษา ตรวจคัดกรอง
ความพิการ รวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพผูพิการ นอกจากนี้ยังมี
การติดตามเยี่ยมบาน การตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ1-2 ครั้ง ใน
ลักษณะเชิงรุกโดยการลงในพื้นที่ ปฏิบัติการรวมกับ อสม. ในการคนหาผูพิการ
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการสุขภาพและการจัดสวัสดิการแก 
ผูพิการ 

 
“…พีซียูโรงพยาบาลจัดมาตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และตรวจสุขภาพ

ผูพิการ/ผูสูงอายุที่ หมูบานอยางนอยปละ1-2 คร้ังอยูแลว…” 
สนทนากลุมเจาหนาที่โรงพยาบาลไพรบึง, ศาลาประชาคมบานสนวน,  

16 พฤษภาคม 2550  



 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 
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 “…ทางดานการแพทยพยายามใหการรักษาชวยเหลือ ดานการปองกัน อุบัติเหตุ 

เบาหวานความดันก็รูจักปฏิบัติตัวใหถูกวิธี   เกิดขึ้นแลวจะรักษาอยางไร เมื่อเกิด

ความพิการหลังการฟนฟูจะทําอยางไรดํารงชีวิตตอได……ระบบการดูแลผูพิการกลุม

นี้ก็ใชระบบการดูแลของโรงพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยเรื้อรัง และมีเครือขายสถานี

อนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนลงเยี่ยมบาน...” 
สุขเกษม  เรืองนุช, ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง,โรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 

 “…ปกติก็ดูแลผูพิการเหมือนประชาชนทั่วไปๆ อยูแลวแตละคนก็จะมีลูกบานที่ตอง

ดูแลเปนคุม คุมละ 10-20 หลังคาเรือน แตในสวนผูพิการจะชวยกันดูแลเพราะมี 

ผูพิการแค 13 คน อสม. ทุกคนรูจักผูพิการในหมูบานหมด หนาที่ที่เพิ่มมาคือชวย

แนะนําใหขอมูลเร่ืองการตรวจสุขภาพผูพิการที่โรงพยาบาลหรือที่ประชาคมหมูบาน 

ขอมูลดานการเจ็บปวย ใหคําปรึกษากับญาติและผูพิการในการดูแลตนเองเรื่องการ

ฝกกลามเนื้อ การเดิน การแนะนําอาชีพเสริม ใหกําลังใจ และเปนที่ปรึกษาในเรื่อง

ความเปนอยู การใชยา ชวยใหขอมูลและพาผูพิการไปจดทะเบียนผูพิการที่

โรงพยาบาลไปเยี่ยมบานรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลไปอบรมความรูการดูแล

ผูสูงอายุการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการที่โรงพยาบาลไพรบึงจัดเปนประจําอยางนอยป

ละ 2-3 ครั้ง…” 

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 

3) การสนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพ มีการสรางเครือขายผูพิการของแตละ
พื้นที่ เปนชมรมผูพิการในระดับหมูบาน และระดับตําบล เพื่อเปนผูเชื่อม
ประสานกิจกรรมดานสุขภาพ โดยการดึงชุมชนเขามามีสวนรวม มีเวทีประชาคม
ในหมูบานและในตําบล ที่ประกอบดวยผูพิการ อสม.  และผูนําชุมชน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในดานสุขภาพ 

“…อยางตอนที่มาประชุมกันที่ศาลาประชาคม อสม.กับพอสําอาง (ประธานชุมชน) 

บอกวาเคาจะคนหาคนพิการ บานไหนมีแลวยังไมไดขึ้นบัตรผูพิการ ก็ใหไปตรวจ

รางกายที่โรงพยาบาลเพราะหมอเคาจะตรวจใหแลวขึ้นบัตรใหเลย ถาเราผานการ

ตรวจแลว …” 

สนทนากลุมผูพิการ บานสนวน หมู 18, ศาลาประชาคมบานสนวน,  
16 พฤษภาคม 2550 
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4) รูปแบบการสนับสนุนสวัสดิการและอื่นๆ เมื่อมีการจัดตั้งเครือขายผูพิการ

ใหมีความเขมแข็ง เชน หมูบานสนวน มีชมรมผูพิการระดับหมูบาน เพราะมี 
ผูพิการหลายคนและสามารถรวมตัวกันได สวนตําบลปราสาทเยอมีชมรม 
ผูพิการระดับตําบลและมีกองทุนของชมรม ซึ่งการรวมตัวกันเปนเครือขายนี้เอง 
ที่ชวยเกิดการสรางงานสรางอาชีพสําหรับผูพิการและผูดูแล มีการตอยอดชมรม
กับผูที่เกี่ยวของในการจัดบริการทางดานสุขภาพและสวัสดิการทางดานสังคม
สําหรับผูพิการ 

 
“…เมื่อบานปราสาทเยอมีการตั้งชมรมผูพิการในการประชาคมหมูบานวันที่ 16 

เมษายน 50 ตัวเองไดรับเลือกจากประชาคมหมูบานใหเปนเลขานุการของชมรม ที่

ไดรับเลือกเพราะเปนคนที่ยังทํางานไดและรูหนังสือ ประสานงานกับเจาหนาที่ได มี

ความจําดี… 

“ …คิดวาจะหาแนวทางสงสมาชิกไปเรียนฝกอาชีพตามที่ตองการ ซึ่งก็จะกลับไป

ประชุมกับชมรม นอกจากนี้ยังคิดวาจะทําอยางไรใหเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ไมใชเอามา

ใชประชุมแลวคอยๆ หมด…” 
ริน วิสัย, ผูพิการดานการเคลื่อนไหว,โรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
 
“...สอ.ปราสาทเยอ มีผูพิการดูแลอยู 87 ราย (ตามกฎหมาย 67 ราย และ ไมตาม 

กฎหมาย 20 ราย) ในจํานวนนี้เปนสมาชิกชมรมอยู 38 ราย…” 
อรทัย ไพรบึง, พยาบาลวิชาชีพประจํา สอ.ปราสาทเยอ,โรงพยาบาลไพรบึง, 

17 พฤษภาคม 2550 
 
“…บานนายชาติผูพิการไฟไหม ชาวบานก็มาชวยกันดับไฟ และประชุมหมูบานกัน

หาทางชวยเหลือนายชาติ ชาวบานก็ยินดีบริจาคเงินบานละ 100 บาทมาเปนเงิน

ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยของหมูบาน เพื่อนํามาสรางบานใหนายชาติ และเกนฑคน

มาชวยกันสรางบานชั่วคราวใหกอน บานหลังใหมตอนนี้ยังไมไดสรางเลย…” 

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550  
 



 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 113 

 

“...อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง   ถารวมกลุมใหเขมแข็ง 

การที่ของบสนับสนุนเพื่อพัฒนาชมรม   หนวยงานอื่นๆ ก็จะใหการสนับสนุน...” 
ณรงค  แกวเกิด,  ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครือขาย หองประชุมโรงพยาบาล,  

17 พฤษภาคม 2550 
 
 “...ชมรมผูพิการคุยกันวาจะมีการประชุมกันเองทุก 2 เดือน ครั้งที่ 2 เพิ่งประชุมไป

เดือนเมษายน ซึ่งคุณรินไดทําหนังสือเชิญทาน นายก อบต. สอบต.และประธานสภา 

อบต. เจาหนาที่สถานีอนามัย  ผูนําชุมชน และสมาชิกผูพิการมาเขารวมประชุมดวย

เพื่อหาแนวทางการดําเนินงาน ความตองการของชมรมคือ ตองการให อบต. ชวย

สนับสนุนทุนในการจัดประชุมในสวนของคาอาหาร อุปกรณตางๆ สวนการจัด

กิจกรรมและการจัดการกับเงินกองทุนนั้นยังไมไดคุยกัน วาจะทําอะไรอยางไร...”  

สนทนากลุมผูพิการและผูเกีย่วของ,โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 
“...วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ไดมีการรวมกันเพื่อประชุมจัดตั้งชมรม  เพราะเห็นวา

บานเรามีคนพิการหลายคน  ตองการที่จะชวยเหลือกัน...ผูที่มาประชุมประกอบดวย 

ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  ประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  อสม.  

 ผูพิการ และผูดูแล   ผลการเลือกก็ไดนางสาวอลิต  เสาวัง เปนประธานชมรม 

ผูพิการของบานสนวน  และมีนายสําอาง  เสนครามเปนรองประธาน...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

3. ผลลัพธเชิงภาวะสุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการ 
หรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ 

จากการวิเคราะหความตองการการดูแลของผูพิการ และรูปแบบการดูแลสุขภาพ ที่เปน
ลักษณะของกิจกรรม โครงการ และ สวัสดิการที่มีอยูในพื้นที่อําเภอไพรบึง  สะทอนถึงความ
ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพผูพิการในดานการเจ็บปวย  วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ  การเขาถึง
บริการสุขภาพและสวัสดิการ  ซึ่งในการฟนฟูดานการแพทยโรงพยาบาลไพรบึง ไดมีวางแผนพัฒนา
ระบบบริการในดานการฟนฟูสมรรถภาพรางกายของผูพิการโดยการเพิ่มบุคลากรนักกายภาพบําบัด
เพื่อปฏิบัติการโดยตรง  และการพัฒนาศักยภาพผูดูแล ใหมีความรูในการดูแลผูพิการอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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อยางไรก็ตามผูพิการยังตองการการดูแลดานสวัสดิการที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม/ภาวะ
คุกคามดานสุขภาพ ที่ยังไมเอื้ออํานวยใหมีการเดินทางติดตอไดอยางสะดวก ยังไมมีรถประจําทาง
ในการเดินทางติดตอภารกิจ  การซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคที่จําเปน หรือลักษณะที่อยูอาศัยที่ไม
ปลอดภัย ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และในดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ยังไมทั่วถึง ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีการดําเนินการใหเกิดความครอบคลุม  และ การมีรูปแบบการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมกับผูพิการ ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย สุขภาพชองปาก 
การรักษาความสะอาด เปนตน  

 
“…ตั้งแตไดรถเข็นนั่งมา ตอนนี้ลูกก็เร่ิมหัดนั่งแลว ไดเข็นพาเคาไปบานโนนบานนี้ใน

หมูบาน เคาก็ยิ้มเกงขึ้น หมอเคาบอกวา ใหพยายามหัดใหจับของ แลวก็นวดใหลูก

ตลอด  ตอไปจะไดหัดหยิบชอนกินขาว…” 

มารดาของเดก็หญิงญาติกา, ผูพิการทางสมอง, บานผูพิการ,  
16 พฤษภาคม 2550 

 
“…รูสึกดีที่ไดมีบัตรผูพิการเพราะเราจะไดขออะไรได เรากูเงินไดดวยจาก สํานักงาน

ประชาสงเคราะหจังหวัดศรีสะเกษ…ขอกูไป 10,000 บาทเอามาซื้อควายมาเลี้ยง 

แลวเราผอนเอาเดือนละ 300 บาท...แตยังไมไดเบี้ยยังชีพ ถาไดก็จะดี” 

บุญมี ศรีสวย, ผูพิการทางการเคลื่อนไหว, โรงพยาบาลไพรบึง,  
17 พฤษภาคม 2550 

 
“…สํารวจพบผูพิการ 76 คน ใหการสงเคราะหเดือนละ 500 บาท 20 คน……ออก

เยี่ยมผูพิการในทุกๆ ป หาเครื่องยังชีพ……ส่ิงที่อยากเห็นอยากชวย ผูพิการ 11 

ชุมชน นอกเขตก็ไปหา อบต. ถาอยากมีอาชีพใหลองคิดลองเขียนขึ้นมา  เขียนเปน

โครงการถาเขียนไมไดไปหาผูนําชุมชน  กรรมการชุมชนวาตองการแบบนี้ชวยได

อยางไร…” 
เสาวรีย  สุระชาต,ิ  ผูแทนเทศบาลตําบลไพรบึง, เวทีเสวนาโรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
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“...ตองการใหเทศบาลไดเขามาชวยเหลือ เชน การใหทนุหรือสนับสนุนในการทํา

กิจกรรม หรือการใหเบี้ยยังชีพแกคนพิการเพราะตอนนี้บางคนก็ได บางคนก็ไมได...” 

“...ผูพิการสวนใหญเปนผูสูงอายุ การทํางานอาจจะทําไมได นาจะจัดใหมีเบี้ยยังชีพ 

ถึงแมวาจะไดไมเยอะก็ยังดี...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550  
 

สรุปจากการสังเคราะหองคความรูถึงประเด็นปญหาสุขภาพกลุมผูพิการในชุมชน ไดสะทอน
ความตองการการดูแลสุขภาพของผูพิการ รูปแบบการดูแลสุขภาพในชุมชน และผลลัพธเชิงภาวะ
สุขภาพและการรักษา บริการสุขภาพ โครงการหรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการ ดังแสดง
ในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  แสดงความตองการการดูแลสุขภาพ รูปแบบการดูแลสุขภาพ และแนวคิดการดูแลสุขภาพ 

 
กิจกรรม/บริการ/โครงการที่ตอบสนอง ความตองการการดูแล 

อยูในระหวางดําเนินการ แนวคิดที่ยังไมได
ดําเนินการ 

1. การเจ็บปวยและภาวะเสี่ยง 

• ลักษณะความพิการ :การมองเห็น การไดยิน 

การเคลื่อนไหว ทางจิตใจหรือ พฤติกรรม ทาง
สติปญญาหรือการเรียนรู  

• มีลักษณะความพิการมากกวา 1 อยาง 
• สภาวะผูพิการ :ชวยเหลือตนเองไดดี ชวยเหลือ

ตนเองและทํากิจกรรมไดบาง และ ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 

• มีโรคประจําตัว เจ็บปวยโรค พบบอย/ฉุกเฉิน 

อุบัติเหตุ 
• มีภาวะแทรกซอน เชน แผลกดทับ ติดเช้ือ

ทางเดินหายใจ ปอดแฟบ ขอยึดติด  
• ตองไดรับการสงเสริม รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ

รางกาย 

 

• ดูแลรักษาและปองกัน
ภาวะแทรกซอน  

• ตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค 

• การเยี่ยมบาน 

• ฉีดวัคซีนปองกันโรค(ผูพิการเด็ก) 
• ใหการดูแลรักษาโรคที่เปนรวมกับ

ความพิการ 
• ใหคําปรึกษาแกผูพิการและ

ครอบครัว 
• จัดใหมีคลินิกใหบริการผูพิการใน

โรงพยาบาล 

• จัดหากายอุปกรณให 

 

• ใหนักกายบําบัดเขา
มารวมดูแล ในการ
ฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและปองกัน
ภาวะแทรกซอน 

• การสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 
ไดแก การ
รับประทานอาหาร 
การออกกําลังกาย 

สุขภาพชองปาก การ
รักษาความสะอาด 
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กิจกรรม/บริการ/โครงการที่ตอบสนอง ความตองการการดูแล 

อยูในระหวางดําเนินการ แนวคิดที่ยังไมได
ดําเนินการ 

2.วิถีชีวติที่เกี่ยวกบัสุขภาพ 

• ตองการการใหชวยเหลือดูแลในการทํากิจวัตร
ประจําวันบางสวนและทั้งหมด 

• ประกอบอาชีพได และไมสามารถประกอบ
อาชีพได  

• ไมไดเรียนหนังสือ 

 

• อบรมผูนําชุมชน อสม. ในการดูแล
ที่บาน 

• อบรมอาชีพ 

• ประสานงานกับศูนยการศึกษา
พิเศษ 

 

• อบรมการดูแล 

ผูพิการใหกับผูดูแล 
ในครอบครัว 

3.การเขาถึงบริการสุขภาพและสวสัดิการ 

• เดินทางลําบาก ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได 
ตองมีคนนําสง 

• ยากจนไมมีเงินคารถเดินทาง 
• บางหมูบานไมมีรถประจําทางผาน 

• การไมยอมรับวาตนเองพิการและไมมกีารรวมกลุม
กันเองทําใหไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดานการ
รักษาและสวัสดิการสังคม 

 

• ใหผูนําชุมชน และ อสม.เขามามี
สวนรวมในการจัดการเดินทางผู
พิการเพื่อไปรับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาล 

• ตรวจรางกายเพื่อออกเอกสาร
รับรองความพิการ 

• จัดใหมีการขึ้นทะเบียน แบบ one 

stop service 

• ให อสม.เปนผูใหขอมูลและคัด
กรองเบื้องตน 

• การรวมกลุมผูพิการ สรางเครือขาย
ผูพิการ และเครือขายชวยเหลือผู
พิการ ต้ังชมรมผูพิการ หาแกนนําผู
พิการ แกนนําชุมชนที่อาสา
ชวยเหลือผูพิการ ระดับหมูบาน 
ตําบล และอําเภอ 

• เงินสวัสดิการเบี้ยผูพิการ  
• ความชวยเหลืออื่นๆ ถุงยังชีพ 

อาหาร สิ่งของเครื่องใชตางๆ  

 

4. สิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพ 

• ไมมีแหลงอํานวยความสะดวก ตองการเขาถึง
สินคา เชน ตลาดนัด รถประจําทาง ชาวบานตอง
เดินทางเขาในเมือง ผูพิการที่ไมสามารถมาไดจะ
ฝากซ้ือของ 

• อุบัติเหตุจากการเดินทาง ลักษณะที่อยูอาศัย 

 
 
ยังไมมีการจัดกิจกรรมการดูแลที่ตอบสนองตอความตองการดาน
สิ่งแวดลอมและภาวะคุกคามดานสุขภาพในนวัตกรรมนี้ 
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4. กระบวนการสรางเปาหมายรวม  
ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม “มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ ป 2550” ของโรงพยาบาล

ไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีเปาหมายคือ สภาผูพิการในระดับอําเภอ ซึ่งกระบวนการ
สรางเปาหมายรวมในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนี้ ประกอบดวย 2 สวนคือ 1) การใชเวทีรับรู
ปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา และ 2) กรณีตัวอยางมีใหเห็นประจักษ  

4.1   การใชเวทีรับรูปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา  
โดยการเปดโอกาสใหมีเวทีทั้งเวทีประชาคมและเวทีเสวนาภาคีเครือขาย ชวยใหเกิด

การรับรูปญหารวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ทั้งผูพิการ ครอบครัวโรงพยาบาลองคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล อําเภอ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ชมรมผูพิการ ซึ่งไดรวมกันหา
แนวทางในการแกไข ชวยเหลือทั้งทางดานสุขภาพและสวัสดิการตางๆ อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 
“…จากการประชุมวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 โดยในการประชุมคร้ังนี้ ซึ่งมีทั้งผูนํา

ชุมชนโรงพยาบาลและ อสม. และผูดูแล (ในฐานะตัวแทนผูพิการ) รวมดวย ผูพิการมี

ความตองการในเรื่องการประกอบอาชีพ กลุมเรามีความตองการประกอบอาชีพ 4 

กลุม คือ ทําขนมครก ขนมดอกจอก ดอกไม และตัดผม แตยังตองมีการทําเวที

ประชาคมในกลุมใหญเพื่อหาขอสรุปในระดับอําเภออีกครั้ง วาจะทําอาชีพและฝก

อาชีพยังไง…”  

 อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550  
 

“…ทําหลายอยางมาก ตองดิ้นรน เสียสละเพื่อเคา แตไมชวยแคลูกตัวเองนะ ไปเปน

อาสาสมัครก็ทํา จะไดชวยคนอื่นไดดวย เราเคยผานแบบนี้มาแลว ก็อยากใหคนอื่นที่

มีลูกแบบเดียวกับเราไดส่ิงดีๆ ดวย เพราะบางอยางเราก็ไดคนอื่นบอก คนอื่นชวย ไม

งั้น ไมเปนอยางที่เห็นหรอก แตก็ขึ้นอยูกับคนนะ บางคนก็ไมคอยไดสนใจเทาไร ถึง

แมจะความรูนอย เรียนหนังสือมานอย แตถาเรื่องลูก จะพยายามทําใหดีที่สุด อะไร

ทําใหไดก็ทํา ลูกถึงไดมีพัฒนาการดีแบบนี้ ใครเห็นก็วาเกง ไมเหมือนเด็ก ดาวน 

ซินโดม  ติดเรื่องซนแลวไมอยูนิ่งเรื่องเดียว เราเห็นก็ภูมิใจ……พอเราเห็นคนอื่นเปน

คลายลูกเรา ก็อยากบอกตอวาตองไปที่ไหนบางถึงจะดีกับลูก…” 

รม, มารดาของเด็กหญิงเกด ซึ่งมีอาการ  Down’ syndrome, บานผูพิการ,  
17 พฤษภาคม 1550 
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 “…พอวันนี้มีประชุมเสวนา ทําใหมีแนวทางมากขึ้น…คิดวาจะหาแนวทางสงสมาชิก

ไปเรียนฝกอาชีพตามที่ตองการ ก็จะกลับไปประชุมกับชมรม…” 

ริน วิสัย, ผูพิการดานการเคล่ือนไหว, ตัวแทนชมรมผูพิการตําบลปราสาทเยอ,  
17 พฤษภาคม 2550 

 
“...พิการจากอุบัติเหตุ การประกอบอาชีพก็ทําไดยาก ไมมีทุน...ทําอยางไรจะชวยคน

พิการไมเปนภาระของสังคม...การจัดอาชีพจะตองแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 

เพราะบางคนพิการแขนขา สายตา...” 
ไพรวัลย  แกวกัญหา, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
 
“...อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง ถารวมกลุมใหเขมแข็ง 

จะของบสนับสนุนพัฒนาชมรม และหนวยงานอื่นๆ จะใหการสนับสนุน…” 

เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 
“…การจัดตั้งชมรมเห็นดวยอยางยิ่ง เทศบาลยินดีใหความชวยเหลือ  อบต.มี

งบประมาณมากในพื้นที่ทานตองใหเขามาชวยทาน  เชิญทานเหลานี้ นายก  ปลัด  

หัวหนาหนวยงาน มาเปนประธานหรือที่ปรึกษาคณะทํางาน  โอกาสที่จะเขาถึงและ

เห็นความสําคัญ เพื่อใหการเขาถึงไดมากขึน้……รูสึกเปนหวง ยังขาดการจัดการ

เร่ืองขอมูล ผูบริหารบางคนยังไมเขาถงึขอมูลตรงนี้ และยินดีใหความรวมมอืกับ 

ผูพิการ…” 
เสาวรีย  สุระชาต,ิ ผูแทนเทศบาลตําบลไพรบึง, เวทีเสวนาภาคีเครอืขาย

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 

“…เมื่อเปนชมรมและสภาก็จะมีคณะกรรมการมีรูปราง พอมาถึงเรื่องอาชีพก็จะรูวา

ความถนัดความเปนไปไดมันจะออกมาจากที่พวกทานทําในสภา เปนมติของสภา 

คนพรอมเรื่องอะไรก็จะออกมา ถาฝกตัดผม กศน. ก็จะฝกให ……เมื่อเปนสภา

รวมตัวกันชัดเจน ทานสามารถเสนอเรื่องของบประมาณ อําเภอจะทําหนาที่ประสาน

ให ทุกปหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะตั้งงบประมาณให…” 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโส  อําเภอไพรบึง, เวทีเสวนาภาคีเครือขาย

โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
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“…เรามีอาชีพบริการทาน วันนี้เรามีอาชีพใหมชีวิตใหมใหทาน ที่ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนรวมกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ…” 
พิสมัย  จุฬาร,ี ตัวแทนจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอไพรบึง 

เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 

4.2   กรณีตัวอยางมีใหเห็นประจักษ    

ในการดูแลสุขภาพผูพิการ มีขอมูลเชิงประจักษจากกรณีตัวอยางที่องคกรและภาคีที่
เกี่ยวของปฏิบัติการดูแล เปนกรณีที่ผูพิการและครอบครัวที่ไดรับการดูแลและชวยเหลือตามความ
ตองการ  ใหการดูแลอยางตอเนื่องดานการฟนฟูดานการแพทยโดยโรงพยาบาลไพรบึง การเยี่ยม
บานจากผูนําชุมชน และ อสม. และการไดรับการขึ้นทะเบียนผูพิการจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความปลอดภัยของมนุษย ตลอดจนไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจาก อบต. เดือนละ 500 บาท ซึ่งเปน
ปฏิบัติการจากองคกรและภาคี ที่มุงใหการดูแลมาที่เปาหมายเดียวกัน 
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กรณีศึกษาเด็กหญิงญาติกา สุดา อายุ 6 ป เปนโรคสมองพิการ 
ผูใหสัมภาษณ มารดาเด็กหญิงญาติกา สุดา ณ บานของผูใหสัมภาษณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2550  
ขอมูลครอบครัวของเด็กหญิงญาติกา สุดา  

ครอบครัวของเด็กหญิงญาติกาตั้งอยูที่หมูบานสนวน อําเภอไพรบึง ในครอบครัวนี้มีผูอาศัย
ดวยกัน 5 คนไดแก ตา ยาย พอ แม ของเด็กหญิงญาติกา และเด็กหญิงญาติกา  อาชีพหลักของ
ครอบครัวคือทํานา นอกจากนี้พอของเด็กหญิงญาติกายังมีอาชีพหาปลาและรับจางทั่วไปดวย สวน
มารดาตั้งแตลูกปวยก็ไมไดทํางานเลยเพราะตองเปนผูดูแลเด็กหญิงญาติกาตลอดเวลา ปจจุบัน
มารดาของเด็กหญิงญาติกาอายุ 24 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ประวัติการเจบ็ปวยของเด็กหญิงญาติกา 

ปลายป 2547 เมื่ออายุ 3 ป 8 เดือน ประมาณหนึ่งทุม ขณะนอนอยูแลวสําลัก แตไมเขียว 
มารดาตกใจมากจึงพาไปโรงพยาบาลไพรบึง รักษาอยูนานประมาณ 1 สัปดาห เด็กยังคงมีไขสูง 
และอาการไมดีขึ้น จึงถูกสงตอไปโรงพยาบาลศรีสะเกษ แพทยบอกวาเปนโรคสมองพิการ รักษาอยู 
2 เดือน หลังจากนั้นก็ใหกลับมาฟนฟูตอที่บาน โดยมีสายใหอาหารทางสายยางกลับบานมาดวย ให
อาหารทางสายยางไมถึงสัปดาห เด็กมีอาการขยอน เกรงวาจะสําลักนม จึงไดอาสายยางออก และ
ใหปอนนมและอาหารทางปากแทน 
การข้ึนบัตรผูพิการ 

ประมาณตนป 2548 หลังจากรักษาในโรงพยาบาลนาน 2 เดือน ในวันที่จะออกจาก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ แมไดรับคําแนะนําจากแพทยที่รักษา เกี่ยวกับการทําบัตรผูพิการวาตองการ
ทําหรือไม ซึ่งบัตรนี้จะไดรับสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มารดาจึงตัดสินใจทําบัตรนี้ และมีนํา
บัตรนี้มาใชทุกครั้งที่มารับบริการรักษา 
การรับบริการรักษาพยาบาลหลังจากมาฟนฟูที่บาน 

หลังจากออกจากโรงพยาบาลมารดาไดรับคําแนะนําจากเพื่อนบานใหไปรักษาที่โรงพยาบาล
ศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน จึงไปตรวจและนอนโรงพยาบาล4 วัน แพทยใหกลับบานและใหไป
รักษาตอที่โรงพยาบาลใกลบาน หลังจากนั้นก็รักษาในโรงพยาบาลขุนหาญและโรงพยาบาลไพรบึง
มาตลอด 

หลังจากนั้นในชวงหลังจากที่กลับมาฟนฟูที่บานป 2548-ปจจุบัน นําลูกไปฝกกายภาพบําบัด
และทําทันตกรรมที่โรงพยาบาลขุนหาญ (ระยะทางจากบาน 120 กิโลเมตร)  เนื่องจากเปน
โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง และมีนักกายภาพบําบัดที่สามารถดูแลลูกได ปจจุบัน ตองไปรับการ
ฝกกายภาพบําบัด 1-2 ครั้ง ตอเดือน เดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถประจําทาง 
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ในชวงปแรกที่ปวยมีทีมสุขภาพเจาหนาที่จากโรงพยาบาลไพรบึง (แพทยแผนไทย พยาบาล 
นักโภชนากร) มาเยี่ยมบานบอยประมาณเดือนละ1 ครั้ง แตในปผานมา (2549) ถึงปจจุบันนี้ไดรับ
การเยี่ยมบานประมาณ 2 ครั้ง แตลูกก็อาการดีขึ้น ไมคอยเจ็บปวย ถาปวยก็จะมารักษาที่
โรงพยาบาลไพรบึงซึ่งใกลบาน 
สวัสดิการและความชวยเหลือที่ไดรับ 

ตนป 2548 ไดรับการขึ้นทะเบียนและไดบัตรผูพิการ ท74 ตั้งแตออกจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
ซึ่งก็ใชบัตรนี้ในการรักษาพยาบาลตลอดมา 

ป 2549 ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึงแนะนําเกี่ยวกับรถนั่งสําหรับผูปวย เพื่อที่จะไดเอามา
ฝกนั่งและทํากิจกรรมตางๆ ไดงายขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงประสานงานกับโรงพยาบาลศรีสะเกษและ
ไดรับรถนั่งมาใช (ไดมานานประมาณ 1 ป 3 เดือนแลว) ซึ่งตั้งแตไดรถนั่งมา ก็รูสึกวาไดใชประโยชน
มาก สามารถพาเข็นไปในหมูบานได ไดฝกนั่ง และใชสําหรับนั่งกินขาวดวย 

ป 2549 ผูนําชุมชนไดเสนอชื่อของเด็กหญิงญาติกา เพื่อใหไดรับสิทธิเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ 
และไดเบี้ยยังชีพเมื่อปลายปที่แลว (ประมาณเดือนกันยายน) และมาตกเบิกเมื่อเดือนกุมภาพันธที่
ผานมา หลังจากนั้นตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนมาก็ไดเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนๆ ละ 500 บาทตอ
เดือน โดยประธานชุมชน (พอสําอางค) ซึ่งรับเร่ืองตางๆ มาจะเปนคนมาบอกวาใหไปรับเงินไดในวัน
ไหน และยายหรือแมจะไปรับเองที่อําเภอ ซึ่งเงินที่ไดมานี้มีสวนชวยใหความเปนอยูดีขึ้น ไมขัดสน
มาก 

ตนป 2550 ในเดือนมกราคม มารดาตองการมีรายไดมาชวยครอบครัวและเลี้ยงดูลูก จึงไดไป
ติดตอ อสม. ชื่อนุสรา ที่รับทําเย็บเส้ืออยูแลว และไดรับความชวยเหลือและสอนเกี่ยวกับการเย็บเส้ือ 
(สมอค) ซึ่งทําใหมีรายไดเพิ่มอีกประมาณ 300-400 บาทตอเดือน (เส้ือหนึ่งตัวใชเวลาทํา 2 วัน และ
ไดคาจางตัวละ 29 บาท) ทํามาได 3 เดือนแลว โดยมารดาของเด็กหญิงญาติกาอยากมีงานที่ทําที่
บานได เพราะตองเลี้ยงลูกที่บาน ไปไหนมาไหนลําบาก ถาไดฝกอาชีพจากโครงการนี้ ก็จะไดเพิ่ม
รายได และอยูบานเลี้ยงลูกไดดวย 
อาการและพัฒนาการในปจจุบัน  

อาการและพัฒนาการของเด็กหญิงญาติกาอายุ 6 ขวบ ยังไมสามารถที่จะใชกลามเนื้อมัดเล็ก
ในการหยิบจับส่ิงของได ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดทั้งการกิน การขับถาย ตองมีคนชวยเหลือ
ทั้งหมด มีน้ําลายไหลบางนานๆครั้ง สามารถพูดไดเปนคําๆ ตามที่บอก บางครั้งสามารถพูดไดเปน
ประโยคสั้นๆ เชน “ยายไปนา” ขณะนี้อยูในระหวางการฝกใชกลามเนื้อมัดเล็กโดยการหยิบจับส่ิงของ 
ฝกการนั่งและพยายามไมใหคอพับแหงนไปขางหลัง และกระตุนกลามเนื้อสวนตางๆ อยางตอเนื่อง 
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เด็กตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด เวนเฉพาะชวงกลางคืนที่นอนที่จะหลับไดทั้งคืน ไมมีอาการชัก
เกร็งและไมตองกินยากันชักอีกแลว ในเรื่องการกิน สามารถเคี้ยวและกินไดทุกอยาง ไมเคยมีปญหา
สําลักอีกเลย 

สวนมารดาจะเขารับการฝกอาชีพจากการอบรมอาชีพที่โรงพยาบาลไพรบึงจัดรวมกับศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อใหมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายไดในครอบครัวมากขึ้น และยังมีโอกาสจะ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูพิการอีกดวยในอนาคตอันใกลนี้ 

 
“…ตอนนี้ความเปนอยูดีขึ้นเยอะ นองมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ แลวก็ไมเจ็บปวยอะไรอีก ได
รถเข็นมานั่งมาฝก แมก็จะไดกระตุนพัฒนาการเคาตามที่หมอแนะนํา เห็นเคาดีขึ้นเรื่อยๆ ยิ้ม
เกงเวลาเจอคน ตัวเองก็ดีใจ ตายายก็ดีใจ ไมเหมือนตอนปวยใหมๆ ลําบากมาก ตอนนี้ก็กําลัง
จะไดมีอาชีพมาชวยเหลือครอบครัวมากขึ้นแลว…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนทางชีวิต ด.ญ.ญาติกา อายุ 6 ป ผูปวยสมองพิการ

พ.ศ. 2544 2547 2548 2549 2550

คลอดปกติ แรกเกิดแข็งแรงดี
อายุ 3ป 8เดือน เกิดอาการสําลักไมชักไมเขียว 

มีไขสูง แพทยบอกวาเปนโรคสมองพิการ
พัฒนาการปกติ วัคซีนครบ ไมเคยเจ็บ

ปวยถึงขั้นนอนโรงพยาบาล
รักษาใน รพ. 2เดือน 

จดทะเบียนเปนผูพิการ

ฟนฟูและกระตุนพัฒนาการ

ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือขอเบ้ียยังชีพ
และเริ่มไดเบ้ียยังชีพก.ย.

ชวยเหลือตัวเองไมได รับประทานอาหารโดยผูดู
แลปอน พูดไดเปนคําๆ และประโยคสั้นๆ อยูใน

ชวงฝกนั่งและใชกลามเนื้อมัดเล็ก

มารดาไดรับความชวยเหลืออาชีพเบ้ืองตน

มารดาฝกอาชีพและ 
พัฒนาศักยภาพผูดูแล
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คลอดปกติ แรกเกิดแข็งแรงดี
อายุ 3ป 8เดือน เกิดอาการสําลักไมชักไมเขียว 

มีไขสูง แพทยบอกวาเปนโรคสมองพิการ
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ชวยเหลือตัวเองไมได รับประทานอาหารโดยผูดู
แลปอน พูดไดเปนคําๆ และประโยคสั้นๆ อยูใน

ชวงฝกนั่งและใชกลามเนื้อมัดเล็ก

มารดาไดรับความชวยเหลืออาชีพเบ้ืองตน

มารดาฝกอาชีพและ 
พัฒนาศักยภาพผูดูแล
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บทที่ 3 รูปธรรม                          การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

การสังเคราะหนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ” ศูนยสุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศีรษะเกษ ไดสะทอนใหเห็นรูปธรรมของการพัฒนาการดูแล
สุขภาพชุมชน  2 กระบวนการ  ไดแก 1)เวทีประชาคม สรางเครือขายผูพิการเพื่อคนหาปญหาและ
ความตองการ และ คนหาแกนนําผูพิการ โดยชุมชนมีสวนรวม 2)กระบวนการพัฒนานโยบาย 
การสรางเครือขายผูพิการ (ชมรมผูพิการ/สภาผูพิการ) ซึ่งเปนการพัฒนาโดยใชขอมูลจากกระบวน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเวทีประชาคม สูเวทีเสวนาองคกรและภาคีผูเกี่ยวของและตัวแทนผูพิการเพื่อ
หาขอตกลงและนําเขาสูขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รูปธรรมการพัฒนาการดูแล
สุขภาพผูพิการที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   
 

1. เวทีประชาคม   
เปนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยใหชุมชนมีสวนรวมจากการจัดทําเวทีประชาคมหมูบาน  

ที่สะทอนใหเห็นกิจกรรมการจัดตั้งชมรมผูพิการ  เพื่อเปนการสรางเครือขายผูพิการและเครือขาย
การดูแลผูพิการ  เปนการรวมพลังรวมความคิดของผูพิการนําไปสูการสื่อสารนําเสนอใหองคกรและ
ภาคี ผูเกี่ยวของไดรับรูถึงปญหาและความตองการ และแนวคิดของผูพิการที่ตองการการสนับสนุน 
ซึ่งการรวมกลุมเครือขายแตละแหงภายใตการดูแลของแตละหนวยบริการปฐมภูมิจะมีเงื่อนไข
แตกตางกันไป    มีการคนหาแกนนําผูพิการ เปนการคนหาทุนทางสังคมมองเห็นพลังที่จะ
ขับเคลื่อนผูพิการสูสังคม และเปนผูอาสาชวยเหลืออยูแลว เชน   นําสงผูพิการเมื่อเจ็บปวยตองการ
รักษาอยางเรงดวน   และการดูแลกันของผูพิการซึ่งการดูแลชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน 
รวมถึงเปนการสรางคุณคาของผูพิการในกลุมกันเอง  และคนหาปญหาความตองการของผูพิการ 
เปนการเปดพื้นที่ใหผูพิการไดแสดงความคิดเห็น เพื่อใหองคกรและภาคีผูเกี่ยวของในพื้นที่  ไดแก 
กลุม ผูพิการ  อสม. ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน  อบต. และเจาหนาที่หนวยบริการปฐมภูมิ เขา
มารวมรับรูปญหาและความตองการของผูพิการและผูดูแล รวมหาแนวทางการวางแผนปฏิบัติการ
ดูแลผูพิการอยางมีเปาหมายที่ชัดเจน และตอบสนองความตองการผูพิการไดอยางแทจริง  

ผลจากการคนหาปญหาความตองการ ผูพิการแสดงขอคิดใหรับรูถึงการตองการมีคุณคา 
ศักดิ์ศรีของตนเอง  โดยมีแนวทางการขอความชวยเหลือใหสรางอาชีพและรายได เพื่อเปนภาระของ
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ครอบครัวและสังคมใหนอยที่สุด  ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมไดนําเสนอปญหาและความตองการนี้
ขยายสูองคกรและภาคี ที่เกี่ยวของ ในเวทีเสวนาลําดับตอไป  

 
“...การสรางความเขมแข็งของผูพิการ ใชหลักการอยางมีสวนรวมจากผูพิการ มีการ

รวมตัวกันของผูพิการจัดตั้งเปนชมรมผูพิการในแตละแหงที่มีความพรอม และมี

ลักษณะการรวมตัวที่ตางแตกกัน ไดแก ชมรมเฉพาะในหมูบานที่มีจํานวนผูพิการใน  

1 หมูจํานวนมากและมีความรวมแรงรวมใจพรอมเพรียงในการรวมกลุม  จัดตั้งชมรม

เฉพาะในหมูบาน หรือการรวมกลุมผูพิการทั้งตําบลเนื่องจากผูพิการแตละหมูมีจํานวน

ไมมาก...” 
สนทนากลุม คณะทํางานโครงการ, ศาลาประชาคมบานสนวน,  

16 พฤษภาคม 2550  
 
”…ทุกวันนี้ตําบลโนนปูน ยังไมมีการรวมตัวหรือกอตั้งกลุมผูพิการ มีเพียงการรวมกลุม

ที่รูจักกันเองจากการที่ไดเจอกันตามสถานบริการสุขภาพ ซึ่งมีประมาณ 10 ครอบครัว 

เปนเด็กที่มีอาการ Down’ syndrome 5 คน และเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว

อีก 5 คน …แมวา ถามีการรวมกลุมกันได โครงการอะไรมันก็จะเขามา” 

รม, มารดาเดก็หญิงเกด (Down’ syndrome), เวทีเสวนาภาคเีครือขาย,  
17 พฤษภาคม 2550  

 
“...ที่อ.ไพรบึงนี้มี สถานีอนามัยอยู 7 สถานีอนามัย (สถานีอนามัยปราสาทเยอ,  

พะแวะ, หนองอารี, กันตรวน, ตราโมก, ไมแกน, ทุม) และ 1 PCU โรงพยาบาลชมรม 

ผูพิการขณะนี้จัดตั้ง 3 ชมรมเปนตัวแทนระดับหมูบานคือ บานปราสาทเยอ บานทุม 

และ PCUโรงพยาบาล...สอ.ปราสาทเยอ มีผูพิการดูแลอยู 87 ราย ในจํานวนนี้เปน

สมาชิกชมรมอยู 38 ราย…...ชมรมผูพิการปราสาทเยอมี นายเงิน ยาสี เปนประธาน 

นางพจมาน พิมพรรณ เปนรองประธาน คุณริน วิสัย เปนเลขานุการ และคุณบุญสี 

โยธี เปนเหรัญญิก ...คณะกรรมการชมรมจึงมีมติใหนําเงิน 3700 บาทไปเปดบัญชี

สหกรณการเกษตรไพรบึง วันที่ 19 กพ. 50 เพื่อเปนเงินกองทุนชมรมผูพิการของ

ปราสาทเยอ…ชมรมคุยกันวาจะมีการประชุมกันเองทุก 2 เดือน ครั้งที่ 2 เพิ่งประชุม

ไปเดือนเมษายน ซึ่งคุณรินไดทําหนังสือเชิญทานนายกอบต. สอบต.และประธานสภา

อบต. เจาหนาที่สถานีอนามัย ผูนําชุมชน และสมาชิกผูพิการมาเขารวมประชุมดวย
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เพื่อหาแนวทางการดําเนินงาน...สวนการจัดกิจกรรมและการจัดการกับเงินกองทุนนั้น

ยังไมไดคุยวาจะทําอะไร...ในสวนของอบต.นั้น ทานนายกยินดีสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดประชุมหรืออบรมผูพิการแตขอใหเขียนเปนโครงการของชมรมฯมา แนะนาํวา

ใหเขียนสงมาเร็วๆ ภายในเดือน มิย.นี้จะไดทันเขาขอบัญญัติ…“...ตนเองคิดวาจะหา

แนวทางสงสมาชิกไปเรียนฝกอาชีพตามที่ตองการซึ่งก็จะกลับไปประชุมกับชมรม 

นอกจากนี้ยังคิดวาจะทําอยางไรใหเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ไมใชเอามาใชประชุมแลวคอยๆ 

หมด มันจะทําใหรูสึกไมดีเปนสิ่งที่ตนเองไมอยากใหเกิดขึ้นเลย  แนวความคิดทํา

ทอดผาปาคนละบาทก็นาสนใจ คงตองกลับไปคุยกันกอน...” 

ริน วิสัย, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย, 17 พฤษภาคม 2550 
 
“...เหตุผลที่ที่ประชุมไดเลือกนางสาวอลิตเปนประธานชมรมผูพิการในหมูบาน เพราะ

เปนคนมีความสามารถ เขียนหนังสือไดเร็ว เวลาไปประชุมก็จะตองพูดไทยได ฟงได 

พูดได เขียนได มีรถสวนตัวไปเองได...” 

“...ที่สมัครใจทํางานประธานชมรมผูพิการในหมูบานเพราะคิดวา ตัวเองไมมีภาระอะไรก็

ดูแลตนเองกับดูแลแม  ชวยตัวเองได  เวลาไปประชุมก็ขับรถไปเองได  คนอื่นถาอายุมากก็

ไปไมได...” 

“...นายสําอางคเปนคนชอบชวยคนอื่น  ที่บานมีรถ 2 คัน  เวลาที่ใครเจ็บปวยตองการ

ใชรถก็ยินดีที่จะพาไปสงโรงพยาบาล ถาคนที่มาบอกเปนคนจน ไมมีเงินก็เห็นใจเขา

พาไปฟรีๆก็มี  สวนใหญผูที่มารองขอก็จะใหคาน้ํามันเวลาพาไปสง...” 

“...การดูแลชวยเหลือผูพิการ  มีทั้งผูพิการที่พิการไมมากก็สามารถชวยเหลือตนเองได   

แตถาชวยเหลือตนเองไมไดก็มีญาติพี่นองในครอบครัวเปนคนดูแล  แตถาไมมีจริงๆ 

ชุมชนก็ใหการชวยเหลือ...ตัวอยางยายมี  มีลูก 8 คน ตายไป 2 คน  บานที่กําลังสราง

ก็ยังไมเสร็จ แตมีไมเปนของตนเอง บานที่อยูก็จะพังสภาพไมดี   ลูกที่อยูดวย 2 คนก็

พิการ คนหนึ่งก็พิการสมอง  คนหนึ่งก็พิการขา  และมีหลานที่กําลังเรียนหนังสือ  

ชาวบานเห็นก็เลยไดไปชวยกันทําฝาบานให...” 

“...ตอนนี้ชมรมมีแลวคิดวาตอไปอยากมีกิจกรรมเสริมรายไดของผูพิการ เชน การฝก

อาชีพตัดผม การทําขนม การตัดเย็บ และการทําดอกไมประดิษฐ...”  

“...ตองการใหเทศบาลไดเขามาชวยเหลือ เชน การใหทุนหรือสนับสนุนในการทํา

กิจกรรม หรือการใหเบี้ยยังชีพแกคนพิการเพราะตอนนี้บางคนก็ได บางคนก็ไมได...” 
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“...ผูพิการสวนใหญเปนผูสูงอายุ การทํางานอาจจะทําไมได นาจะจัดใหมีเบี้ยยังชีพ 

ถึงแมวาจะไดไมเยอะก็ยังดี...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

“...หลังจากมีการสํารวจความตองการกายอุปกรณและความตองการฝกอาชีพจาก 

ผูพิการและผูดูแลผูพิการแลว มีการประชุมเพื่อคัดเลือกและแตงตั้งประธาน รอง

ประธาน และกรรมการชมรมผูพิการในหมูบานในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 โดยในการ

ประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งผูนําชุมชนโรงพยาบาลและอสม. และผูดูแล (ในฐานะตัวแทน 

ผูพิการ) รวมดวย ไดพูดคุยกับเกี่ยวกับเร่ืองความตองการประกอบอาชีพ ซึ่งสรุปไดวา 

กลุมมีความตองการประกอบอาชีพ 4 กลุม คือ ทําขนมครก ขนมดอกจอก ดอกไม 

และตัดผม ซึ่งยังตองมีการทําเวทีประชาคมในกลุมใหญเพื่อหาขอสรุปในระดับอําเภอ

อีกครั้ง…รวมกลุมกันได ก็จะไดมีตัวแทน เราคิดวาเราทําได ก็อยากทํา อยากใหคนอื่น

ไดสิทธิอยางเบี้ยยังชีพแบบที่เราได ก็จะลองทําดู” 
อลิต เสาวัง, ผูพิการ/ประธานชมรมผูพิการ, ศาลาประชาคมบานสนวน, 

 16 พฤษภาคม 2550 
 

“...อาชีพที่สนใจเชน ตัดผม  ทํางานฝมือ   อาชีพอื่นๆอยากไดล็อตเตอรรี่ กูเงินไป

ซื้อล็อตเตอรี่เพราะบางคนเดินไดแตทํางานไมคลอง   อยูบานไมมีอะไรทํา ทําแตนา

บางปไมไดบางปแลงบางปน้ําทวม...ไปตางจังหวัดก็ไมไดเพราะตองดูแลลูก  อยาก 

กูเงินใหแฟนมาชวยขายของ...อยากลองฝกงานแลวเอาไปทําที่บาน  เล้ียงลูกดวย...” 

ยืน  ศรัทธา, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครอืขาย, 16 พฤษภาคม 2550 
 

2. กระบวนการพัฒนานโยบาย 
จากการปฏิบัติการของนวัตกรรมท่ีผานมาไดชี้ใหเห็นความรวมมือในกิจกรรมการดูแล

ชวยเหลือผูพิการ และการเขามามีสวนรวมในการรับรูปญหาและความตองการของผูพิการและ
ผูดูแลโรงพยาบาลไพรบึง และเทศบาลอําเภอเมืองไพรบึง/ อบต. จนเกิดกระบวนการพัฒนานโยบาย
การดูแลสุขภาพผูผูพิการขึ้นโดยชุมชนมีสวนรวม ที่เปนกลไกสําคัญที่สามารถผลักดันใหเกิด
ขอตกลงรวมกันในการดูแลผูพิการและผูดูแล โดยใชภารกิจของแตละองคกรและภาคี เปนตัวเชื่อม
ประสานจัดบริการที่ตอบสนองปญหาและความตองการการดูแลดานสุขภาพของผูพิการให
ครอบคลุม  โดยการจัดเวทีเสวนาองคกรและภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของ  เปนการใช
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กระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเขารวมการประชุมเสวนา ประกอบดวยองคกรและภาคี ไดแก 
ตัวแทนผูพิการแตละหมูบาน  ผูนําชุมชน  กระทรวงมหาดไทย (อําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
กระทรวงศึกษา(ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน) กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลคปสอ.) โดยมี
โรงพยาบาลเปนเจาภาพในการประสานความรวมมือจากองคกรและภาคีตางๆ  

การจัดเวทีเสวนาภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของ เปนกิจกรรมที่ดําเนินการขึ้นเพื่อใหภาคี
เครือขายและผูเกี่ยวของไดรวมรับรูเห็นปญหา ความตองการของผูพิการ ซึ่งมีขอมูลจากเวที
ประชาคมหมูบานนําเสนอ และ จากการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในเวทีเสวนาของผูพิการและ
ผูเกี่ยวของ  และที่สําคัญองคกรและภาคี ไดรวมกันหาแนวทางปฏิบัติการโดยการสรางขอตกลง
รวมกันเพื่อการขับเคลื่อนการสนับสนุนชวยเหลือผูพิการ  โดยขอตกลงที่เปนจุดเริ่มตนเพื่อใหผูพิการ
ไดรับการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม ใหปฏิบัติการจัดตั้งสภาผูพิการอําเภอไพรบึงนําเสนอสู
แผนงาน 3 ป และเปนขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอันดับแรกเพื่อเปนกลไก
สําหรับผูพิการในปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือจากองคกรและภาคีตามภารกิจ 
ตอไป  
 

“...ถาผูพิการมีชมรม กิจกรรมการดําเนินงานตางๆก็จะทําไดเพิ่มขึ้น   กิจกรรมท่ีทาง

กลุมคิดขึ้นเองนาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณไดงายกวาที่หนวยราชการขอให ...

การสรางงานสรางอาชีพใหผูพิการเปนการสรางความมั่นคงในเรื่องรายไดใหผูพิการ 

รัฐบาลก็จะมีภาระนอยลง  ผูพิการก็สามารถอยูไดดวยตนเอง ถารัฐบาลทําใหก็ไมมี

ความยั่งยืน...” 
สุขเกษม เรืองนุช, ผอ.โรงพยาบาลไพรบึง, หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง, 

 17 พฤษภาคม 2550 
 
“...การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพียงมีคณะทํางานขึ้นมา  ใหผูรับผิดชอบคือกระทรวง

พัฒนาทรัพยากรและความมั่งคงของมนุษย คณะทํางานดําเนินการแตงตั้งสภาหรือ

ชมรม พอไดสภาแลวคณะทํางานเปนผูประสานงาน...การทํางานเปนหนาที่ของทาน

ทั้งหมดเราเปนผูประสานงาน ถาไมมีเจาภาพก็เปนงานของอําเภอ แตอาจจะมอบให

โรงพยาบาลหรือ กศน. เปนผูรับผิดชอบ...นายอําเภอมีหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขอยู

แลว  อะไรที่หนวยงานที่มีในอําเภอไมทําก็เปนหนาที่ของทางอําเภอที่จะตองทํา ถาไม

ผิดกฎหมายทําไดทั้งหมด...”  
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“...เมื่อมีชมรมหรือสภาก็จะมีคณะกรรมการมีรูปราง พอพูดถึงเรื่องอาชีพก็จะรูวามี

ความถนัด หรืออาชีพที่เปนไปไดคืออะไร มันจะออกมาจากที่พวกทานทําในสภา เปน

มติของสภา คนพรอมเรื่องอะไรก็จะออกมา...ถาเปนไปไดใหเกิดขึ้นเร็วที่สุด เพราะ

อําเภอจะรีบทํางบประมาณให 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย,  

16 พฤษภาคม 2550 
 
“...เทศบาลมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะดูแลผูพิการ...เราคนหาผูพิการที่ตองการสงเสริม

อาชีพผูพิการเปนสิ่งที่เทศบาลคนหา และสนับสนุน......ส่ิงที่อยากเห็นอยากชวย ผู

พิการ 11 ชุมชน นอกเขตก็ไปหา อบต. ถาอยากมีอาชีพใหลองคิดลองเขียนขึ้นมา  

เขียนเปนโครงการถาเขียนไมไดไปหาผูนําชุมชน  กรรมการชุมชนวาตองการแบบนี้

ชวยไดอยางไร...” 
เสาวรีย  สุระชาต,ิ หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 

จากการปฏิบัติการประชุมเสวนาภาคีเครือขาย สงผลใหเห็นองคประกอบในการดูแลผูพิการ
ในพื้นที่อยางนอย 2 อยางคือ 1)ภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 2)บทบาทหนาที่ของ
ภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังที่สรุปไดจากการเสวนา ดังนี้ 

 

ประเดน็ที่ไดจากเวทีเสวนาภาคีเครือขาย ครั้งที่ 1/2550 
16 พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง 

 ความตองการการดูแลของผูพิการ ในดานสนับสนุนเครือขายผูพิการ (ชมรมผูพิการ) 
สวัสดิการสังคม สงเสริมอาชพี ดูแลสงเสริมสุขภาพ 

- อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง   ถารวมกลุมใหเขมแข็ง  
      จะของบสนับสนุนพัฒนาชมรม และหนวยงานอื่นๆ จะใหการสนับสนุน 

- ตองการเพิ่มเบี้ยยังชีพจากเดมิ 500 บาท เปน 1000 บาท 

- ทําอยางไรจะชวยคนพิการไมใหเปนภาระของสังคม 

- จะชวยเหลือผูพิการที่ชวยเหลือตนเองไมไดไดอยางไร 
- การจัดอาชีพจะตองแตกตางกันไปตามความเหมาะสม เพราะผูพิการบางคนมีความ

พิการแตกตางกัน เชน พิการแขนขา  พิการสายตา 
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- อาชพีที่สนใจ เชน ตัดผม  ทํางานฝมือ   อาชพีอื่นๆ อยากไดล็อตเตอรรี่ กูเงินไปซื้อ 
ล็อตเตอรี่เพราะบางคนเดินไดแตทํางานไมคลอง   อยูบานไมมีอะไรทํา ทําแตนา บางป
ไมได บางปแลงบางปน้ําทวม ไปตางจังหวัดก็ไมได เพราะตองดูแลลูก  อยากกูเงิน 
ใหครอบครัวมาชวยขายของ   

- อยากลองฝกงานแลวเอาไปทาํที่บาน สามารถเลี้ยงลูกไดดวย 

ผูแทนผูพิการ แตละหมูบาน 
 การสนับสนุนดานบริการสขุภาพ 

- ทางดานการแพทยพยายามใหการรักษาชวยเหลือ ดานการปองกันอุบัติเหตุ  หรือเมื่อ 
เกิดความพิการขึ้นแลวจะรักษาอยางไร  เมื่อเกิดความพิการหลังการฟนฟูจะทําอยางไร 

- บริการการฟนฟู ติดตามการรกัษา  ดูแลความผิดปกติ ผิดรูป  เดินไมได  มแีผล  ติดเชื้อ
ทางเดินปสสาวะ  เจบ็ปวยอื่นๆ  ตอนนี้โรงพยาบาลไพรบึงยังไมมีนักกายภาพ แตมี
การแพทยแผนไทยที่ชวยในการยืดหดกลามเนื้อ  แตในอนาคตไดวางแผนขอนักกายภาพ  
และใหการดูแลที่ครบวงจร หลังการรักษาเสร็จก็มาทํากายภาพ  ญาติก็ไดมาฝกเพื่อท่ีจะ
ไปดูแลตอที่บาน 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง 
 การสนับสนุนดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห และสวัสดิการการศึกษา โดยเทศบาล 

- เทศบาลมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะดูแลผูพิการ    
- จัดสวัสดิการผูพิการ  โดยใหมกีารสงเคราะห เดือนละ 500 บาท  
- เราคนหาผูพิการที่ตองการสงเสริมอาชพีผูพิการเปนสิ่งที่เทศบาลคนหา และสนับสนุน 

- ออกเยี่ยมผูพิการในทุกๆป ใหถุงเครื่องยังชีพ 

- ส่ิงที่อยากเห็นอยากชวย ผูพกิาร 11 ชุมชน (นอกเขตก็ไปหา อบต.) ถาอยากมีอาชีพให
ลองคิดลองเขียนขึ้นมา  เขียนเปนโครงการ  ถาเขียนไมไดไปหาผูนําชุมชน  กรรมการ
ชุมชนวาตองการแบบนี้ชวยไดอยางไร มาที่กองการศึกษาหรือสาธารณสุข  ตองการให
ชวยอาชีพ  จะใชงบประมาณเทาไร ซื้ออะไรบาง 

- ใหอยากทําอะไร เราจะพยายามหาชองทางชวยทานถาไมขดัตอกฎหมาย 

- การจัดตั้งชมรมเห็นดวยอยางยิ่ง เทศบาลยินดีใหความชวยเหลือ  อบต.มงีบประมาณ
มากในพื้นที่ทานตองใหเขามาชวยทาน  เชิญทานเหลานี้ นายก  ปลัด  หัวหนาหนวยงาน 
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มาเปนประธานหรือที่ปรึกษาคณะทํางาน  โอกาสที่จะเขาถงึและเห็นความสําคัญ เพื่อให
การเขาถึงไดมากขึ้น 

- การพิจารณางบประมาณของทองถิ่น  เทศบาลหรืออบต.ทําแผนพัฒนา แผน 3 ป โดย
ออกประชาคมหมูบานหาปญหาความตองการ เมษายน /พฤษภาคม บรรจุในแผน   
ตอนนี้เสร็จแลวเปนแผนป 51,52,53  เทศบาลบัญญัติ/ขอบญัญัติเปนขอกฏหมายจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินการ ปลายมยิ. ก.ค. รางเสร็จ เขาสภา เดือน ส.ค.  โครงการ
ของทานตองเขาแผน 3 ป  ขาราชการเอาโครงการของทานเขาสภา  สภาจะประกอบดวย 
สท./สอบต. ไปประชุมถกเถียงกันเรื่องจัดสรรงบประมาณ  ไดเทศบัญญัติที่สมบูรณใน
การจัดสรรงบประมาณประมาณ ตค. ในเดือน มิ.ย.-ก.ค. ตองสงโครงการเพื่อบรรจุเขา
เทศบัญญัติ 

- กลุมอาชีพเทศบาล  เรามีเงินพอที่จะให โอนเงินใหแลวคณะทํางานตรวจสอบ บางกลุม
ไมเบิกเงินมาใชไมทําตอ  เปนปญหามาก จงึอยูที่การจัดการของแตละกลุม  บางกลุมก็
ทะเลาะกัน บางกลุมก็ใชไมหมด  หรือไมไดใชก็จะตองสงคืน 

ผูแทนเทศบาลตําบลไพรบึง 
 การจัดตั้งชมรม 

- เปาหมายของทุกคนมีอาชีพ ไมเปนภาระแกสังคม  แตตอนนี้ตางคนตางทํา หนวยงานรัฐ
ไปสนับสนุนก็จะทําไดเฉพาะเบี้ยยังชีพ   ถาอยากจะใหภาครัฐสนับสนุนก็จะตอง
รวมกลุมรวมตวักัน 

- พิการปองกันได  ก็จะตองรวมตัวกันแลวเอาผูพิการแตละประเภทเอามาเปนตัวอยางใหดู
เพื่อไมใหทําตาม 

- ถาเปนชมรมเปนสภาผูพิการ  จุดตางๆ ก็จะเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปชวยดูแล 
ถาปองกันไดก็ไมตองเปนภาระ 

- คนที่เปนก็ตองรักษาและฟนฟ ูซึ่งมีหนวยงานที่ทําอยูแลว 
- เมื่อเปนชมรมและสภาก็จะมีคณะกรรมการมรูีปราง  พอมาถึงเรื่องอาชีพกจ็ะรูวาความ

ถนัดความเปนไปไดมันจะออกมาจากที่พวกทานทําในสภา  เปนมติของสภา  คนพรอม
เร่ืองอะไรก็จะออกมา  ถาฝกตัดผมก็จะฝกให กศน.   

- การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพียงมีคณะทํางานขึ้นมา   ใหผูรับผิดชอบคือกระทรวง
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ประเดน็ที่ไดจากเวทีเสวนาภาคีเครือขาย ครั้งที่ 1/2550 
16 พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง 

พัฒนาทรัพยากรและความมัน่คงของมนุษย  ถาไมมีเจาภาพก็เปนงานของอําเภอ แต
อาจจะมอบใหโรงพยาบาล หรอื กศน. เปนผูรับผิดชอบ 

- วิธีการทํางาน แตงตั้งคณะทํางาน  ประกอบดวยทุกฝาย  คณะทํางานดําเนินการแตงตั้ง
สภาหรือชมรม พอไดสภาแลวคณะทํางานเปนผูประสานงาน   การทํางานเปนหนาที่ของ
ทานทั้งหมดเราเปนผูประสานงาน  ถาเปนไปไดใหเกิดขึ้นเร็วที่สุด เพราะอําเภอจะรบีทํา
งบประมาณให สภาเด็กและเยาวชน มี 168 คนเราก็ไดจัดตั้งงบประมาณให เพื่อไปฝก
อาชพีตัดผม หรือทําขนม    

- ถามีฝกอาชีพไดแลวก็อาจจะมี OTOP ระดับ 5 ดาวของผูพิการ 
- เมื่อเปนสภารวมตัวกันชัดเจน ทานสามารถเสนอเรื่องของบประมาณ  อาํเภอจะทําหนาที่

ประสานให    ทุกปหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะตั้งงบประมาณให  
- สภาตั้งไมอยาก กําหนดวาจะประกอบดวยสมาชิกกี่คน ใหทานเลือกมา  แลวเลือก

คณะทํางานเชน ประธาน รองประธาน  ออกระเบียบ ขอบังคบั   
- วิธีการหาเงินเขากองทุนสภาผูพิการ เชน ทอดผาปา คนละ 1 บาท  หรือจดัโตะจีน  กจ็ะมี

เงินเขากลุมแลวทานก็นําเงินไปใชได 
ตัวแทน ที่วาการอําเภอไพรบึง 

 การสงเสริมอาชีพและการสรางงาน โดย กศน. 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการจัดการศึกษาและอาชพี   
- มีอาชีพบริการ ที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน รวมกับศูนยพฒันาฝมือแรงงาน จังหวัดศรี

สะเกษ  เรียนฟรี  วิทยากรนํามาสอนฟรี  แตทานตองจับกลุม 25 คนจัดหลักสูตรระยะสั้น  
60 ชั่วโมง  ประมาณ 10 วัน  เชน อาชพีประดิษฐดอกไม  วสัดุธรรมชาติ วทิยากรมา
อบรมใหมีวฒุบิัตร ถาฝมือดีถูกใจผานจัดหางานหรือแหลงตลาดให  ใครอยากไป
ตางประเทศก็จัดให  ดําเนินการปละ 5 กลุม  มีวิทยากรประจําอาํเภอ 5 คน  เชน กลุมทอ
ผาหม  เพาะเห็ดนางฟา เล้ียงจิ้งหรีด ตัดเย็บเส้ือผา ทอผาไหม กลุมขจัดความยากจน 
ทอเสื่อ กลุมทําไขเค็ม  กลุมทําน้ํายาลางจาน 

ตัวแทนจาก ศนูยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอไพรบึง 
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บทที่ 4 บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 

นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ”โรงพยาบาลไพรบึง อําเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ   ไดสะทอนใหเห็นถึงการรวมตัวกันของผูพิการที่นําไปสูการสรางสุขภาพ 
ผูพิการโดยมีการจัดตั้งเปนชมรม/สภาผูพิการอําเภอไพรบึง โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล  และกระบวนการพัฒนานโยบาย : เวทีเสวนาองคกรและภาคีเครือขาย 
และผูเกี่ยวของที่เปนการระดมสมองภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางสนับสนุน 
ชวยเหลือผูพิการ  องคกรและภาคี 2 กลุมหลัก ประกอบดวย  องคกรและภาคีในพื้นที่  ไดแก 
1)ผูพิการ 2) ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง 3)อสม. 4)ชุมชน/ผูนําชุมชน 5)อบต. และ  
6)คปสอ .  องคกรและภาคีนอกพื้นที่  ไดแก  1)ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  2)อํา เภอ  
3)สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย/สังคมสงเคราะห แตละองคกรและภาคี ได
แสดงถึงบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไปกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ผลจากการสังเคราะหสะทอน
ใหเห็นบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีดังกลาว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

1. องคกรและภาคีในพื้นที่   
องคกรและภาคีในพื้นที่ไดมีสวนรวมกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในเวทีประชาคมหมูบาน/

ตําบล และ กระบวนการพัฒนานโยบายในการระดมสมองภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของเพื่อหา
แนวทางสนับสนุน ชวยเหลือ โดยมีบทบาทรายละเอียดดังนี้  

1.1   ผูพิการ  
มีบทบาทในเวทีประชาคมหมูบาน/ ตําบล ในการรวมประชุม ใหขอมูล จัดตั้งชมรม 

ผูพิการ  คนหาแกนนํา/ตัวแทนชมรม เพื่อเปนแกนนําในการปฏิบัติการตางๆ และ เขารวมประชุม
ระดับตําบล และ อําเภอ  สวนดานบทบาทกระบวนการพัฒนานโยบายโดยระดมสมององคกรและ
ภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของ ผูพิการมีบทบาทเปนผูรวมประชุม  นําเสนอขอมูลปญหาและความ
ตองการ  เรียนรูภารกิจของแตละองคกร  และรวมหาแนวทางในการปฏิบัติการสนับสนุนศักยภาพ 
ผูพิการ นอกจากนี้แสดงใหเห็นพื้นที่ของผูพิการในสังคม  
 

“...รวมกลุมกันได ก็จะไดมีตัวแทน เราคิดวาเราทําได ก็อยากทํา อยากใหคนอื่นได

สิทธิอยางเบี้ยยังชีพแบบที่เราได ก็จะลองทําดู…...ที่สมัครใจทํางานประธานชมรม 



 
กรณีศึกษา 134 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

ผูพิการในหมูบานเพราะคิดวา  ตัวเองไมมีภาระอะไรก็ดูแลตนเองกับดูแลแม  ชวย

ตัวเองได  เวลาไประชุมก็ขับรถไปเองได  คนอื่นถาอายุมากก็ไปไมได...” 
อลิต  เสาวัง, ประธานชมรมผูพิการบานสนวน, บานผูพิการ,  

16 พฤษภาคม 2550 
 

“...อยากใหลูกเขาโรงเรียน เรียนรวมกับเด็กคนอื่น แตก็เขาใจครูนะ เคาก็อยากใหนอง

เกดมาเขาเรียนเหมือนกัน แตลูกเราซน เคาดูไมไหว เลยตองออกมากอน แมสอนเอง

ก็ได คอยหาทางใหม” 

มารดาของเดก็หญิงเกด มีอาการ Down’ syndrome,  
หองประชมุโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 

 
“...อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง   ถารวมกลุมใหเขมแข็ง 

การที่ของบสนับสนุนเพื่อพัฒนาชมรม   หนวยงานอื่นๆ ก็จะใหการสนับสนุน...” 
ณรงค  แกวเกิด, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย หองประชุมโรงพยาบาล

ไพรบึง,  
17 พฤษภาคม 2550 

 
“...ชมรมผูพิการคุยกันวาจะมีการประชุมกันเองทุก 2 เดือน ครั้งที่ 2 เพิ่งประชุมไป

เดือนเมษายน ซึ่งคุณรินไดทําหนังสือเชิญทาน นายก อบต. สอบต.และประธานสภา 

อบต. เจาหนาที่ สอ. ผูนําชุมชน และสมาชิกผูพิการมาเขารวมประชุมดวยเพื่อหา

แนวทางการดําเนินงาน ความตองการของชมรมคือ ตองการให อบต. ชวยสนับสนุน

ทุนในการจัดประชุมในสวนของคาอาหาร อุปกรณตางๆ สวนการจัดกิจกรรมและการ

จัดการกับเงินกองทุนนั้นยังไมไดคุยกัน วาจะทําอะไรอยางไร...”  

สนทนากลุมผูพิการและผูเกีย่วของ,โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 

“...วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ไดมีการรวมกันเพื่อประชุมจัดตั้งชมรม  เพราะเห็นวา

บานเรามีคนพิการหลายคน ตองการที่จะชวยเหลือกัน...ผูที่มาประชุมประกอบดวย 

ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  ประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  อสม.   

ผูพิการ และผูดูแล  ผลการเลือกก็ไดนางสาวอลิต  เสาวัง เปนประธานชมรมผูพิการ

ของบานสนวน  และมีนายสําอาง เสนครามเปนรองประธาน...”  
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“...ตองการใหเทศบาลไดเขามาชวยเหลือ เชน การใหทุนหรือสนับสนุนในการทํา

กิจกรรม หรือการใหเบี้ยยังชีพแกคนพิการเพราะตอนนี้บางคนก็ได บางคนก็ไมได...” 

“...ผูพิการสวนใหญเปนผูสูงอายุ การทํางานอาจจะทําไมได นาจะจัดใหมีเบี้ยยังชีพ 

ถึงแมวาจะไดไมเยอะก็ยังดี...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

“...พิการจากอุบัติเหตุ การประกอบอาชีพก็ทําไดยาก ไมมีทุน...ทําอยางไรจะชวยคน

พิการไมเปนภาระของสังคม...…การจัดอาชีพจะตองแตกตางกันไปตามความ

เหมาะสม เพราะบางคนพิการแขนขา สายตา...” 
ไพรวัลย  แกวกัญหา, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
 

“...อาชีพที่สนใจเชน ตัดผม ทํางานฝมือ อาชีพอื่นๆอยากไดลอตเตอรี่ กูเงินไปซื้อ

ลอตเตอรี่เพราะบางคนเดินไดแตทํางานไมคลอง   อยูบานไมมีอะไรทํา ทําแตนาบาง

ปไมไดบางปแลงบางปน้ําทวม...ไปตางจังหวัดก็ไมไดเพราะตองดูแลลูก อยากกูเงนิให

แฟนมาชวยขายของ...อยากลองฝกงานแลวเอาไปทําที่บาน  เล้ียงลูกดวย...” 
ยืน  ศรัทธา, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครอืขาย โรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
 

1.2   ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง   
เปนผูมีบทบาทเปนผูเร่ิมคิดการพัฒนานโยบายเพื่อผูพิการ เปนเจาภาพใหมีเวที

ประชาคมหมูบาน/ ตําบล  และเวทีเสวนาระดมสมององคกรและภาคี เครือขายและผูเกี่ยวของ  มี
บทบาทในเวทีประชาคมหมูบาน/ ตําบล  เปนผูประสานงาน เอื้ออํานวย ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้ง 2 เวที  เปนผูรวมประชุม นําเสนอขอมูลการดูแล ปญหาความตองการที่ไดคนหาเบื้องตน
จากผูพิการระดับหมูบาน/ตําบล เสนอเวทีระดมสมององคกรและภาคี เครือขายและผูเกี่ยวของ   
รวมจัดทําแผนสนับสนุนชมรม/ สภาผูพิการตามภารกิจหนาที่ ไดแก การจัดบริการสุขภาพ  การ
ตรวจคัดกรองและขึ้นทะเบียนผูพิการ  ประสานงานสงตอการใหความชวยเหลือผูพิการ  นอกจากนี้
มีสวนรวมหาแนวทางชวยเหลือกับองคกรและภาคีที่เกี่ยวของอื่นๆ   
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“...การประสานงานกับอบต.  ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลประชาชนในหมูบาน  

ใหการสนับสนุนการดูแลโดยที่พยาบาลเมื่อทราบวาผูพิการตองการเสริมศักยภาพ

ดานใด  จากนั้นดําเนินการสงตอใหแตละหนวยงานที่ รับผิดชอบในประเด็นที่

เกี่ยวของกับผูพิการ  และเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับสุขภาพ ตามปญหาและความตองการ  

ไดแก การศึกษา  และอาชีพ  ตองมีความรวมมือจาก  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  

และ กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงมนุษย...” 

สนทนากลุมผูปฏิบัติ, ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

“...จะไดรับการตรวจสุขภาพผูพิการที่โรงพยาบาลอยูแลว แตไมไดไปบอยตนเองไปไม

สะดวก ปนี้ก็เลยตรวจที่ประชาคมหมูบานแทน ...” 

สุวรรณ คุมเสา, ผูพิการ, บานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

1.3   ชุมชน/ผูนําชุมชน   
มีบทบาทของผูรวมปฏิบัติการซึ่งมีบทบาทภารกิจที่ไดปฏิบัติกอนการพัฒนานวัตกรรม

ซึ่งเปนพื้นฐานที่ตอเนื่องถึงบทบาทที่ปรากฏในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เมื่อกลาวถึงปฏิบัติการ
กอนหนาการพัฒนานวัตกรรมซึ่งผูนําชุมชนมีบทบาทปฏิบัติการสํารวจคนหาผูพิการ  รับรู
สถานการณผูพิการในพื้นที่รับผิดชอบ  รวมคัดเลือกผูพิการที่ควรไดรับเบี้ยยังชีพ ถุงยังชีพ   แจง
ขอมูลขาวสาร  ดูแลชวยเหลือเมื่อมีการเจ็บปวยพรอมนําสงรักษาหนวยบริการสุขภาพ  เมื่อมีการ
พัฒนานวัตกรรมฯ ชุมชน/ผูนําชุมชน ยังคงปฏิบัติการในบทบาทที่มีอยูเดิมนอกจากนี้ยังปฏิบัติการ
บทบาทที่เพิ่มขึ้นในเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล  ในการรวมประชุม  รับรูปญหาความตองการ  รวม
เปนสมาชิกชมรมผูพิการ   คนหา/รวมเปนแกนนําแกนนําผูพิการ   และรวมหาแนวทางการดูแลที่
ตอบสนองปญหาความตองการจากผูพิการ     
 

“...เปนผูนําชุมชนก็ชวยแจงขาวสารใหผูพิการ  หรือไปเยี่ยมเยือน สอบถาม และ

ชวยเหลือดูแลเพราะอยูคุมบานเดียวกัน...” 

“...นายทิม ผูปวยพิการทางจิต เคยมีอาการคลุมคลั่ง ครอบครัวพิการกันหมด 

ชาวบานและ อสม.จึงตองมาชวยกัน เมื่อกอนตอนที่ยังไมมีรถพยาบาล สวนใหญก็จะ

เปนพอสําอางนําสงโรงพยาบาลแตตอนนี้มีรถพยาบาลแลว ทางอสม.ก็จะชวยโทรหา

หมอขอรถพยาบาลมารับ...” 
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“...นายสําอางเปนคนชอบชวยคนอื่น  ที่บานมีรถ 2 คัน  เวลาที่ใครเจ็บปวยตองการ

ใชรถก็ยินดีที่จะพาไปสงโรงพยาบาล ถาคนที่มาบอกเปนคนจน ไมมีเงินก็เห็นใจเขา

พาไปฟรีๆก็มี  สวนใหญผูที่มารองขอก็จะใหคาน้ํามันเวลาพาไปสง...” 

“...การดูแลชวยเหลือผูพิการ  มีทั้งผูพิการที่พิการไมมากก็สามารถชวยเหลือตนเองได   

แตถาชวยเหลือตนเองไมไดก็มีญาติพี่นองในครอบครัวเปนคนดูแล  แตถาไมมีจริงๆ 

ชุมชนก็ใหการชวยเหลือ...ตัวอยางยายมี  มีลูก 8 คน ตายไป 2 คน  บานที่กําลังสราง

ก็ยังไมเสร็จ แตมีไมเปนของตนเอง บานที่อยูก็จะพังสภาพไมดี   ลูกที่อยูดวย 2 คนก็

พิการ คนหนึ่งก็พิการสมอง  คนหนึ่งก็พิการขา  และมีหลานที่กําลังเรียนหนังสือ  

ชาวบานเห็นก็เลยไดไปชวยกันทําฝาบานให...” 

     สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 
“...กรรมการชุมชน ผูใหญบานเวลามีเร่ืองจะแจงใหทราบ ก็จะประสานมากับ

กรรมการชุมชน...” 

อลิต  เสาวัง,  ผูพิการ, บานผูพิการ, 16 พฤษภาคม 2550 
 
“...เมื่อปที่แลวบานนายชาติผูพิการไฟไหม ชาวบานก็มาชวยกันดับไฟ และประชุม

หมูบานกันหาทางชวยเหลือนายชาติ ชาวบานก็ยินดีบริจาคเงินบานละ 100 บาทมา

เปนเงินชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยของหมูบาน เพื่อนํามาสรางบานใหนายชาติ และ

เกนคนมาชวยกันสรางบานชั่วคราวใหกอน บานหลังใหมตอนนี้ยังไมไดสรางเลย…” 

การสนทนากลุม อสม., ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

1.4   อสม.  

เปนภาคีที่เปนกลุมในหมูบานอีกกลุมหนึ่งที่ใกลชิดผูพิการ ไดปฏิบัติการรวมกับหนวย
บริการสุขภาพมาเปนระยะเวลายาวนาน และเปนผูที่เปนที่รูจักของประชาชนหรือผูพิการในหมูบาน
ในการเปนที่พึ่งดานตางๆ  ดังนั้นบทบาทของ อสม. ในการสรางสุขภาพผูพิการจึงมีทั้งบทบาทกอน
การพัฒนานวัตกรรม ตอเนื่องถึงขณะปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม  กอนพัฒนานวัตกรรม อสม. มี
บทบาท สํารวจคนหาผูพิการ ดูแลใหคําปรึกษา และแจงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  เมื่อปฏิบัติการ
พัฒนานวัตกรรมยังคงปฏิบัติบทบาทดังกลาวตอเนื่องและไดมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในการเขารวมเวที
ประชาคมหมูบาน/ตําบล ในการจัดตั้งชมรมผูพิการคนหาแกนนําผูพิการ  คนหาปญหาความ
ตองการ  รับรูปญหาความตองการพรอมทั้งรวมหาแนวทางการดูแลผูพิการ   
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“...เปน อสม.มาประมาณ 2 ป  บทบาทของ อสม.ในการดูแลผูพิการสวนใหญจะทํา

หนาที่ชี้แจงแนะนําวาผูพิการมีสิทธิในการรักษาอะไรบาง บางครั้งก็ชวยในการ

เดินเรื่องเพื่อขึ้นทะเบียนผูพิการ......สวนใหญผูพิการที่เดินไมได  หรือไปเองไมได 

ประธาน อสม. ก็จะเปนคนไปเดินเรื่องขึ้นทะเบียนผูพิการให...” 
สุพิน  ผิวงาม,  อสม.บานติว้, หองประชมุโรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
 

“...ปกติก็ดูแลผูพิการเหมือนประชาชนทั่วไปๆ อยูแลว  แตละคนก็จะมีลูกบานที่ตอง

ดูแลเปนคุม คุมละ 10-20 หลังคาเรือน  แตในสวนผูพิการจะชวยกันดูแลเพราะมี 

ผูพิการแค  13 คน อสม. ทุกคนรูจักผูพิการในหมูบานหมด หนาที่ที่เพิ่มมาคือชวย

แนะนําใหขอมูลเร่ืองการตรวจสุขภาพผูพิการที่โรงพยาบาล/ที่ประชาคมหมูบาน 

ขอมูลดานการเจ็บปวย ใหคําปรึกษากับญาติและผูพิการในการดูแลตนเองเรื่องการ

ฝกกลามเนื้อ การเดิน การแนะนําอาชีพเสริม ใหกําลังใจ และเปนที่ปรึกษาในเรื่อง

ความเปนอยู การใชยา ชวยใหขอมูลและพาผูพิการไปจดทะเบียนผูพิการที่

โรงพยาบาลไปเยี่ยมบานรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาล..” 

“...กิจกรรมที่ อสม.ชวยในงานผูพิการที่ผานมา คือ การสํารวจคนหารายชื่อผูพิการใน

หมูบานแลวสงขอมูลใหโรงพยาบาลและการสํารวจความตองการกายอุปกรณ ฝก

อาชีพ ศึกษาตอ...” 

“...เวลามีตรวจสุขภาพที่ประชาคมหมูบาน อสม.ก็จะมาชวยจัดสถานที่ประชาสมัพนัธ 

ตามผูปวยและชาวบานมา ชวยชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต ลงขอมูล...”  

สนทนากลุม อสม., ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

1.5   องคการปกครองสวนทองถิ่น (อบต. /เทศบาล)   
มีบทบาทใหการดูแลผูพิการมากอนการพัฒนานวัตกรรมในดานการดูแลชวยเหลือเบี้ย

ยังชีพ ถุงยังชีพ  ใหการชวยเหลือสนับสนุนทุนดําเนินการอาชีพ (ไมชัดเจน)  เมื่อปฏิบัติการพัฒนา
นวัตกรรมไดมีบทบาทในเวทีประชาคมหมูบานในการรวมรับรูปญหาและความตองการ  สนับสนุน
ใหความชวยเหลือการจัดตั้งชมรม  และสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูพิการ  นอกจากนี้ยังมีบทบาทใน
การระดมสมององคกรและภาคีเครือขาย ที่สะทอนความชัดเจนของการสนับสนุนชวยเหลือผูพิการ  
โดยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับองคกรและภาคีที่เกี่ยวของ สนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของ
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ชมรม/สภาผูพิการ  และรวมกับชมรม/สภาผูพิการเพื่อหาแนวทางในการดูแลชวยเหลือผูพิการ  
รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการดูแลชวยเหลือผูพิการ นอกจากนี้ยังมี
บทบาทในการประสานงานไปยังหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือผูพิการ  หาแนวทาง
สนับสนุนใหความชวยเหลือตามปญหาความตองการของผูพิการเปนหลัก  ตัวอยางเชน การสงเสริม
อาชีพ  ตลอดจนการผลักดันชมรมผูพิการสูการจัดทําแผนงาน 3 ป   

 
“...ในชวงวันสําคัญอยางเชน วันพอ หรือวันแม เทศบาลก็จะมีหนังสือมาหาให

คณะกรรมการชุมชนเปนผูคัดเลือกรายชื่อผูที่จะไปรับถุงยังชีพจากเทศบาล  

กรรมการหมูบานก็จะประชุมและคัดเลือกคนจนที่ขัดสนสวนใหญก็เปนผูพิการที่ไดไป

รับถุงยังชีพ...” 

“...การชวยเหลือผูพิการของเทศบาลไพรบึงก็มีการจัดเบี้ยยังชีพ เดือนละ 500 บาท 

ซึ่งเริ่มใหเมื่อเดือนมีนาคมนี้ ผูพิการในหมูบานที่ไดเบี้ยยังชีพมี 2 คน คือ ด.ญ.ญาติกา 

และนางสาวอลิต  สวนผูพิการบางคนยังไมไดเบี้ยยังชีพในฐานะผูพิการ แตมีไดเบี้ย

ยังชีพในฐานะผูสูงอายุแทน...ในชวงวันสําคัญอยางเชน วันพอ หรือวันแม เทศบาลก็

จะมีหนังสือมาหาใหคณะกรรมการชุมชนเปนผูคัดเลือกรายชื่อผูที่จะไปรับถุงยังชีพ

จากเพทศบาล  กรรมการหมูบานก็จะประชุมและคัดเลือกคนจนที่ขัดสนสวนใหญก็

เปนผูพิการที่ไดไปรับถุงยังชีพ...” 

 สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 

 “...ชมรมผูพิการคุยกันวาจะมีการประชุมกันเองทุก 2 เดือน ครั้งที่ 2 เพิ่งประชุมไป

เดือนเมษายน ซึ่งคุณรินไดทําหนังสือเชิญทาน นายกอบต. สอบต.และประธานสภา

อบต. เจาหนาที่ สอ. ผูนําชุมชน และสมาชิกผูพิการมาเขารวมประชุมดวยเพื่อหา

แนวทางการดําเนินงาน ความตองการของชมรมคือ ตองการให อบต.ชวยสนับสนุน

ทุนในการจัดประชุมในสวนของคาอาหาร อุปกรณตางๆ สวนการจัดกิจกรรมและการ

จัดการกับเงินกองทุนนั้นยังไมไดคุยกัน วาจะทําอะไรอยางไร...”  

“...ในสวนของอบต.นั้น ทานนายกยินดีสนับสนุนแตขอใหเขียนเปนโครงการของ

ชมรมฯ มาแนะนําวาใหเขียนสงมาเร็วๆ ภายในเดือน มิย.นี้จะไดทันเขาขอบัญญัติ...” 

“...สวัสดิการอื่นๆที่ไดรับ เชน การไดรับแจกขาวสารอาหารแหง ขาวของเครื่องใช

อุปโภคบริโภคจากเทศบาล...” 

สนทนากลุมผูพิการและผูเกีย่วของ,โรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
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“...ตอนนี้ไดเบี้ยยังชีพจากเทศบาลประธานกรรมการหมูบานเปนคนสงชื่อไปให

เทศบาลพิจารณา ไดรับเบี้ยยังชีพ รับมาประมาณ 7 เดือนแลว ไดเดือนละ 500 

บาท...ตอนรับเงินก็ตองไปรับเองที่เทศบาล...” 

อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, ศาลาประชมคมบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 

1.6   คณะกรรมการประสานงานสาธารณอําเภอ (คปสอ.)   
มีบทบาทปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม  รวมรับรูปญหาและความ

ตองการของผูพิการ  จัดทําแผนสนับสนุนการดูแลสุขภาพ และรวมสนับสนุนใหความชวยเหลือ
ชมรม/สภาผูพิการ  
 

2. องคกรและภาคีนอกพื้นที่    
มีบทบาทภารกิจในการสนับสนุนชวยเหลือที่มีการประสานงานจากองคกรและภาคีในพื้นที่ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน     

มีบทบาทรวมรับรูปญหาและความตองการของผูพิการ   สนับสนุนภารกิจและกิจกรรม
ของชมรม/สภาผูพิการ  และรวมกับชมรม/สภาผูพิการเพื่อหาแนวทางในการดูแลชวยเหลือผูพิการ  
หาแนวทางสนับสนุนและใหความชวยเหลือแนะนําใหความรูผูพิการ/ ผูดูแลใหไดรับการสงเสริม
อาชีพ หรือดานการฝกอาชีพ  การศึกษาตอ 

 
“...เรามีอาชีพบริการทาน วันนี้เรามีอาชีพใหมชีวิตใหมใหทาน  ที่ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียน รวมกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ......เรียนฟรี  วิทยากร

นํามาสอนฟรี  แตทานตองจับกลุม 25 คน จัดหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง  

ประมาณ 10 วัน  เชน อาชีพประดิษฐดอกไม  วัสดุธรรมชาติ วิทยากรมาอบรมใหมี

วุฒิบัติ  ถาฝมือดีถูกใจผานจัดหางานหรือแหลงตลาดให...ดําเนินการปละ 5 กลุม  มี

วิทยากรประจําอําเภอ 5 คน  เชน กลุมทอผาหม  เพาะเห็ดนางฟา เล้ียงจิ้งหรีด  

ตัดเย็บเส้ือผา ทอผาไหม กลุมขจัดความยากจนทอเสื่อ กลุมทําไขเค็ม  กลุมทําน้ํายา

ลางจาน...” 
คุณพิสมัย  จุฬารี, ตัวแทนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 



 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 141 

 

2.2   อําเภอ   
มีบทบาทในการประสานความรวมมือขององคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการดูแล

ชวยเหลือผูพิการที่อยูในพื้นที่  พรอมทั้งมีบทบาทสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของชมรม/สภา 
ผูพิการ  และรวมกับชมรม/สภาผูพิการเพื่อหาแนวทางในการดูแลชวยเหลือผูพิการ  รวมทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการดูแลชวยเหลอืผูพิการ    

 
“...การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพียงมีคณะทํางานขึ้นมาใหผูรับผิดชอบคือกระทรวง

พัฒนาทรัพยากรและความมั่งคงของมนุษย  ถาไมมีเจาภาพก็เปนงานของอําเภอ แต

อาจจะมอบใหโรงพยาบาลหรือ กศน. เปนผูรับผิดชอบ......วิธีการทํางาน แตงตั้ง

คณะทํางาน  ประกอบดวยทุกฝาย  คณะทํางานดําเนินการแตงตั้งสภาหรือชมรม พอ

ไดสภาแลวคณะทํางานเปนผูประสานงาน   การทํางานเปนหนาที่ของทานทั้งหมดเรา

เปนผูประสานงาน  ถาเปนไปไดใหเกิดขึ้นเร็วที่สุด เพราะอําเภอจะรีบทํางบประมาณ

ให...” 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง, 

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 

2.3   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
มีบทบาทในการประสานความรวมมือขององคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการดูแล

ชวยเหลือผูพิการ  จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/สภาผูพิการ  ใหความชวยเหลือ  ใหขอมูลสิทธิ
ผูพิการ สนับสนุนกายอุปกรณ เบี้ยยังชีพผูพิการ เงินกูเพื่อการประกอบอาชีพ  
 

“...แตกอนการทํางานดานผูพิการก็แยกกันทําโรงพยาบาลก็ทํางานดานสุขภาพดูแล

รักษา  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ก็ดูแลดานการศึกษาและอาชีพ  งานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยก็ดูแลจัดหาแหลงฝกอาชีพ  การหาอุปกรณ 

เครื่องมือชวยเหลือผูพิการ  อบต./เทศบาลก็สนับสนุนงบประมาณดานตางๆ  พอมา

เร่ิมนโยบายจาก สปสช. ก็เร่ิมทํางานรวมกันมีการประสานงานเรื่องการตรวจคัดกรอง  

การขึ้นทะเบียน   และการชวยเหลือรวมกัน...เกิดเจาภาพ เกิดเวทีพูดคุยกัน 

โรงพยาบาลก็เปนเจาภาพในการดําเนินการจัดประชุม อบรมใหความรูในดานตางๆ 

เชน การตรวจคัดกรองผูพิการในชุมชน  จัดใหสําหรับ เจาหนาที่สาธารณสุข   ผูนํา
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ชุมชน  และอสม. โดยเชิญผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

มาเปนวิทยากร...” 
สุขเกษม  เรืองนุช, ผอ.โรงพยาบาลไพรบึง, หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง,  

17 พฤษภาคม 2550 
 
“...การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพียงมีคณะทํางานขึ้นมา   ใหผูรับผิดชอบคือ

กระทรวงพัฒนาทรัพยากรและความมั่งคงของมนุษย  ถาไมมีเจาภาพก็เปนงานของ

อําเภอ แตอาจจะมอบใหโรงพยาบาลหรือ กศน. เปนผูรับผิดชอบ…” 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง, 

เวทีเสวนาภาคีเครือขาย หองประชุมโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 

จากการพัฒนานวัตกรรม “มหกรรมสรางสุขภาพคนพิการ” โรงพยาบาลไพรบึง  
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไดสะทอนบทบาทองคกรและภาคีที่เกี่ยวของ ไดแก องคกรและภาคี
ในพื้นที่ และนอกพื้นที่ สรุปดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีจากการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพผูพิการ  

 
กิจกรรม 

องคกรและภาคี เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล กระบวนการสรางนโยบาย  

 ในชุมชน   
- ผูพิการ o ใชรวมประชุม 

o ใหขอมูล 

o จัดต้ังชมรมผูพิการ หาแกนนํา/ตัวแทนชมรม
เขารวมประชุมระดับตําบล ระดับอาํเภอ 

• ใหขอมูลปญหาและความตองการ 
• รวมประชุม แสดงความคิดเห็น 

• เรียนรูภารกิจของแตละองคกร 
• รวมกันหาจุดยืนในสังคม 

- โรงพยาบาลไพรบึง/  
  ศูนยสขุภาพชุมชน  

• รวมประชุม ใหขอมูล เสนอปญหา 
• ประสานความชวยเหลอื 

• ประสานงาน สงตอ 

• หาแนวทางการดูแล 

• จัดบริการสุขภาพ  
• ตรวจคัดกรองและขึ้นทะเบียนผูพิการ 
• ประสานความชวยเหลอื 

• หาแนวทางชวยเหลือ 

• รวมจัดทําแผนสนบัสนุนชมรมผูพิการ/
สภาผูพิการ 
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กิจกรรม 

องคกรและภาคี เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล กระบวนการสรางนโยบาย  

- อสม.  • สํารวจคนหาผูพิการ ปญหาและความ
ตองการ  

• ติดตามเยี่ยมบาน ใหความรู ดูแลชวยเหลือ 
• สงตอ 
• แจงขอมูลขาวสาร 
• รวมหาแนวทางการดูแล 

 

- ชุมชน/ผูนําชุมชน  • รวมรับรูปญหา ความตองการ 
• สํารวจคนหาผูพิการ 
• หาแกนนํา รวมชมรมผูพิการ 
• แจงขอมูลขาวสาร 
• ดูแลชวยเหลอื สงตอ 
• ประสานความชวยเหลอื 
• รวมหาแนวทางการดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เทศบาล/อบต. • รวมรับรูปญหาและความตองการ 
• สนับสนุนใหความชวยเหลอืการจดัต้ังชมรม 
• สนับสนุนกจิกรรมชมรม 

• จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/สภา
ผูพิการ 

• แนวทางสนับสนนุและใหความ
ชวยเหลอื 

• สงเสริมอาชีพ 
• ประสานงาน 

- คปสอ.  • รวมรับรูปญหาและความตองการของ 
ผูพิการ 

• จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/สภา
ผูพิการ 

• แนวทางสนับสนนุและใหความ
ชวยเหลอื 

 นอกพื้นที ่   
- กศน.  • รวมรับรูปญหาและความตองการของ 

• ผูพิการ 
• จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/ 
     สภาผูพิการ 
• แนวทางสนับสนนุและใหความ

ชวยเหลอื 
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กิจกรรม 

องคกรและภาคี เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล กระบวนการสรางนโยบาย  

• แนะนําใหความรูผูพิการ/ผูดูแลดาน
การฝกอาชีพ การศึกษาตอสงเสริม
อาชีพ 

-อําเภอ  • รวมรับรูปญหาและความตองการของ 
     ผูพิการ 
• จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/สภา

ผูพิการ 
• แนวทางสนับสนนุกิจกรรมชมรมและ

ใหความชวยเหลือ 

• ประสานความชวยเหลอื 

• เปนที่ปรึกษา 
-พม. /สังคมสงเคราะห  • รวมรับรูปญหาและความตองการของ 

     ผูพิการ 
• จัดทําแผนสนับสนุนชมรมผูพิการ/สภา

ผูพิการ 
• แนวทางสนับสนนุและใหความ

ชวยเหลอื 

• ใหขอมูลสิทธิผูพิการ  
• สนับสนุนกายอปุกรณ เบี้ยยังชีพ 

ผูพิการ เงินกูเพ่ือการประกอบอาชพี  
• ประสานความชวยเหลอื 
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 

จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “มหกรรมสรางสุขภาพผูพิการ” 
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  ไดสะทอนใหเห็นเงื่อนไข 
และแหงความสําเร็จ 2 ประการ ไดแก 1) ศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพ  และ 2) การเชื่อม
ประสานการทํางานรวมกันขององคกรและภาคี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ศักยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพ   
การดูแลสุขภาพชุมชนของเครือขายศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลไพรบึง เปนปฏิบัติการ

ตอเนื่องจากการคนหาและคัดกรองผูพิการ จากประสบการณการทํางานการดูแลสุขภาพผูพิการ จึง
เห็นความเปนอยูรวมกันในชุมชนของสุขภาพผูพิการ เห็นศักยภาพของเครือขายองคกรชุมชนใน
พื้นที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือผูพิการ เปนแรงผลักดันใหผูพิการ ซึ่งเปนบุคคลที่ผานประสบการณ
ชีวิตที่สูญเสีย และมีความรูสึกที่ดอยโอกาสทางสังคม มีการดําเนินชีวิตในชุมชนไดอยางกลมกลืน 
ในสังคม วัฒนธรรมเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธตอกัน การถายทอดความรูสึกของผูพิการกับเพื่อน
บานในชุมชน การชวยเหลือเกื้อกูลในการดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดจนในยามเดือดรอน  และการ
เจ็บปวย  จึงสะทอนการพัฒนาการดูแลสุขภาพผูพิการที่เห็นวาปจจัยเงื่อนไขดานศักยภาพชุมชนมี
ความสําคัญ ในการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมขององคกรและภาคีในพื้นที่  
 

“...คนในหมูบานในคุมบานก็รูจักกันดี  ใครบางที่พิการก็รูกันหมด สวนหนึ่งก็เพราะ

คนสวนใหญเปนญาติพี่นองกัน   นามสกุลเดียวกันมีเยอะ...” 

“...เหตุผลที่ที่ประชุมไดเลือกนางสาวอลิตเปนประธานชมรมผูพิการในหมูบาน  เพราะ

เปนคนมีความสามารถ  เขียนหนังสือไดเร็ว   เวลาไปประชุมก็จะตองพูดไทยได  

 ฟงได พูดได เขียนได  มีรถสวนตัวไปเองได...” 

“...นายสําอางเปนคนชอบชวยคนอื่น  ที่บานมีรถ 2 คัน  เวลาที่ใครเจ็บปวยตองการ

ใชรถก็ยินดีที่จะพาไปสงโรงพยาบาล ถาคนที่มาบอกเปนคนจน ไมมีเงินก็เห็นใจเขา

พาไปฟรีๆก็มี  สวนใหญผูที่มารองขอก็จะใหคาน้ํามันเวลาพาไปสง...” 

“...การดูแลชวยเหลือผูพิการ  มีทั้งผูพิการที่พิการไมมากก็สามารถชวยเหลือตนเองได   

แตถาชวยเหลือตนเองไมไดก็มีญาติพี่นองในครอบครัวเปนคนดูแล  แตถาไมมีจริงๆ 

ชุมชนก็ใหการชวยเหลือ...ตัวอยางยายมี  มีลูก 8 คน ตายไป 2 คน  บานที่กําลังสราง



 
กรณีศึกษา 146 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

ก็ยังไมเสร็จ แตมีไมเปนของตนเอง บานที่อยูก็จะพังสภาพไมดี   ลูกที่อยูดวย 2 คนก็

พิการ คนหนึ่งก็พิการสมอง  คนหนึ่งก็พิการขา  และมีหลานที่กําลังเรียนหนังสือ  

ชาวบานเห็นก็เลยไดไปชวยกันทําฝาบานให...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคม บานสนวน, 15 พฤษภาคม 2550 
 

“...อยากจะรวมกลุมสรางเปนเครือขายผูพิการอําเภอไพรบึง   ถารวมกลุมใหเขมแข็ง 

การที่ของบสนับสนุนเพื่อพัฒนาชมรม   หนวยงานอื่นๆ ก็จะใหการสนับสนุน...” 
ณรงค  แกวเกิด, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคเีครือขาย โรงพยาบาลไพรบึง,  

16 พฤษภาคม 2550 
 

“...วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ไดมีการรวมกันเพื่อประชุมจัดตั้งชมรม  เพราะเห็นวา

บานเรามีคนพิการหลายคน  ตองการที่จะชวยเหลือกัน...ผูที่มาประชุมประกอบดวย 

ผูนําชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  ประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  อสม.   

ผูพิการ และผูดูแล ผลการเลือกก็ไดนางสาวอลิต เสาวัง เปนประธานชมรมผูพิการ

ของบานสนวน และมีนายสําอาง  เสนครามเปนรองประธาน...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, 16 พฤษภาคม 2550 
 
“...อาชีพที่สนใจเชน ตัดผม  ทํางานฝมือ   อาชีพอื่นๆอยากไดล็อตเตอรรี่ กูเงินไป

ซื้อล็อตเตอรี่เพราะบางคนเดินไดแตทํางานไมคลอง   อยูบานไมมีอะไรทํา ทําแตนา

บางปไมไดบางปแลงบางปน้ําทวม...ไปตางจังหวัดก็ไมไดเพราะตองดูแลลูก  อยากกู

เงินใหแฟนมาชวยขายของ...อยากลองฝกงานแลวเอาไปทําที่บาน  เล้ียงลูกดวย...” 
ยืน  ศรัทธา, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครอืขาย โรงพยาบาลไพรบึง, 

16 พฤษภาคม 2550 
 
“...พิการจากอบุัติเหตุ   การประกอบอาชพีกท็ําไดยาก  ไมมีทุน...ทําอยางไรจะชวย

คนพิการไมเปนภาระของสังคม...การจัดอาชพีจะตองแตกตางกันไปตามความ

เหมาะสม เพราะบางคนพิการแขนขา  สายตา...” 

ไพรวัลย  แกวกัญหา, ผูพิการ, เวทีเสวนาภาคีเครือขาย, 16 พฤษภาคม 2550 
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2. การเชื่อมประสานการทํางานรวมกันขององคกรและภาคี 
การพัฒนานวัตกรรมสรางสุขภาพผูพิการ ตองอาศัยการทํางานรวมกันระหวางองคกรและ

ภาคีในพื้นที่ และ นอกพื้นที่ เนื่องจากการดูแลผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการสนับสนุนให
การชวยเหลือเพื่อใหเปนบุคคลที่มีโอกาสในสังคมตองอาศัยองคกรและภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวของ ทั้ง
ดานการฟนฟูดานการแพทย  การศึกษา อาชีพ และสังคม ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนั้นการเชือ่ม
ประสานขอมูลของผูพิการใหองคกรและภาคีไดรับทราบ โดยการใชเวทีเสวนาเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูขอมูลซึ่งกันและกัน  พรอมทั้งการรวมคิดหาแนวทางดําเนินการพัฒนาการดูแลผูพิการใหมี
การจัดตั้งสภาผูพิการ เพื่อใหเกิดการรวมกลุมผูพิการ เปนพื้นที่สําหรับใหตัวแทนผูนําเสนอความ
ตองการพัฒนาศักยภาพตนเอง  นอกจากนี้เปนเครื่องมือสําหรับผูพิการในการขอรับการสนับสนุน
จากองคกรและภาคีที่เกี่ยวของ ตามปญหาและความตองการดานตางๆ   ซึ่งในดานองคกรและภาคี
ที่ทํางานในการดูแลผูพิการ  คือ อําเภอ ใหการสนับสนุนการสรางสภาผูการ  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาดานสังคม  อาชีพ  กระทรวงศึกษา รวมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพดาน
อาชีพ โรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพดานรางกายฟนฟูทางการแพทย และ ตัวแทนผูพิการ  เพื่อให
องคกรและภาคีการปฏิบัติการเชื่อมประสานการทํางานรวมกันในพัฒนาศักยภาพผูพิการให
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี   

 
“...แตกอนการทํางานดานผูพิการก็แยกกันทําโรงพยาบาลก็ทํางานดานสุขภาพดูแล

รักษา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ก็ดูแลดานการศึกษาและอาชีพ งานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยก็ดูแลจัดหาแหลงฝกอาชีพ  การหาอุปกรณ เครื่องมือ

ชวยเหลือผูพิการ  อบต./เทศบาลก็สนับสนุนงบประมาณดานตางๆ  พอมาเริ่ม

นโยบายจาก สปสช. ก็เร่ิมทํางานรวมกันมีการประสานงานเรื่องการตรวจคัดกรอง  

การขึ้นทะเบียน   และการชวยเหลือรวมกัน...เกิดเจาภาพ เกิดเวทีพูดคุยกัน 

โรงพยาบาลก็เปนเจาภาพในการดําเนินการจัดประชุม อบรมใหความรูในดานตางๆ 

เชน การตรวจคัดกรองผูพิการในชุมชน จัดใหสําหรับ เจาหนาที่สาธารณสุข   ผูนํา

ชุมชน  และอสม. โดยเชิญผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

มาเปนวิทยากร...” 
สุขเกษม  เรืองนุช, ผูอํานวยการโรงพยาบาลไพรบึง,โรงพยาบาลไพรบึง, 

17 พฤษภาคม 2550 
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“...เทศบาลมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะดูแลผูพิการ...ในเขตเทศบาลมีการสํารวจ 

ผูพิการ พบวามีทั้งหมด  76 คน และไดการจัดสวัสดิการสําหรับผูพิการ  โดยการ

สงเคราะหเดือนละ 500 บาท ในรายที่ชวยเหลือตนเองไดนอย จํานวน 20 คน......มี

การสงเสริมอาชีพโดยการออกไปคนหาวาในแตละพื้นที่ตองการอะไร  และให

ประชาชนในพื้นที่รวมกลุมกันเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน  หนวยงานที่

รับผิดชอบดานนี้ของเทศบาลเปนกองการศึกษา  ที่มีภารกิจสังคมสงเคราะหและการ

จัดสวัสดิการดานการศึกษา ที่ผานมาก็ไดทํากลุมสงเสริมอาชีพในหลายแหง เชน 

กลุมเย็บผา  กลุมทําไขเค็ม  กลุมเพาะเห็ด และกลุมทอผา......ส่ิงที่อยากเห็นอยาก

ชวย ผูพิการในเขตรับผิดชอบ  11 ชุมชน  แตถาอยูนอกเขตก็ไปหา อบต. ถาอยากมี

อาชีพใหลองคิดลองเขียนขึ้นมา  เขียนเปนโครงการถาเขียนไมได ใหไปหาผูนําชุมชน  

กรรมการชุมชนวาตองการแบบนี้ชวยไดอยางไร หรือมาที่กองการศึกษาหรือกอง

สาธารณสุขของเทศบาล  ถาตองการใหชวยเรื่องอาชีพ  จะใชงบประมาณเทาไร  ซื้อ

อะไรบางก็จะติดตอให...การจัดตั้งชมรมผูพิการเห็นดวยอยางยิ่ง เทศบาลยินดีให

ความชวยเหลือ  อบต.มีงบประมาณมากในแตละพื้นที่   ทานตองใหเขามาชวยทาน  

เชิญทานเหลานี้ นายก  ปลัด  หัวหนาหนวยงาน มาเปนประธานหรือท่ีปรึกษา

คณะทํางาน  เพราะจะเปนโอกาสที่ทานเหลานั้นจะเขาถึงและเห็นความสําคัญ 

เพื่อใหการสนับสนุนไดมากขึ้น...” 
เสาวรีย  สุระชาต,ิ หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลไพรบงึ, 

เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง,17 พฤษภาคม 2550 
 
“...การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพียงมีคณะทํางานขึ้นมา   ใหผู รับผิดชอบคือ

กระทรวงการพัฒนาสังมรและความมั่งคงของมนุษย  คณะทํางานดําเนินการแตงตั้ง

สภาหรือชมรม พอไดสภาแลวคณะทํางานเปนผูประสานงาน...การทํางานเปนหนาที่

ของทานทั้งหมดเราเปนผูประสานงาน  ถาไมมีเจาภาพก็เปนงานของอําเภอ แต

อาจจะมอบใหโรงพยาบาลหรือ กศน. เปนผูรับผิดชอบ...นายอําเภอมีหนาที่บําบัด

ทุกขบํารุงสุขอยูแลว  อะไรที่หนวยงานที่มีในอําเภอไมทําก็เปนหนาที่ของทางอําเภอที่

จะตองทํา  ถาไมผิดกฎหมายทําไดทั้งหมด......การที่จะเปนชมรมหรือสภา เพีย 

งมีคณะทํางานขึ้นมา   ใหผูรับผิดชอบคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง

ของมนุษย  คณะทํางานดําเนินการแตงตั้งสภาหรือชมรม พอไดสภาแลวคณะทํางาน

เปนผูประสานงาน...การทํางานเปนหนาที่ของทานทั้งหมดเราเปนผูประสานงาน  ถา
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ไมมีเจาภาพก็เปนงานของอําเภอ แตอาจจะมอบใหโรงพยาบาล หรือ การศึกษา 

นอกโรงเรียน เปนผูรับผิดชอบ...นายอําเภอมีหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขอยูแลว  อะไร

ที่หนวยงานที่มีในอําเภอไมทําก็เปนหนาที่ของทางอําเภอที่จะตองทํา  ถาไมผิด

กฎหมายทําไดทั้งหมด...” 
วุฒิศักดิ์  คําพันธ, ปลัดอาวุโสอําเภอไพรบึง,  

เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง, 17 พฤษภาคม 2550 
 
“...ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการจัดการศึกษาและอาชีพ  เรียนฟรี  แต

ทานตองจับกลุม 25 คนจัดหลักสูตรระยะสั้น  60 ชั่วโมง  ประมาณ 10 วัน  เชน 

อาชีพประดิษฐดอกไม  วัสดุธรรมชาติ วิทยากรมาอบรมใหมีวุฒิบัติ  ถาฝมือดีถูกใจ

ผานจัดหางานหรือแหลงตลาดให  ใครอยากไปตางประเทศก็จัดให  ดําเนินการปละ 

5 กลุม    เชน กลุมทอผาหม  เพาะเห็ด  นางฟา เล้ียงจิ้งหรีด ตัดเย็บเส้ือผา ทอผา

ไหม กลุมขจัดความยากจนทอเสื่อ กลุมทําไขเค็ม  กลุมทําน้ํายาลางจาน...” 
พิสมัย  จุฬาร,ี ตัวแทนจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน, 

เวทีเสวนาภาคีเครือขายโรงพยาบาลไพรบึง,17 พฤษภาคม 2550 
 

 “...การชวยเหลือผูพิการของเทศบาลไพรบึงก็มีการจัดเบี้ยยังชีพ เดือนละ 500 บาท 

ซึ่งเริ่มใหเมื่อเดือนมีนาคมนี้   ผูพิการในหมูบานที่ไดเบี้ยยังชีพมี 2 คน คือ ด.ญ. 

ญาติกา และนางสาวอลิต  สวนผูพิการบางคนยังไมไดเบี้ยยังชีพในฐานะผูพิการ แต

มีไดเบี้ยยังชีพในฐานะผูสูงอายุแทน...ในชวงวันสําคัญอยางเชน วันพอ หรือวันแม 

เทศบาลก็จะมีหนังสือมาหาใหคณะกรรมการชุมชนเปนผูคัดเลือกรายชื่อผูที่จะไปรับ

ถุงยังชีพจากเทศบาล  กรรมการหมูบานก็จะประชุมและคัดเลือกคนจนที่ขัดสนสวน

ใหญก็เปนผูพิการที่ไดไปรับถุงยังชีพ...” 

สนทนากลุมผูนําชุมชน, ศาลาประชาคมหมูบานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
 
“...ตอนนี้ไดเบี้ยยังชีพจากเทศบาล  ประธานกรรมการหมูบานเปนคนสงชื่อไปให

เทศบาลพิจารณา ไดรับเบี้ยยังชีพ รับมาประมาณ 7 เดือนแลว ไดเดือนละ 500 

บาท...ตอนรับเงินก็ตองไปรับเองที่เทศบาล...” 

อลิต  เสาวัง, ผูพิการ, บานสนวน, 16 พฤษภาคม 2550 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) รวมกับสถาบันการศึกษาและองคกรและ
ภาคีในพื้นที่ ไดดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีโจทย
และวัตถุประสงคคือ 1)เพื่อใชนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการคนหาเปนเครื่องมือในการเรียนรู
รวมกันอันนําไปสูการใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการสรางการมีสวนรวมของสังคม 2) เพื่อ
พัฒนากลไกในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สอดคลองกับเงื่อนไขใน
ระดับพื้นที่ 3) เพื่อสรางกระแสการแขงขันในการสรางนวัตกรรมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และ 4) เพื่อรวมพัฒนาเครือขายการจัดการความรูในกระบวนการพัฒนาระบบปฐมภูมิ ทั้งนี้ทาง
โครงการฯ ไดใหการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 5 พื้นที่ครอบคลุมจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และ
โครงการพัฒนานวัตกรรม“ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” ของสถานีอนามัยบัวพักเกวียนตําบล
กวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปนโครงการที่อยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับ
การสนับสนุนดังกลาวดวย ซึ่งในการพัฒนานวัตกรรมนี้นั้น ใชพื้นที่บานหนองปอแดง หมูที่ 7 ตําบล
กวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปนพื้นที่ในการทํางาน 

จากการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณและพูดคุยอยางไมเปน
ทางการ  กับ ผู ให ข อมูลซึ่ งประกอบด วย  ผู รับ ผิดชอบโครงการ  และผู เกี่ ยวของตลอด
กระบวนการพัฒนา ไดแก พระ เจาหนาที่สถานีอนามัย ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน เจาของรานคา
ในชุมชน ครู ประชาชนในชุมชน อสม. สมาชิก อบต. และอื่นๆ ตลอดจนการศึกษาเอกสารที่
เกี่ ยวของ  สะทอนให เห็นการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ใน  5 ประเด็นคือ  
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1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2) เปาหมายของการดูแล 3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ชุมชน 4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี และ 5)เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ดังนี้ 

 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ในการพัฒนานวัตกรรม“ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” มีกิจกรรมที่ดําเนินการ คือ  

1) การกําหนดกลยุทธหยุดเหลาเพื่อชุมชนเราเปนสุข 2)สายใยครอบครัวแทนสื่อเลิกซื้อเหลา 3) รอย
ดวงใจยึดมั่นพันธะสัญญาปลอดเหลา 4) กระจายขาวเลาเรื่องเหลา 5) เยาวชนคนรักสุขภาพ  

6) จับเขาคุยเรื่องเหลากับเจาของราน และ 7) ถอดรหัสชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา ชี้ใหเห็นวา
เปนกระบวนการพัฒนาที่ทําใหเกิดขอตกลงในพื้นที่ โดยอาศัยกระบวนการ 4 กระบวนการ 
ดังนี้ 

1.1    การสะทอนขอมูลเกี่ยวกับเหลาในชุมชน  โดยผูเขารวมตลอดกระบวนการ ไดทํา
การสะทอนขอมูลการรับรูเหลาของคนในชุมชน (ดังภาพ) ซึ่งนําไปสูการสะทอนประเด็นปญหา

และความตองการดานสุขภาพที่มากับเหลาของคนในชุมชน อันกลายเปนเปาหมายของการ
พัฒนานวัตกรรมครั้งนี้  

 
 

การรับรูเหลาของประชาชน              
บานหนองปอแดง ม.7

ต.กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ

เสนทาง ภาพลักษณ

การดื่ม รูปแบบ

ตมเอง

รานคาชุมชน
ในชุมชน

นอกชุมชน

เครื่องบูชา

สนุกสนาน
ใจใหญ
มีหนา/ฐานะ
มิตรภาพ
แนวบดี

ตีกัน
เสียงดัง
ทําใหปวย
เหม็น
เมา
ไมนาคบ

คลายเครียด

ยา

เหลาขาว
เหลาสี
ไวน
เครื่องดื่ม
เบียร
ยาดอง

สปาย

น้ําอดัลม

เหตุผล

ปริมาณ

คนที่ด่ืม

ความถี่

สาโท

วันละครั้ง
วันละ 2 ครั้ง
แลวแตโอกาส

กง

มิตรภาพ
สังสรรค

เปนยา

ขวด
ก๊ัก

กระตุนการทํางาน

วัย เพศ
วัยรุน

วัยทํางาน
สูงอายุ

ชาย
หญงิ

เศรษฐานะ
รวย

จน

ของฝาก

สาเหตุของ
ความแตกแยก

กินขาวแซบ
รักษาความดัน

ปญหาและความตองการดานสุขภาพ

จน
ปวย

อบัุติเหตุ
ทะเลาะ
ครอบครัวแตกแยก

ชูสาว
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1.2   การใชทุนทางสังคมของชุมชน ตลอดกระบวนการพัฒนาพบวามี บุคคล กลุมคน 
องคกรตางๆเขารวมกระบวนการเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน โดย
กระบวนการ พัฒนานวัตกรมเปนการดึงเอาทุนดังกลาวมารวมแกปญหา เชน พระ ครู ผูใหญบาน 
กลุมผูสูงอายุ เด็กนักเรียน อสม. เปนตน 

1.3    การใชขอมูลเปนฐานการออกแบบบริการ  ขอมูลการรับรูเหลาของคนในชุมชนถูก
นํามาใชในการรวมกันวิเคราะหประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลา 
และการแกไขปญหาใน 2 ลักษณะคือ การจัดการพฤติกรรมคนที่ดื่มเหลา และการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 

1.4   การสรางขอตกลงของพื้นที่  ประชาคมหมูบานเปนเวทีในการมองคนหาแนวทางการ
จัดการปญหาและความตองการดานสุขภาพที่มากับเหลารวมกัน แสดงใหเห็นการจัดสรรภารกิจ
ผูเกี่ยวของอันนําไปสูการสรางขอตกลงรวมกันที่ชัดเจนตอไป ดังภาพ 

 
 

การจัดการเหลา

พฤติกรรม

ส่ิงแวดลอม

หลักคิด กิจกรรม

หลักคิด

กิจกรรม

บําบัด

ใหขอมูล

เตือน

ไมรับนิมนต

ลด ละ เลิก ไดดวยตัวเอง

ชุมชนหนุนเสริม

เงือ่นไขของสวัสดิการชุมชน

เบี้ยผูสูงอายุ กูเงนิกองทุนหมูบาน

กําหนดพื้นที่การด่ืม

เรียนรูคนตอคน

รานคาตนแบบ

งานแตง
วันพอ-วันแม วัด

ไมขายบางวัน

งานบุญ
วันพระ งานศพ

ไมขายเลย

วันสําคัญทางศาสนา

วันพอ-วันแม
วันพระ

สรางเครือขาย

ผูนําชุมชน

พระ
ครู

อสม.

จนท. นักเรียน

สัจจะ

ดื่มหรือไมด่ืมอยูท่ีความคิดแตละคน

 ลด ละ เลิก
ความคิด

สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตร

โรงเรียน

ยกยอง

รางวัล

 
 

2. เปาหมายของการดูแล 
เปนการสงเสริมใหองคกรชุมชน ประชาชน รวมกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมและจัดการกับ

ส่ิงแวดลอม ถือเปนการสงเสริมใหเกิดชุมชนสรางเสริมสุขภาพได 
 
 



 

 
กรณีศึกษา 156 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 
ตลอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” 

ของสถานีอนามัยบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ สะทอนใหเห็นองคประกอบการ
ปฏิบัติจริง ไดแก 1) ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 2) เครื่องมือที่ใชในการ
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน และ 3) กลไกที่ใชในการปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน รายละเอียดดังนี้ 

3.1   ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ
พัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ เปนกิจกรรมเชิงกระบวนการ ไดแก 1)การสะทอนคิดและวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของกับเหลาในชุมชน  2)การหาวิธีการในการจัดการปญหาและความตองการดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับเหลาของชุมชน 3)การจัดเวทีประชาคมเพื่อสรางขอตกลงของชุมชนในการจัดการเหลา 
ทั้งนี้มีคนในชุมชนไดเขารวมตลอดกระบวนการ นอกจากนี้ยังไดเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั่วทั้ง
ชุมชน ตั้งแต (1) การคนหาคนที่ดื่มและมีความแนวแนที่อยากจะเลิกเหลา (2) กิจกรรมของนักเรียน
ในการสงกําลังใจถึงคนที่ดื่มเหลาในครอบครัวของตน (3) การใชเวทีประชาคมหมูบานเพื่อการ
จัดการเหลาในชุมชน (4) การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลาเพื่อ 
ใหคนในชุมชนรับรูและเกิดการกระตุนคิดถึงการลดละเลิกการดื่มเหลา ไมไปยุงเกี่ยวกับเหลา  
(5) การสรางกิจกรรมการเรียนรูในกลุมเยาวชน (6) การสรางและใชขอตกลงในการจําหนายเหลา 
ในชุมชน และ (7) การสรางการเรียนรูแบบคนตอคน 

3.2   เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน  ไดแก 
การระดมขอมูลและความคิดการรับรูเหลาของคนในชุมชน และประเด็นปญหาและความตองการ
ดานสุขภาพที่มากับเหลา เปนตน 

3.3   กลไกที่ใชในการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน  ไดแก  
1) ความรวมมือของคนในชุมชน อาศัยองคประกอบ 2 สวนคือ คนและศักยภาพของคน พรอม
วิธีการทํางานรวมกันตามศักยภาพ กลาวคือ ตลอดกระบวนการมีคนที่เกี่ยวของ 2 กลุมดวยกันคือ 
คนในชุมชน เชน พระ ชาวบาน ผูเฒาผูแก เจาของรานคา นักเรียน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม. 
ครู องคกรชุมชนตางๆ เปนตน และ คนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับชุมชน เชน อบต. นายอําเภอ 
สถานีอนามัย เครือขายการดูแลจากพื้นที่อื่น เปนตน ซึ่งคนเหลานี้มีศักยภาพตามความเชี่ยวชาญ
ของแตละคน และทําบทบาทหนาที่ตางกันไป เชน การสะทอนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเปน
ผูนําทางความคิด การสะทอนความคิด การเปนวิทยากรกระบวนการ การเปนวิทยากรเสริม
ศักยภาพทางวิชาการ การสนับสนุนในทางนโยบาย เปนตน ในสวนของวิธีการทํางาน พบวาใน
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กระบวนการพัฒนามีการสรางวิธีการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง เปนการทํางานแบบมีสวนรวม
ตามศักยภาพของคนที่เกี่ยวของ เชน มีการสํารวจและวิเคราะหขอมูลรวมกัน มีการสะทอนคิดการ
รับรูและประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่มากับเหลารวมกัน  มีการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานรวมกัน มีการแตงตั้งคณะทํางานอยางเปนรูปธรรม มี
การหนุนเสริมใหเกิดกระบวนการ(เชน การอุดหนุนงบประมาณ การอนุญาตใหบุคลากรในหนวยงาน
เขารวมกิจกรรมและดําเนินงาน เปนตน) มีการนําขอตกลงที่เกิดขึ้นไปปฏิบัติ เปนตน 2) กิจกรรม

การปฏิบัติการจริง โดยแบงเปน 6 กลุมกิจกรรม ตั้งแต 1) การคนหาคนดื่มที่มีความแนวแนที่
อยากจะเลิกเหลา 2) กิจกรรมของนักเรียนในการสงกําลังใจถึงคนที่ดื่มเหลาในครอบครัวของตนเอง 
3) การใชเวทีประชาคมหมูบานเพื่อหาแนวทางในการจัดการเหลาของชุมชน 4) การเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลาเพื่อใหคนในชุมชนรับรูและเกิดการกระตุน
คิดถึงการลดละเลิกการดื่มเหลา ไมไปยุงเกี่ยวกับเหลา 5) การสรางและใชขอตกลงในการจําหนาย
เหลาในชุมชน และ 6) การสรางการเรียนรูแบบคนตอคน โดยผูเกี่ยวของเขารวมในกิจกรรมเหลานี้
ตามภารกิจของตน 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาค ี
องคกรและภาคี  2 กลุม  คือ  1)คนในชุมชน และ  2)คนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับชุมชน  

ทําบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันในการปฏิบัติการจริงเพื่อการจัดการเหลาในชุมชน ดังนี้ 
4.1   คนในชุมชน 
 

บทบาทหนาที่ 
 
องคกรและภาคี 

จัดการ
รวมกลุม
ชาวบาน 

รวม
กิจกรรม 

ใหการ
บําบัดผู
ติดเหลา 

หนุนเสริม
กระบวนการ 

ปฏิบัติ
ตาม

ขอตกลง 

ผูนําทาง
ความคิด 

พระ √ √ √ √ √ √ 

ชาวบาน  √  √ √  
ผูเฒาผูแก  √  √ √  
เจาของรานคา  √  √ √  
นักเรียน  √  √ √  
ผูใหญบาน √ √  √ √ √ 
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บทบาทหนาที่ 
 
องคกรและภาคี 

จัดการ
รวมกลุม
ชาวบาน 

รวม
กิจกรรม 

ใหการ
บําบัดผู
ติดเหลา 

หนุนเสริม
กระบวนการ 

ปฏิบัติ
ตาม

ขอตกลง 

ผูนําทาง
ความคิด 

สมาชิก อบต. √ √  √ √ √ 

อสม. √ √  √ √ √ 
ครู √ √  √ √ √ 
กลุมแมบาน  √  √ √  

 
4.2   คนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับชุมชน 

บทบาทหนาที่ 
องคกรและภาคี 

รวม
กิจกรรม 

หนุนเสริม
วิชาการ 

หนุนเสริม
กระบวนการ 

ปฏิบัติตาม
ขอตกลง 

ผูนําทาง
ความคิด 

อบต.  √  √ √ √ 

นายอําเภอ √  √ √ √ 
สถานีอนามัย √ √ √ √ √ 
เครือขายการดูแลจากพื้นที่อื่น  √ √   
 

5.  เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
การปฏิบัติการจริงที่ผานมาระยะหนึ่ง สามารถวิเคราะหเงื่อนไขแหงความสําเร็จไดดังนี้ 
1) การใชทุนทางสังคมของชุมชน ที่สําคัญคือ พระ ซึ่งทําบทบาทขององคกรนําไดอยาง

สมบูรณ ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะสังคมของชุมชนที่มีพระเปนหลักยึดและชี้นําการปฏิบัติ 
2) การกําหนดเปาหมายรวม ของผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด เพื่อใหเกิดความเขาใจในการ

ปฏิบัติการตามภารกิจตน  ทั้งนี้ตามศักยภาพและบทบาทหนาที่ของแตละคน 
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” ของสถานี
อนามัยบัวพักเกวียน ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ใชกรอบวิธีคิดดังนี้ 

 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  

   1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
5)  เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  

2 สวนไดแก 1) ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2) ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม“ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” ของสถานี

อนามัยบัวพักเกวียน ตําบลกวางโจน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  

- พระ 
- เจาหนาที่สถานีอนามัย  
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- ผูใหญบาน 

- ปราชญชาวบาน  
- รานคาในชุมชน  
- ประชาชนในชุมชน 

- ครู 
- อสม. 
- สมาชิก อบต.  
เปนตน 

 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม  โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการปฏิบัติจริงในการพัฒนา

นวัตกรรมระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนกิจกรรมสะทอนขอมูลและ
ความคิดเรื่องเหลารวมกันของผูเขารวมกระบวนการและการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับเหลา 

2) การสัมภาษณเชิงลึก  ทั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ เกี่ยวของตางๆ  ไดแก 
ผูรับผิดชอบโครงการ พระ เจาหนาที่สถานีอนามัย ผูใหญบาน ปราชญชาวบาน รานคา
ในชุมชน ประชาชนในชุมชน ครู อสม. สมาชิก อบต. 

3) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูเขารวมปฏิบัติการจริง  
4) การสนทนากลุมผูเกี่ยวของ ไดแก ประชาชนในชุมชน เจาหนาที่สถานีอนามัย 

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจนเอกสาร
การเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) และการวิเคราะห

สรุปประเด็น(Thematic analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใชแผนผัง
ความคิด(Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 
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5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการ

ตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัย 

หลายคน 

2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบกับ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยไดและ
พิจารณาเห็นแลววาจะไมสงผลใดๆตอผูใหขอมูล 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่  กระบวนการพฒันานวัตกรรม 
 

จากการศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ชุมชนเปนสุขพนทุกข
จากเหลา” ชี้ใหเห็นการพัฒนาของนวัตกรรมนี้ในลักษณะของ 1) วิวัฒนาการของนวัตกรรม และ  
2) กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

 

1. วิวัฒนาการของนวตักรรม ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา  
นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” ของสถานีอนามัยบัว

พักเกวียน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เปนนวัตกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่บานหนองปอแดง หมูที่ 7  
ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีกระบวนการพัฒนาโดยตอยอดความคิดในประเด็นเหลาที่มีการ
ดําเนินการในพื้นที่มากอนหนานี้ โดยมีพระครูถาวรชัยวัฒน1 เจาอาวาสวัดเฝอแฝง บานหนองปอ
แดง หมูที่ 7  ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และเปนรองเจาคณะอําเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ เปนผูทํา
กิจกรรมตางๆเพื่อใหคนในชุมชน ลด ละ เลิก การดื่มเหลา เปนแบบอยางของการพัฒนานวัตกรรม
ครั้งนี้ 

การดําเนินกิจกรรมของพระครูถาวรชัยวัฒน ในประเด็นเหลาดังที่กลาวไมชัดเจนวาเริ่มตน
เมื่อใด เพราะพระครูฯดําเนินกิจกรรมนี้มาอยางตอเนื่อง โดยมีการคาดการณวานาจะเริ่มตั้งแตพระ
ครูฯอุปสมบทเปนสามเณร(ประมาณป 2488)และพระสงฆเมื่อครบตามอายุการบวช(ประมาณป 
2497) ซึ่งอยูยาวนานมาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้สาเหตุที่พระครูฯไดดําเนินกิจกรรมตางๆเปนเพราะ โดย
นิสัยของพระครูฯนั้นเปนคนที่ไมชอบเหลาเพราะมองเห็นวาเปนส่ิงไมดี ทําใหเกิดปญหาตางๆ
ตามมามากมายทั้งการทะเลาะกัน การเกิดอุบัติเหตุ การแตกแยกของครอบครัว การเจ็บปวย เปน
ตน รวมถึงพระครูฯมองเห็นวาการดื่มเหลาเปนการลดศักดิ์ศรีความเปนคน สภาพของคนดื่มเหลา

                                                 
1 พระครูถาวรชัยวัฒน อายุ 73 ป บวชมาแลว 53 พรรษา เปนคนบานหนองปอแดงโดยกําเนิด ถือไดวา พระครูฯเปนผูนํา
ชุมชนอยางไมเปนทางการเพราะเปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถืออยางมาก และเปนพระนักพัฒนา โดยที่ผานมาได
พัฒนาชุมชนบานหนองปอแดงมีโครงการตางๆเกิดขึ้นจํานวนมาก เชน โครงการศูนยเลี้ยงเด็กกลางวัน ซ่ึงกอนหนานี้ทางวัด
จะเปนองคกรบริหารจัดการรวมกับชาวบาน กอนที่องคการบริหารสวนตําบลจะเขามารวมดูแลดวยในปจจุบัน  โครงการรถ
รับสงนักเรียน โดยพระครูฯมองเห็นสภาพปญหาที่เด็กในชุมชนที่จบการศึกษาประถมศึกษาแลวตองไปเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาที่พื้นที่อื่น ผูปกครองตองเสียเวลาไปรับสง ถาไมไปก็จัดหารถมอเตอรไซใหเด็กขี่ไปโรงเรียนเอง ซ่ึงพระครูฯเห็นวา
เปนการเสียเวลาทํางานของผูปกครองและกอเกิดอุบัติเหตุไดงาย จึงไดจัดหารถบัสรับสงนักเรียนโดยใชเวทีประชาคมหมูบาน
ในการหาขอตกลงเกี่ยวกับการจัดการ โครงการรานคาชุมชน โดยจัดตั้งรานคาที่บริเวณประตูทางเขาวัด ชวงแรกขายวัตถุ
มงคล ตอมาขายสินคาทุกอยางรวมถึงเหลาดวย  
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นั้นไมตางจากสัตว ทําใหพระครูฯดําเนินกิจกรรม เชน การเทศนอบรมส่ังสอนเกี่ยวกับเร่ืองเหลาใน
โอกาสตางๆ ตลอดจนการวากลาวตักเตือน การกําหนดเขตพื้นที่วัดเปนเขตปลอดการดื่มเหลา การ
ใหผูที่ตองการเลิกดื่มเหลาเปลงสัจจะวาจากับตนแทนการบําบัดดวยยาหรืออื่นๆ เปนตน 

นอกจากนี้ทางวัดยังมีรานคาชุมชนซึ่งเปนรานคาที่พระครูฯไดดําเนินการเปนแบบอยาง
รานคาชุมชน มีคณะกรรมการวัดเปนคณะกรรมการบริหาร รานคานี้ดําเนินการมาประมาณ 4-5 ป 
ในชวงแรกเปนรานใหเชาวัตถุมงคล ตอมาไดมีการนําสินคาทุกประเภทเขามาจําหนายรวมถึงเหลา
ดวย พระครูฯจึงไดพูดคุยกับคณะกรรมการบริหารและไดมีการยกเลิกการจําหนายเหลาในชวงตนป 
2550      ในขณะเดียวกัน ไดมีนโยบายหมูบานปลอดยาเสพติดขึ้น(หมูบานสีขาว) ซึ่งทางหมูบาน 
ก็ไดรับใหเปนพื้นที่นํารองของอําเภอ โดยผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการดังกลาวนั้นเปนที่ 
นาพึงพอใจ 

จากการที่สถานีอนามัยบัวพักเกวียนในฐานะเปนสถานบริการสุขภาพที่รับผิดชอบพื้นที่นี้ ได
เขามาทํางานรวมกับหมูบานหนองปอแดง ทําใหเห็นศักยภาพที่เขมแข็งของหมูบาน ไมวาจะเปน
เร่ืองความสามัคคี ความสามารถของผูนํา บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระ เปนตน ทําใหเกิดการ
สะทอนคิดวาหากไดมีการใชศักยภาพของชุมชนใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดแลว นาจะทําใหเกิดผล
สําเร็จในการดําเนินการใดๆในชุมชนแหงนี้ได ซึ่งในชวงไมกี่ปมานี้เอง สถานีอนามัยบัวพักเกวียน
พบวา คนที่ดื่มเหลานับวามีอายุร่ิมตนการดื่มเหลาลดลงทุกวัน ประเด็นดังกลาวนี้ทําใหเกิดการ
สะทอนคิดเชื่อมโยงถึงในพื้นที่ หากสามารถใชศักยภาพดังที่กลาวขางตนในการจัดการเหลาใน
ชุมชนได นาจะทําใหประชาชนในพื้นที่เปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เขาใจบริบทการดื่มเหลาและหา
แนวทางในการดําเนินการเพื่อการดูแลทั้งคนที่ดื่ม การปองคนที่ยังไมดื่ม เปนตน  

จากที่กลาวมาขางตนไดนําสูการออกแบบแนวทางดําเนินการ โดยเปนกระบวนการพัฒนาที่
มุงหวังใหเกิดกระบวนการของชุมชนในการจัดการเหลาในชุมชน ภายใตชื่อการพัฒนานวัตกรรม 
“ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” ดังกลาว  โดยสามารถแสดงเปนภาพวิวัฒนาการที่เชื่อมโยงถึง
กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 1 

โดยมีรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาดังตอไปน้ี 
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2. กระบวนการพัฒนา 

2.1   การสะทอนคิดและวิเคราะหขอมูลการรับรูเหลา 

จากการสังเกต สัมภาษณ ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติการจริง ในเวทีสะทอนคิดและ
วิเคราะหขอมูลการรับรูเร่ืองเหลาของชุมชน  ดังภาพที่ 2 

การรับรูเหลาของประชาชน              
บานหนองปอแดง ม.7

ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เสนทาง ภาพลักษณ

การดื่ม รูปแบบ

ตมเอง

รานคาชุมชน
ในชุมชน

นอกชุมชน

เครื่องบูชา

สนุกสนาน
ใจใหญ
มีหนา/ฐานะ
มิตรภาพ
แนวบดี

ตีกัน
เสียงดัง
ทําใหปวย
เหม็น
เมา
ไมนาคบ

คลายเครียด

ยา

เหลาขาว
เหลาสี
ไวน
เครื่องดื่ม
เบียร
ยาดอง

สปาย

น้ําอดัลม

เหตุผล

ปริมาณ

คนที่ด่ืม

ความถ่ี

สาโท

วันละครั้ง
วันละ 2 ครั้ง
แลวแตโอกาส

กง

มิตรภาพ
สังสรรค

เปนยา

ขวด
กั๊ก

กระตุนการทํางาน

วัย เพศ
วัยรุน

วัยทํางาน
สูงอายุ

ชาย
หญงิ

เศรษฐานะ
รวย

จน

ของฝาก

สาเหตุของ
ความแตกแยก

กินขาวแซบ
รักษาความดัน

ปญหาและความตองการดานสุขภาพ

จน
ปวย

อบัุติเหตุ
ทะเลาะ
ครอบครัวแตกแยก

ชูสาว

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพความคิดการรับรูเหลาของผูเกี่ยวของ(สังเคราะหจากกระบวนการแลกเปลี่ยนในเวทีสะทอนคิด

และวิเคราะหขอมูลเหลาของชุมชน) 
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ทั้งนี้ภาพความคิดดังกลาวขางตน สามารถแสดงใหเห็นไดดังตัวอยางการแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับเหลาของผูเกี่ยวของในการปฏิบัติการจริง และกรณีตัวอยางของผูเกี่ยวของในการปฏิบัติการ
จริงที่มีสามีดื่มเหลา ดังตอไปน้ี 

 
ตัวอยางการแสดงทัศนะเกี่ยวกับเหลาของผูเกี่ยวของในการปฏิบัติการจริง 
“…..บางครั้งไปปามาก็กินพอแกเมื่อย กินไลเลือด ไลลม กินพอกินขาวแซบ เรียก

น้ํายอย กินกงนึงก็จะกินขาวแซบ กินกงนึงก็จะทําใหกระเพาะบีบน้ํายอยออกมา จะ

ชวยใหเรากินขาวได ทําใหเจริญอาหาร กิน 2-3 กงก็เร่ิมมวน แตถากินหลายกวานั้น 

จะเมาจนกินขาวไมได …..” 

“…..ถามีเงินซื้อ กินเชากง เย็นกง ก็จะดี เพราะเจริญอาหาร ทําใหอวนทวน

สมบูรณ.....” 

“….กินไมเมาเรียกกินไมเปน ถากินเขาไป มันก็ตองเมา......” 

“…..เคยกินเชากง เย็นกง บางทีถาไมไดกิน มันก็จะรูสึกหงุดหงิด วิงเวียน......” 
ขอมูลจากเวทีสะทอนคิดและวิเคราะหขอมูลเหลาของชุมชน,  

16 พฤษภาคม 2550 
วัดเฝอแฝง บานหนองปอแดง หมูที่ 7 ต.กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภูมิ 

 
กรณีตัวอยางของผูเกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงที่มีสามีดื่มเหลา 
 

กรณีนางเข็ม(นามสมมติ) อายุ  28  ป ผูที่มีสามีดื่มเหลา 

นางเข็ม มีอาชีพรับจางทั่วไป สวนใหญรับจางตัดออย ไปทํางานรับจางกับสามี เปนคนที่
บานนี้ทั้งคู สามีอายุประมาณ 30 กวาปเกือบ 40 ป ดื่มเหลามาตั้งแตวัยรุน จากนั้นก็ดื่มมา
เร่ือยๆ  
สภาพทั่วไปของการกินเหลาในชุมชน 

นางเข็ม เห็นวา ในชุมชนนี้ผูชายกินเหลามากกวาผูหญิง กลุมที่กินจะมีอายุชวง 30 กวาป 
กับวัยรุนผูชาย ผูหญิงไมคอยกิน คนกินเหลาจะรวมตัวกันตอนเย็นๆ ตามรานคาที่ขาย

เหลา หรือซื้อมากินที่บาน คนที่รวมตัวกันมักเปนหนาเดิมๆ เจอหนากัน เห็นเพื่อนที่กินกัน
ประจําเดินผานมาก็จะชวนกันกิน กินเสร็จก็แยกยายกันกลับบานใครบานมัน ไมคอยมีเร่ือง
ทะเลาะเบาะแวงกัน  
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ความคิดเห็นตอการกินเหลาของสามี 
สามีกินเหลามาตั้งแตวัยรุน กินเหลาทุกชนิดที่มีใหกิน ถามีเหลาใหกินก็กินทุกเย็น วันไหน

ไมมีเหลาก็เดินหาเพื่อนที่รวมตัวกัน พอเพื่อนชวนก็ไปกินกับเพื่อน แตไมไดซื้อกินเอง เพราะ 
ไมคอยมีเงินซื้อกินเอง พอกินเหลาแลวก็พูดจาไมคอยรูเรื่อง ไมกินเหลาจะนิสัยดีกวา ถาเมา
มากๆก็ทํางานไมไหว ตองขาดรายไดของครอบครัว ถาตองซื้อเองมันก็เปลืองเงิน 

อยากใหสามีเลิกกินเหลา บอกทีไรสามีก็ไมสนใจที่จะเลิก ไมมีทาทีวาจะเลิกได จนตัวเอง
ชินแลวที่มีสามีกินเหลา และสามีบอกวาถาจะเลิก เขาจะเลิกเอง ไมตองมาบอกใหเลิก เมื่อกอน
เคยพูดขอรองใหเลิก ตอนหลังไมอยากพูดแลว เพราะยังไงเขาก็ไมเลิกอยูดี  ทีแรกก็กินนอย พอ
นานๆไปก็กินมากขึ้นเรื่อยๆ กินเหลามาตลอด คิดวาที่เขาชอบกินเหลาเพราะเปนจากตัวเขา
เอง เปนที่นิสัยเขาเอง กับเพื่อนชักชวนไปกิน กินหรือไมกินขึ้นอยูที่แตละคน สวนใหญก็กิน
เหลาขาวกัน เพราะมันราคาถูกดี 

นอกจากการรับรู เกี่ยวกับเหลาที่กลาวมาขางตนแลวยังพบวา ผูเขารวมตลอด
กระบวนการ พัฒนา สามารถชี้ตัวคนที่เกี่ยวของกับเหลาในชุมชน โดยเกี่ยวของแตกตางกันไปคือ 
คนที่ดื่มประจําจนเรียกวาติดเหลามีประมาณ 2 คน คนที่ดื่มทั่วๆไปมีจํานวนมาก คนที่ไมดื่มเลย 
มีมากกวา 10 คน คน รานคาในชุมชนที่ขายเหลามี 3 ราน และ รานคาในชุมชนที่เลิกขายเหลา  
2 ราน เปนตน และรวมถึงการสะทอนคิดประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
กับเหลาที่เกิดจากการปฏิบัติการจริงของนวัตกรรมนี้ ดังภาพที่ 3 

ประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เก่ียวของกับเหลา

เหลา
เปนหน้ี

ปวย ทะเลาะอุบัติเหตุ

ครอบครวัแตกแยก

ชูสาว

เครยีด

พิการ ทํารายรางกาย

บาดเจ็บ
เสียเงิน

รายไดลด

 
ภาพที่ 3 แสดงประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลาที่เกิดจากการปฏิบัติการจริงของนวัตกรรมนี้ 
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ในลักษณะของการมองเห็นขอมูลรวมกันเชนนี้ ทําใหเกิดการสะทอนคิดของผูเขารวม
กระบวนการตอไดวา จะมีแนวทางในการดําเนินการอยางไรหากจะตองจัดการเรื่องเหลาในชุมชน
ของตน ซึ่งไดมีการใชขอมูลในการสะทอนคิดและไดขอสรุปรวมกันถึงแนวทางการจัดการ โดย
มองเห็นรวมกันวาสามารถทําได 2 สวนคือ 1)การจัดการพฤติกรรมของคนที่ดื่ม และ 2)การจัดการ
ส่ิงแวดลอมตางๆ ซึ่งใชเปนฐานในการสรางเปนขอตกลงของชุมชน ดังรายละเอียดที่ปรากฏ 
ในขอ 2.4  

2.2   การใชทุนทางสังคมของชุมชน 

ตลอดกระบวนการปฏิบัติการจริงในชุมชนพบวา มีบุคคล กลุมคน องคกรตางๆเขา
มารวมจํานวนมาก ถือเปนทุนทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชน ดังเชน พระ อาจารยใหญโรงเรียนในชุมชน 
ผูใหญบาน ผูสูงอายุ เด็กนักเรียน อสม. เปนตน ทุนทางสังคมของชุมชนดังกลาวถูกนํามาใชอยาง 
ลงตัว  

 
“.......พระครูฯเพิ่นเปนคนทํางานพัฒนา ชาวบานเห็นมาตลอดวาทานทําเพื่อชุมชน

จริงๆ โครงการที่ทานทําทานทําใหชาวบานทั้งหมดเลย อยางเรื่องรถรับสงนักเรียน 

เร่ืองการฝากเงินใหกับเด็กทุกคนในหมูบานเปนบัญชีออมทรัพยเมื่อเขาวัยเรียน ทาน

จะใหพอแมเปดบัญชีธนาคารออมสิน 100 บาท ทานจะฝากเพิ่มให 200 บาท แลว

ทานก็จะเพิ่มใหทุกๆปจนเด็กคนนั้นจะจบการศึกษาภาคบังคับ  แลวอยางนี้คนบานผม

จะไมเชื่อทานไดยังไง ก็ทุกคนเปนลูกของทานหมดเลย.......คนนําตองเปนหลวงปูกอน 

หมอเขามาแจม แลวดึง ครู วัยรุน รานคาเขามา ผม(ศสช.)ทําหนาที่ประสานงาน

โครงการ...... ส.อบต.ทําหนาที่รวมปรึกษาหารือกัน สนับสนุนงบประมาณ.......” 

ผูใหญบานหนองปอแดง หมูที่ 7, 16 พฤษภาคม 2550 
 

“.........พระครูฯเพิ่นวายังไงก็คงเอาอยางนั้น อยางเรื่องงดจําหนายเหลาในวันพระ  

วันสําคัญตางๆ ก็ไมนามีปญหา เราเปนลูกพระครูฯ เปนญาติ และเราก็ไมชอบเหลา

ดวย ลูกสาวที่เปนพยาบาลก็ขอใหเลิกขายเหลามานานแลว คิดวาคงไมมีปญหาอะไร 

เอารานคามาทําสัจจะกับพระครูฯเลย...........” 

แมหนูเรียบ เจาของรานคาในชุมชน, 17 พฤษภาคม 2550 
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“.......คนบานเราคงพูดกันไมยาก เอายังไงก็วากันเลย คิดวาเรามีผูนําดี เราก็เชื่อผูนํา 

เขาคงไมคิดรายอะไรหรอก เขาคงอยากใหเราไมเจ็บไมปวย วาก็วาเถอะ ผมคิดวา

เร่ืองนี้อาจจะตองใชแรงมากหนอยหากจะจัดการคนที่กินเหลา แตถาใหเขาหาซื้อได
ยากขึ้นเนี่ยทําไดสบายมากในชุมชนของเรา.........” 
พอใหญแดง(นามสมมต)ิ ชาวบานหนองปอแดง หมูที่ 7, 16 พฤษภาคม 2550 

 
“......หมูบานมีความพรอม มีความสามัคคีกัน ถาเปนสิ่งดี ๆ จะไปนํากัน มีหลวงปู 

รองเจาอาวาสวัดเปนศูนยรวมน้ําใจของชาวบาน มีแตให มีแตทําให ใหความรูทุก
อยาง บรรยายธรรม ออกหอกระจายขาว......”  

บุญปน ชาวบานหนองปอแดง หมูที่ 7, 16 พฤษภาคม 2550 
 
 
2.3   ใชขอมูลเปนฐานการออกแบบ 

การนําเสนอขอมูลเพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับเหลาและการรับรูเหลาของคนในชุมชนดังที่กลาวถึงในขอ 2 นําไปสูการคิดรวมกันใน
การหาแนวทางการจัดการของชุมชน โดยอาศัยผูมีประสบการณการแกไขมาแลวมาชี้นํา ดังตัวอยาง
การแสดงแนวคิดของผูเขารวมปฏิบัติการจริง ดังนี้ 

 
“…..กินเหลามาตั้งแตอายุ 18 ป กินเชาขวด  เย็นขวด  แตก็เลิกเมื่อปที่แลว  ไดมา

ปฏิญาณตนกับหลวงพอ เวลาไปนั่งกับหมูพวก อยากกินเหมือนกัน แตไดปฏิญาณ

ตนกับหลวงพอ ก็ไมกลา เหตุที่เลิก เพราะมีปญหาครอบครัว กินเหลาแลวคุมสติ 

ไมอยู ก็เลยเบื่อ จึงคิดเลิก….” 

“.......เลิกเหลามาหลายป แตกอนกินคักอีหลี กินมาสิบปแลว คิดวาจะเลิกไมได เหตุที่

กิน เพราะอยากลองกับเพื่อน วันนึงกินประมาณขวด สองขวด สวนมากเปนเหลาขาว 

กินไปกินไปก็เบื่อ คิดวาจะเซา ก็เซาไปซื่อๆ นี่ก็เพิ่งจัดงานที่บานก็ไมใหมี
เหลา.......” 
“......ก็อยากใหเลิกจริงๆ ไมอยากใหกินเหลา แตเฒาๆที่บานก็กิน ลูกหลานวาก็ไมฟง 

พอเหลาเขาปากก็พูดมาก......” 

“.......ก็มาเริ่มกินเหลาตอนลูกโตแลวนี่หละ ตอนนี้ยังไมเซาเหลา กินแลวก็รูสึกวามัน

มันดี แตวาจะเซาตอนเริ่มเขาพรรษานี่หละ ตอนนี้ก็หยุดไดส่ีหาวันแลว พอกินเหลาเขา
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ไปก็รูสึกวาสุขภาพมันก็เปล่ียนแปลง มามก็ตัดไปแลว ตับก็ยังดีอยูยังไมแข็ง ความจํา

ก็เส่ือม ถาหมูมาก็กลัวเพื่อนจะวาขี้รายแท ถาหมูมาก็คิดวาจะกินธรรมดานี่หละ แตจะ

ไมกินหลาย แตก็รับรองวาตอนเขาพรรษาถึงหมูมาก็จะไมกินเด็ดขาด......”  

“......ก็กินเหลาเพื่อการสังคม รวมกับกลุมตางๆในหมูบานนี่หละ แตการกินแตละครั้ง

ในบานผมก็กินพอหอมปากหอมคอนี่หละ เพราะมีพรรคพวกมาก แตผมก็รูวาการกิน

หลายมันทําใหสุขภาพไมดี คาใชจายในการกินเหลาของผมก็ไมต่ํากวา 1,000 บาท 

เดือนที่แลวก็ประมาณ 1,200 บาท เพราะก็ตองซื้อใหหมูพวกที่มาให ตั้งแตเดือน

มกราคมก็มีหลายงาน ก็ซื้อเล้ียงหมูพวกมาตลอด  เทาที่ดูมาบางคนกินเพราะมี
สาเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทในครอบครัว แตก็มีตัวอยางลูกบานหลายคนก็เลิก

เหลาไดแลว อยางนายกาหลง ตอนไปเปนลูกนองผมไปทํางานที่ภูเก็ต กินเหลาหัวรา

น้ํา กินทุกวัน ตอนนี้กลับมาอยูบานก็เลิกเหลาไดเด็ดขาดแลว แตก็มีบางคนที่เลิกแลว

ก็กลับไปกินอีก เพราะมีปญหาครอบครัว...... ถาผูนําเลิกเหลาได ลูกบานก็จะเลิก
ตาม หากเปนแบบนี้จริงๆผมก็จะขอเลิกเหลา เอาผมเปนเดิมพัน และจะเอาตัวผมคน

เดียวนี่หละที่ทําใหลูกบานเปนสิบเปนซาวไดเลิกเหลาตาม.......”  

“......เมื่อกอนตั้งใจวาจะเลิก ก็เลิกได 1 ป ตอนนี้ก็กลับมากินอีก แตไมหลายเทาไหร 

กินตามสังคม ตอนนี้ก็ยังไมอยากเซาเทาไหรหรอก แตก็โดนเมียดาอยู แตตอไปก็จะ

ลด ถาพอผูใหญคิดวาจะเซาได ก็จะเซากอนผูใหญโนนหละ......” 
“.......สําหรับผมเร่ืองเหลาใกลตัวมาก เพราะพอผมกินเหลามาก ผมเลยเห็นเหลาแลว

ไมคอยมัก เมื่อกอนบรรยากาศบานดี เพราะพอไมกินเหลา แตมาเห็นพอกินเหลาก็ไมรู

วาจะวายังไง  นองสาวพาไปออกเหลา ก็ไมดีขึ้น พอผมเปนถึงปลัดอําเภอ ถึงจะเกง 

ชาวบานก็ไมยอมรับ ผมจึงไมชอบเหลามากๆ เคยกินเหมือนกัน แตกินแลวปวดหัว ผม

ไมไดบอกวาคนกินเหลาไมดีนะ แตกินใหเปน ตอนนี้ในโรงเรียนผมก็สอดแทรกโทษ
ของการกินเหลาสอนนักเรียน แตในโรงเรียนตอนนี้ไมมีเพราะมี แค ป.6  แตพอ

ตามไปตอนเรียนมัธยมก็กินเหลา เสียคน ถูกไลออกโรงเรียนก็มี มีปญหาเรื่องชูสาว

ตามมา ......ตัวอยางพอกินเหลา ก็มีผลกระทบกับลูก ลูกเห็นพอกินเหลา ก็ไม

อยากกลับบาน มันมีผลกระทบกับลูกจริงๆ  ครูโรงเรียนปอแดง ก็เคยมีปญหากินเหลา 

ก็เตือน เพราะจะเปนตัวอยางที่ไมดี จะสอนเด็กนอยไดอยางไร ผมก็พยายามเปน
ตัวอยางใหครูในโรงเรียน อยางงานอาจารยบุญเลิศที่จะจัดนี้ ก็กะวาจะไมมีเหลา มี

แตน้ําอัดลม อยางคุณบุญปน ผมก็ชื่นชมเพราะแกไมกินเหลาเลย เปนตัวอยางที่ดี 

ตั้งใจทํามาหากิน แกจะซื้อรถยนต 5 ประตูแกก็ทําได......”  



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 171 

 

“…..ชีวิตครอบครัวผมมีพี่นอง 8 คน ผมเปนคนที่สอง และเคยบวชเรียน ตั้งแตวัยรุน

เคยพบเพื่อนที่ดื่มเหลาเมายา แตเราก็ไมรวมดวย ไดตั้งปณิธานวาจะไมดื่มพวก
แอลกอฮอล อยากใหลูกตามรอยพอ ถาเราไปเมา ถารับจางมาได 100 บาท ซื้อเหลา 

90 บาท ก็จะกระทบกับครอบครัว ครัวเดือดรอนไมพอกิน เปรียบไดกับโองที่มีรอยร่ัว 

น้ําก็จะหมดโอง......โปรแกรมของบานปอแดง จุดเริ่มตน ก็ขอใหหมูบานรวมมือกัน  

ไมขายเหลา ไมดื่มเหลา ในวันนักขัตฤกษตางๆ วันพระ วันพอวันแม ใหงด ให

ทุกคนรวมกัน ครอบครัวก็จะดีขึ้น อยางครอบครัวคุณกาหลงดีมากๆ เห็นแววตาของ

ลูกสาวคุณกาหลงดูมีความสุขมากๆ ผมขอยกนิ้วใหเลย......” 

“…..เปนผูดูแลเด็กที่ศูนยเด็ก ก็สังเกตวาเด็กที่พอแมกินเหลาจะดูซึม จะแตกตางกับ

เด็กที่พอแมไมกินเหลา เด็ก อยางลูกหนูก็จะกลัว เพราะพอกินเหลาแลวใชเสียงตวาด 

ก็อยากขอรองใหพอแมงดเหลาเพื่อลูก.....และที่ตัวเองทําไดก็คงจะบอกใหเด็กรูวา
เหลาไมดีนะ......” 
“….. เร่ืองเหลาผมก็เคยเลิกไประยะนึง แตก็จะพยายามเอาชนะเลิกใหได วิธีที่จะทํา

ใหบานเฮาเลิกเหลาได มันก็มีหลายปจจัยนะ  ตองไมมีเหลาในงานบุญตางๆ ถา

หมูบานจะเลิกกันจริงๆก็ตองพรอมใจกันทุกบาน ก็จะไมมีปญหา ถาพรอมใจกันเฮ็ด

ผมวาทําได  อยางงานกฐินที่อยากผานมาก็ไมมีเหลา หลวงพอไมใหมี ก็ตองพยายาม 

แกไขไปเรื่อยๆ คอยๆทํา แตถาทําได ก็ไมใหนําเหลามาขายในหมูบาน ก็ตองขอ

ความรวมมือกับรานคา แตก็คิดวาทําไดยาก แตก็ตองลอง…..อยางบานเราก็ไมมี

ปญหาที่กินจริงๆ สวนใหญก็กินเพื่อสังคม อยางผูนี่(ชี้ไปท่ีคนที่นั่งใกลๆ) ก็เมาขนาด

หนัก เมามาทีไรตีเมียทุกที แตตอนนี้เพิ่นดีแลว เลิกไดแลว......” 

“.......ถาเปนไปไดทุกอยางจะดีหมด เร่ืองเงินทองก็จะมีเก็บ สุขภาพก็จะดี เร่ือง

ทะเลาะเบาะแวงก็ไมมี มันจะดีขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ในหมูบานเรา พอแมพี่นองก็มีการ

ตื่นตัวมาก มีการประชาสัมพันธใหเลิกเหลา ก็มีหลายๆวิธี ......พระครูเวาวา ในการ
จัดงานตางๆ ถาไมมีเหลาเขามา ผูนําตางๆก็จะเพียงแคมาอํานวยความสะดวก แตก็

ไมตองมาคอยควบคุมดูแลเหมือนแตเกา จะทําใหในหมูบานมีความปลอดภัย ดีขึ้น

หลายๆ......” 

“......ประชาคมหมูบานเสนอวาระหมูบานปลอดเหลา หาวิธีการแกไขวาทําอยางไร
หมูบานเราจึงจะเปนหมูบานสีขาวได......ขอตกลงการประชาคมตองมีตัวแทนมารวม 

70 % ของคนในหมูบานขึ้นไป......” 
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“......ประชุมคณะกรรมการแลวตองขยายผล จัดทําประชาคมทุกหลังคาเรือนขอมติ
ในที่ประชุมวารานคาหยุดรับมั้ย วันสําคัญตางๆ วันพระ ทําไดมั้ย ......” 

“......บานที่กินเหลาแลวตีลูกเมียจะใชสิ่งแวดลอมกดดัน พี่นองบานใกลเรือนเคียงไม

พูดดวย ใหเกิดความละอาย มาดื่มน้ําสาบานที่วัด ......” 

“......ถาจะใหทาํใหไดจริง ๆ รานคาตองหยุดขายทุกราน รานคาหยุดขายเหลาวัน

พระ งดดื่มในวนัสําคัญทางศาสนา ทุกวันสําคัญทางราชการวันพอวันแม .........” 

“.......ผูนําชุมชนตองทําเปนตัวอยาง เคยมีนายกาหลงกินเหลาแลวทะเลาะกับเมีย
ซื้อเหลาใหกินจนเบื่อแลวเลิกไปเอง......” 

“......นักเรียนเยาวชนที่กินเหลา ผูปกครองตองไมทําเปนตัวอยาง ถาผูปกครองหยุด

มันจะนาจะหยุดได ......” 

“......มอบปายรานคาหยุดเหลา ......” 

“......ผูสูงอายุที่ไดเบี้ยยังชีพเปาหมายก็คือวาพออยูพอกิน ตองดูวาผูสูงอายุทํา

อะไรบาง มาวัดมาวาบาง มันตองมีตัวชี้วัด คือ ผูสูงอายุเปนตัวอยาง......ผูสูงอายุ
คนไหนกินเหลาอาจจะเลิกใหเบี้ยยังชีพ.........” 

“......ประชาคมรานคาชวงปนผล ถามีโอกาสใหขอมูลการขายเหลาของรานคาสหกรณ

ปหนึ่งลานเกาแสน เหลาบุหรี่ประมาณสี่หาแสนจะลดไดมั้ย ......” 
ขอมูลจากเวทีสะทอนคิดและวิเคราะหขอมูลเหลาของชุมชน,  

16 พฤษภาคม 2550 
วัดเฝอแฝง บานหนองปอแดง หมูที่ 7 ต.กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภูมิ 

 
จากการวิเคราะหคํากลาวขางตน ชี้ใหเห็นแนวคิดการจัดการเหลาโดยถือเปนแนวทาง

ในการสรางกิจกรรมรวมกันคือ การจัดการพฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดลอม  
 

2.4   สรางขอตกลงของพื้นที่ 

จากการสะทอนคิดแนวทางการจัดการเหลาของชุมชนดังที่กลาวถึงในขอ 3 นําไปสูการ
ใชเปนฐานสําคัญของการหาขอตกลงรวมกันของผูเกี่ยวของ สามารถสังเคราะหใหเห็นไดดังภาพที่ 4 
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การจัดการเหลา

พฤตกิรรม

ส่ิงแวดลอม

หลักคดิ กจิกรรม

หลักคดิ

กจิกรรม

บําบัด

ใหขอมูล

เตือน

ไมรับนิมนต

ลด ละ เลิก ไดดวยตัวเอง

ชุมชนหนุนเสริม

เงือ่นไขของสวัสดิการชุมชน

เบ้ียผูสูงอายุ กูเงนิกองทุนหมูบาน

กําหนดพื้นท่ีการดื่ม

เรียนรูคนตอคน

รานคาตนแบบ

งานแตง
วันพอ-วันแม วัด

ไมขายบางวัน

งานบุญ
วันพระ งานศพ

ไมขายเลย

วันสําคัญทางศาสนา

วันพอ-วันแม
วันพระ

สรางเครือขาย

ผูนําชุมชน

พระ
ครู

อสม.

จนท. นักเรียน

สัจจะ

ดื่มหรือไมด่ืมอยูท่ีความคิดแตละคน

 ลด ละ เลิก
ความคิด

สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตร

โรงเรียน

ยกยอง

รางวัล

 
 

ภาพที่ 4  แสดงแนวคิดการจัดการเหลา (สังเคราะหจากกระบวนการแลกเปลี่ยนในเวทีสะทอนคิดและ 

วิเคราะหขอมูลเหลาของชุมชน) 

 

โดยสรุป ขอเสนอแนวทางเพื่อจัดการเหลาจากการระดมความคิดจากการปฏิบัติจริง
ของนวัตกรรมในเวทีสะทอนคิดและวิเคราะหขอมูลเหลาของชุมชนพบวามีแนวทางการจัดการ  
3 ระดับคือ 

1)   ระดับบุคคล โดยใหผูที่ดื่มเหลาตั้งปณิธานและใหสัจจะกับตนวาจะลดละเลิกการ
ดื่มเหลา ในรายที่ติดเหลาก็ใหไปเขารับการบําบัด 

2)   ระดับครอบครัว โดยใหกําลังใจในการลดละเลิกการดื่มเหลาของคนในครอบครัว 
การสั่งสอนลูกหลาน 

3)   ระดับชุมชน โดยใชมาตรการทางสังคม เชน การใหรางวัล/สวัสดิการชุมชนแกผูที่
สามารถเลิกดื่มเหลาได การกําหนดพื้นที่ของชุมชนเปนเขตการปลอดการดื่มเหลา การสรางขอตกลง
ในการจําหนายเหลาในชุมชน การสรางความรวมมือกับรานคาในชุมชนในการงดขายเหลาในวัน
สําคัญตางๆ  
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จากการสัมภาษณกรณีรานคาในชุมชน ในฐานะเปนผู เกี่ยวของในการพัฒนา
นวัตกรรม โดยเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากแนวทางการจัดการเหลาของชุมชนดังที่กลาวถึงขางตน  
มีการสะทอนความคิด ดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 แมเรียบ  รานคาชุมชนที่มีแนวคิดเวนระยะการจําหนายเหลา 

แมเรียบเปนคนบานหนองปอแดงโดยกําเนิด พอของแมเรียบเปนนองชายของพระครูถาวร
ชัยวัฒน แมเรียบเปดรานคามาประมาณ 10 ปแลว โดลูกสาวเปนคนลงทุนในการคาขายใหใน
เบื้องตน ซึ่งกอนที่แมเรียบจะไดมาเปดรานคาในชุมชนเนื่องจากกอนหนานี้ประมาณ 2-3 ป แม
เรียบเปนมะเร็งเตานม หลังการรักษาหายแลว ลูกสาวไมอยากใหทํางานอะไรอีก แตแมเรียบ
บอกวาคงทําไมไดที่จะไมทําอะไร จึงไดคุยกันและมีความเห็นตรงกันในครอบครัววา การทํา
คาขายโดยการเปดรานคาในชุมชนเปนรานคาเล็กๆ ตนก็จะมีงานทําแตไมหักโหมนัก ดังนั้นจึง
ไปเปดรานคาในชุมชนดังที่กลาว สินคาที่แมเรียบนํามาขายในรานคาของตนมีหลากหลายทั้ง
ขนม ของใชในบาน เครื่องดื่มตางๆ รวมทั้งเหลาดวย   

เหลาขาวเปนชนิดของเหลาที่แมเรียบนํามาขาย ประมาณ 4-5 ปที่ผานมาคนในชุมชนนิยม
ดื่มเบียรกันมากขึ้นจึงไดนําเบียรเขามาขายดวย การขายเหลาขาวของแมเรียบมีทั้งขายยกขวด
และขายเปนกง โดยกลุมคนที่มาซื้อกินตลอดเวลาและกินทุกวันคือกลุมที่ทํางานรับจาง โดยจะมี
คนที่กินประจําและนานๆมาซื้อที่รานของแมเรียบสักครั้ง 

โดยพื้นฐานเดิมของแมเรียบนั้น แมเรียบบอกวาตนไมชอบการกินเหลา เพราะมองวาเปน
ของไมดี เชน กินแลวเสียงดัง ทะเลาะกัน คนเมานารําคาญ นารังเกียจ ผูหญิงกินยิ่งไมดี ยิ่งเมา
ยิ่งไมดีใหญ ไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้น คนปวยจากการกินเหลาก็เห็นมามาก เชนเปนมะเร็งตับ   

แมเรียบบอกวาสามีตนก็กินเหลา ตอนนี้ก็เปล่ียนมากินเบียรแตก็ไมบอยนัก แมเรียบบอกวา
เคยมีทะเลาะกับสามีบอย เพราะเมื่อเห็นสามีกินตนก็จะบน สามีก็จะไมชอบก็เลยทะเลาะกัน  

แมเรียบเลาใหฟงวา ตนเห็นโทษของการดื่มเหลา แตที่ขายเพราะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิด
รายได เพราะสวนนี้เงินจะไมคาง ไดเงินทุนคืนเร็ว โดยในชวงวันธรรมดาจะขายเหลาขาวได
ประมาณ 1-2 ขวด เบียรประมาณ 1 โหล กําไรจากสวนนี้ประมาณ 200 บาทตอวัน แตถาขาย
สินคาอยางอื่นเฉลี่ยจะไดประมาณ 70-100 บาทตอวัน แตในชวงงานบุญหรือเทศกาลสําคัญ
ตางๆจะขายไดมาก เคยขายเหลาขาวไดวันละ 2 โหล ขายเบียรไดประมาณ 4 ลัง(โหล) โดยการ
มาซื้อเหลากินของคนในชุมชนมีทั้งมาซื้อดวยเงินสดและซื้อเชื่อ ซึ่งในปจจุบันนาจะมีคนที่คาง 
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เงินจากการมาซื้อเชื่อกินเหลามากกวาส่ีพันบาท ในสวนนี้แมเรียบบอกวาโดยสวนมากก็จะเปน
คนที่รับจาง และคนที่กินประจํา ซึ่งแมเรียบบอกวาไมใหก็ไมได เปนพี่นองกัน เขาวาใหถาไมให
เขา สงสารเขาดวย 

แมเรียบจะบอกทุกคนวาการกินเหลาไมดี เชน “ไอนะ” แมเรียบบอกวาคนนี้จะกินจนติด
แลว แตตนก็จะบอกทุกครั้งใหเขาเพลาๆการกินลงบาง  หรือในกรณีที่เห็นเด็กมาซื้อเหลาที่
ราน แมเรียบจะบอกเด็กวาไมดี จะไปบอกพอแมเขาวาไมควรใหเด็กไปซื้อเหลาให เพราะ
เชื่อวาการใหเด็กไดสัมผัสเหลาตั้งแตเด็กแลวจะทําใหเด็กกลากินเร็วขึ้น หรือในกรณีของ “นา
บาง”จะชอบมาซื้อเหลากินและเดินมาทั้งวัน แมเรียบบอกวาก็จะบอกใหหยุดบาง บางวันก็ไม
ขายให เปนตน แมเรียบบอกวารานคาของตนจะขายเหลาเปนเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 
แตก็มีบางที่ขายในชวงเวลาที่หามขายเชนชวงที่มีเทศกาลงานบุญ เปนตน 

แมเรียบไดเขารวมประชุมประชาคมหมูบานเมื่อประมาณ 3 วันที่แลว และไดรับทราบ
ความคิดของชุมชนที่จะหาแนวทางในการจัดการปญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินเหลา 
ซึ่งทุกคนก็มองตรงกันวา การเลิกกินไดจะอยูที่จิตสํานึกของแตละคน แตส่ิงที่ชวยไดคือทํา
ใหคนในชุมชนหาเหลามากินไดลําบากขึ้นก็อาจจะชวยไดอีกทาง ซึ่งทําใหแมเรียบสะทอน
คิดในตนวา ถาชุมชนมีแนวคิดอยางนี้ ตนในฐานะเปนคนบานนี้ เปนญาติกับพระครู ก็ยินดีที่จะ
ใหความรวมมือกับชุมชน แตก็ตองใหรานคามาทําสัจจะกัน จึงจะชวยเหลือได แตถารานคา
หนึ่งหยุด แตอีกรานคาหนึ่งขาย คนกินก็ไปหาซื้อกินได อยางนี้ก็อาจจะไมเกิดผลอยางที่คิดได 

 

กรณีที่ 2 ปาสาํราญ รานคาในชุมชนทีเ่ลกิจําหนายเหลาแลว 

รานปาสําราญเปนรานขายของชํา เปน 1 ใน 5 รานที่มีอยูในหมูบานนี้  
ปาสําราญ เปนสาวโสดรูปรางทวม พื้นเพเปนคนบานหนองปอแดง แตไดยายไปอยู

กรุงเทพฯ ไปทํางานเปนแมบาน ตั้งแต พ.ศ.2514 แตละปจะกลับบานหนองปอแดงปละครั้ง ไม
คอยไดกลับบอย เลยไมคอยไดติดตอกับญาติพี่นองคนอื่นๆ  

ป พ.ศ. 2548 ไดขาววานองสาวและนองเขยเสียชีวิตในเวลาไลเล่ียกัน ซึ่งครอบครัวของ
นองสาวทําอาชีพคาขาย เปดรานขายของชําที่บานหนองปอแดง เมื่อนองสาวและนองเขย
เสียชีวิต จึงไมมีคนดูแลรานและเลี้ยงดูหลานชายคนเล็กที่กําลังเขาสูวัยรุน ปาสําราญจึง
ตัดสินใจกลับมาบานหนองปอแดง เพื่อมาดูแลรานขายของชําของนองสาว ของที่ขายในราน
สวนใหญเปนของใชในครัวเรือน อาหารแหง ของที่ขายดีที่สุด คือ ผงซักฟอก  
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โดยสวนตัวแลวปาเปนคนไมชอบคนกินเหลา รังเกียจคนกินเหลา เพราะคิดวาการกินเหลา
แลวไมดี เมาแลวก็จะพูดมาก คุยเสียงดัง จึงไมชอบ แตพอตองมาเปนแมคาขายเหลา ก็เลยขาย
แบบที่คนซื้อจัดการรินเอง ขายเปนกง คนที่กินเปนประจํามักเปนผูชายที่เปนคนทํางาน มาซื้อ
ตอนเชาๆและเย็นๆ เปนประจํา สวนวัยรุนไมมีมาซื้อท่ีรานของปา แตจะไปซื้อที่รานอื่นหรือเปลา
ปาก็ไมรูเหมือนกัน  ขายเหลาก็ไมไดกําไรมากนัก เพราะจากการที่ปาใหคนซื้อรินเอง ก็ทําใหมี
บางคนที่รินเกินไปบาง ทําใหปาไดกําไรนอย 

ทุกวันนี้การคาขายกําไร วันละประมาณ 80-100 บาท เมื่อกอนตอนขายใหมๆขายดีกวานี้ 
พอป 2549 ก็เร่ิมขายไดนอยลง แตก็ไมไดกังวลอะไรยังทําไปเรื่อยๆ วันที่ขายไมดี ขายไดวันละ 
2-3 ขวด ชวงที่ขายดี ก็จะเปนชวงเทศกาล ขายเกือบลัง (1 ลัง เทากับ 12 ขวด) ได เดี๋ยวนี้หยุด
ขายเหลาแลว 

 “.......ที่หยุดขายเหลาเพราะหมอมารณรงคไมใหคนในหมูบานกินเหลา หมอก็เขามาคุยอยู

เร่ือยๆ และหลวงพอก็จัดรณรงคเร่ืองเหลาที่วัดเหมือนกัน ปาก็เห็นดีดวย เพราะจะไดไม

ตองมีคนเมา ไมชอบคนเมายูแลว เลยคิดวาเลิกขายเหลาก็ไมมีปญหาอะไร ไมไดเสีย

รายไดไปมากนัก ก็เลยเลิกขายมาตั้งแตประมาณเดือนมกราคม 2550 พอหมอมา

ประชาคม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2550 หมอก็ขอความรวมมือใหรานคาเลิกขายเหลา และไม

อยากใหมีเหลา มีเบียร เวลามีงานบุญ หรืองานเลี้ยงอื่นๆในหมูบาน โดยเฉพาะคนที่มา

ประชาคมและมีสามีกินเหลา ยิ่งเห็นดวยกับเร่ืองนี้ เพราะอยากใหสามีตนเลิกดื่มเหลา......

เดี๋ยวนี้คนบานเราก็ไมนิยมกินเหลากันเยอะหรอก ทุกคนก็รูวากินแลวไมดี คนเลยไมนิยม

กินมากเหมือนสมัยกอน คนกินนอยลง สวนหนึ่งมาจากการที่หลวงพอบอกประชาชนใน

ประชาคมวา “ถางานไหนมีเหลา หลวงปูไมเทศน” ซึ่งคนสวนใหญจะเชื่อหลวงปูอยูแลว 
ก็จะไมคอยกลากินเหลากัน......ในที่ประชุมของประชาคม มีขอตกลงวา จะไมใหขายเหลา

ในวันพระ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวง ราชินี งานบุญตางๆ เชน บุญเก็บกระดูก 

เทศกาล งานแตงงาน ครั้งนี้เปนเหมือนขอตกลงเบื้องตน แลวประชาคมจะมีการประชุม

ใหมอีกครั้งหนึ่ง......เทาที่ปาเห็น ปาวาคนที่ทํางานรับจางทั่วไป มีฐานะยากจน และมีความ

ทุกข จะเปนกลุมที่กินเหลาเกือบทุกวัน คนที่ทําไร ทํานา มีอาชีพที่มั่นคง จะกินเหลาเฉพาะ

เวลาที่สังสรรคเทานั้น ไมกินทุกวันเปนประจํา.......”   

      การที่ไมไดขายเหลา ทําใหรายไดลดลงอยูบางเหมือนกัน แตไมมากนัก รายไดที่มีอยูทุกวัน 
ก็พออยูได ถาลงทุน 1,000 บาท  2-3 วัน ถึงจะเห็นเงิน 1,000 บาท  นั้น คิดกําไรแลวก็ได
ประมาณ 200 บาท ตอ 2-3 วัน 
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กรณีที่ 3 ศูนยสาธิตเพื่อการตลาดบานหนองปอแดง รานคาของชุมชน 
การดําเนินการของศูนย 

ศูนยสาธิตฯ เปดขายทุกวันตั้งแตเวลา 06.00-19.00 น. (งานเทศกาลปดเวลา 20.00 น.) 
เร่ิมดําเนินการป 2544 โดยไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณชุมชนจํานวน 3แสนบาทและ
ที่ดินบริจาคจากชาวบาน ซื้อที่เพิ่มเติมจํานวน 10,000 บาท ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
ประธานคือผูใหญบาน มีการกําหนดระเบียบของการเปนสมาชิก การซื้อของในศูนยฯ การ
เปนหนี้ไมเกินครั้งละ 500 บาท ระเบียบการจายเงินคืน การกําหนดการซื้อของเขาในศูนยฯ
เปนหนาที่ของคณะกรรมการ ทุกวันกรรมการฝายการเงินจะมารับเงินเขาบัญชี การเปน
สมาชิกของศูนยสาธิตฯ ตองซื้อหุนอยางนอย 1 หุนๆ ละ 50 บาท สมาชิกสวนใหญจะเปน
สมาชิกทุกบานสมาชิกจะไดรับปนผลจากกําไรรอยละ 5 ทุกเดือนเมษายนของทุกป รายได
จากการขายสิ้นคาประมาณ 4,000-5,000 บาทตอวัน  

ส้ินคาที่ขายเปนของใชทั่วไป ของกิน สวนเหลาจะเปนเหลาขาว เบียรลีโอราคาขวดละ 40 

บาท เบียรชาง 3 ขวด 100 บาท เบียรอาชา 4 ขวด 100 บาท เหลาขาวขายเปนกั๊ก ๆ ละ 22 

บาทและกงละ 10 บาท (ระหวางที่พูดคุยกับคนขายจะมีผูชายอายุประมาณ 27 ป มาซื้อเหลา
ขาว 1 เปก) จากการสังเกตการซื้อส้ินคาของสมาชิกที่ติดหนี้ศูนยฯ พบวาบางคนซื้อเหลากิน
วันละ 3-4 ครั้งเปนกั๊กบาง เปนเปกบางเดือนละประมาณ 2-3 คน  

ลักษณะของการซื้อเหลาที่ราน สวนใหญจะมาซื้อตอนเชาตอนเย็น ตอนเย็นจะขายดีกวา
เพราะทํางานแลวมีอาการปวดเมื่อยจะชวยลดอาการปวดได สวนมากเปนผูชาย เด็กเล็กมา
ซื้อจะไมขายใหเจาตัวมาซื้อเอง ชวงวัยที่มาซื้อสวนใหญเปนวัยผูใหญ ผูเฒา บางคนซื้อไปกิน
ที่บานเปนขวด ซื้อดื่มที่รานครั้งละ 1 เปก บางคนมีอาการเมาแลวมาซื้อดื่มเพิ่มหรือชื้อเพื่อใช
ในการจัดงาน เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ กรณีเร่ืองโครงการงดเหลาตามขอตกลงให
รานคาหยุดขายวันสําคัญทางศาสนายังไมเร่ิมดําเนินการเปนเพียงขอตกลงเบื้องตนยังไมมี
การทําประชาคม บางคนเห็นดวย บางคนไมเห็นดวยบอกวา “ถาไมขายจะไดเงินหรือ เขาบอก
ไมใหขายก็อยาไปเชื่อ เราจะไมไดเปอรเซนต”  

 
จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีดังที่กลาวถึง ชี้ใหเห็นวารานคาในชุมชนโดยสวนมากเห็น

ดวยกับแนวคิดการจัดการเหลาของชุมชน อยางไรก็ตามมีการสะทอนคิดวา เพื่อไมใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางรานคาในชุมชนดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในรานคาของชุมชนที่
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ประชาชนในหมูบานเปนสมาชิกอยู หากมีการงดขายเหลาในบางวันหรืองดขายเลยนั้น จะทําให
รายไดของรานคาลดลงและสงผลใหสมาชิกไดรับเงินปนผลลดลงได ซึ่งเปนเงื่อนไขที่จะตองหา
แนวทางที่เหมาะสมตอไป 
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บทที่  เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

ตลอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่กลาวถึงในบทที่ 1 สะทอนใหเห็นความเขาใจของ
ผูเขารวมกระบวนการวา เปาหมายสูงสุดของการพัฒนานวัตกรรม เปนความรับผิดชอบของคนใน
ชุมชนรวมกันเพื่อใหเกิดการจัดการเหลาในชุมชนของตน โดยถาชุมชนสามารถออกแบบและสราง
การปฏิบัติการไดตามแนวคิดขอตกลงรวมกัน จะทําใหเกิดผลทั้งในเชิงการปองกันการดื่มเหลาและ
การทําใหคนที่ดื่มอยูแลวไดลดละเลิกการดื่มเหลาได  เปาหมายของการพัฒนานวัตกรรมจึงอยูที่การ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน จากความเชื่อที่วา ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการเหลาได  การ
ปฏิบัติการของนวัตกรรมนี้จึงเปนการหนุนเสริมใหเกิดกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนดังที่
กลาว โดยกอใหเกิดการปฏิบัติการจริงเพื่อจัดการพฤติกรรมคนและจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน
ที่เชื่อวาเปนตัวหนุนเสริมใหประเด็นเหลาในชุมชนลดความรุนแรงลงและทําใหการจัดการที่มีอยูเดิม
มีพลังที่เขมแข็งมากขึ้น   

หลักคิด วิธีการ และกิจกรรม ที่นําสูเปาหมายการดูแลสุขภาพชุมชน มีดังนี้ 
 

1. การสรางเสริมสุขภาพชุมชน : เปาหมายของการพัฒนา 

 นวัตกรรม 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมนี้เนนที่การวิเคราะหรวมกันของผูเกี่ยวของเรื่องเหลาและ

ผลกระทบของเหลากับสุขภาพ และการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในระดับ บุคคล ครอบครัว 
และชุมชน เชน การเกิดการเจ็บปวยจากการดื่มเหลา การเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก การทะเลาะ
กันของคนในชุมชน การปฏิบัติการจริงของนวัตกรรมนี้อยูภายใตแนวคิดเหลานี้คือ 

1)   เห็นสถานการณเกี่ยวกับเหลารวมกัน   

ในการสะทอนขอมูลชุมชนโดยใชใหผูเขารวมกระบวนการไดทบทวนสภาพปญหาของ
ชุมชนในเรื่องเหลา เชน การรับรูเสนทางของเหลาที่เขามาในชุมชน ซึ่งเดิมมีการทําเหลาสาโทกิน
กันเอง ตอมาไดมีการนําเหลาจากนอกพื้นที่เขามาจําหนายในรานคา ทําใหซื้อหามาดื่มไดงาย ทั้ง
จากรานคาในและนอกชุมชน  ภาพลักษณของเหลาในมุมมองคนในชุมชนมีทั้งทางบวกและลบ ใน
เชิงบวกพบวา เหลาสามารถใชเปนของฝาก ทําใหเกิดมิตรภาพ เปนสื่อของความสนุกสนาน ใจใหญ 
แสดงถึงฐานะ ทําใหคลายเครียด ในขณะเดียวกันเหลาก็มีสรรพคุณทางยา และเปนเครื่องประกอบ
พิธีกรรมที่ทําตามกันมาโดยไมทราบแนชัดวาเพราะอะไรจึงมีเหลาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรม ในเชิง
ลบคือ เปนสิ่งไมดี ทําใหเมา ควบคุมอารมณไมได เกิดการทะเลาะเบาะแวง เหม็น คนที่ดื่มจะเปน
บุคคลที่ไมนาคบหา ทําใหครอบครัวแตกแยก เปนสาเหตุของความยากจน เปนตน  
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เหลาถูกเรียกชื่อและมีรูปแบบตางๆ ไมจํากัดเฉพาะสาโทดังที่เคยมีในชุมชน เชน เหลา
ขาว เหลาสี ไวน เบียร ยาดอง บางครั้งก็มาในรูปของเครื่องดื่ม เชน ผสมในน้ําอัดลม เครื่องดื่มสปาย 
ไวนคูลเลอร เปนตน ซึ่งเหตุผลในการดื่มอาจแตกตางกันไป เชน เปนการสังสรรค เพื่อมิตรภาพ 
กระตุนการทํางาน รักษาโรค เพิ่มพลัง โดยปริมาณการดื่มของแตละคนแตกตางกันไปเชน ดื่มเปนกง 
เปนกั๊ก เปนขวด มีความถี่ในการดื่มคือ วันละครั้ง วันละ 2-3 คร้ัง และมากกวา หรือดื่มในโอกาส
สําคัญเทานั้น  ทั้ งนี้คนที่ดื่มมีทั้ ง เศรษฐานะที่ดีและยากจน  ดื่มกันทั้ งผูหญิงผูชาย  ทุกวัย 
ปรากฏการณในชุมชนปจจุบันที่สังเกตไดชัดเจนคือ วัยรุนและผูหญิงเริ่มดื่มกันมากขึ้น  

กระบวนการของนวัตกรรมแสดงใหเห็นวา ชุมชนมีการรับรูสถานการณที่เปนแหลง
ปจจัยการดื่มเหลาและเปนเงื่อนไขการจัดการกับเหลา อันไดแก พฤติกรรมคนและสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบจากเหลา จะทําใหคนในชุมชนเกิดการเจ็บปวย ยากจน ครอบครัวแตกแยก การทะเลาะ
กัน การเกิดอุบัติเหตุ เปนตน ซึ่งเปนที่มาของขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติการเพื่อจัดการกับเหลา
ของนวัตกรรมนี้  

2)   เห็นเปนความรับผิดชอบรวมกัน   

ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนี้ ไดแบบอยางของการจัดการเหลาของพระครูฯ ซึ่งถือ
ไดวาเปนบุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมนี้  อยางไรก็ตาม ใน
กระบวนการพัฒนามีผูเกี่ยวของเขารวม ทั้งคนที่ดื่มและไมดื่ม ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล กรรมการหมูบาน อสม. เจาของรานคาในชุมชน พระ ครู นักเรียน ผูเฒาผูแก นักวิชาการ 
เจาหนาที่สถานีอนามัย เปนตน  การวิเคราะหขอมูลความคิดเกี่ยวกับเร่ืองเหลาเพื่อเปนแกนของ
ปฏิบัติการของนวัตกรรม เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนใหผูมีสวนรวมเห็นตงกันกอนรวมมือกันปฏิบัติการ
ตางๆ อันทําใหอยางนอยที่สุด สถานการณเร่ืองเหลาของชุมชนไมรุนแรงไปมากกวานี้ และนําไปสู
สถานการณที่ดีขึ้น คือชุมชนปลอดการดื่มเหลาได ดังนั้นผูเขารวมจึงสามารถแสดงทัศนะถึงบทบาท
หนาที่ของตนวา ในการที่จะทําใหบรรลุผลดังที่กลาวนั้นได เปนการสรางความรับผิดชอบรวมกันใน
การจัดการเรื่องเหลา  

 
“......ถาผูนําเลิกเหลาได ลูกบานก็จะเลิกตาม หากเปนแบบนี้จริงๆผมก็จะขอเลิก

เหลา เอาผมเปนเดิมพัน และจะเอาตัวผมคนเดียวนี่หละที่ทําใหลูกบานเปนสิบเปน

ซาวไดเลิกเหลาตาม ...ใครเลิกเหลาไดชุมชนอาจจะมีของรางวัลให ตองยกยองเขา
ดวย....รานคาไหนเลิกขายไดจะจัดทําปายคุณความดีให......” 

ผูใหญบาน บานหนองปอแดง, 16 พฤษภาคม 2550 
 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 
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“......พอกินเหลา ก็มีผลกระทบกับลูก ลูกเห็นพอกินเหลา ก็ไมอยากกลับบาน มันมี

ผลกระทบกับลูกจริงๆ ครูโรงเรียนปอแดง ก็เคยมีปญหากินเหลา ก็เตือน เพราะจะ

เปนตัวอยางที่ไมดี จะสอนเด็กนอย......” 

ครูใหญโรงเรยีนในชุมชน, 17 พฤษภาคม 2550 
 

“…..ชีวิตครอบครัวผมมีพี่นอง 8 คน ผมเปนคนที่สอง และเคยบวชเรียน ตั้งแตวัยรุน

เคยพบเพื่อนที่ดื่มเหลาเมายา แตเราก็ไมรวมดวย ไดตั้งปณิธานวาจะไมดื่มพวก
แอลกอฮอล อยากใหลูกตามรอยพอ ถาเราไปเมา ถารับจางมาได 100 บาท ซื้อเหลา 

90 บาท ก็จะกระทบกับครอบครัว ครอบครัวเดือดรอนไมพอกิน เปรียบไดกับโองที่ 

มีรอยรั่ว น้ําก็จะหมดโอง......” 

คุณบุญปน   ชาวบานบานหนองปอแดง, 16 พฤษภาคม 2550 
 

“......เห็นพอแมเด็กกินเหลาแลวคิดวาคงจะทําใหเด็กเห็นแบบอยาง เราจะไปบอก
เขาใหเลิกก็ยาก ที่ทําไดคือเราจะอบรมเด็กในศูนยใหรูจัดพิษภัยของเหลา ใหซึมซับ
ตั้งแตเด็กเล็กนี่เลย.....” 

ครูผูดูแลเด็ก ศูนยเลี้ยงเด็กกลางวันในชมุชน, 17 พฤษภาคม 2550 
 

“.....หลวงพอก็คงจะทําตอไป ถาเห็นก็จะอบรม บอกใหรูผิดรูชอบ ยกตัวอยางให
เขาเห็น เปนไปไดจะเอามาทําสัจจะใหหมด.......” 

พระครูถาวรชยัวัฒน เจาอาวาสวัดเฝอแฝง บานหนองปอแดง,  
16 พฤษภาคม 2550  

 
3)   ใชขอมูลเพื่อการกระตุนคิดการออกแบบบริการ   

เมื่อเห็นขอมูลรวมกัน แนวทางในการจัดการเรื่องเหลาของชุมชนจึงถูกกําหนดขึ้น  
พฤติกรรมการดื่มเหลาและขอมูลส่ิงแวดลอมที่หนุนเสริมใหเกิดการดื่มเหลา ตลอดจนขอมูลความ
เขมแข็งของชุมชนในประสบการณการจัดการการดื่มเหลาที่ผานมา ทําใหผูเขารวมนวัตกรรมเกิดการ
วิเคราะหเชื่อมโยงชุดขอมูลทั้งสองสวนมาเปนการคนพบแนวทางการจัดการของชุมชนโดยมี
เปาหมาย 2 สวนคือ การปองกันการดื่มเหลา และการทําใหคนที่ดื่มเหลาลดละเลิกการดื่ม อาศัยการ
จัดการใน 2 เร่ืองคือ การจัดการพฤติกรรมคนและการจัดการสิ่งแวดลอม ดังแผนภาพที่ 4 (บทที่ 1) 
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4)   เปนวาระของชุมชนที่ คน องคกร ในชุมชนตองรวมสรางขอตกลง   

จากการกําหนดแนวทางโดยใชขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองเหลาเปนตัวตั้ง ทําใหเกิดโอกาสใน
การสรางขอตกลงของชุมชน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติการของนวัตกรรมนี้ยังไมปรากฏชัดเจนถึงการ
สรางขอตกลง แตก็มีกิจกรรมที่จะนําไปสูการสรางขอตกลงรวมได เชน เวทีประชาคมหมูบาน เปนตน  

 
“......ประชาคมหมูบานเสนอวาระหมูบานปลอดเหลา หาวิธีการแกไขวาทําอยางไร

หมูบานเราจึงจะเปนหมูบานสีขาวได......” 

“......ขอตกลงการประชาคมตองมีตัวแทนมารวม 70 % ของคนในหมูบานขึ้นไป......” 

“......ประชุมคณะกรรมการแลวตองขยายผล จัดทําประชาคมทุกหลังคาเรือนขอมติ 

ในที่ประชุมวารานคาหยุดรับมั้ย วันสําคัญตางๆวันพระ ทําไดมั้ย ......” 
ขอมูลจากเวทีสะทอนคิดและวิเคราะหขอมูลเหลาของชุมชน,  

16 พฤษภาคม 2550 
วัดเฝอแฝง บานหนองปอแดง หมูที่ 7 ต.กวางโจน อ.ภเูขียว จ.ชัยภูมิ 

 

2. จัดการพฤติกรรมคน จัดการสิง่แวดลอม :  
วิธีการของการจดัการเหลา 
การจัดการพฤติกรรมคนและการจัดการสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการไปพรอมๆกัน ซึ่งการ

ปฏิบัติการตองเชื่อมโยงกับขอมูลพฤติกรรมการดื่มเหลาและปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีเชื่อวามีอิทธิพลตอ
การดื่มเหลาที่สามารถจัดการไดในพื้นที่ของตน ดังนี้ 

 การจัดการพฤติกรรม   โดยมีหลักคิดคือ ทุกคนตางมองเห็นวาการที่คนจะดื่มหรือไม
ดื่มเหลานั้น เปนผลมาจากความคิดและการตัดสินใจของคนๆนั้น กิจกรรมที่สามารถ
ดําเนินการไดจากประสบการณของชุมชน เชน การทําการบําบัดโดยการบําบัดจิตใจ การ
ใหขอมูลเกี่ยวกับเหลา การเตือนสติ พระจะไมรับนิมนตหากบานไหนจัดงานแลวมีการดื่ม
เหลา การใชสัจจะ เปนตน 

 การจัดการสิ่งแวดลอม  โดยมีหลักการคือ การใชกระบวนการของชุมชนในการหนุน
เสริมความเขมแข็งใหผูที่ดื่มเหลาและการทําใหเกิดการลดละเลิก  กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เชน การกําหนดพื้นที่การดื่มเหลาในชุมชน การสรางเครือขายรณรงค การใหการยกยอง
เมื่อสามารถลดละเลิกการดื่มเหลาได การสรางกระบวนการเรียนรูแบบคนตอคน การจัด
รานคาตนแบบ การสอดแทรกเรื่องเหลาเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน การใหขอมูล
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กับเด็กเล็ก การใชเปนเงื่อนไขของสวัสดิการชุมชนที่มีอยู และอาจจะมีการใหรางวัลแก
คนที่สามารถเลิกเหลาไดสําเร็จ เปนตน 

 

3. สรางขอตกลง : โอกาสกับแนวโนม 
ดังที่กลาวในขอ 2 ขางตน การนําแนวทางดังกลาวในการจัดการกับเหลาสูเวทีประชาคม จะ

ทําใหเกิดความรวมมือได  ขอตกลงของประชาคมหมูบานถือเปนกติกาของหมูบานที่ทุกคนปฏิบัติ
ตามได  
  

สรุป 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม “ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” นี้ถือเปนกระบวนการที่มุงหวัง
ใหเกิดชุมชนสรางเสริมสุขภาพไดอีกนวัตกรรมหนึ่ง 
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บทที่  รูปธรรม                          การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน 
  
รูปธรรมการพัฒนาการปฏิบัติการเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนของนวัตกรรมบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ “ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” ของสถานีอนามัยบัวพักเกวียน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
นําเสนอใน 3 ประเด็นคือ 1)ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 2)เครื่องมือที่ใช 
ในการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน และ 3)กลไกที่ใชในการปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน  

 

1. ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน   

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการของนวัตกรรมน้ี ลวนเปนกิจกรรมเชิงกระบวนการทั้งสิ้น 
เชน การสะทอนคิดและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับเหลาในชุมชน  การระดมความคิดหาวิธีการ 
ในการจัดการปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลาของชุมชน ตลอดจนการจัด
เวทีประชาคมเพื่อสรางขอตกลงของชุมชนในการจัดการเหลา โดยผูเขารวมเปนผูเกี่ยวของกับเหลา
ในชุมชนทั้งหมด  

จากการวิเคราะหกิจกรรมของนวัตกรรม 7 หมวด ไดแสดงใหเห็นยุทธศาสตรการทํางานของ
ชุมชนไดแก  

1)  การคนหาคนที่ดื่มและมีความแนวแนที่อยากจะเลิกเหลา  
2)  กิจกรรมของนักเรียนในการสงกําลังใจถึงคนที่ดื่มเหลาในครอบครัวของตน  
3)  การใชเวทีประชาคมหมูบานเพื่อการจัดการเหลาในชุมชน  
4)  การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลาเพื่อใหคน 

ในชุมชนรับรูและเกิดการกระตุนคิดถึงการลดละเลิกการดื่มเหลา ไมไปยุงเกี่ยวกับเหลา  
5)  การสรางกิจกรรมการเรียนรูในกลุมเยาวชน  
6)  การสรางและใชขอตกลงในการจําหนายเหลาในชุมชน และ  
7)  การสรางการเรียนรูแบบคนตอคน   

กจิกรรมตางๆดําเนินไปภายใตความรวมมือของคนในชุมชนเปนหลัก  
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพ 
ชุมชน 
กระบวนการสําคัญในการปฏิบัติการของนวัตกรรมเนนที่การใช ขอมูลชุมชนเปนตัวตั้ง โดย 

ใชเครื่องมือตางๆที่มุงใหผูเขารวมไดแสดงความคิดเห็น เชน การระดมความคิด การทําประชาคม 
เปนตน ถือเปนการเรียนรูขอมูลสถานการณที่เกี่ยวของกับเหลาในชุมชน ประเด็นปญหาและความ
ตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลา ตลอดจนการหาทางออกรวมกันของคนในชุมชน โดย 
มีผูเกี่ยวของซึ่งเปนผูสรางขอมูล ใชขอมูล เปนเครื่องมือดวย ดังปรากฏในกิจกรรมการปฏิบัติการ
ตางๆ ดังนี้ 

1)   การคนหาขอมูลเกี่ยวกับเหลาในชุมชน ไดแก 
 การสํารวจหาคนที่มีความตั้งใจที่อยากจะเลิกเหลาโดยความสมัครใจ  
 การระดมความคิดเพื่อสํารวจและวิเคราะหการรับรูเกี่ยวกับเหลา สะทอนประเด็น
ปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลา สํารวจความคิด
ทางออกการแกไขปญหา 

 การสํารวจรานคาในชุมชนที่จําหนายและไมจําหนายเหลา 
เปนตน 

2)   การคนหาคนที่เปนทุนทางสังคมเพื่อจัดการกับเหลาในชุมชน ไดแก 
 การสํารวจฐานขอมูลชุมชนเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน 

 การระดมความคิดเพื่อการชี้ตัวบุคคลที่เปนทุนทางสังคมที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เหลาในชุมชน 

 การเขาไปพูดคุยกับทุนทางสังคมตางๆ เชน พระครูฯ อบต. ผูใหญบาน ผูเฒาผูแก 
ประชาชนทั่วไป สมาชิก อบต. อสม. 

เปนตน 

3)   การออกแบบบริการที่ใชขอมูลชุมชนเปนฐาน ไดแก 
 การใชขอมูลที่เกี่ยวของกับเหลาเพื่อการกระตุนคิด 

 การระดมความคิดเพื่อสะทอนแนวคิดในการบริการ 
 การใชทุนทางสังคมในการกระตุนสํานึกความรับผิดชอบชุมชนรวมกัน 

เปนตน 
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4)  การสรางขอตกลงของชุมชน ไดแก 
 การใชขอมูลที่เกี่ยวของกับเหลาเพื่อการกระตุนคิด 

 การระดมความคิด 

 การใชมติของประชาคมหมูบาน 

 การใชทุนทางสังคม(พระครูฯ)ในการกระตุนสํานึกความรับผิดชอบชุมชนรวมกัน 

เปนตน 
 

3. กลไกที่ใชในการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 

การปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา” มีกลไก
สําคัญคือ คนและศักยภาพของคน พรอมวิธีการทํางานและกิจกรรมการปฏิบัติการ ดังนี้ 

1)   คนและศักยภาพของคน   

พบวาตลอดกระบวนการมีคนที่เกี่ยวของ 2 กลุมดวยกันคือ (1)คนในชุมชน เชน พระ 
ชาวบาน ผูเฒาผูแก เจาของรานคา นักเรียน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม. ครู องคกรชุมชนตางๆ 
เปนตน และ (2)คนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับชุมชน เชน อบต. นายอําเภอ สถานีอนามัย เครือขาย
การดแูลจากพื้นที่อื่น เปนตน ซึ่งคนเหลานี้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญและบทบาทหนาที่ตางกัน
ไป(รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ดังที่กลาวถึงในบทที่ 4) เชน 

 การสะทอนขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การเปนผูนําทางความคิด 

 การสะทอนความคิด 

 การเปนวิทยากรกระบวนการ 
 การเปนวิทยากรเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
 การสนับสนุนในทางนโยบาย 

เปนตน ทั้งนี้ วิธีการทํางานของผูเกี่ยวของ  เนนที่การมีสวนรวมเพื่อใหมีการเติมเต็มการทํางาน
รวมกันตามศักยภาพของแตละคน เชน มีการสํารวจและวิเคราะหขอมูลรวมกัน มีการสะทอนคิดการ
รับรูและประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลารวมกัน มีการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานรวมกัน มีการแตงตั้งคณะทํางานอยางเปนรูปธรรม  
มีการหนุนเสริมใหเกิดกระบวนการ(เชน การอุดหนุนงบประมาณ การอนุญาตใหบุคลากรใน
หนวยงานเขารวมกิจกรรมและดําเนินงาน เปนตน) มีการนําขอตกลงที่เกิดขึ้นไปปฏิบัติ เปนตน  
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2)   กิจกรรมการปฏิบัติการ   

ทั้งนี้พบวา ในกระบวนการปฏิบัติการของนวัตกรรมนี้ ไดมีกิจกรรมตางๆ โดยแบงเปน 
7 กลุมกิจกรรม ตั้งแต (1) การคนหาคนที่ดื่มและมีความแนวแนที่อยากจะเลิกเหลา (2) กิจกรรมของ
นักเรียนในการสงกําลังใจถึงคนที่ดื่มเหลาในครอบครัวของตน (3) การใชเวทีประชาคมหมูบานเพื่อ
การจัดการเหลาในชุมชน (4) การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับเหลา
เพื่อใหคนในชุมชนรับรูและเกิดการกระตุนคิดถึงการลดละเลิกการดื่มเหลา ไมไปยุงเกี่ยวกับเหลา 
(5) การสรางกิจกรรมการเรียนรูในกลุมเยาวชน (6) การสรางและใชขอตกลงในการจําหนายเหลา 
ในชุมชน และ (7) การสรางการเรียนรูแบบคนตอคน ซึ่งผูเกี่ยวของตางมีสวนรวมในการออกแบบ
และดําเนินการรวมกันทั้งหมด 
 

สรุป 

รูปธรรมการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของนวัตกรรม “ชุมชนเปนสุข 
พนทุกขจากเหลา” ชี้ใหเห็นความสําคัญของ 3 องคประกอบคือ 1)คนที่เปนผูเกี่ยวของทั้งหมด 
โดยเฉพาะผูนําในการปฏิบัติการ 2)ขอมูลของชุมชนที่แสดงรูปธรรมของปญหาที่เกี่ยวกับเหลา และ 
3)การปฏิบัติการจริงที่ผูเกี่ยวของไดรวมมือกันดําเนินการ 
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บทที่ 4 บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
  
จากการสังเกต สัมภาษณ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา มีกลุมคนเขามารวมปฏิบัติการ

นวัตกรรมนี้เปนจํานวนมากหรืออาจจะเรียกเปนการเขารวมทั้งชุมชน อยางไรก็ตามสามารถจําแนก
ใหเห็นผูเขารวมกระบวนการในฐานะเปนองคกรและภาคีได 2 กลุม คือ 1) คนในชุมชน และ 2) คน

ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับชุมชน โดยตางทําบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไป  
 

1. คนในชุมชน  

ประกอบดวย พระ ชาวบาน ผูเฒาผูแก เจาของรานคา นักเรียน ผูใหญบาน สมาชิก อบต.  
อสม. ครู กลุมแมบาน เปนตน ซึ่งสามารถจําแนกใหเห็นบทบาทของแตละคนในกลุมนี้ไดตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงบทบาทของคนในชุมชนที่เขารวมการปฏิบัติการนวัตกรรม 
 

บทบาทหนาที่ 
 

องคกรและภาคี 

จัดการ
รวมกลุม
ชาวบาน 

รวม
กิจกรรม 

ใหการ
บําบัดผูติด
เหลา 

หนุนเสริม
กระบวนการ 

ปฏิบัติ
ตาม

ขอตกลง 

ผูนําทาง
ความคิด 

พระ √ √ √ √ √ √ 

ชาวบาน  √  √ √  
ผูเฒาผูแก  √  √ √  
เจาของรานคา  √  √ √  
นักเรียน  √  √ √  
ผูใหญบาน √ √  √ √ √ 
สมาชิก อบต. √ √  √ √ √ 
อสม. √ √  √ √ √ 
ครู √ √  √ √ √ 
กลุมแมบาน  √  √ √  
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2. คนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับชุมชน 

ประกอบดวย อบต. นายอําเภอ สถานีอนามัย เครือขายการดูแลจากพื้นที่อื่น เปนตน 
สามารถจําแนกใหเห็นบทบาทของแตละคนในกลุมนี้ไดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงบทบาทของคนที่มีภารกิจเกี่ยวของกับชุมชนที่เขารวมการปฏิบัติการนวัตกรรม 
 

บทบาทหนาที่ 
องคกรและภาคี 

รวม
กิจกรรม 

หนุนเสริม
วิชาการ 

หนุนเสริม
กระบวนการ 

ปฏิบัติ
ตาม

ขอตกลง 

ผูนําทาง
ความคิด 

อบต. √  √ √ √ 

นายอําเภอ √  √ √ √ 
สถานีอนามัย √ √ √ √ √ 
เครือขายการดูแลจากพื้นที่
อื่น 

 √ √   
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 

จากการปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ชุมชนเปนสุขพนทุกขจากเหลา”  
ของสถานีอนามัยบัวพักเกวียน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่ดําเนินการมาไดระยะหนึ่งแลวนั้น สะทอนให 
เห็นรูปธรรมการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขตางๆ ซึ่งอาจจะสงผลใหการดําเนินการ 
ไมเปนไปอยางที่คาดหวังได ดังนี้ 

1) การใชทุนทางสังคมของชุมชน  

ที่สําคัญคือ พระ ซึ่งทําบทบาทขององคกรนําไดอยางสมบูรณ ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะ
สังคมของชุมชนที่มีพระเปนหลักยึดและชี้นําการปฏิบัติ ดังตัวอยางที่ปรากฏเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2550 ในเวทีประชุมสะทอนขอมูลและประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับ
เหลา ที่พระครูฯไดบอกกลาวใหคนที่เขารวมประชุมอยูรับฟงและรวมสะทอนประเด็น ซึ่งทุกคนก็เชื่อ
ฟง ไมหนีกลับ เปนตน  

 
“…..ส่ิงที่ทําใหเกิดความเจริญคืออัปปริยาปริยธรรม 7 ขอ และ 1 ใน 7 ขอคือการหมั่น

ประชุมกันเนืองนิตย เมื่อมาประชุมก็มาประชุมพรอมกัน เมื่อเลิกก็เลิกพรอมกัน อยา

หนีประชุม ความหมายคือเมื่อจะทําอะไรก็มาทําพรอมกัน ซอมกัน ขอสําคัญคือการ

รวมกันปฏิบัติตามกฎของขอประชุม เปนผูเคารพตอประธาน และวิทยากร ถาเปนผูให

ความรูแกเรา เราก็ตองเคารพ ไมใชคุยกัน มันก็ไมเคารพวิทยากร งานที่ไดก็จะไมดี 

ตองมีความตั้งใจในการประชุม ตั้งใจฟง ตั้งใจจํา นําไปปฏิบัติ….. สมัยกอนหลวงพอ

ไปประชุมที่อําเภอภูเขียว ไมไดนั่งรถหรอก ยางไป ลุยขี้ตมไป รอนก็รอน แตหลวงพอก็

ไปประชุมไมเคยขาด  ขอใหตั้งใจประชุมใหดี เกิดมาทั้งทีทําดีใหได จากไปท้ังทีทําดี

ฝากเอาไว…..” 
พระครูถาวรชยัวัฒน เจาอาวาสวัดเฝอแฝง, คํากลาวเปดการประชุม  

17 พฤษภาคม 2550 
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่พระครูฯทําเพื่อชุมชนอีกเชน การเปดบัญชีทุนการศึกษา

ใหกับเด็กในชุมชนทุกคนที่ถึงคราวตองเขาโรงเรียน การจัดรถรับสงนักเรียน การเปนผูนํา
กอตั้งศูนยเล้ียงเด็กกลางวันของชุมชน เปนตน ซึ่งสงผลใหชาวบานใหความเคารพนับถือถึง
ความตั้งใจจริงในการพัฒนาชุมชน 
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“......แนวทางการเลิกเหลา ไมใชใหเลิกจดปดเลย ก็คอยเปนคอยไป ก็มีหลวงพอนี่

แหละ ขอรองวาอยาใหมีเหลาไดไหม  เปนศูนยรวม เปนหัวเรือใหญ เปนแกนนําของ

หมูบาน เพิ่นวาอะไรเราก็ฟง การเลิกเหลานี่แหละมีหลวงพอเปนแกนนํา เพิ่นก็เอิ้นมา

หมดบาน มาปฏิญาณตอหนาเพิ่นนี่แหละ ถามีโครงการอะไร ก็ตองมาตกลงในวัดนี่

แหละ เชนหนวนงานธกส. หนวยงานตางๆ ก็ตองมาตกลงกันในวัด......” 

ชาวบานบานหนองปอแดง, 16 พฤษภาคม 2550 
 
“......คนที่นี่เกรงใจหลวงพอมาก กินเหลาใหหลวงพอเห็นไมได เพราะหลวงพอเทศน

ไมใหกินเหลา ใครกินเหลาหลวงพอจะไมพูดดวย คนที่กินเหลาก็จะไมกลาเขาวัด 

เกรงใจหลวงพอก็จะไปแอบกิน หลวงพอมีคนนับถือมาก บวชมาตั้งแตนอย เปนคน

บานนี้ เกิดบานนี้ คนที่อื่นก็มากราบตลอด ทานเปนรองเจาคณะอําเภอ หลวงพอชวย

หมูบานทุกอยาง เหมือนเปนพอ ใครเกิดลูก ก็จะเอาลูกไปใหหลวงพอตั้งชื่อ หลวงพอก็

จะเอาเงินใหไปเปดบัญชีเงินฝาก พอ แมจะไปทํามาหากิน ไปนา ก็ไปสบายๆ เพราะ

หลวงพอมีรถบัสรับสงลูกหลานไปโรงเรียน......” 

ชาวบานบานหนองปอแดง, 16 พฤษภาคม 2550 
 
“......ในหมูบานเราเมื่อกอนไดรับการยกยองวาเปนหมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง 

เปนหมูบานสีขาว หมูบานปลอดอบายมุข ถาจําไมผิด ก็ตั้งแตป 37,38 นายอําเภอก็

เลือกบานเราเปนบานนํารองหมูบานปลอดอบายมุข เพราะเห็นไทบานเรามีความ

สามัคคีกัน ไมทะเลาะกัน มีงานๆไหน งานไหน ก็เลือกบานปอแดงเปนตัวอยาง คิดวา

ถาเปนหมูบานปลอดเหลาก็จะเฮ็ดได ที่ไมทะเลาะกัน ฮักกัน ก็มีหลวงพอนี่หละเปน

ศูนย ทุกคนเกรงใจหลวงพอ หลวงพอวายังไงก็เชื่อ ไมคอยมีใครกลาขัด......” 

ตาดํา อดตีผูชวยผูใหญบาน, 16 พฤษภาคม 2550 
 
“......ก็มีโอกาสไปประชุมที่อําเภอ หมออดิเรก พาไปประชุมดวย เห็นเขาเลาถึงบานไม

งามวาเปนหมูบานปลอดเหลา นายอําเภอบอกวา ถาบานไหนทําไดจะมีรางวัล ก็คิด

อยูวา ถาบานไมงามทําได บานปอแดงก็นาจะทําได เพราะมีพระครูบอกใหคนเลิก

เหลามาตั้งนานแลว ก็เอามา เลาใหไทบานฟง ก็คิดวานาจะเฮ็ดได......” 

พอใหญถนอม, 16 พฤษภาคม 2550 
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2) การกําหนดเปาหมายรวม  

โดยมีการกําหนดเปน 3 ระดับคือ  
 ระดับแกนนําที่เปนผูนําขององคกรตางๆในชุมชนและที่เกี่ยวของกบัชมุชน
ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ดําเนินการอยูกอนหนานี้ เชน 
นโยบายหมูบานสีขาว โครงการ To be No.1 การงดเหลาเขาพรรษา การไมเทศน
งานตางๆที่มีเหลา เปนตน โดยเปนการหนุนเสริมใหสามารถดําเนินกิจกรรมได
อยางเขมแข็งและเปนไปได  

 ระดับชุมชน โดยผลักดันใหแนวคิดและการปฏิบัติการเปนขอตกลงจากเวที
ประชาคมหมูบาน และ 

 ระดับกิจกรรมการปฏิบัติการ  โดยเนนที่การสรางเปาหมายรวมของผูมีบทบาท
หนาที่ในแตละกิจกรรมเปนหลัก 

 
“......ความคิดเลิกเหลา ก็เปนโครงการของอําเภอ อยากใหวัดปลอดเหลา กรรมการก็

เสนอวาเปนวัดปอแดง เปนวัดระดับอําเภอเพราะเชื่อวาถาวัดของหลวงพอทําไดวัดใน

อําเภอภูเขียวอื่นๆก็ตองทําไดทุกวัด เพราะคนศรัทธามาก ก็หลวงพอคงหรือพระครู

ถาวรชัยวัฒนนี่แหละที่เปนเสาหลัก เปนศูนยกลางของบาน  เพราะคนศรัทธาเพิ่น

หลาย เร่ืองเหลาก็มีคนปฏิญาณตนกับหลวงพอวาอยากเลิกเหลา อยางบานแทน 

หนองเรือ เกษตรสมบูรณ ก็มาออกเหลาหลาย เมื่อวานผูหญิงที่ทํางานในอําเภอ 

ภูเขียว ก็ขับรถมาเลิกเหลากับเพิ่น เพิ่นก็ไมไดทําอะไรมาก ก็แตงขัน หา มาเลิก มา

ปฏิญาณกับเพิ่น ก็จริงๆแลวมันก็ขึ้นอยูกับใจนั่นแหละ......” 

คุณโต อสม., 16 พฤษภาคม 2550 
 
3)   ใชทุนทางสังคมในชุมชนใหมีประสทิธิภาพสูงสุด 

การปฏิบัติการของนวัตกรรมสะทอนใหเห็นบทบาทองคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการ
ทําชุมชนสรางเสริมสุขภาพผานนวัตกรรมนี้ มีการใชทุนทางสังคมในชุมชนอยางเต็มพื้นที่และเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งนาจะเปนทุนในการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) รวมกับสถาบันการศึกษาและองคกรและ
ภาคีในพื้นที่ ไดดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีโจทย
และวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อใชนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการคนหาเปนเครื่องมือในการเรียนรู
รวมกันอันนําไปสูการใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการสรางการมีสวนรวมของสังคม 2) เพื่อ
พัฒนากลไกในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สอดคลองกับเงื่อนไขใน
ระดับพื้นที่ 3) เพื่อสรางกระแสการแขงขันในการสรางนวัตกรรมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และ 4) เพื่อรวมพัฒนาเครือขายการจัดการความรูในกระบวนการพัฒนาระบบปฐมภูมิ ทั้งนี้ทาง
โครงการฯไดใหการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 5 พื้นที่ครอบคลุมจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และ
โครงการพัฒนานวัตกรรม“การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรของตําบลทุงโปง” ของ
โรงพยาบาลอุบลรัตน  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน  เปนโครงการที่อยู ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับการสนับสนุนดังกลาวดวย ซึ่งในการพัฒนานวัตกรรมนี้นั้น ใชพื้นที่
ตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เปนพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรม 

จากการศึกษาโดย การสังเกต สัมภาษณ สนทนากลุม และพูดคุยอยางไมเปนทางการ จาก
ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก 
เจาหนาที่ในหนวยบริการสุขภาพในชุมชนและเครือขายคือโรงพยาบาลอุบลรัตน สถานีอนามัยบาน
ทรัพยสมบูรณ  และสถานีอนามัยบานหวยยาง นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงโปง ตํารวจ ผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน 11 หมูบาน ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
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เรือน และประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงโปง ตลอดจนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สะทอนใหเห็นการ
พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเด็น 1)กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2) เปาหมาย
ของการดูแลสุขภาพชุมชน 3)รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 4) บทบาทหนาที่องคกร 
และภาคี และ 5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ดังนี้ 

 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

ในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมที่ดําเนินการ คือ 1) การศึกษาขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทั้งในสวนของโรงพยาบาลและขอมูลในชุมชนโดยผานเวทีระดมความคิด 2) การสะทอน
ขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรแกชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบและ
ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น 3) การจัดเวทีระดมความคิดในชุมชนและองคกรและภาคีเครือขายเพื่อ
การตั้งเปาหมายรวมกัน สะทอนใหเห็นถึงปญหาความตองการในดานสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ
จราจร  4) การจัดเวทีระดมความคิดเพื่อสรางยุทธศาสตรการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
คาดหวังไวรวมกันคือ “ประชาชนตําบลทุงโปงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” ชี้ใหเห็น
วาเปนกระบวนการคนหา เลือกใชขอมูล ความรูที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพและแนวทางการ

จัดการดูแลสุขภาพ โดยมีความคาดหวังใหเกิดมาตรการหรือขอตกลงในพื้นที่ โดยอาศัย
กระบวนการดังนี้ 

1.1 กระบวนการคนหา เลือกใชขอมูล โดยเปนขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจร ทั้งสถิติของโรงพยาบาล การระดมความคิดสะทอนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 
รวมทั้งให อสม.เก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในหมูบาน เพื่อยืนยันสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  

1.2 กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในการสรางการมีสวนรวมกับองคกรและภาคี 
กลุมคนที่เกี่ยวของและจากหนวยบริการสุขภาพในชุมชนทั้งที่เปนทุนเดิมในชุมชนและแสวงหาทุน
ใหมที่คาดวาจะมีสวนเกี่ยวของในการสราระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชน  

1.3 กระบวนการออกแบบวิธีการและกิจกรรมการทํางานที่เปนรูปธรรมแบบมีสวน

รวม โดยการจัดเวทีวิเคราะหปญหาเพื่อรวมทําความเขาใจในขอมูล ที่แสดงปญหาของการเกิด
อุบัติเหตุจราจร รวมคนหาแนวทาง ทางออกในการจัดการกับปญหา หาแนวทาง วิเคราะหทางเลือก 
โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อตั้งเปาหมายและหาโอกาสพัฒนารวมกัน ผลสรุปจากเวทีระดมสมอง
ทั้งในภาคประชาชนและในผูนําชุมชนไดเปาหมายรวมคือ การสรางขอตกลงรวมกันในการปองกัน
อุบัติเหตุจราจร เพื่อลดการบาดเจ็บ และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ตําบลทุงโปง และรวม
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ปฏิบัติการโดยการจัดเวทีระดมความคิดเพื่อใหแตละหมูบานไดรวมกันเลือกวิธีการดําเนินการในการ
ปองกันอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ของตนเอง  

1.4 กระบวนการพัฒนากตกิาขอตกลงหรือนโยบายในระดับพื้นที ่ เพื่อสรางมาตรการ
ขอตกลงในการปองกันอบุุติเหตุในชุมชน 

 

2. เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ไดชี้ใหเห็นการเกิดปฏิบัติการจริงที่มีการนํา

ปญหาสุขภาพและความตองการในพื้นที่มาสูการระดมความคิดขององคกรและภาคีที่
เกี่ยวของรวมกัน เพื่อนําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในตําบลทุงโปง ตลอดกระบวนการชี้ใหเห็นวาเปาหมายของการดูแลสุขภาพ
ชุมชนที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมนี้ คือ 

2.1 ประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงโปง โดยเฉพาะกลุมที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร ไดแก
กลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง 11-20 ป ซึ่งกลุมเหลานี้เปนกลุมที่ไดรับผลประโยชนจากนวัตกรรม 

2.2 กลุมที่เปนเครือขายการทํางาน ไดแก องคกรและภาคีที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการดูแล
สุขภาพในชมุชนประกอบดวย 3 องคกรหลักไดแก 1)หนวยบริการสุขภาพในชุมชนและเครือขาย คอื 

โรงพยาบาลอบุลรัตน สอ.ทรัพยสมบูรณ  สอ.หวยยาง 2)องคการปกครองสวนทองถิ่นคือ องคการ
บริหารสวนตําบลทุงโปง ตํารวจ โรงเรียน  3) องคกรชุมชนและประชาชน (กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวย
ผูใหญบาน 11 หมูบาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน)   

2.3 ประเด็นปญหาความตองการดานสุขภาพในชุมชน ประกอบดวย 1) ดานบุคคล 
ไดแก การใชยานพาหนะในการดําเนินชีวิตประจําวัน การใชรถอีแตน ไมเคารพกฎจราจร เมาแลวขับ 
ขับรถเร็ว เล้ียวตัดหนา ไมเปดไฟเลี้ยว เปดไฟสูง งวงนอน หยอกลอกันขณะขับขี่ รวมทั้งสมรรถนะ
ของคนขับที่เปนผูสูงอายุและเปนเด็ก เปนตน และ 2) ดานสิ่งแวดลอม ไดแก เปนพื้นที่ที่มีทาง
หลวงแผนดินที่เปนเนิน สูง–ต่ํา สลับกันยาวถึง 7 กิโลเมตรผากลางพื้นที่ของตําบล เปนพื้นที่ที่เปน
แหลงทองเที่ยว ทางแยกที่ไมมีปายสัญญาณ มีส่ิงบดบังการมองถนน เชน ตนไม อาคาร ส่ิงกอสราง
ตางๆ ถนนมืด เปนตน 

2.4)  ปญหาสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร  ไดแก 1) การเจ็บปวย เชน พิการ สูญเสีย
ทั้งอวัยวะ เกิดความเครียด ทอแท ประกอบอาชีพไมไดทําใหรายไดลดลงหรือขาดรายได เปนภาระ
ดูแลใหกับคนในครอบครัว เปนตน 2) การเขาถึงบริการสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่จะใชรถสวนตัว
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ในการสงผูไดรับบาดเจ็บไปยังสถานบริการที่อยูใกลโดยทํากันเอง ไมไดผานการอบรมการชวยเหลือ 
ณ จุดเกิดเหตุ เปนตน  
 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 

จากการปฏบิัตกิารจริงทําใหเกิดรูปธรรมการดูแลสุขภาพชุมชน ดังนี้ 
1) เกิดหุนสวนการทํางานรวมกันในการดูแลสุขภาพชุมชน โดยมีการใชทุนทางสังคม

มารวมระดมสมองเพื่อการสะทอนและวิเคราะหขอมูล และหาแนวทางในการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 

2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน  โดยการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และเวทีสะทอน
และระดมความคิดขององคกรและภาคี ทําใหเห็น การแลกเปลี่ยนขอมูล การเลาประสบการณการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร ที่นําไปสูการวางแผนการดําเนินการรวมกันอันจะนําไปสูขอตกลงที่ทุกคน
ยอมรับและรวมปฏิบัติ 

3) เกิดรูปแบบการทํางานบนขอมูลดานวิชาการและขอมูลของชุมชน ทั้งนี้พบวามีการ
ใชขอมูล 2 สวนในการทํางานคือ ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของอําเภอ และ
ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรและตัวอยางประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจร โดย
นําขอมูลสองสวนนี้มากระตุนคิดในเวทีที่ดําเนินการ 

4) เกิดกระบวนการสรางกติกาของพื้นที่  จากการปฏิบัติการจริงที่ปรากฏนั้น ผูเขารวม
กระบวนการตางรับรูขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งนําไปสูการกําหนด
ยุทธศาสตรการทํางานรวมกันในฐานะเปนเปาหมายรวมคือ “ประชาชนตําบลทุงโปงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาค ี

ทั้งนี้มีองคกรและภาคี 2 กลุมเขารวมการปฏิบัติการจริง โดยแตละกลุมมีบทบาทหนาที่คือ  
4.1 ผูรับผลประโยชน  จากลักษณะของขอมูลอุบัติเหตุจราจรที่สะทอนใหเห็นถึงปญหา 

และความตองดานสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรแลว สะทอนใหเห็นถึงกลุมคนที่เกี่ยวของที่เปน
ทั้งผูที่กระทําใหเกิดอุบัติเหตุและเปนผูที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมท้ังเปนผูที่ไดรับผลกระทบ 
จากดวย จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวากลุมดังกลาวคือ กลุมเด็กและกลุมวัยรุน นอกนั้นคือ 
กลุมประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาใชถนนที่ตัดผานตําบลนี้ ทั้งคนภายในชุมชนเองและภายนอก
ชุมชน 
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4.2 กลุมองคกรที่รวมในการปฏิบัติการจริง จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทําใหเห็น
ถึงองคกรและภาคีตางๆ ในชุมชนที่เขามามีสวนรวมดังนี้  

 
บทบาท/หนาที ่ 

องคกรและ
ภาคี 

 
รูปธรรม เปนผูจัดกระบวนการ ผูประสานงาน สะทอน

ขอมูล 

แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ 
กระบวนการเก็บขอมูล  / / / 

ประชาคมตําบล / / / / 

อบต. 

ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล / / /  

ประชาคมตําบล / / / / 

โรงพยาบาล 

ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล   / / 

ประชาคมตําบล   / / 

สถานี
อนามัย 

ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล  / / / 

ประชาคมตําบล / / / / 

ผูนําชุมชน 

(กํานัน/

ผูใหญบาน) ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล /  / / 

ประชาคมตําบล /  / / 

อสม. 

 

ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล   / / 

ประชาคมตําบล   / / 

โรงเรียน 

ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล   / / 

ประชาคมตําบล   / / 

อปพร. 

ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล   / / 

ประชาคมตําบล   / / 

ประชาชน 

 
 ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล   / / 

ประชาคมตําบล   / / 

ตํารวจ 

ระดมความคิด   / / 
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5. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 

จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุ
จราจรของตําบลทุงโปง” ของโรงพยาบาลอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ที่ดําเนินการมา
ไดระยะหนึ่งแลวนั้น สะทอนใหเห็นรูปธรรมการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นภายใตการพัฒนา
นวัตกรรมโดยมีปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จในระยะเริ่มตนของการปฏิบัติจริงคือ 

1) การทําใหเห็นปญหาความตองการที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่รวมกัน โดย
การคนหา เลือกใช ขอมูล ความรู ที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพดังเชนขอมูลความสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุจราจร และเปนขอมูลที่มีความสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งการสะทอนปญหาที่มี
ขอมูลเชิงประจักษที่ชัดเจน การเขาไปศึกษาในชุมชนอยางใกลชิด ทําใหขอมูลที่นําเสนอออกมาเปน
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนองคกรตางๆที่เกี่ยวของใหตระหนัก และเห็นความสําคัญของ
การแกปญหาอยางจริงจัง  

2) การทําใหเกิดทีมในพื้นที่  โดยการสรางหุนสวนการทํางานรวมกัน ทั้งนี้โดยเนนการ
กําหนดเปาหมายหรือคุณคารวมกัน ดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนดพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการรวมกัน รวมทั้งการแสวงหาแนวรวม การรวมกลุมแกนนํา และการสรางเครือขายรวมกัน 
เพื่อทําใหเกิดขอตกลงรวมกันในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร เปนการแกปญหาเชิงระบบที่
สงผลใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ และมีแนวโนมของความสําเร็จสูง ลักษณะของแกนนํามีความ
มุงมั่น มีมุมมองเชิงระบบ การกําหนดผลลัพธที่ชัดเจน  มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง จะ
ชวยใหการดําเนินงานมีจุดหมายทิศทางที่แนนอน เกิดกระบวนการสรางแผนงานแบบบูรณาการ 
โดยสนับสนุนใหกลุมแกนนํา เครือขาย ผูไดรับผลจากการดําเนินการ ไดมารวมกันกําหนดเปาหมาย
รวม วิเคราะหปญหา เพื่อนําไปสูกลยุทธในการทํางาน และเชื่อมโยงสูกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติ สงผล
ใหแผนงานโครงการไดรับความรวมมือจากสวนที่เกี่ยวของ มีแนวโนมของความสําเร็จสูงขึ้น 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 203 

 

วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรของ
ตําบลทุงโปง” ของโรงพยาบาลอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ใชกรอบวิธีคิดดังนี้ 

 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 

เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  
   1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

         2) เปาหมายของการดูแล 

3)  รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี (ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) 
5)  เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  

2 สวนไดแก 1)ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2)ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2. ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม“การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรของ

ตําบลทุงโปง” ของโรงพยาบาลอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน คร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  

• นายกองคการบริการสวนตําบล 

• เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล  
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• สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
•  กํานัน /ผูใหญบาน/ ผูชวยผูใหญบาน 

• กรรมการหมูบาน เปนตน  
• ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

• อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

• อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

• ประชาชนในชุมชน 

• ครู  
• พยาบาลและเจาหนาที่จากโรงพยาบาลอุบลรัตน 
• เจาหนาที่จากสถานีอนามัยทั้งสองแหง 
 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสังเกตอยางมีสวนรวม  โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการดําเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

ในการพัฒนานวัตกรรมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนกิจกรรมสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการ
บาดเจ็บจากอบุัติเหตุจราจรในชุมชน และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เปนเวทีระดมความคิดของ
องคกรและภาคีเครือคายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับมาตรการการปองกันอุบัติเหตุจราจรของตําบลทุงโปง 

2) การสัมภาษณเชิงลึก ทั้งนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก ผูรับผิดชอบ
โครงการนายกองคการบริการสวนตําบล เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล ผูใหญบาน ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชาชนในชุมชน พยาบาลและเจาหนาที่จาก
โรงพยาบาลอบุลรัตน เจาหนาที่จากสถานีอนามัย 

3) การสมัภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการ  
4) การสนทนากลุม โดยทําการสนทนากลุมกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และผูนํา

ชุมชน 

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ขอมูลอุบัติเหตุ
จราจรของโรงพยาบาล ของชุมชนตลอดจนเอกสารการเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงาน ที่
เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม เปนตน 
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4. การวิเคราะหขอมูล 

ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห
สรุปประเด็น (Thematic analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใชแผนผัง
ความคิด(Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 

 

5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการ

ตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัย 

หลายคน 

2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบกับ 
ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 
และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยได
เทานั้น 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม 
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 1 กระบวนการพฒันานวัตกรรม
 

 โครงการนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “การสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรของ
ชุมชนตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน”  เปนโครงการนวัตกรรมที่เปนการดูแลสุขภาพ
ชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และมี
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงขึ้น ถึงแมวาจะมีการปฏิบัติงานดานการปองกันอุบัติเหตุ
จราจรตามนโยบายทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติก็ตาม อุบัติเหตุจราจรก็มิไดลดลงเทาที่ควร   
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตนซึ่งเปนพื้นที่ของการทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดขอนแกนมีการคมนาคมสัญจรไปมาโดยใชรถยนตเปนยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนตที่มีใชทุกครัวเรือนและเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงมากที่สุดถึง
ขั้นเสียชีวิต  จึงทําใหเกิดแนวคิดเพื่อตอยอดใหเกิดการแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่
ของตนเอง  โดยการใชทุนทางสังคมในพื้นที่ ให เขามามีสวนรวมในการพัฒนานับวาเปน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ทําใหเกิดผลลัพธทั้งที่เปนการ ”สรางทีมพื้นที่” และผลลัพธดานภาวะ
สุขภาพในการลดการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร  

จากการศึกษารายละเอียดของโครงการและขอมูลที่ไดจากการสังเกตสัมภาษณหัวหนา
โครงการ ตลอดจนทีมงานผูเกี่ยวของ ไดสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาของโครงการเปน
รูปธรรมที่เห็นไดชัดคือ 1) เกิดหุนสวนการทํางานรวมกันในการดูแลสุขภาพชุมชน 2) เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน 3) เกิดรูปแบบของวิธีการทํางานบนขอมูลดานวิชาการกับขอมูลของ
ชุมชน 4)  เกิดกระบวนการสรางเปาหมายรวมจากรูปธรรมในการดูแลสุขภาพดังกลาว ซึ่งจะนําไปสู
ผลลัพธที่คาดวาเปนขอตกลงของพื้นที่ เพื่อใหเกิดผลกระทบของการดูแลสุขภาพที่คาดหวังไวคือ 
“ประชาชนทุงโปงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” โดยกระบวนการพัฒนาใชกิจกรรมการ
ทํางานที่เปนรูปธรรมแบบมีสวนรวมมาโดยตลอด ซึ่งมีรายละเอียดของวิวัฒนาการและขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาดังนี้ 
 

1. วิวัฒนาการของนวัตกรรม 

 จากการศึกษาเอกสารโครงการและสัมภาษณหัวหนาโครงการ ไดสะทอนใหเห็นความ
เปนมาของโครงการนวัตกรรม ที่มีพื้นฐานมาจากการมองเห็นขอมูลการบาดเจ็บและขอมูลความ
สูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรของประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอยูตลอดเวลา และ
ขอมูลอุบัติการณดังกลาวนับวันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทวีความรุนแรงและกอใหเกิดความสูญเสียมาก
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ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไดเขาไปศึกษาชุมชนอยางใกลชิดก็ยิ่งทําใหไดรับทราบถึงขอมูลของการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชนมากขึ้น ซึ่งพบวามีมากกวาสถิติที่โรงพยาบาลบันทึกไว และเริ่มมองเห็นวา
อุบัติการณที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนปญหาที่ตองการการแกไขอยางเรงดวน จึงเกิดคําถามขึ้นมาวา “ทํา
อยางไร จึงจะลดการบาดเจ็บ และความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจราจร และปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรลงได?” โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพบกับความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรที่เกิดกับบุคคลใกลชิดหรือทีมงานเดียวกัน ก็ยิ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดความพยายามในการที่
จะหาแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ เพื่อลดการบาดเจ็บและความสูญเสียลง จึงเปน
ที่มาของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ดังภาพและรายละเอียดดังนี้ 
 

ปญหาและความตองการ

สภาพื้นดินแหงแลง
ผลผลิตนอยและราคาตกต่ํา
แรงงานอพยพนอกพื้นที่
ประชาชนมีหนี้สิน

จนท.เขาปฏิบัติงาน
ในชุมชน

ปรับบริการ
โรงพยาบาลมีโครงการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
-การสรางกลุมเด็กรักถิ่น
-กลุมเกษตรพึ่งตนเอง
-การกําจัดขยะชุมชน

2537

พ.ศ.

2538

ขอมูลการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจร
จากสถิติโรงพยาบาล

สงรายงาน
ขอมูลการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจร
ใหจังหวัด

จังหวัดขอนแกน
มีโครงการ 
trauma 
registry

- พบขอมูลการเกิด
อุบัติเหตุในชุมชน
ยังไมรูสึกวาเปน
ปญหา
-เจาหนาท่ีตองการ
พัฒนา ทักษะ 
การศึกษาชุมชน
นอย

สรางกระบวนการ
เรียนรูในชุมชน

รพ.มีนโยบายมอบหมาย
 พยาบาลดูแลคนละ
1 หมูบาน

2539 2546

พบอุบัติการณการเกิด
อุบัติเหตุจราจร
ในชุมชนมากขึ้น 
รวบรวมขอมูลผูปวยที่
มารับบริการในรพ.

จัดเวทีระดมความคิด
วิเคราะหชุมชน
ดําเนินกิจกรรมหมูบาน
ปลอดอุบัติเหตุจราจร

รัฐบาลประกาศ
นโยบายลดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

2547

กระแสความ
สูญเสียจาก
อุบัติเหตุจราจร
เพ่ิมมากขึ้น

-อบรมการวิจับชุมชน
และการศึกษาชุมชน
ดวยเคร่ืองมือเจ็ดชิ้น
-สนใจขอมูลการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น

เร่ิมคิด
วิธีแกปญหา
อุบัติเหตุจราจร
และเกิดประเด็น
คําถามเก่ียวกับ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร

2548

-สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรในรพ.
เปนสาเหตุ
การตายอันดับ 6 
(12.6:แสน)เจ็บ(1388:แสน)
-ในทุงโปง ตาย 40.1:แสน
เจ็บ 1,522 ;แสน

มีกิจกรรม
รณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจร
ดวยยุทธศาสตร 5E

2549

-สถิติการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร
สูงขึ้นกวาป 2548
-แกนนําเครือขาย
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจร

วิเคราะหขอมูล
การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
จราจรจากทั้งรพ.
และชุมชน

เกิดนวัตกรรม
การสรางระบบ
ปองกัน
อุบัติเหตุจราจร
ของ ต.ทุงโปง

รพ.กระตุนทีมงานให
ความสําคัญตอปญหา
การเกิดอุบัติเหตุจราจร

เสนทางการพัฒนานวัตกรรม “การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรของตําบลทุงโปง” โรงพยาบาลอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

 
 

1.1  จุดเริ่มของการพัฒนานวัตกรรม 

 จากการสัมภาษณ นางสาว นิราวรรณ รวมธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหนา
หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนหัวหนา
โครงการและเปนแกนหลักในการพัฒนานวัตกรรม “การสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรของ
ชุมชนตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ”ไดสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง
การทํางานประจําในคลินิกบริการ การไดมีโอกาสเขาไปเรียนรูชุมชนอยางใกลชิด ทําใหมองเห็น
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ศักยภาพและพลังของชุมชน จนทําใหเกิดความเชื่อวา ความสําเร็จของการแกปญหาการเกิด
อุบัติเหตุจราจรจะตองใชแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชน การสรางชุมชนใหเขมแข็งและการเปด
โอกาสใหชุมชนเปนผูกําหนดมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติของคนในชุมชนเองซึ่งตองเกิดจาก
การมีสวนรวมของคนในชุมชน จึงจะสามารถแกปญหาตางๆของชุมชนไดนอกจากสามารถ
แกปญหาไดแลวยังทําใหเกิดความยั่งยืน จนอาจกลายเปนวัฒนธรรมของชุมชนนั้นยึดถือปฏิบัติสืบ
ตอกันอยางตอเนื่องตอไป  

ทั้งนี้จากการศึกษาโครงการ สัมภาษณหัวหนาโครงการ สัมภาษณทีมงาน ทําให
มองเห็นแนวคิดหลักที่เปนที่มาของนวัตกรรมน้ี 2 แนวคิดหลักไดแก 1) แนวคิดที่มาจากประเด็น 
ดานคน 2) แนวคิดที่เปนประเด็นดานบริบทของพื้นที่หรือส่ิงแวดลอม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แนวคิดที่มาจากประเด็นดานคน 

• จุดประกายความคิด แนวคิดที่มาจากประเด็นดานคน นับวาเปนจุดเริ่มของ
การจุดประกายความคิดที่เปนที่มาในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากเปนการ
เร่ิมเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และหาแนวทางใน
การแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงกับชุมชน ในที่นี้จึงขอกลาวประวัติ
ความเปนมาของบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของในนวัตกรรมนี้ตั้งแตเร่ิมแรก และมี
บทบาทเปนหัวหนาโครงการนวัตกรรม ซึ่งเปนตัวอยางของการทํางานใน
คลินิกและมีความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยมีหลักคิดของการทํางานแบบมีสวน
รวม เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

• ประวัติขอมูลพื้นฐานของ “ หมอเขียว” หรือ นิรวรรณ รวมธรรม 
พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหนางานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุบลรัตน  

จากคําบอกเลาของ นิรวรรณ รวมธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหนางาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุบลรัตน ซึ่งเปนหัวหนาโครงการนวัตกรรมการ
สรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรตําบลทุงโปงหรือชาวบานมักเรียกติด
ปากวา “หมอเขียว” ทําใหทราบถึงความเชื่อมโยงระหวางการทํางานในคลินิก
กับการทํางานในชุมชน จนทําใหเกิดแนวคิดที่เปนที่มาโครงการนวัตกรรมดังนี้  
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“…งานที่รับผิดชอบหลัก  คือ  หัวหนางานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลอุบลรัตน   

งานที่สมัครใจทําเพิ่มเติม คือ งานพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดชุมชนเขมแข็ง  พึ่งตนเอง

และพึ่งพากันเอง  นําสูคุณภาพชีวิตดี   จึงไดเขารวมทีมงานชุมชนและทีมงานวิจัย

ของโรงพยาบาลอุบลรัตน    โดยไดออกปฏิบัติชุมชน มีหมูบานที่รับผิดชอบท้ังหมด 

14 หมูบาน  มีการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนอยางตอเนื่องมา

ตั้งแตป 2537  โดยมีการจัดทําแผนการออกปฏิบัติงานชุมชนนอกเวลาราชการ  ทําให

ไดมีโอกาสไดสัมผัสกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานจริงๆ  ไดเรียนรู ส่ิงตางๆ

มากมายจากการเขาไปในหมูบาน  และไดเห็นศักยภาพของชุมชน   ไดมิตรภาพที่ดี

จากชาวบาน ไดความเปนพี่  เปนนอง  เปนเพื่อน  ซึ่งถือวาเปนกําไรชีวิตในการ

ทํางานอยางมาก  ไมใชแคการทํางานตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย   การทํางานชุมชนทําใหเรามีมุมมองที่กวางขึ้น  และไดนําบทเรียนที่ได

จากการออกหมูบานมาปรับใชในการทํางานบนโรงพยาบาล  ไดเขาใจความรูสึกของผู

มารับบริการมากขึ้น  ซึ่งทําใหพัฒนางานและแกปญหางานดานบริการได…”  

“…จากประสบการณการทํางานในชุมชนที่ผานมาไดเห็นความสําเร็จในการแกปญหา

ของชุมชนหลายเรื่อง  เปนตนวา  การพึ่งตนเองในดานแหลงอาหารทําใหมีอยูมีกิน  

ลดรายจายและ ลดหนี้ปลดสินได    มีการรวมกลุมออมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันของ

ชีวิตและเปนแหลงเงินทุนในหมูบานไวชวยเหลือคนในชุมชน   เกิดการจัดสวัสดิการ

ชุมชนจากการรวมกลุมกัน  และสามารถแกปญหาสุขภาพโดยความรวมมือของชุมชน

ได  เชน  การปองกันโรคไขเลือดออก  การแกปญหาเด็กขาดสารอาหาร  การ

ชวยเหลือผูติดเชื้อเอดสใหอยูในชุมชนอยางมีความสุข   เปนตน…”   

(เรื่องเลาจากประสบการณทํางานของพยาบาลบานนอก  :  นิรวรรณ  รวมธรรม    
พยาบาลวิชาชีพ 7  โรงพยาบาลอุบลรตัน  จ.ขอนแกน) 

 

• ประสบการณการทํางานกับที่มาของนวัตกรรม  จากประสบการณการ
ทํางานของนิรวรรณ รวมธรรมที่กลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของ
พยาบาลที่เปนทั้งพยาบาลในคลินิกและพยาบาลชุมชน กลายเปนจุดเชื่อม
โยงที่ลงตัวของการมองเห็นปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่รับรูจากสถิติใน
หองอุบัติเหตุฉุกเฉินกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชน  นิรวรรณ รวมธรรม 
พยาบาลวิชาชีพ 7 หรือที่ชาวบานในเขตตําบลทุงโปงเรียกวา “ หมอเขียว” 
เ ร่ิมทํางานในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประจําหองอุบัติ เหตุ ฉุกเฉิน 
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โรงพยาบาลอุบลรัตนตั้งแตป พ.ศ. 2526 – 2530   ตอมาป 2530 – 2534 

ปฏิบัติงานในตําแหนงพยาบาลหองผาตัด  และระหวางปพ.ศ. 2534 -2535 

ไดทําหนาที่ในตําแหนงพยาบาลฝายสุขาภิบาลเพิ่มอีกหนึ่งตําแหนง ดังนั้น
ดวยบทบาทหนาที่ในตําแหนงนี้เอง จึงทําใหนิรวรรณไดมีโอกาสออกชุมชน 

ซึ่งนิรวรรณเลาวา  
 

“…การออกชุมชนในชวงนี้เปนการออกชุมชนในบทบาทของนักสาธารณสุขโดยสวน

ใหญเปนการออกไปสํารวจความครอบคลุมตามความจําเปนพื้นฐาน แตก็ทําให

มองเห็นสภาพความเปนอยูของชุมชน ไดพบเห็นปญหาความยากจน ผืนดินแหงแลง 

ผลผลิตนอย ราคาตกต่ํา ประชาชนมีหนี้สิน…จนกระทั่งในป  พ.ศ. 2537  ดวยแนวคิด

ของผูอํานวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน ที่ตองการที่จะเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

พออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ตองการใหเจาหนาที่เรียนรูชุมชนอยางแทจริง ทํางาน

เชิงรุกในชุมชนมากขึ้น จึงมีโครงการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ซึ่งนับเปนจุดเริ่มของการเรียนรูปญหาชุมชนอยางจริงจัง…” 

 นิรวรรณ  รวมธรรม  พยาบาลวิชาชีพ 7  โรงพยาบาลอุบลรัตน จ.ขอนแกน, 
1 พฤษภาคม 2550 

 

• กําเนิดโครงการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จุดเริ่ม
ของการเรียนรูปญหาชุมชนอยางจริงจัง โครงการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเปนโครงการที่เกิดขึ้นในชวงปพ.ศ. 2537 ซึ่งเปน
โครงการที่เปนนโยบายของโรงพยาบาลอุบลรัตน  เพื่อใหเกิดการทํางานโดย
การเสริมสรางความเขมแข็งของพหุภาคีตางๆ โดยการจัดเวทีใหเครือขาย
เกษตรกรระดับปจเจกเรียนรูสูการพึ่งตนเอง ดังนั้นเจาหนาที่ในโรงพยาบาล
จึงไดเขาไปปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อเรียนรูและศึกษาชุมชน มองเห็นปญหา
ความยากจน ปญหาความเปนอยูของชุมชน ซึ่งการมองปญหาในเวลานั้น
สวนใหญจะมองปญหาที่เกี่ยวของกับปากทองของประชาชน จึงปรากฎเปน
โครงการที่สะทอนถึงการแกปญหาเรื่องความเปนอยูของประชาชนไดแก  
o การสรางกลุมเด็กรักถิ่น  
o กลุมเกษตรพึ่งตนเอง  
o การกําจัดขยะในชุมชน  
o การแกปญหาตามนโยบายของรัฐไดแกการปองกันไขเลือดออก  
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นิรวรรณจึงไดเร่ิมเขาไปเรียนรูและศึกษาชุมชน เนื่องจากไดปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงพยาบาลฝายสุขาภิบาลเพิ่มอีกหนึ่งตําแหนง แตยังคงเปนไปใน
ลักษณะการทํางานประจําอยางจริงจัง  
 

“…รูสึกวาตอนที่เขาไปในชุมชนในชวงนี้ จะเขาไปในบทบาทของนักสาธารณสุข

มากกวา คือไปดูวาชาวบานมีปจจัยดานพื้นฐานครบไหม และไปบอกวาชาวบานตอง

ปองกันไขเลือดออกอยางไร  ตอนนี้ไมไดนึกถึงปญหาอุบัติเหตุหรอก…”  

  นิรวรรณ รวมธรรม  พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุบลรัตน จ.ขอนแกน,  
23 พฤษภาคม 2550 

 

ผลจากการปฏิบัติงานในชุมชนทําให “หมอเขียว” เปนที่คุนเคย เปนที่รูจัก 
และเปนที่รักของชาวบาน สะทอนจากคําบอกเลาของชาวบานดังนี้ 

 

“…ถาหมอเขียวเขามาก็จะมีอีกกลุมหนึ่งคือเด็กรักถิ่น เปนเด็กประถม สวนใหญ

โรงเรียนชุมชนจะบมาแลว เขาวาเขาเปนผูใหญ บอยากมารวมกับกลุมเด็กรักถิ่น เด็ก

ก็จะดีใจ เสียงหมอเขียวดังๆบสูเด็กนอย เด็กนอยก็จะรักหมอเขียว หมอเขียวเขามาจะ

มาคุยอยางเรื่องอาหาร การกิน บาดแผล เด็กนอยก็จะไปเลาใหพอฟง    พาทําคัด

แยกขยะ…” 

นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม.บานทรพัยสมบูรณ , 23  พฤษภาคม 2550  
 

• เริ่มเกี่ยวของกับเรื่องอุบตัิเหตุจราจร  ในชวงป พ.ศ. 2538 จังหวัด
ขอนแกนเริ่มมีโครงการ Trauma registry ซึ่งเปนโครงการบันทึก ติดตาม
ขอมูลการเกิดอบุัติเหตุจราจร จึงทําใหโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแกน
ตองมีการรายงานขอมูลอบุัติเหตุจราจรใหกบัจังหวัดทุกเดือน โรงพยาบาล
อุบลรัตนเปนหนึ่งในโรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ตองรายงาน
ขอมูลการเกิดอบุัติเหตุจราจรทุกเดือน นิรวรรณ ซึ่งขณะนี้ไดปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานอุบตัิเหตุฉุกเฉิน จึงตองดูแลเรื่องการรายงานขอมูล
อุบัติเหตุจราจรตอจังหวัดทุกเดือน  

• เริ่มเรียนรูวิธีการทํางานชุมชนมากขึ้น จากการที่โรงพยาบาลอุบลรัตนได
มีนโยบายทํางานในชุมชน  และดําเนินการอยางตอเนื่องในระยะชวง 3 ป 
มาตลอดคือระหวางป พ.ศ. 2537 – 2539 ทําใหเจาหนาที่คุนเคยและเกิด 
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แนวคิดในการศึกษาชุมชนมากขึ้น มีการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชน 
กระตุนใหชุมชนคิดวิเคราะหปญหา และหนแนวทางในการแกปญหาดวย
ตนเอง มีการคนหาตัวผูนําชุมชน และในป พ.ศ. 2539 โรงพยาบาลมี
นโยบายในการทํางานในชุมชนโดยมอบหมายใหมีพยาบาลเปนเจาของดูแล
หมูบานคนละ 1 หมูบาน ซึ่งจุดนี้เอง นับไดวาเปนจุดเริ่มตนในการเขาไป
ศึกษาเรียนรูชุมชนอยางจริงจัง ทําใหเห็นศักยภาพของชุมชน งานชุมชนสวน
ใหญเนนในดานงานเกษตรพอเพียง การเกษตรโดยใชปุยอินทรีย การกระตุน
ใหประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ สําหรับปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรน้ัน 
พบวามีขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน แตยังไมรูสึกวาเปนประเด็นที่
เปนปญหามากนัก  

 
 

• ปญหามาปญญาเกิด 
“…เมื่อนําประสบการณการทํางานที่หลากหลายมาประมวล  ทําใหเกิดแนวคิดแบบ

เชื่อมโยง มองเห็นศักยภาพของชุมชนในการแกปญหาที่เราไดจากการรวบรวมขอมูล

ผูปวยที่มารับบริการในโรงพยาบาล ซึ่งขอมูลหนึ่งที่มีการเก็บรวบรวมและนํามา

วิเคราะหเปนประจําทุกเดือน คือ ขอมูลผูปวยอุบัติเหตุจราจร จึงเกิดคําถามขึ้นมาวา

ชุมชนสามารถแกปญหาอบุัติเหตุจราจรไดหรือไม  จากนั้นจึงลองเก็บขอมูลอุบัติเหตุ

จราจรเฉพาะพืน้ที่เพื่อใหเห็นปรากฏการณของปญหาใหชัดเจน  พื้นที่ที่เลือกศึกษาคือ

พื้นที่ตําบลทุงโปง  ซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบอยมากและมีความรุนแรงถึงขั้นพิการ

และเสียชีวิตหลายราย  พบวามีหลายประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิด

อุบัติเหตุจราจร จึงคิดวาการแกปญหาโดยใชการมีสวนรวมของชมุชนโดยทุกภาคสวน

มารวมกันจะสามารถปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดระดับหนึ่ง…” 

  นิรวรรณ  รวมธรรม   พยาบาลวิชาชพี 7 โรงพยาบาลอุบลรตัน  จ.ขอนแกน, 
1 พฤษภาคม 2550 
 

• เริ่มเห็นวาอุบัติเหตุจราจรเปนปญหาและใหความสนใจมากขึ้น ป พ.ศ. 

2546 กระแสของความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรมีเพิ่มมากขึ้น และ
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในทุกๆจังหวัดของประเทศ จนทําใหรัฐบาลประกาศ
นโยบายลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และใหมีหมูบานปลอดอุบัติเหตุ
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จราจร จึงทําใหโรงพยาบาลใหความสนใจตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน
มากขึ้น ป พ.ศ. 2547 ทีมงานโรงพยาบาลไดรับการฝกอบรมทักษะการเรียนรู
การทํางานชุมชนโดยใชเครื่องมือ 7 ชิ้นของนายแพทย โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย และเริ่มเรียนรูการทําวิจัยในชุมชน เพื่อนํามาสูการแกปญหาในชุมชน 
ภายใตการใหคําปรึกษาจาก รศ.นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม ทําใหทีมงานไดรับรู
ปญหาชุมชนมากขึ้น ใหความสนใจตอการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
จราจรมากขึ้น และเริ่มคิดหาวิธีการแกไขปญหาเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร 

• มองเห็นสถิติการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรและพบความ
สูญเสียที่เกิดกับแกนนําเครือขาย ป พ.ศ. 2548 – 2549 มีการเก็บขอมูล
สถิติอุบัติเหตุจราจรอยางจริงจังพบอุบัติการณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจรมากขึ้น กอปรกับมีเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ทําใหแกนนําเครือขายที่รวม
ทํางานกับโรงพยาบาลมาโดยตลอดเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจร จึงเปนจุด
กระตุนใหทีมงานโรงพยาบาลอุบลรัตนใหความสําคัญตอปญหาการเกิด
อุบัติเหตุจราจร และเริ่มมีคําถามถึงประเด็นการเกิดอุบัติเหตุจราจร และ
พยายามหาแนวทางในการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร   

ป พ.ศ.2548  จากสถิติขอมูลอุบัติเหตุจราจรอําเภออุบลรัตน พบวา 
อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 6 โดยมีอัตราตาย 12.6  ตอ
แสนประชากร (ผูเสียชีวิต 5 ราย) อัตราการบาดเจ็บ 1,388 ตอแสนประชากร  
(ผูบาดเจ็บ 551 ราย) ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสวนใหญเปนเพศชาย 
มากกวา เพศหญิง ถึง 3 เทา   พาหนะสวนใหญเปนจักรยานยนต ถึงรอยละ  
90.7 และ เสียชีวิตจากการขับขี่จักรยานยนต โดยไมไดสวมหมวกนิรภัย รอย
ละ 100  ผูเสียชีวิตดื่มแอลกอฮอล รอยละ 80 แมวาจังหวัดขอนแกนจะ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรอยางเขมแข็งตามมาตรการทั้ง 5  
ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธและเผยแพรความรู 
(Education) 2) ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) 3) ยุทธ
ศาสตรดานวิศวกรรมจราจร(Engineering) 4) ยุทธศาสตรดานการ
บําบัดรักษา (EMS) และ5)ยุทธศาสตรดานการมีสวนรวมเสริมกําลัง
(Empowerment)แตยังมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงขึ้น 
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สําหรับพื้นที่เขตตําบลทุงโปงพบวา ใน ป พ.ศ.2548 มีอุบัติเหตุจราจร
ที่มารักษาในโรงพยาบาลจํานวน 76 ราย คิดเปนอัตราการบาดเจ็บ 1,522 
ตอแสนประชากร  และมีผูเสียชีวิต 2 ราย  คิดเปนอัตราตาย 40.1 ตอแสน
ประชากร  มีผูบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรงถึง 31 ราย ซึ่งสาเหตุที่
ทําใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการพฤติกรรมการขับขี่ เชน เมาแลวขับ 
ขับรถเร็ว ไมเปดสัญญาณไฟ ไมสวมหมวกนิรภัย เปนตน และปจจัยเสริมคือ
สภาพเสนทางการคมนาคมมีถนนสายหลักที่เปนถนนเชื่อมระหวางจังหวัด 
ตัดผาน มีทางแยกมาก และที่สําคัญคือในชวงฤดูฝนจะมีปญหาถนนลื่น  มี
การไหลทับถมของดินทรายตามขอบถนน  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุเปน
ประจําและเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

ในป พ.ศ.2549 พบวา ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลอุบลรัตน มีจํานวนผูบาดเจ็บทั้งอําเภอรวมทั้งสิ้น 640 ราย 
เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งมีสถิติสูงขึ้นกวา ป พ.ศ. 2548 อยางเห็นไดชัดทั้งจํานวน
ผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต ในสวนของตําบลทุงโปงพบวามีผูบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรจํานวน 57 ราย ซึ่งไมไดลดจากปที่ผานมามากนัก 

ดังนั้น ในป พ.ศ.2549 ทีมงานโรงพยาบาลจึงไดดําเนินการจัดทํา
โครงการนวัตกรรมการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรขึ้นในตําบลทุง
โปง โดยการมีสวนรวมของชุมชน และการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ซึ่งเชื่อวาจะ
สามารถแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรของชุมชนไดอยางยั่งยืน  โดยมี
วัตถุประสงค  2 ประการไดแก  

1) การสรางความตระหนักในชุมชนใหเกิดกระบวนการแกไขปญหา
รวมกัน  โดยการวิเคราะหปญหา/สาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจร
ในชุมชน  และวางแผนแกไขปญหารวมกัน  

2)   สรางระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรในระดับชุมชนอยางยั่งยืน  โดย
การมีสวนรวมของชุมชน โดยกําหนดพื้นที่เปาหมาย ทั้งหมด  9  หมูบานใน
เขตตําบลทุงโปง  อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน  

• เริ่มเก็บขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชนอยางจริงจัง เร่ิมป 
พ.ศ.2550 ทีมงานไดเก็บขอมูล และเฝาระวังสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร
อยางตอเนื่อง พบวาในชวงเดือนมกราคม – เมษายน 2550 เปนระยะเวลา  
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4 เดือน ในเขตตําบลทุงโปง มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น 26 คร้ัง ผูไดรับบาดเจ็บ
จํานวน 37 คนสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 25 คน เพศหญิง 12 คน โดย
ผูไดรับบาดเจ็บเปนทั้งคนในตําบลทุงโปงเองและนอกพื้นที่ ซึ่งเปนคนใน
ตําบลทุงโปง ถึง 26 คน คนนอกพื้นที่ 11 คน  เนื่องจากถนนที่ผานตําบลเปน
ถนนสายสําคัญที่คนใชสัญจรและเปนแหลงทองเที่ยวจึงปรากฏมีคนนอก
พื้นที่ไดรับอุบัติเหตุ  ผูไดรับบาดเจ็บสวนใหญเปนกลุมวัยรุนอายุระหวาง  
11- 20 ป  และจากการเขาไปศึกษาในชุมชน ไดพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรอยูเสมอๆ ทําใหทีมงานเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชนอยางจริงจัง พรอมทั้งขอความรวมมือจากแกนนําหมูบาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหชวยเก็บขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในหมูบาน พบวาอุบัติเหตุจราจรมีมากกวาขอมูลสถิติของโรงพยาบาล 
ยิ่งทําใหทีมงานเกิดแรงบันดาลใจที่จะหาแนวทางปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชนมากขึ้น 

 

“…ตอนแรกดูจากสถิติการเกิดที่ไดจากขอมูลโรงพยาบาลก็ดูไมมากเทาไหร แตเมื่อเรา

เขาไปสํารวจและจัดเวทีในหมูบานก็พบวา      มีจํานวนการบาดเจ็บของวัยรุนจาก

อุบัติเหตุจราจรเยอแยะไปหมด   แตเขาไมมาโรงพยาบาล จึงทําใหขอมูลของ

โรงพยาบาลต่ํากวาที่เกิดขึ้นจริง…” 

นิรวรรณ รวมธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุบลรัตน, 
1 พฤษภาคม 2550 

 

“…เพิ่งปนี้แหละคะ หมอเขียวเพิ่นเขามา มาหมอบหมายให วาใหชวยกันดูแล มี

อุบัติเหตุที่ไหนก็จดไว  หนาเทศกาลก็ตั้งจุดตรวจของกรรมการหมูบาน ผูชวยอบต. กับ

ไทบาน พอบานมีการตั้งเวรยามกัน ทั้งหมูบานเลย   ตรวจดูวารถคันไหนเมา ถาเมา

อยางนี้ก็กักไวกอน ถาเมามากก็ใหหยุดพักกอน สรางเมาแลวคอยไป มีการใหกินน้ํา

กินทา นั่งพักผอนกอน สรางเมาแลวก็คอยปลอยไป…” 

นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม. บานทรพัยสมบูรณ หมูที่ 4,  
23  พฤษภาคม 2550 

 

• มองหาเพื่อนรวมทํางาน จากขอมูลอุบัติเหตุที่ทางโรงพยาบาลเห็นมานาน 
รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลในชุมชน ทําใหทีมงานของโรงพยาบาลยิ่ง
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เพิ่มความสําคัญกับปญหานี้มากขึ้น และดวยแนวคิดของการมีสวนรวมของ
ชุมชน และการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ทีมงานโรงพยาบาลจึงเริ่มงานดวยการ
แสวงหาภาคีเครือขายที่เปนทุนทางสังคมเดิมที่มีอยูในพื้นที่อยูแลว และ
องคกรแรกที่เปนเปาหมายของโครงการนี้ก็คือองคการบริหารสวนตําบลทุง
โปง ซึ่งมีนายคํามุข ออนเหลา เปนนายก อบต. และไดรับความรวมมือเปน
อยางดี เนื่องจากทุนเดิมเปนบุคลากรสาธารณสุข จึงทําใหมองเห็นปญหาที่มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของประชาชนและใหความสําคัญตอโครงการ
นวัตกรรมการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรในตําบลทุงโปงจึงไดเกิด
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหชุมชนเขามา
ดูแลปญหา ปองกันอุบัติเหตุในชุมชนโดยชุมชนเอง ดวยเชื่อวาชุมชนมี
ศักยภาพและชุมชนสามารถดูแลปองกันอุบัติเหตุในชุมชนได  และจากการที่
โรงพยาบาลมีโครงการ “ พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี”มาตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา และมอบหมายใหทีมงานของ
โรงพยาบาล ไดเขาไปเรียนรูชุมชนโดยการสงเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเขาไป
ในหมูบานตางๆ เพื่อไปทํากระบวนการเรียนรูใหแกชุมชน และสรางชุมชนให
เขมแข็งในเรื่องตางๆ ไดแก การสรางกลุมเด็กรักถิ่น กลุมเกษตรพึ่งตนเอง 
การปองกันไขเลือดออก การกําจัดขยะในชุมชน  เปนตน จึงทําใหทีมงานของ
โรงพยาบาลไดเรียนรูชุมชน เห็นปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เห็นวิธีการทํางาน 
และเห็นศักยภาพของชุมชน ทําใหเกิดแนวคิดการสรางการมีสวนรวมในการ
แกปญหาตางๆเกิดขึ้น ตองการใหเกิดการรวมตัวกันรวมคิด – รวมทํา  จึงจะ
สามารถแกปญหาตางๆของชุมชนไดอยางเขมแข็ง   จึงทําใหทีมงาน
โรงพยาบาลเขาไปปรึกษาหารือเร่ืองการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุ
จราจรในตําบลทุงโปงกับนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงโปง ซึ่งมี
ความคุนเคยกันมาเปนเวลานาน เนื่องจากอดีตของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล คือนายคํามุข ออนเหลา เคยปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานฝาย
สุขาภิบาล ปองกันโรค โรงพยาบาลอุบลรัตนมากอน และตําแหนงสุดทาย
ของทานกอนมาเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงโปงคือตําแหนง
สาธารณสุขอําเภอ จึงทําใหทานตระหนักในปญหาของการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจร ใหความสําคัญ และใหความรวมมืออยางเต็มที่ โดยทาน
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ไดรับเปนแผนงานและเปนนโยบายในการทํางานขององคกรบริหารสวน
ตําบลทุงโปงในการปองกันอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งเปนผูประสานงานกับผูนํา
ชุมชนในพื้นที่ มารวมกันประชุม จัดเวทีรวมคิด รวมทํา หาแนวทางแกปญหา
ที่เกิดขึ้น โดยคาดหวังใหเกิดมาตรการหรือขอตกลงในพื้นที่ในการสรางระบบ
การปองกันอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ตําบลทุงโปง 

จากคําสัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงโปง สะทอนให
เห็นถึงการใหความรวมมอื สนับสนุนในนวัตกรรมนี้อยางชัดเจนดังนี้ 

 

“…เขาไปทํากลุม เก็บขอมูล  ไปตอนเย็นไปนั่งกลุมโสกันในหมูบาน  เอาทุกคนใน

หมูบานมานั่งโสกัน       โยนประเด็นอุบัติเหตุ   ผม(นายกอบต.) ออกมั่งไมออกมั่ง 

โรงพยาบาลจะเปนคนออกเพราะบุคคลากรที่นี่บุคคลากรสาธารณสุขไมมี..สถานี

อนามัยก็ติดเรื่องงานประจําอยู.. สอ.ก็ไดออกอยู ตอนเย็นประมาณซักทุมหนึ่ง บาน

ไหนบานใหญก็ดึกหนอย บานไหนบานนอย 2-3 ทุมก็เสร็จ  ปญหาของที่นี้ เร่ืองของ

เร่ืองก็คือเรามีเขื่อน คนไปเที่ยวตัวเลขอุบัติเหตุเลยเยอะ โดยเฉพาะตําบลนี้เปน

ทางผาน แตละปจะมีคนปลอยวิญญาณแถวนี้เยอะ  เปนคนอื่นแตอยูในพื้นที่เรา คน

ในหมูบานก็มีบางอุบัติเหตุ คือเราจะหาวิธีแกปญหาใหคนอื่นดวย  เราแกในสวนที่

เราแกได สาเหตุที่พบจริงๆคือเรามีถนนที่ไมปลอดภัย เมื่อปที่แลวชวงฝนชุกๆ ถนนไม

เขาทา รถขามถนนไปชนกัน เขาเอาทรายมาถมถนนแลวรถไมเกาะถนน ก็เลยขามไป

เลนเขา ก็สองศพคาที่ มันบอยและมันทางตรง  วิศวกรรมจราจร  ชางอบต.เขารับรูอยู 

คุยกันอยู ทีนี้ถนนไมใชถนนเรา ถนนกรมทางหลวงจังหวัด  คือเราไดขอมูลตรงนี้

ออกมา แลวก็จะไปคุยกับเขา ก็พยายามใชความสนิทสวนตัวมั่ง อะไรมั่งทางนั้นกบ็อก

วาไมมีงบประมาณ  มีก็ทําไมมีก็ไมทํา ก็ซอมถนนชวยเขาไปก็หมดไปหลายตังค...เรา

เขาไปเราไปเห็นปญหาของชาวบาน เราก็ noteไว แลวก็วาจะเอาปญหาในหมูบานมา

คุยกันวันนี้ พอมาคุยในวันนี้ก็จะหาวิธีสรุป  คนคิดโครงการนี้เปนเขา(คุณเขียว) ผมก็

ชวยเขาในเรื่องนโยบาย เร่ืองการประสานงานให…” 

 คํามุข ออนเหลา นายกองคการบริหารสวนตําบล ต.ทุงโปง,  
1 พฤษภาคม 2550 
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2)  แนวคิดที่เปนประเด็นดานบริบทของพื้นที ่

จากประเด็นที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนี้เปนเรื่องราวที่เปนที่มาของนวัตกรรมโดย
มาจากแนวคิด การมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปนตัวตั้ง จากการศึกษาโครงการ การสัมภาษณ
ทีมงานนวัตกรรม สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่มาจากบริบทและสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

• บริบทของพื้นที่ จากการศึกษาความเปนมาของโครงการ การสัมภาษณ
หัวหนาโครงการและทีมแกนนําสะทอนใหเห็นถึงการนําบริบทของพื้นที่มา
เปนตัวตั้งในการจุดประกายความคิดในการที่จะสรางระบบการปองกัน
อุบัติเหตุจราจรของชุมชนตําบลทุงโปง ซึ่งจากบริบทของพื้นที่ตําบลทุงโปงมี
ลักษณะดังนี้ 

ตําบลทุงโปงเปนตําบลหนึ่ง ในหกตําบลของอําเภออุบลรัตน มีทั้งหมด 
10 หมูบาน ลักษณะหมูบานมีทั้งหมูบานแบบดั้งเดิมจํานวน 5 หมูบาน เชน
บานทุงโปง บานหวยยาง บานหนองผือ  และหมูบานที่จัดเปนผังนิคมสราง
ตนเองซึ่งเปนหมูบานที่เกิดใหมเมื่อมีการสรางเขื่อนอุบลรัตน (พ.ศ.2505) 

จํานวน 5 หมูบาน ไดแก บานโนนอินทรแปลง บานทรัพยสมบูรณ บานโนน
สะอาด  และบานจระเขสงเคราะห ตําบลทุงโปง เปนตําบลเล็กที่สุดของ
อําเภออุบลรัตน  พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีระบบชลประทานน้ําเพื่อ
การเกษตรจากแมน้ําพอง  นอกจากนี้ยังมีลําหวยยาง หนองจระเข หนองผือป
ลาเฒา พื้นที่อุดมสมบูรณสามารทําการเกษตรปลูกพืชและทํานาไดตลอดป  
สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานาทําไร  อาชีพรองคือรับจางในโรงงาน  หาปลา     

ลักษณะของถนนที่เชื่อมตอระหวางตัวอําเภอกับตําบลในปจจุบันเปน
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ในหมูบานมีการใชรถเพื่อการเกษตร
คอนขางมากโดยเฉพาะรถไถนาเดินตามแตมาประยุกตเปนรถอีตอกซึ่งเปน
รถไถนาพวงตอกับสวนที่ใชบรรทุกทั้งคนและผลผลิตได นอกจากนี้พบวาทุก
ครัวครัวเรือนมีรถใชสวนตัวสวนใหญเปนรถจักรยานยนต รองลงมาคือรถ
กระบะ เนื่องจากการเดินทางเชื่อมระหวางอําเภอและระหวางหมูบานไมมีรถ
โดยสารประจําทาง จําเปนตองใชรถสวนตัวเปนสวนใหญ  

สําหรับเสนทางคมนาคมที่เชื่อมตอระหวางจังหวัดพบวา ทางหลวง
แผนดินที่เชื่อมระหวางจังหวัดหนองบัวลําภู มีเสนทางตัดผานพื้นที่ตําบลทุง
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โปง ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร โดยผานหมูบานทั้งหมด 5 หมูบาน คือบานทุง
โปง หมู 7, หมู 10, บานหวยยางหมู 6,หมู 8, และหมู 9 เปนเสนทางที่มีการ
คมนาคมสัญจรมาก มีจุดเกิดอุบัติเหตุจราจรบอย และมักเปนอุบัติเหตุ
คอนขางรุนแรงบางครั้งถึงเสียชีวิต จนมีคําเลาลือของชาวบานวามีจุดผีสิงอยู
ประมาณ 3 จุด จากการสังเกตเสนทางนี้จะเปนทางผานของคนตางถิ่นซึ่ง
มั กจะขับด วยความเร็ วค อนข างสู ง  และมักชนกับคนในพื้ นที่ ที่ ใ ช
รถจักรยานยนตหรือรถทางเกษตร และพบวามีสาเหตุมาจากการเมาแลวขับ
รถ รถไมมีสัญญาณไฟสองสวาง  

 
“…เมื่อปลายป 2548 ผูสูงอายุขับขี่รถจักรยานยนตเล้ียวขวาโดยกะทันหัน และไมเปด

ไฟเลี้ยว ทําใหรถยนตที่วิ่งตามหลังเบรกไมทัน ชนรถจักรยานยนต กะโหลกศีรษะแตก

เละเพราะไมไดสวมหมวกนิรภัย เสียชีวิตทันที และอีกรายเกิดจากเมาแลวขับชนตนไม

ขางทางเสียชีวิต…” 

 นิรวรรณ รวมธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุบลรัตน, 
1 พฤษภาคม 2550 

 

“…ในป 2549  ชวงฤดูฝนที่ผานมาพบวาภายในเดือนเดียวกันมีเหตุการณเกิด

อุบัติเหตุจราจรซ้ําๆกันถึง 3 ครั้งในบริเวณเดียวกัน  จึงไดเก็บรวบรวมขอมูลการเกิด

อุบัติเหตุมาวิเคราะหหาสาเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้น  จากสภาพทาง

กายภาพตั้งขอสังเกตวาเกิดจากการที่คนขับมองดูบานที่สรางอยูขางทางซึ่งเปนบาน

หลังใหญโดดเดนสวยงามดึงดูดสายตาคนผานไปมา แลวทําใหรถเสียหลักลงขางทาง

หรือไม  เพราะจุดเกิดเหตุอยูเลยบานหลังนั้นมาไมไกล   แตเมื่อไปพิจารณาจุดที่เกิด

อุบัติเหตุและซักถามจากผูประสบอุบัติเหตุ  จึงพบขอสรุปวาจุดเกิดเหตุเปนจุดที่ลง

จากเนินและรองน้ําขางทางถูกปดกั้นดวยถนนที่ชาวบานทําเขาที่นา   เมื่อฝนตกน้ําฝน

จะไหลจากเนินลงไปแตไมสามารถไหลตามรองขางทางเนื่องจากถูกถนนเขานากั้นอยู  

น้ําจึงไหลเขาผิวถนนสายหลักแทน  และที่สําคัญน้ําไดพัดพาเอาทั้งดินทรายและหิน

ลูกรังไหลไปกองอยูบนผิวถนน  ทําใหรถที่สัญจรไปมาดวยความเร็วสูง  เกิดเสียหลัก

เปนเหตุใหเกิดอุบัติ เหตุจราจรในบริเวณนั้นติดๆกัน  โรงพยาบาลอุบลรัตนได

ประสานงานไปที่นายอําเภออุบลรัตนเพื่อพิจารณาแกไขสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา  

ณ บริเวณนั้น    ไดรับการตอบรับทันทีโดยนายอําเภอไดประสานไปที่องคการบริหาร
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สวนตําบลทุงโปง  ใหชวยประสานกับชาวบานเพื่อขุดรองระบายน้ําบริเวณทางแยก

เขานา   ทําใหปญหาไดรับการแกไขทันทีดวยความรวมมือจากหลายภาคสวน 

ในชุมชน…” 

  (เรือ่งเลาจากประสบการณทํางานของพยาบาลบานนอก : นิรวรรณ รวมธรรม  
พยาบาลวิชาชีพ 7   งานอบุัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุบลรัตน  จ.ขอนแกน) 

 

“…สนใจเรื่องอุบัติเหตุมาตลอดตั้งแตเปนสาธารณสุขอําเภอของที่นี่ เพราะเขตตําบล

ทุงโปงตั้งอยูใกลกับเขื่อนอุบลรัตน ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยว อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกป

โดยเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ เพราะเปนวันหยุดมีนักทองเที่ยวเขามามากกวาปกติ…”  

   คํามุข ออนเหลา นายกองคการบริหารสวนตําบล ต .ทุงโปง, 1 พฤษภาคม 2550 
 

“…จุดอันตรายของบานเราก็นาจะเปนถนนเสนที่เปนทางไปวัด เสนนี้มันลาดเอียง 

เวลาฝนตกน้ําจะไหลชะลางหนาดิน ทําใหดินเปนตม ขรุขระ คนขับไมระมัดระวังก็ตก

หลุมตกบอ รถลมบาง อีกที่หนึ่งก็เปนทางเขาหมูบาน มันเปนถนนโคง 2 โคงตอกัน 

เขาโคงเร็วก็จะเตลิดออกโคงไปเลย…” 

“…ลมฟาอากาศนี่ก็ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรได อยางตนไมหักขวางถนน ขับรถมา 

ไมทันดูก็ชนเอาเลย หักหลบรถก็ลมได…” 

“…ความรุนแรงของอุบัติเหตุก็จะดูที่มีคนตายหรือเปลา ถามีคนตายก็ถือวารุนแรง ถา

ไมตายรถก็พังเยินอยางนี้ก็ถือวาแรง สวนมากที่เปนอยางนี้ก็จะเปนการขับมาเร็ว แถว

บานเราไมมีที่ขวางถนน พวกลูกคลื่น รถก็วิ่งเร็ว ในหมูบานเนี่ยพวกมอเตอรไซดจะขับ

เร็วกัน จะแฉลบลมเพราะถนนในหมูบานเปนถนนลูกลังหมด ถามีกองดินกองหินที่

ถนน ไมระวังก็วิ่งชน ถนนในหมูบานเราคอนขางกวาง มีไฟฟาสองสวางตามถนน ตาม

ทางแยกทั้งหมด เร่ืองความสวางไมคอยเปนปญหาเทาไหร แตฝุนกับขรุขระเปนปญหา

มากกวา แถวบานผมเขาใชรถอีแตนกัน ไมมีไฟทาย กลางคืนนี่อันตรายมาก คนมอง

ไมคอยเห็น…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ หมูที ่4 ต.ทุงโปง อ.อุบลรตัน  
จ. ขอนแกน ,23 พฤษภาคม 2550  

 

จากเรื่องราววิวัฒนาการของโครงการนวัตกรรม “การสรางระบบการปองกัน
อุบัติเหตุจราจรของชุมชนตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน”  สะทอนใหเห็นถึง 
แนวคิดที่ทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมอยางเปนรูปธรรม แนวคิดแรกคือแนวคิดที่เกิดจากบุคคลที่
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มองเห็นปญหาดานสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน และเปนแนวคิดที่มองวาปญหาดานสุขภาพเกิดจาก
ลักษณะบริบทและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่กระทบตอภาวะสุขภาพของชุมชน อีกทั้งทีมงานมีความเชื่อ
วาการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นตองเกิดจากฐานที่แข็งแรง นั่นคือการสรางใหชุมชนเขมแข็ง มีความเชื่อ
ในศักยภาพของชุมชน มองวาชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาดวย
ตนเองได และโครงการนวัตกรรมนี้ ไดสะทอนจุดเนนของกระบวนการทํางานที่ชัดเจนคือ 
กระบวนการคนหา เลือกใชขอมูล ความรูที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพและแนวทางการจัดการ
ดูแลสุขภาพ โดยมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก 

• กระบวนการหาและใชตนทุนทางสังคมในการสรางการมีสวนรวมกับองคกร
และภาคี กลุมคนที่เกี่ยวของและจากหนวยบริการสุขภาพในชุมชน 

• กระบวนการออกแบบวิธีการและกิจกรรมการทํางานที่เปนรูปธรรมแบบมีสวน
รวม 

• กระบวนการพัฒนากติกา ขอตกลง หรือนโยบายในระดับพื้นที่  
 

2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

จากแนวคิดซึ่งนํามาสูรูปธรรมของ “การสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรของชุมชน
ตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน”  สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมคือ 
กระบวนการคนหา เลือกใชขอมูล ความรูที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพและแนวทางการจัดการ
ดูแลสุขภาพ โดยมีความคาดหวังใหเกิดมาตรการหรือขอตกลงในพื้นที่ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
รวมกันคาดหวังไวคือ “ประชาชนตําบลทุงโปงมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทั้งในชีวิต
และทรัพยสิน” ซึ่งประเด็นเหลานี้เกิดจากการประชุมระดมสมองของแกนนําระดับตําบลหลังจาก
ไดรับทราบสถานการณของปญหาที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้จากการศึกษาจากเอกสารโครงการพบวา มีการดําเนินการเพื่อใหเกิดรูปธรรมของการ
ดูแลสุขภาพชุมชนตามที่คาดหวังไว โดยมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1) ประชุมชี้แจงโครงการแกคณะกรรมการวิจัยของโรงพยาบาลอุบลรัตน  คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขอําเภอ (คปสอ.) องคการบริหารสวนตําบลทุงโปง และ
คณะกรรมการหมูบานทั้ง 9 หมูบานในเขตตําบลทุงโปง   

2) จัดเวทีประชุมในระดับหมูบานทุกหมูบาน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรที่ผานมาของหมูบาน และรวมกันวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
จราจร    พรอมทั้งคัดเลือกอาสาสมัครสําหรับเก็บขอมูลอุบัติเหตุจราจรประจําหมูบาน  
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หมูบานละ 1 คน โดยผูรวมเวทีประชุมเสวนา ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน
ตําบล เจาหนาที่สถานีอนามัย พระสงฆ ผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ครู  เด็ก/เยาวชน ตํารวจบาน กลุมแมบาน
กลุมกิจกรรมตางๆในหมูบาน และชาวบานผูสนใจทุกคน   

3) จัดประชุมอาสาสมัครเก็บขอมูลอุบัติเหตุจราจรประจําหมูบานทุกหมูบาน  เพื่อชี้แจง
และสรางความเขาใจในการปฏิบัติการการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  การเฝาระวังการเกิด
อุบัติเหตุจราจรในชุมชน และรวมกันสรางเครื่องมือสําหรับจัดเก็บรวบรวมขอมูล
อุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้น   

4) ดําเนินการจัดเก็บขอมูล และ เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดกับประชาชนทุก
คนในเขตตําบลทุงโปง ทั้งผูบาดเจ็บที่เขารับการรักษาในสถานบริการทุกแหง และ
ผูบาดเจ็บที่ดูแลตนเองที่บาน  โดยมีการจัดเก็บขอมูลตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 
และสรุปประมวลผลขอมูลทุกเดือน เพื่อนําเสนอสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรใหคนใน
ชุมชนรับรู  โดยผานทางหอกระจายขาว  การขึ้นแผนปายประชาสัมพันธ และการ
ประชุมหมูบานประจําเดือน พรอมทั้งนําเสนอขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรในเวทีแกนนํา
ระดับหมูบาน  และระดับตําบล 

5) จัดประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและวางระบบการปองกันอุบัติเหตุ
จราจร  รวมกับแกนนําระดับหมูบาน 

6) ขั้นดําเนินการทดลองปฏิบัติการใชแนวทางการปองกัน และขอกําหนดหรือมาตรการ  
ในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรของชุมชนตําบลทุงโปงที่วางแผนไว  โดยการ
ประชุมชาวบานเพื่อแสดงความคิดเห็น  ขอมติเห็นชอบ และความรวมมือในการนําสู
การปฏิบัติจริง การประกาศใชแนวทางปฏิบัติการและขอกําหนดหรือมาตรการในการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรใหประชาชนตําบลทุงโปงรับรูและปฏิบัติรวมกัน ผาน
ทางหอกระจายขาวในหมูบาน  การติดปายรณรงคประชาสัมพันธ  วิทยุชุมชนใน
ทองถิ่น  และการบอกตอกันของแกนนําใน 

7) จัดอบรมใหความรู หรือ การรณรงค ตามความตองการของกลุมเปาหมาย สภาพ
ปญหาและสาเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาอุบัติเหตุจราจร การอบรมความรูเร่ืองการ
ขับขี่ปลอดภัย / กฎจราจร  การใชมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. การจัดทําสัญญาณ
การจราจรในชุมชน  การจัดทําปายเตือนจุดอันตราย การปรับปรุงภูมิทัศนขางเสนทาง
การคมนาคมสัญจรในชุมชน การจัดรณรงคเร่ืองยานพาหนะปลอดภัย เชน การ
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จัดบริการซอมบํารุงยานพาหนะที่กอใหเกิดปญหาในชุมชน การติดสัญญาณไฟหรือ
แถบสะทอนแสงกับรถเพื่อการเกษตร  ฯลฯ 

8) จัดตั้งระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)ระดับหมูบาน เพื่อใหบริการชวยเหลือ
เบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ และการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บนําสงสถานบริการสาธารณสุขได
อยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็ว โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับทีม
อาสาสมัครEMS ของหมูบาน และของตําบล (อบต.)  

8) วิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุจราจร  นําเสนอสถิติขอมูลการเกิด
อุบัติเหตุจราจรและความกาวหนาในการดําเนินการตามระบบปองกันอุบัติเหตุจราจร  
ใหประชาชนในชุมชนตําบลทุงโปง และตําบลอื่นๆไดรับทราบทุกเดือน โดยผานสื่อ
ตางๆ  เชน วิทยุชุมชน เวทีประชุมผูนําระดับตําบล / อําเภอ และหอกระจายขาวใน
หมูบาน   เปนตน   

10) สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ   
11) จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลโครงการ   
จากการวิเคราะหเอกสารโครงการ การสังเกตการณดําเนินการทั้งในการจัดเวทีระดมสมอง 

การสนทนากลุม และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ พบวามีการใชกระบวนการตางๆ ในการปฏิบัติการเพื่อ
สรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรของชุมชน ดังนี้ 

2.1 กระบวนการคนหา เลือกใช ขอมูล ความรู ที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพและแนวทาง
การจัดการการดูแลสุขภาพ 

จากการศึกษาเอกสารโครงการ ขอมูลสถิตกิารเกิดอุบัติเหตุจราจรในอาํเภออุบลรัตน 
และตําบลทุงโปง การสังเกตการประชุมในกลุมผูนําชุมชน และการสัมภาษณหัวหนาโครงการ 
สะทอนใหเห็นกิจกรรมในโครงการนี้อยางชัดเจน ไดแก  

1) การคนหาขอมูลที่แสดงถึงการเขาถึงขอมูลที่แสดงปญหาสุขภาพและ
ความตองการดานสุขภาพของผูคนในชุมชน  โดยวิธีการ 2 รูปแบบคือ  
1) การวิเคราะหทางระบาดวิทยา และ 2) การศึกษาชุมชนผานเวทีระดม
ความคิด ซึ่งทําใหไดขอมูลท่ีเปนปญหาและความตองการดานสุขภาพเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุจราจรที่เปนทั้งชุดขอมูลจากโรงพยาบาล และชุดขอมูลจากประชาชน 

2) การวิเคราะหทางระบาดวิทยา เปนการคนหาขอมูลสถิติการบาดเจ็บและ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยทีมโรงพยาบาลอุบลรัตนไดศึกษาขอมูล
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การเจ็บปวยและการรักษาจากสถิติการใชบริการที่โรงพยาบาลซึ่งเปนการ
ดําเนินการตอเนื่องทุกป โดยปรากฏเปนสถิติขอมูลการบาดเจ็บ ดังนี้ 

ป 2548 สถิติขอมูลอุบัติเหตุจราจรอําเภออุบลรัตน พบวา อุบัติเหตุ
จราจรเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับท่ี 6 โดยมีอัตราตาย 12.6  ตอแสน
ประชากร (ผูเสียชีวิต 5 ราย) อัตราการบาดเจ็บ 1,388 ตอแสนประชากร  
(ผูบาดเจ็บ 551  ราย) ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสวนใหญเปนเพศชาย 
มากกวา  เพศหญิง ถึง 3 เทา พาหนะสวนใหญเปนจักรยานยนต  ถึงรอยละ  
90.7 และ เสียชีวิตจากการขับขี่จักรยานยนต โดยไมไดสวมหมวกนิรภัย รอย
ละ 100  ผูเสียชีวิตดื่มแอลกอฮอล รอยละ 80 

สําหรับพื้นที่เขตตําบลทุงโปงพบวา ในป 2548 มีอุบัติเหตุจราจรที่มา
รักษาในโรงพยาบาลจํานวน 76 ราย  คิดเปน อัตราการบาดเจ็บ 1,522  ตอ
แสนประชากร  และมีผูเสียชีวิต  2  ราย  คิดเปนอัตราตาย 40.1  ตอแสน
ประชากร  มีผูบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรงถึง 31 ราย ซึ่งสาเหตุที่
ทําใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการพฤติกรรมการขับขี่ เชน  เมาแลวขับ   
ขับรถเร็ว   ไมเปดสัญญาณไฟ ไมสวมหมวกนิรภัย เปนตน และปจจัยเสริม
คือสภาพเสนทางการคมนาคมมีถนนสายหลักที่เปนถนนเชื่อมระหวางจังหวัด
ตัดผาน  มีทางแยกมาก   และที่สําคัญคือในชวงฤดูฝนจะมีปญหาถนนลื่น  มี
การไหลทับถมของดินทรายตามขอบถนน  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุเปน
ประจํา 

ในป พ.ศ. 2549 พบวา ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลอุบลรัตน มีจํานวนผูบาดเจ็บทั้งอําเภอรวมทั้งสิ้น 640 ราย 
เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งมีสถิติสูงขึ้นกวา ป พ.ศ. 2548 อยางเห็นไดชัดทั้งจํานวน
ผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต ในสวนของตําบลทุงโปงพบวามีผูบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรจํานวน 57 ราย ซึ่งไมไดลดจากปที่ผานมามากนัก 
ยานพาหนะที่เกิดจากอุบัติเหตุสวนใหญคือรถจักรยานยนต รองลงมาคือ
รถยนต และรถทางการเกษตรตามลําดับ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบอย  ไดแก  ทาง
หลวงชนบทชวง บ.หวยยาง – บ.ทุงโปง จุดเกิดอุบัติเหตุ  คือ  ชวงลงเนินกอน
ถึงสะพานหวยยาง  และ  แยก บ.หวยยาง ถึง เนิน ศูนยค้ําคูณ  และสภาพ
ถนนสวนใหญเปน ทางแยก ทางโคง เสนทางเปนเนินสูง-ต่ํา ถนนเปนดิน
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ทราย หลุมบอ ถนนลื่น ขอบถนนมีน้ําขัง ถนนไมมีไฟ  มืดมองไมเห็นทางแยก  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ ไดแก  ดื่มสุรา เมาแลว
ขับ งวงนอน  หลับใน ขับรถเร็ว เล้ียวตัดหนา ไมเปดไฟเลี้ยว รถที่วิ่งสวนมา
เปดไฟสูง หยอกลอกันขณะขับขี่  สําหรับสาเหตุที่เกิดจากสภาพรถ ไดแก ไม
มีไฟ  คันสงหลุด เบรกติด สาเหตุอื่นๆไดแก ชนสุนัข ชนกอนหินเสียหลัก 

ในป พ.ศ. 2550 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรตําบลทุงโปง พบวา 
ผูปวยอุบัติเหตุที่ไดรับบาดเจ็บของแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลอุบลรัตน สวน
หนึ่งและจากขอมูลของสถานีอนามัย ในระยะเวลา 4 เดือน ในชวงเดือน 
มกราคม – เมษายน 2550 พบวา ในเขตตําบลทุงโปง มีอุบัติเหตุจราจร
เกิดขึ้น 26 ครั้ง ไดรับบาดเจ็บจํานวน 37 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 
25 คน เพศหญิง 12 คน โดยผูไดรับบาดเจ็บเปนทั้งคนในตําบลทุงโปงเอง
และนอกพื้นที่ ซึ่งเปนคนในตําบลทุงโปง ถึง 26 คน คนนอกพื้นที่ 11 คน  
เนื่องจากถนนที่ผานตําบลเปนถนนสายสําคัญที่คนใชสัญจร และเปนแหลง
ทองเที่ยวจึงปรากฏมีคนนอกพื้นที่ไดรับอุบัติเหตุ  ผูไดรับบาดเจ็บสวนใหญ
เปนกลุมวัยรุนอายุระหวาง 11-20 ป  สําหรับสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
พบวามีสาเหตุที่ไมแตกตางจากขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในป พ.ศ. 2549 

ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปจจัยดานคน และปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

 
“…อุบัติเหตุนี่ เกิดไดทุกวัน ทุกเวลา แตในหมูบานมักจะเปนชวงตอนเย็นๆ คนจะ 

รีบกลับบานกันก็ขับรถเร็ ว……ยานพาหนะที่ เกิดอุบัติ เหตุมี ท้ั งรถจักรยาน 

รถจักรยานยนต รถยนต……ปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรได ไดแก งวงนอน  

กินเหลาเมาแลวไปขับรถ กินเหลาแลวจะใจกลา ใจใหญ ขับรถเร็ว ขาดสติ……พวก 

ที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดคือวัยรุน พวกนี้จะใจรอน อยากรูอยากลอง 

ไมมีใบขับขี่ ไมชอบสวมหมวกกันน็อก พอเจอตํารวจก็จะขับรถหนี ก็เกิดอุบัติเหตุได

งาย……พวกวัยรุนชอบแตงมอเตอรไซด เขาจะเพิ่มอะไรไมรู ทําใหเสียงดัง บิดไดแรงๆ 

แลวก็เอามาขับแขงกันที่ถนนใหญชวงกลางคืนจะลดอุบัติเหตุจราจรไดมันตองรณรงค 

อันนี้ตองทําไมหยุดเลย ตองพูดทุกวัน ผมเปนผูใหญบานก็ตองพูดทางเสียงตามสาย ก็

ตองบอกใหเขาใสหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ หมูที ่4 ต.ทุงโปง อ.อุบลรตัน  
จ.ขอนแกน , 23 พฤษภาคม 2550 
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“ …จากสถิติอุบัติเหตุสวนใหญเปนวัยรุน โดยเฉพาะวัยรุนชายเปนกลุมเส่ียง วัยรุนที่นี่

ไมนิยมเรียนตอ ชอบรวมกลุมกันขี่มอเตอรไซค ไมใสหมวกกันน็อค บางคนก็ขับรถเร็ว 

กลางคืนวัยรุนชาย หญิง มักจะมานั่งคุยกันกลางถนนในหมูบาน บางคนก็นั่งคุย

โทรศัพท พวกวัยรุนมีความคิดแปลกๆ…” 

 พัชรา  สะสิงห  นักวิชาการศึกษาของ อบต.,1 พฤษภาคม 2550 
  

3) การศึกษาชุมชนผานเวทีระดมความคิด โดยการจัดเวทีระดับหมูบาน1 
ประชาชน มีความคิดเห็นตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งดานคน ซึ่งเกิดจากการ
ขับขี่รถเร็ว ขับรถโดยประมาท เมาสุรา ไมรูกฎจราจร หลับใน ดานรถ คือรถไมมี
ไฟ  รถชํารุด ดานสิ่งแวดลอม คือ ไมมีปายสัญญาณเตือน ทางมืด ทางลื่น รถที่
มักเกิดอุบัติเหตุ คือ รถอีตอก รถจักรยาน รถจักรยานยนต โดยเสนอแนวทาง
การแกไขการเกิดอุบัติเหตุในหมูบาน เชน1) อบรมใหความรูทางดานกฎจราจร 
2) ประชาสัมพันธใหคนในหมูบานเขาใจถึงกฎระเบียบและตระหนักถึง
ความสําคัญในการรักษากฎจราจร 3) ติดปายสัญญาณเตือนตามทางแยก ทาง
โคง หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบอยๆ และ 4) ติดแถบสะทอนแสงบริเวณหลังรถ
อีตอก รถอีแตน  

 
“…ตอนแรกดูจากสถิติการเกิดที่ไดจากขอมูลโรงพยาบาลก็ดูไมมากเทาไหร แตเมื่อเรา

เขาไปสํารวจและจัดเวทีในหมูบานก็พบวา มีจํานวนการบาดเจ็บของวัยรุนจาก

อุบัติ เหตุจราจรเยอแยะไปหมด แตเขาไมมาโรงพยาบาล จึงทําใหขอมูลของ

โรงพยาบาลต่ํากวาที่เกิดขึ้นจริง…” 

 นิรวรรณ รวมธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุบลรัตน, 
1 พฤษภาคม 2550 

 
จากขอมูลอุบัติเหตุที่ทางโรงพยาบาลเห็นมาอยางตอเนื่องทุกป และขอมูลที่ไดเพิ่มขึ้น

จากการเขาไปศึกษาชุมชน จากการสะทอนของชาวบานในเวทีระดมสมอง ทําใหทีมงานของ
โรงพยาบาลใหความสําคัญกับปญหานี้และนําขอมูลที่ไดปรึกษากับนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จึงได ริเ ร่ิมกระบวนการโครงการสรางระบบปองกันอุบัติ เหตุจราจรของชุมชน และไดสราง
                                                 
1 ผลจากการจัดเวทีระดับหมูบาน หมูที่ 2, 7 และ10 
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กระบวนการเพื่อสงเสริมใหชุมชนเห็นขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ เพื่อใหชุมชนเกิดความ
ตระหนักและ เขามามีสวนรวมในการดูแลปญหา ปองกันอุบัติเหตุในชุมชนโดยชุมชน ดวยเชื่อวา 
ชุมชนมีศักยภาพและชุมชนสามารถดูแลปองกันอุบัติเหตุในชุมชนได   

 

4) การเปดเผยขอมูลที่เปนปญหาสุขภาพของคนในชุมชน จากการศึกษา
แผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการผานมา ไดมีการจัดกิจกรรมท่ี
สะทอนถึงการเปดเผยขอมูลปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ โดยการจัด
เวที 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เปนการจัดเวทีระดับหมูบาน เพื่อประชุมวิเคราะห สะทอนปญหา และ

หาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร โดยดําเนินการในเปนจํานวน 7 หมูบาน 
ในชวงเวลา 19.00 – 21.00 น. ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับประชาชน สงผลให
ประชาชนมารวมกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากเสร็จส้ินจากภาระกิจการงานในชีวิตประจําวันแลว และ
ทําใหไดขอมูลที่เปนปญหาของการเกิดอุบัติเหตุจราจรดังที่ไดกลาวมาขางตนและไดขอเสนอแนะ
จากประชาชนอยางครอบคลุม 

 
“…ที่หมู 2 มีการประชุมชาวบานเมื่อ 2 อาทิตยกอน ที่ศาลาประชาคมหมูบาน โดยมี

หมอเขียว เปนผูทําเวที หมอก็เอาขอมูลอุบัติเหตุไปนําเสนอ ชาวบานมารวมประชุม

ประมาณ 20-30 คน ชาวบานเห็นดวยในเรื่องนี้ ก็ใหชวยกันหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ที่หมูบาน สวนใหญก็เปนเรื่องถนนหนทาง มีทางแยกที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ…” 

    วุฒิไชย  ไชยคํา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมูที่ 2,  
1 พฤษภาคม 2550 

 

ครั้งที่ 2  เปนการจัดเวทีระดมสมองระดับตําบล โดยการระดมสมองผูนําชุมชน 
และผูเกี่ยวของในการปองกันอุบัติเหตุ มีผูเขารวมระดมสมอง รวมทั้งส้ิน 40 คน ประกอบดวยนายก
องคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล (นักวิชาการการศึกษา ผูชวยพัสดุ  ผูชวยชางไฟฟา  ผูชวยชางโยธา) หัวหนาสถานีอนามัย 
ผูอํานวยการโรงเรียน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน 11 หมูบาน ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) พยาบาลวิชาชีพและเจาหนาที่กูชีพโรงพยาบาลอุบลรัตน     
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ประเด็นการระดมสมอง คือ 
1. วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร ตําบลทุงโปงที่ผานมา 
2. แผนที่จุดเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดบอยและจุดเสี่ยง 
3. แนวทางการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร และมาตรการปองกันอุบัติเหตุ

จราจร 
ข้ันตอนการระดมสมอง  
โดยการนําเสนอขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรทั้งในสวนที่ เปนสถิติจาก

โรงพยาบาลและขอมูลที่ไดจากการศึกษาชุมชน เมื่อทุกคนไดเห็นปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดรวมกันเสนอ
ขอคิดเห็นในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ โดยการใชเทคนิคบัตรคําเพิ่มเติม ทั้งนี้
เพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็นถวนหนา จากนั้นใหทุกคนอานความคิดเห็นของตนเองให
สมาชิกในที่ประชุมฟง  
 

5) การสรางการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ชุมชน จากการศึกษาเอกสารโครงการ และสัมภาษณหัวหนาโครงการ ทีมแกน
นํา ไดสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดในการสรางระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรใน
ระดับชุมชนใหเกิดความยั่งยืนนั้น ตองสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยการเปด
โอกาสใหประชาชน เกิดการรวมตัวกันคิด รวมทํา ซึ่งหลักการที่นํามาใชคือ 
“หลักการพระเจดีย” คือการสรางใหเจดียสูงใหญแข็งแรง ตองมีฐานแข็งแรง 
กิจกรรมที่ดําเนินการในแตละกิจกรรมจึงสะทอนใหเห็นเปนลักษณะการประชุม
ระดมความคิดของผูที่เกี่ยวของในทุกขั้นตอน และมองเห็นกระบวนการสราง
การมีสวนรวมโดยการจัดเวทีระดมสมองทุกระยะของการดําเนินงานไดแก 
ข้ันตอนการเก็บขอมูล  
โดยการเก็บอุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ทําใหทุกหมูบานมีขอมูลของ
ตนเอง ที่เกิดจากชุมชนทําเอง 

 

“…ในหมูบาน 92 ครัวเรือน 335 คน มีรถยนต 13 คัน สวนมากเปนปกอัพ มอเตอร

ไซด 73 คัน จักรยาน 8 คัน…” 
สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ  

หมูที่ 4 ต.ทุงโปง อ.อุบลรตัน จ.ขอนแกน,  23 พฤษภาคม 2550 
 



 

 
กรณีศึกษา 230 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“…อุบัติเหตุสวนมากที่เกิด เกิดจากกลุมวัยรุน หรือกลุมเด็ก บางทียังไมถึงกลุมวัยรุน

เลย ขับรถก็ไมไดระมัดระวัง ก็ภาษาเด็กละนอ ขับรถเร็ว บางทีก็ชนกัน บางทีก็ลมเอง  

...ในหมูบาน ปนี้สวนใหญลองทําสถิติดู ไมถึง หาราย ก็อยูประมาณสี่ราย พอดีอยาง

ที่มีปาบาน ที่ขายของเขาไปตลาดมาตอนเชา พอดีหมาวิ่งไล รถแลวไปปะทะกันกับ

หมา รถมันก็ลม   แลวก็เด็กลมมีหลุม มีบอ ถนนบางสวนยังไมคอยไดพัฒนา ยังไมดี

ขึ้น ก็ลมเอง  เด็กบางคนขับมาแรง บางคนไมไดดูก็เล้ียว  บางทีก็เปนที่รถ เบรกคาง

หรืออะไรอยางเงี้ย  เหตุเกิดที่แถวหนาบานผูใหญบาน  เพราะถนนไมคอยดีมีหลุม

เยอะ หนาฝน ไปเล้ียวหักหลบ หลุมหนึ่งก็ไปเจออีกหลุมหนึ่ง  ก็ถลอกปอกเปกกัน ไป

สถานีอนามัย ก็ไมถึงกับนอนโรงพยาบาลหรอก…” 

นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม. บานทรพัยสมบูรณ หมูที่ 4, 
23 พฤษภาคม 2550. 

 

“…เขาไปทํากลุม เก็บขอมูล  ไปตอนเย็นไปน่ังกลุมโสกันในหมูบาน  เอาทุกคนใน

หมูบานมานั่งโสกัน       โยนประเด็นอุบัติเหตุ   ผม(นายกอบต.) ออกมั่งไมออกมั่ง 

โรงพยาบาลจะเปนคนออกเพราะบุคคลากรที่นี่บุคคลากรสาธารณสุขไมมี ..สถานี

อนามัยก็ติดเรื่องงานประจําอยู.. สอ.ก็ไดออกอยู ตอนเย็นประมาณซักทุมหนึ่ง บาน

ไหนบานใหญก็ดึกหนอย บานไหนบานนอย 2-3 ทุมก็เสร็จ  ปญหาของที่นี้ เร่ืองของ

เร่ืองก็คือเรามีเขื่อน คนไปเที่ยวตัวเลขอุบัติเหตุเลยเยอะ โดยเฉพาะตําบลนี้เปน

ทางผาน แตละปจะมีคนปลอยวิญญาณแถวนี้เยอะ  เปนคนอื่นแตอยูในพื้นที่เรา คน

ในหมูบานก็มีบางอุบัติเหตุ คือเราจะหาวิธีแกปญหาใหคนอื่นดวย  เราแกในสวนที่

เราแกได .สาเหตุที่พบจริงๆคือเรามีถนนที่ไมปลอดภัย เมื่อปที่แลวชวงฝนชุกๆ ถนนไม

เขาทา รถขามถนนไปชนกัน เขาเอาทรายมาถมถนนแลวรถไมเกาะถนน ก็เลยขามไป

เลนเขา ก็สองศพคาที่ มันบอยและมันทางตรง  วิศวกรรมจราจร  ชางอบต.เขารับรูอยู 

คุยกันอยู ทีนี้ถนนไมใชถนนเรา ถนนกรมทางหลวง จังหวัด  คือเราไดขอมูลตรงนี้

ออกมา แลวก็จะไปคุยกับเขา ก็พยายามใชความสนิทสวนตัวมั่ง อะไรมั่งทางนั้นกบ็อก

วาไมมีงบประมาณ  มีก็ทําไมมีก็ไมทํา ก็ซอมถนนชวยเขาไปก็หมดไปหลายตังค ....

เราเขาไปเราไปเห็นปญหาของชาวบาน เราก็ note  แลวก็วาจะเอาปญหาในหมูบาน

มาคุยกันวันนี้ พอมาคุยในวันนี้ก็จะหาวิธีสรุป  คนคิดโครงการนี้เปนเขา(คุณเขียว) ผม

ก็ชวยเขาในเรื่องนโยบาย เร่ืองการประสานงานให…” 

 คํามุข ออนเหลา นายกองคการบริหารสวนตําบล ต.ทุงโปง,  
1 พฤษภาคม 2550 
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ข้ันตอนวิเคราะหปญหา  
โดยใชขอมูลทั้งที่เปนสถิติจากโรงพยาบาลและขอมูลของชุมชนที่ไดจากการเขา
ไปศึกษาชุมชน และจัดเวทีระดมสมองในหมูบาน ใหชาวบานชวยกันบอกถึง
ขอมูลของการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน สะทอนจากสิ่งที่ไดจากเวทีระดมสมองทั้งในระดับ
หมูบาน และในระดับตําบล ไดแก 

 

ตัวอยางสาระสําคัญที่เกิดจากการวิเคราะหปญหาของการเกิดอุบัติเหตุจราจรของ
ชุมชน (จากการระดมสมองใน 7 หมูบาน)  

ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกดิอุบตัิเหต ุ ไดแก   
1)  ทางแยกทางขามไมมีไฟสองสวางเวลากลางคืน เชน ทางแยกเขาหมูบาน ถนนใหญที่ ผานเขต

ชุมชน  
2)  รถจอดขางทางไมมีสัญญาณบอก / มีส่ิงกีดขวางไหลทางหรือริมถนน  
3)  น้ําและดินไหลทวมไหลทาง น้ําขังในพื้นถนน   
4)  ประชาชน ไมรูกฎจราจร  
5)  ยานพาหนะไมมีสัญญาณไฟ / สภาพรถชํารุด  
6)  ไมมีปายเตือนจุดที่เส่ียงอันตราย 
กลุมเสี่ยงของการเกิดอุบตัิเหตุจราจร 
กลุมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดคือกลุมวัยรุน (14-16 ป) เยาวชนที่มีปญหา

เร่ืองพฤติกรรมการขับขี่ ไมรูกฎจราจร ไมมีใบอนุญาตขับขี ่ วัยรุนขับมอเตอรไซค (หมาญี่ปุน) แบบ 
“ขับได ไมใชขบัเปน” ดังนั้นจึงตองมีมาตรการสําหรับครอบครัวในการดูแลบุตรหลาน ไมสงเสริมโดย
การซื้อมอเตอรไซคให ตองใหความรูเร่ืองกฎจราจรจากการเรียนในโรงเรียนดวย   

 

“…การเกิดอุบัติเหตุจราจรเนี่ยมันจะทําใหเกิดการเสียชีวิต พิการ เปนอัมพาต เจ็บปวย ตอง

ไปนอนโรงพยาบาล เสียเวลา ญาติก็ตองไปดูแล ครอบครัวก็ขาดรายได หมดเงินหมดทอง 

แลวก็เกิดคดีความกันอีก……ความรุนแรงของอุบัติเหตุก็จะดูที่มีคนตายหรือเปลา ถามีคน

ตายก็ถือวารุนแรง ถาไมตายรถก็พังเยินอยางนี้ก็ถือวาแรง สวนมากที่เปนอยางนี้ก็จะเปนการ

ขับมาเร็ว แถวบานเราไมมีที่ขวางถนน พวกลูกคลื่น รถก็วิ่งเร็ว ในหมูบานเนี่ยพวกมอเตอร

ไซดจะขับเร็วกัน จะแฉลบลมเพราะถนนในหมูบานเปนถนนลูกรังหมด…”  

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ ต. ทุงโปง อ.อุบลรตัน จ.ขอนแกน,  
23 พฤษภาคม 2550 



 

 
กรณีศึกษา 232 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

 “…อุบัติเหตุสวนมากที่เกิด เกิดจากกลุมวัยรุน หรือกลุมเด็ก บางทียังไมถึงกลุมวัยรุนเลย ขับ

รถก็ไมไดระมัดระวัง ก็ภาษาเด็ก  ขับรถเร็ว บางทีก็ชนกัน บางทีก็ลมเอง  ...ในหมูบาน ปนี้

สวนใหญลองทําสถิติดู ไมถึง หาราย ก็อยูประมาณสี่ราย พอดีอยางที่มปีาบาน ที่ขายของ

เขาไปตลาดมาตอนเชา พอดหีมาวิ่งไล รถแลวไปปะทะกันกับหมา รถมันก็ลม   แลวก็เด็กลม

มีหลุม มบีอ ถนนบางสวนยังไมคอยไดพัฒนา ยังไมดีขึ้น ก็ลมเอง  เด็กบางคนขับมาแรง 

บางคนไมไดดูก็เล้ียว  บางทีก็เปนที่รถ เบรกคางหรืออะไรอยางเงี้ย  เหตุเกิดที่แถวหนาบาน

ผูใหญบาน  เพราะถนนไมคอยดีมีหลุมเยอะ หนาฝน ไปเล้ียวหักหลบ หลุมหนึ่งก็ไปเจออีก

หลุมหนึ่ง  ก็ถลอกปอกเปกกัน ไปสถานีอนามัย ก็ไมถึงกับนอนโรงพยาบาลหรอก…”  

นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม. บานทรพัยสมบูรณ หมูที่ 4 , 23 พฤษภาคม 2550 
 

ข้ันตอนวิเคราะหทางเลือก   
โดยการจัดเวทีระดมสมองใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ แสดงความคิดเห็น วาง
มาตรการแนวทางแกปญหา และสรางเปนแผนงานกิจกรรมในการปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร 

 

สรุปสาระสําคัญที่เปนทางเลือกและแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุจราจร สะทอน
ใหเห็นภาพของการจัดกิจกรรมตางๆดังนี้ 
ขอมูลจากเวทีระดมสมองระดับหมูบาน 

ประชาชนในหมูบานไดระดมสมอง เสนอความคิดเห็นถึงทางเลือกและแนวทางในการ
แกปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ไดแก 

แนวทางแกไขปญหา    ไดแก 
1)  ประชาสัมพันธตอเนื่อง ทั้งทางหอกระจายขาว วิทยุชุมชน ปายประชาสัมพันธ 
2)  จัดอบรมกฎจราจร และมารยาทในการขับขี่  
3)  ออกกฎระเบียบชุมชน เชน จํากัดความเร็ว การตั้งแผงขายของ การจอดรถ หามใส

เส้ือสีดําเดินถนนในเวลากลางคืน ฯลฯ   
4)  จัดทําลูกคลื่นถนนชะลอความเร็ว    
5)  ติดปายเตือนตามจุดเสี่ยงอันตราย และ สัญญาณจราจร  
6)  ติดแถบสะทอนแสงในรถทางการเกษตรและรถที่ไมมีสัญญาณไฟ  
7)  จัดอาสาสมัครจราจรจัดการจราจรในเวลา และ จุดที่มีการจราจรคับคั่ง 
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ขอมูลจากเวทีระดมสมองระดับตําบล 
กลุมแกนนําระดับตําบล และภาคเครือขายที่เกี่ยวของไดระดมสมอง เสนอความ

คิดเห็นถึงทางเลือกและแนวทางในการแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ไดแก 
• กิจกรรมดานการประชาสมัพนัธและเผยแพรความรู ไดแก  

1) จัดอบรมความรูเร่ืองกฎจราจรและกติกามารยาทในการขับขี่  
2) จัดใหมีหลักสูตรการสอนเรื่องกฎจราจรและกติกามารยาทในการขับขี่ใน
โรงเรียน  
3) ประชาสัมพันธการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชนอยางตอเนื่อง ทุก

รูปแบบ  
4)  จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยชุมชนมีสวนรวม   

• กิจกรรมดานการออกกฎระเบยีบขอบังคับ และการบังคับใชกฎหมาย ไดแก  
1)  มีการกําหนดกฎขอบังคับในการปองกันอุบัติเหตุจราจรโดยชุมชน  เชน ดื่ม

หามขับ โทรหามขับ ไมมีใบขับขี่หามขับ หามวางของขายบนถนนในหมูบาน 
ฯลฯ  

2)  มีการกําหนดมาตรการควบคุมการฝาฝนกฎขอบังคับของชุมชน เชน การ
ตรวจจับ การปรับ เปนตน  

3)  มีการใชมาตรการควบคุมการฝาฝนกฎขอบังคับของชุมชนดวยความเสมอ
ภาคทุกคน ไมมีการเลือกปฏิบัติหรือยกเวนบางกลุม   

4)  จัดใหผูขับขี่ทุกคนตองมีใบขับขี่   
5)  สํารวจสภาพรถทุกคันตองอยูในเกณฑความปลอดภัย เชน ตองมีสัญญาณไฟ  

หรือ มีแถบสะทอนแสงทุกคัน   
• กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและวิศวกรรมจราจรไดแก  

1) ติดตั้งสัญญาณเตือนตามทางแยก ทางขาม ที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร  
เชนไฟกระพริบ ปายชะลอความเร็วในเขตชุมชน ปายเตือนทางโคง/ทางแยก  
ฯลฯ 

 2) ติดตั้งไฟฟาสองสวางริมถนนใหญที่เปนเขตชุมชน ทางแยกเขาหมูบานและ
ทางแยกในหมูบาน หรือติดตั้งกระจกโคงในทางแยกที่เปนมุมอับ  

3) ทําลูกคลื่นกั้นบนถนนในหมูบานตามจุดที่ตองการใหลดความเร็ว  
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4) ปรับปรุงภูมิทัศนขางทางใหผูขับขี่มองเห็นการจราจรไดชัดเจน เชน การถางปา
ขางทาง ตัดกิ่งไมหรือตนไมที่บดบังการสัญจร การติดตั้งตูโทรศัพทริมถนนที่ไม
เหมาะสม เปนตน  

5)  ปรับปรุงซอมแซมผิวการจราจรในจุดที่เกิดการชํารุด 

6) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติเหตุจราจรเชนตํารวจ
กรมทางหลวง องคการโทรศัพท เปนตน 

• กิจกรรมดานการเสริมสรางพลังอํานาจของชมุชน ไดแก  
1)  ผูปกครองเด็กและเยาวชนทําตัวเปนแบบอยาง และกระตุนเตือนบุตรหลานใน

การใชรถใชถนน   
2) กลุมแกนนําในชุมชนปฏิบัติตัวเปนแบบอยางและ สอดสองดูแลใหคนในชุมชน

ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของชุมชนอยางเครงครัด  
3)  ปลูกจิตสํานึกและสรางวินัยในการขับขี่แกประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง  
4) มีการยกยองชมเชย หรือใหรางวัลสําหรับผูทําความดีในการปองกันการเกิด

อุบัติเหตุจราจร ทั้งระดับบุคคล และระดับหมูบาน 

• กิจกรรมดานการบําบัดรักษา ไดแก  
1) จัดอบรมหนวยกูชีพตําบล  
2) ใหบริการการแพทยฉุกเฉินระดับเบื้องตน โดยหนวยกูชีพตําบล 

• กิจกรรมดานการประเมินผลไดแก  
1) มีคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
2) มีการนําเสนอผลการดําเนินงานระดับหมูบานและตําบล อยางตอเนื่อง 

  

หลังจากการอภิปรายทําใหไดนโยบายในระดับผูนําชุมชนระดับตําบล ที่จะใชยึดถือ
ปฏิบัติในระดับหมูบานตางๆ จากนั้นแตละหมูบานจัดกิจกรรมตามสภาพปญหาของตนเองที่มีความ
สอดคลองกับนโยบายระดับตําบล 
 

“…เวลามีคดีความกันผมก็ตองไปไกลเกลี่ย เขาจะมาหาใหเราเปนคนกลาง เราเปนคน

กลางเจรจา มีทั้งคนบานเดียวกัน คนบานเรากับคนบานอื่น ตํารวจบอกใหเราไกล

เกลี่ย ถายอมความกันไมไดก็ตองไปใหตํารวจจัดการตอ ขึ้นโรงขึ้นศาล อันนี้ยิ่งหมด

เงินมากขึ้น……อุบัติเหตุเนี่ยเปนเรื่องของรักษาความปลอดภัยและสงบสุขในหมูบาน 
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มันเกี่ยวของกับผูใหญบานโดยตรง ถาเราเห็นการปฏิบัติผิดกฎจราจร ผิดกฎหมาย เรา

จับได กฎหมายใหเราจับได ถาเปนคนบานเดียวกันสวนมากก็จะวากลาวตักเตือน…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ หมูที ่4 ต.ทุงโปง อ.อุบลรตัน  
จ. ขอนแกน ,23  พฤษภาคม 2550  

 

ข้ันตอนการประเมินผล 
จากการวิเคราะหเอกสารแผนงานกิจกรรมของโครงการนวัตกรรมชี้ใหเห็นถึง
กระบวนการมีสวนรวมในขั้นตอนของการรวมมือกันประเมินผลและรวมมือกัน
รับผลงาน ทั้งนี้สะทอนไดจากการกําหนดความคาดหวังรวมกันวาตองการเห็น 
“ประชาชนตําบลทุงโปงมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทั้งในชีวิต

และทรัพยสิน” รวมท้ังมีแผนนําเสนอสถิติขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรและ
ความกาวหนาในการดําเนินการตามระบบปองกันอุบัติเหตุจราจร  ใหประชาชน
ในชุมชนตําบลทุงโปง และตําบลอื่นๆไดรับทราบทุกเดือน โดยผานสื่อตางๆ  
เชน วิทยุชุมชน เวทีประชุมผูนําระดับตําบล / อําเภอ และหอกระจายขาวใน
หมูบาน 

 

โดยสรุป 

โครงการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรของชุมชนตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน เปนงานที่เอาปญหาสุขภาพและความตองการของชุมชนเปนตัวตั้ง โดยเฉพาะการ
คํานึงถึงปญหาและบริบทของพื้นที่เปนสําคัญ เนื่องจากพื้นที่ของตําบลทุงโปงเปนพื้นที่ที่มีการใช
เสนทางคมนาคมที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูง รวมท้ังเปนพื้นที่ทองเที่ยวของอําเภออุบลรัตน 
มีผูคนสัญจรไปมาตลอดเวลา  ดังนั้นจุดเริ่มของกระบวนการพัฒนาจึงเริ่มดวยการใชกลไกในการ
เขาถึงขอมูลทั้งการใชขอมูลทางระบาดวิทยาซึ่งมีการสํารวจและวิเคราะหเปนทุนเดิมอยูแลว รวมท้ัง
การเขาไปศึกษาชุมชน เพื่อที่จะทําใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม และใหประชาชนมีสวนรวมในการ
นําเสนอขอมูลพื้นที่ โดยใหสะทอนจากประสบการณที่พบเห็น ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงปญหาสุขภาพ
การบริการสุขภาพในพื้นที่นําไปสูการระดมความคิดเพื่อการแกไขปญหาขององคกรและภาคีที่
เกี่ยวของรวมกัน 
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 2.2  กระบวนการหาและใชทุนทางสังคมในการสรางการมีสวนรวมกับองคกรและ
ภาคี กลุมคนที่เกี่ยวของและจากหนวยบริการสุขภาพในชุมชน  

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในการสรางระบบปองอุบัติเหตุจราจรของชุมชน ตําบล
ทุงโปงสะทอนใหเห็นถึง การนําทุนทางสังคมมารวมตัวกันเพื่อใหเกิด การรวมคิด รวมเรียนรู รวมทํา 
และรวมรับผลงาน โดยการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนในทุกขั้นตอน โดยใชทุนทางสังคม 
ไดแก ทีมงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุบลรัตน ทีมงานจากองคการบริหารสวนตําบลทุงโปง สอ.
ทรัพยสมบูรณ สอ.หวยยาง สถานีตํารวจภูธรอําเภออุบลรัตน ครู/โรงเรียนในหมูบาน กลุมแกนนํา
หมูบาน  9  หมูบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครชาวบาน ตํารวจบาน ส่ือมวลชนทองถิ่น โดยมีวิธีการ
คนหาทุนทางสังคมเหลานี้ไดแก 

• ที่มาของทุนทางสังคม 
จากการศึกษาโครงการ พบวา เปนการทํางานโดยใชทุนเดิมเปนหลักและมีหลาย

เจาภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการจัดการใหเกิดเปนรูปธรรมการปองกันอุบัติเหตุทางจราจร โดยการที่คน
ในชุมชนทําหนาที่ในการแกปญหาของชุมชนเอง ซึ่งมีวิธีการคนหาทุนทางสังคมโดย 

• ทุนทางสังคมเดิม 
ทุนทางสังคมที่เปนเครือขายรวมดําเนินการเปนตนทุนทั้งที่เปนผูนําอยางเปน

ทางการ ไดแกนายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน หัวหนาสถานี
อนามัย นักวิชาการการศึกษา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล 
ฝายพัสดุ  ชางโยธา  ชางไฟฟา และผูนําที่ไมเปนทางการไดแกอาสาสมัครสาธารณสุข  ครู  ตํารวจ
บาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน โดยคาดหวังใหตนทุนทางสังคมเหลานี้เปนทั้งผูนําดาน
ความคิดและการปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากขอเสนอแนะในที่ประชุมจากเวทีระดมสมองในวันที่ 1 

พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล สะทอนใหเห็นถึงการกําหนดบทบาท
หนาที่ของแตละองคกร โดยวิเคราะหไดจากขอเสนอในที่ประชุมไดแก  

- ตํารวจ พยาบาล หรือ เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่  มีบทบาทในการอบรม
ใหความรูเร่ืองกฎหมายจราจร ใชเทคนิคดานจิตวิทยาสรางความตระหนัก 
และอีกชองทางคือการใชมาตรการทางกฎหมาย 

- ครู มีบทบาทในการสรางจิตสํานึกในการปองกันอุบัติเหตุจราจรแกเด็ก
นักเรียน และนําเรื่องอุบัติเหตุเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

- ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธและเปนผูคอยให
ขอมูลขาวสาร ใหความรูแกคนในหมูบาน และหนวยที่สําคัญในการสราง
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จิตสํานึกแกเด็กและเยาวชนในครอบครัวคือ ผูปกครอง พอแมที่ตองมารวม 
โดยตองคอยสั่งสอนตักเตือน และเปนตัวอยางที่ดี เชนการสวมหมวกนิรภัย 
เมื่อขับขี่มอเตอรไซด 

 

• การแสวงหาทนุใหม   
การไดมาซึ่งทุนใหม เปนขอเสนอแนะที่เกิดจากเวทีระดมสมองของผูนําชุมชน ที่

สะทอนถึงการหาทุนเพิ่มในสวนที่เกี่ยวของกับการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรในตําบล 
ทุงโปง 

  

“…ควรจะเชิญทางหลวงมารวมฟง และใหทานออกความคิดเห็นดวยวา ส่ิงที่เราเห็น

วาเปนปญหาเปนจุดเสี่ยงที่ทําใหเกิดอันตราย ทานเห็นดวยหรือไม และจะมีสวนชวย

ปรับปรุงแกไขถนนหนทาง อยางไรบาง…” 
ประชุมเสวนาระดับตําบล หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลทุงโปง, 

1พฤษภาคม 2550 
 

• บทบาทของทนุทางสังคม 
ในสวนของบทบาทหนาที่ของทุนทางสังคม จะเห็นไดจากการทํางานที่ผานมา

พบวามี สามองคกรหลักไดแก โรงพยาบาลอุบลรัตน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง 
หมายถึงแกนนํา และองคกรตางๆ ในชุมชน ซึ่งในแตละองคกรมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

- โรงพยาบาลอุบลรัตน เปนผูเร่ิมคิดโครงการ โดยมีพยาบาลในแผนก
ฉุกเฉินเปนแกนนํา สะทอนขอมูลทั้งจากสถิติของโรงพยาบาลและขอมูลที่
ไดเขาไปในชุมชน ประชุมชาวบานเสนอประเด็นอุบัติเหตุ สอบถามสาเหตุ 
ปญหา แนวทางและทางออกที่ชุมชนไดเสนอขึ้นมาในหมูบานทั้ง 9 

หมูบาน 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเปนผูคิดและสนับสนุนคือ นายก อบต. ซึ่ง
นอกจากเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้แลวยังมีบทบาทในเชิงนโยบายและ
การประสานงานนอกจากนี้ยังเปนผูใชประโยชนจากโครงการนี้ โดยนํา
ขอมูลมาใชเพื่อวางแผนการทํางานตามบทบาทของตนเอง พรอมกับคอย
ดูแลอํานวยความสะดวกตอการเขาไปเก็บขอมูลในพื้นที่และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู   
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- ชุมชน  ร วมสะทอนขอมูล  จากการประชุมในแตละหมูบ านที่ทีม
โรงพยาบาลและ อบต.เขาไปโยนประเด็นไดใหขบคิด และในการประชุม
ครั้งนี้มีตัวแทนจากชุมชนทุกหมูบานเขารวมในการนําเสนอปญหา 

 

การนําทุนทางสังคมดังกลาวมาเปนกลไกในกระบวนการพัฒนา มีเปาหมาย
เพื่อใหทุนทางสังคมเปนผูนําดานความคิดและการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมของการสรางระบบการ
ปองกันอุบัติเหตุจราจรของชุมชนตําบลทุงโปง นับวาเปน “การสรางทีมพื้นที่” อยางเปนรูปธรรม ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงการรวมคิด รวมทําของภาคหลายสวน ซึ่งองคกรหลักประกอบดวย 3 ภาคสวนที่
สําคัญไดแก 1)หนวยบริการสุขภาพในชุมชนและเครือขาย คือโรงพยาบาลอุบลรัตน สถานีอนามัย
บานทรัพยสมบูรณ และสถานีอนามัยบานหวยยาง 2)องคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ องคการบริหาร
สวนตําบลทุงโปง 3)องคกรชุมชนและประชาชนและในแตละภาคสวนรวมเปนเจาภาพและการ
ปฏิบัติการรวมกัน เปนการเติมเต็มโดยอาศัยการทํางานเชื่อมประสานกัน เพื่อใหเกิดพลังในการ
ทํางาน โดยมีลักษณะการทํางานที่เปนการระดมความคิด การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน 
ดําเนินการ และมีการกํากับติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยมีโรงพยาบาลเปนตัวประสานงานผานองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งใช
ชองทางการสื่อสาร 2 แบบ ทั้งที่เปนทางการไดแกการจัดการประชุม และแบบไมเปนทางการ ไดแก
การเขาไปพูดคุยในวงสนทนาตางๆ อีกทั้งเปนการใชศักยภาพของตนทุนเดิมในการขับเคลื่อนและ
ขยายไปสูการแสวงหาตนทุนใหมเพื่อชวยเสริมใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2.3 กระบวนการออกแบบวิธีการและกิจกรรมการทํางานที่เปนรูปธรรมแบบมีสวน
รวม 

จากวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสรางความตระหนักในชุมชนใหเกิดการแกปญหา
รวมกัน โดยการวิเคราะหปญหา/สาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน และวางแผน
แกไขปญหารวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการสงระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชนอยางยั่งยืน โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน อันจะสงผลใหการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรลดลง สะทอนใหเห็นถึงการ
ทํางานโดยมีเปาหมายใหกิจกรรมและบริการตอบสนองปญหาและความตองดานสุขภาพของคนใน
ชุมชนและสอดคลองกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของพื้นที่ โดยมีวิธีการดังนี้ 

• การรวมทําความเขาใจขอมูลที่แสดงปญหา   และศักยภาพของชุมชนใน
เรื่องของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร และรวมเสนอแนวทางการแกไข  
จากการจัดเวทีวิเคราะหปญหาและหาแนวทางการแกไขภาคประชาชนระหวาง
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2550 โดยจัดในชวงเวลา 19.00 – 21.00 น. และ
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ภาคผูนําชุมชนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ที่ผานมา สะทอนใหเห็นถึงการทํา
ความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยใชขอมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร
เปนเครื่องมือในการกระตุนความคิด เพื่อสรางความตระหนักรวมกัน อันจะ
นําไปสูการรวมกันหาแนวทางแกปญหาและสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจร
ในชุมชน 

• รวมคนหาแนวทาง ทางออกในการจัดการกับปญหา หาแนวทาง วิเคราะห
ทางเลือก  โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อตั้งเปาหมายและหาโอกาสพัฒนา
รวมกัน ผลสรุปจากเวทีระดมสมองทั้งในภาคประชาชนและในผูนําชุมชน ได
เปาหมายรวมคือ การสรางขอตกลงรวมกันในการปองกันอุบัติเหตุจราจร เพื่อลด
การบาดเจ็บ และลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ตําบลทุงโปง 

• รวมปฏิบัติการโดยการจัดเวทีระดมความคิด เพื่อใหแตละหมูบานไดรวมกัน
เลือกวิธีการดําเนินการในการปองกันอุบัติ เหตุจราจรในพื้นที่ของตนเอง  
นอกจากนี้การจัดการอบรมความรูในการปองกันอุบัติเหตุจราจรท้ังในภาค
ประชาชน และผูนําชุมชน ไดสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มความเขมแข็งดวยการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน  

 

2.4 กระบวนการพัฒนากติกา ขอตกลง หรือนโยบายในระดับพื้นที่เพื่อใหองคกร 
หนวยงาน ภาคีที่เกี่ยวของไดรวมกันทํางานการดูแลสุขภาพชุมชนนําสูการสรางมาตรการ
ปองกันอุบุติเหตุในชุมชน  

จากการดําเนินงานที่ผานมา สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการสรางขอตกลงในพื้นที่ 
นับตั้งแตการจัดเวทีใหผูเกี่ยวของเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และรวมกัน
หาแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุในชุมชน และใหแตละหมูบานไดรวมกันคิดและวางแผนเกี่ยวกับ
กิจกรรมในการปองกันอุบัติเหตุ รวมทั้งมีการนําเสนอขอคิดเห็นในที่ประชุม ถึงการรวมกันกําหนด 
และสรางขอตกลงเกี่ยวกับระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชน 

จากการประชุมเวทีระดมสมองทั้งในระดับหมูบาน และระดับตําบล ไดมีการเสนอ
ขอคิดเห็นใหมีการดําเนินการ โดยการรวมกันจัดทําขอบังคับตําบล และนําไปทําประชาพิจารณ
ระดับหมูบาน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการสรางขอตกลงในการปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับ
ตําบลตอไป  
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สรุป  

จากที่กลาวมาขางตนนี้ สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการดูแล
สุขภาพชุมชนอยางเปนรูปธรรม คือ การสรางขอตกลงในพื้นที่ ซึ่งมีการปฏิบัติการทั้งหมด 11 เร่ือง 
ไดแก 

1) ประชุมชี้แจงโครงการแกคณะทํางานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 
2) จัดเวทีประชุมในระดับหมูบานทุกหมูบานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรที่ผานมาของหมูบานและรวมกันวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
จราจรพรอมทั้งคัดเลือกอาสาสมัครสําหรับเก็บขอมูลอุบัติเหตุจราจรประจําหมูบาน
หมูบานละ1 คน     

3) จัดประชุมอาสาสมัครเก็บขอมูลอุบัติเหตุจราจรประจําหมูบานทุกหมูบานเพื่อชี้แจง
และสรางความเขาใจในการปฏิบัติการการจัดเก็บรวบรวมขอมูล   

4)   ดําเนินการจัดเก็บขอมูล และ เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดกับประชาชนทุก
คนในเขตตําบลทุงโปง  และสรุปประมวลผลขอมูลทุกเดือน  เพื่อนําเสนอสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจราจรใหคนในชุมชนรับรู โดยผานทางหอกระจายขาว   การขึ้นแผนปาย
ประชาสัมพันธ   และการประชุมหมูบานประจําเดือน  พรอมทั้งนําเสนอขอมูลสถิติ
อุบัติเหตุจราจรในเวทีแกนนําระดับหมูบาน  และระดับตําบล 

5) จัดประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและวางระบบการปองกันอุบัติเหตุ
จราจร  รวมกับแกนนําระดับหมูบาน 

6) ขั้นดําเนินการทดลองปฏิบัติการใชแนวทางการปองกัน  และขอกําหนดหรือมาตรการ  
ในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรของชุมชนตําบลทุงโปงที่วางแผนไว  โดยการ
ประชุมชาวบานเพื่อแสดงความคิดเห็น  ขอมติเห็นชอบ  และความรวมมือในการนําสู
การปฏิบัติจริง  

7) จัดอบรมใหความรู  หรือ การรณรงค  ตามความตองการของกลุมเปาหมาย   
8) จัดตั้งระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)ระดับหมูบาน  เพื่อใหบริการชวยเหลือ

เบื้องตน  ณ  จุดเกิดเหตุ   และการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บนําสงสถานบริการสาธารณสุข
ไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  และรวดเร็ว  โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับทีม
อาสาสมัครEMS ของหมูบาน และของตําบล (อบต.) 

9) วิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลอุบัติเหตุจราจร   นําเสนอสถิติขอมูลการเกิด
อุบัติเหตุจราจรและความกาวหนาในการดําเนินการตามระบบปองกันอุบัติเหตุจราจร  
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ใหประชาชนในชุมชนตําบลทุงโปง   และตําบลอื่นๆไดรับทราบทุกเดือน   โดยผานสื่อ
ตางๆ  เชน  วิทยุชุมชน    เวทีประชุมผูนําระดับตําบล / อําเภอ   และหอกระจายขาว 
ในหมูบาน   เปนตน 

10) สรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
11) จัดทําเอกสารรายงานสรุปผลโครงการ   

โดยทั้งหมดเปนการปฏิบัติการภายใต  4 กระบวนหลักไดแก  
1) กระบวนการคนหา เลือกใช ขอมูล ความรู ที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพและแนวทางการ

จัดการการดูแลสุขภาพ 

2) กระบวนการหาและใชตนทุนทางสังคมในการสรางการมีสวนรวมกับองคกรและภาคี 
กลุมคนที่เกี่ยวของและจากหนวยบริการสุขภาพในชุมชน  

3) กระบวนการออกแบบวิธีการและกิจกรรมการทํางานที่เปนรูปธรรมแบบมีสวนรวม  

4) กระบวนการพัฒนากติกา ขอตกลง หรือนโยบายในระดับพื้นที่  
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บทที่ 2 เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 
จากกระบวนการพัฒนานวัตกรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ” “ การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุ

ของชุมชนตําบลทุงโปง ” ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุบลรัตน อ.อุบลรัตน   จ.ขอนแกน โดยการ
นําปญหาสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรและความตองการของชุมชนทั้งดานคนและสิ่งแวดลอม
เปนตัวตั้ง ซึ่งกระบวนการพัฒนาเริ่มดวยการใชกลไกในการเขาถึงขอมูลทั้งการใชขอมูลทางระบาด
วิทยาซึ่งมีการสํารวจและวิเคราะหเปนทุนเดิมอยูแลว รวมทั้งการเขาไปศึกษาชุมชน เพื่อที่จะทําให
ไดขอมูลที่ครอบคลุมและใหประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลพื้นที่โดยใหสะทอนจาก
ประสบการณที่พบเห็น แสดงถึงการนําปญหาสุขภาพและความตองการในพื้นที่มาสูการระดม
ความคิดขององคกรและภาคีที่เกี่ยวของรวมกัน เพื่อนําไปสูการดูแลสุขภาพของชุมชน 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในตําบลทุงโปง  

จากที่กลาวมาขางตน ชี้ใหเห็นวาเปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดจากการพัฒนา
นวัตกรรมนี้ คือประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงโปง โดยเฉพาะกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
และมีองคกรและภาคีที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพในชุมชนประกอบดวย 3 องคกรหลัก
ไดแก 
 

1. กลุมประชาชนในพื้นที่ ทุกชวงวัย ตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ  
และวัยผูสูงอายุกลุมที่ตองไดรับการดูแลสุขภาพ  

จากการวิเคราะหโครงการพัฒนานวัตกรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ” “ การสรางระบบปองกัน
อุบัติเหตุของชุมชนตําบลทุงโปง ” การศึกษาเอกสารโครงการ สังเกตกิจกรรมการดําเนินงาน และ
สัมภาษณผูเกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวาการพัฒนานวัตกรรมนี้ เปนการพัฒนาเพื่อใหกลุมประชาชนในพื้นที่
ตําบลทุงโปงมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทั้งในชีวิตและทรัพยสิน ทั้งในดานการปลูกฝง
แนวคิดและการวางมาตรการเพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจราจร โดย
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาไดสะทอนใหเห็นภาพของการสรางเปาหมายรวมกันโดยการจัดเวที
ระดมสมองระดับหมูบานและระดับตําบลระหวางภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ รวมท้ังผูมีสวนไดสวน
เสีย การจัดเวทีระดมสมองเปนทั้งการจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อสะทอนใหประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปน
กลุมเปาหมายของการดูแลสุขภาพไดตระหนักในปญหาของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร และการจัด
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เวทีระดับผูนําชุมชนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของเพื่อสรางความตระหนักและใหความสําคัญตอ
กลุมเปาหมายที่ตองการดูแล ดังมีรายละเอียด ตอไปน้ี 

กลุมเสี่ยงของการเกิดอุบตัิเหตุจราจร 
ในป 2548 จากสถิติขอมูลอุบัติเหตุจราจรอําเภออุบลรัตน  พบวา   อุบัติเหตุจราจรเปน

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 6 โดยมีอัตราตาย 12.6  ตอแสนประชากร (ผูเสียชีวิต 5 ราย)   อัตราการ
บาดเจ็บ 1,388 ตอแสนประชากร  (ผูบาดเจ็บ 551  ราย)   ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสวนใหญ
เปนเพศชาย มากกวา  เพศหญิง ถึง 3 เทา   พาหนะสวนใหญเปนจักรยานยนต  ถึงรอยละ  90.7   
และ เสียชีวิตจากการขับขี่จักรยานยนต โดยไมไดสวมหมวกนิรภัย  รอยละ 100  ผูเสียชีวิตดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 80  สําหรับพื้นที่ เขตตําบลทุงโปงพบวามีอุบัติเหตุจราจรท่ีมารักษาใน
โรงพยาบาลจํานวน 76 ราย  คิดเปน อัตราการบาดเจ็บ 1,522  ตอแสนประชากร  และมีผูเสียชีวิต  
2  ราย  คิดเปนอัตราตาย 40.1  ตอแสนประชากร  มีผูบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรงถึง 31 
ราย   ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการพฤติกรรมการขับขี่ เชน  เมาแลวขับ   ขับ
รถเร็ว   ไมเปดสัญญาณไฟ ไมสวมหมวกนิรภัย   เปน 

ในป พ.ศ. 2549 พบวา ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบล
รัตน มีจํานวนผูบาดเจ็บทั้งอําเภอรวมทั้งสิ้น 640 ราย เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งมีสถิติสูงขึ้นกวา ป พ.ศ. 

2548 อยางเห็นไดชัดทั้งจํานวนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต ในสวนของตําบลทุงโปงพบวามีผูบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจรจํานวน 57 ราย ซึ่งไมไดลดจากปที่ผานมามากนัก 

ในป พ.ศ. 2550 ในชวงเดือน มกราคม – เมษายน  พบวา ในเขตตําบลทุงโปง มี
อุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น 26 ครั้ง ไดรับบาดเจ็บจํานวน 37 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 25 คน 
เพศหญิง 12 คน โดยผูไดรับบาดเจ็บเปนทั้งคนในตําบลทุงโปงเองและนอกพื้นที่ ซึ่งเปนคนในตําบล
ทุงโปง ถึง 26 คน คนนอกพื้นที่ 11 คน  ผูไดรับบาดเจ็บสวนใหญเปนกลุมวัยรุนอายุระหวาง  
11- 20 ป  ซึ่งมสีาเหตหุลักมาจากปจจัยดานคน และปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยกลุมทีเ่ส่ียงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ  คือ คนที่ไมรูและไมปฏิบัติตามกฎจราจร ตองใชถนนสายหลักในการเดินทาง 
เดินทางในเวลาโพลเพล และกลุมที่ถูกมองวาเปนปญหามากที่สุด คือ วัยรุน โดยเฉพาะวัยรุนชายที่
ชอบการขับมอเตอรไซค พบวามีปญหาเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ ไมรูกฎจราจร ไมมีใบอนุญาตขับขี่ 
วยัรุนขับมอเตอรไซคซึ่งสะทอนวา“ขับได ไมใชขับเปน” ซึ่งสะทอนจากเอกสารโครงการ คําบอกเลา
ของบุคคลตางๆทั้งที่ไมเคยมีประสบการณบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุจราจรและผูที่ไดรับความสูญเสีย
จากอบุัติเหตุจราจร ดังตอไปนี้ 

 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 245 

 

 
 

“…กลุมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ กลุมวัยรุน (14-16 ป) เยาวชนที่มีปญหา

เร่ืองพฤติกรรมการขับขี่ ไมรูกฎจราจร ไมมีใบอนุญาตขับขี่ วัยรุนขับมอเตอรไซค (หมา

ญี่ปุน) แบบ “ขับได ไมใชขับเปน” ดังนั้นจึงตองมีมาตรการสําหรับครอบครัวในการ

ดูแลบุตรหลาน ไมสงเสริมโดยการซื้อมอเตอรไซคให ตองใหความรูเร่ืองกฎจราจรจาก

การเรียนในโรงเรียนดวย…” 
การระดมสมองผูนําชุมชน และผูเกี่ยวของในการปองกันอุบัติเหตุ  

หองประชมุ อบต.ทุงโปง, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550   
 

“…นาจะเปนพวกวัยรุน เพราะจากสถิติอุบัติเหตุสวนใหญเปนวัยรุน โดยเฉพาะวัยรุน

ชายเปนกลุมเสี่ยง วัยรุนที่นี่ไมนิยมเรียนตอ ชอบรวมกลุมกันขี่มอเตอรไซค ไมใสหมวก

กันน็อค บางคนก็ขับรถเร็ว กลางคืนวัยรุนชาย หญิง มักจะมานั่งคุยกันกลางถนนใน

หมูบาน บางคนก็นั่งคุยโทรศัพท พวกวัยรุนมีความคิดแปลกๆ…” 

พัชรา  สะสิงห  นักวิชาการศึกษาของ อบต.,1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 

“…พวกที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดคือวัยรุน พวกนี้จะใจรอน อยากรู

อยากลอง ไมมีใบขับขี่ ไมชอบสวมหมวกกันน็อก พอเจอตํารวจก็จะขับรถหนี ก็เกิด

อุบัติเหตุไดงาย พวกวัยรุนชอบแตงมอเตอรไซด เขาจะเพิ่มอะไรไมรู ทําใหเสียงดัง บิด

ไดแรงๆ แลวก็เอามาขับแขงกันที่ถนนใหญชวงกลางคืนจะลดอุบัติเหตุจราจรไดมัน

ตองรณรงค อันนี้ตองทําไมหยุดเลย ตองพูดทุกวัน ผมเปนผูใหญบานก็ตองพูดทาง

เสียงตามสาย ก็ตองบอกใหเขาใสหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย……ผมเบิ่งแลว 

สวนใหญจะเปนผูเยาว เร่ืองอุบัติเหตุ เปนเรื่องของการกินเหลา  การขับรถโดย

ประมาท เด็กนอยหัวแดง พอกําลังฮักแมกําลังแพง ซื้อมอเตอรไซดให.... เขาเขาใจบ

วาการขับขี่ ขี่ออกไปตามถนนเนี้ย ทางซอย ทางตัน ทางโคง เขาบเขาใจตรงนี้ นี้เปน

สาเหตุหนึ่ง มันนาจะมีมาตรการจากรอบครัว วาสมควรจะใหเขาขี่ออกไปบ ..อีกพวก

หนึ่ง 14, 15 พวกหนึ่งยังไมผานการอบรม.. พวกไหนไปสอบใบขับขี่จึงจะไดรูกฎ 

จราจร…” 

 ผูใหญเขียง ตําบลทุงโปง, 1 พฤษภาคม 2550 
 

“…คนเฒาขับรถนี่อันตรายเหมือนกัน คือตัดสินใจชา ขับรถชา ขวางทางคนอื่น คนจะ

รีบไปเขาก็จะแซง ถามีรถสวนมาหลบไมทันก็ชนกันได…” 
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สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 “…แมของเด็กมาซื้อของ เราก็บอกวา เด็กวัยรุนจะชอบขี่รถเร็ว เมาแลวขี่รถ เวลาพอ 

แมของเด็กมาซื้อของ เราก็บอกวา ลูกของเจาขี่รถเร็ว พอ แม ก็จะไปบอกลูก แตลูก 

จะเชื่อฟง หรือ ไมก็อีกเรื่อง แตก็ยังเห็นขี่รถเร็วอยูเหมือนเดิม แตถาเจอตัวเด็กวัยรุน

เวลามาซื้อของ ก็จะบอกแตตัวเจาของเอง เขาก็จะบอกวาเขาขี่รถไมเร็ว…” 

บุญลวด  หลวงจันทร อาย ุ57 ป   ผูประสบอุบัติเหตจุากการจราจร 
บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 23 พฤษภาคม 2550 

 

“…ในหมูบานไมคอยเกิดอุบัติเหตุ ถาเกิดจริงๆจะเปนถนนสายหลัก (ทางไปเขื่อนอุบล

รัตน) วัยรุนก็มีบางที่ขี่รถเร็ว แตวัยรุนเดี๋ยวนี้ไมคอยกลัวตาย บานเราตอนกลางคืน

ถนนมีไฟเห็นคอนขางชัด…”   

ไพรัช ศรีพุทธา อายุ 61 ป บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…การเกิดอุบัติเหตุจราจรสวนใหญในตําบลทุงโปง จะเกิดกับพวกวัยรุน เนื่องจากขับ

รถเร็ว ไมปฏิบัติตามกฎจราจร พอตกเย็น โรงเรียนเลิก กลุมวัยรุนก็จะพากันขับรถซิ่ง 

กินเหลา สวนใหญมีมอเตอรไซดกันทุกคน…” 

เกษราภรณ  อายุ 35 ป ผูพิการ อัมพาตครึ่งทอนลางจากการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจร บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 23 พฤษภาคม 2550 

 

“…ปจจุบันก็มีรถในหมูบานเยอะขึ้น ถนนมีมากขึ้นแตไมคอยมีปญหาเรื่องอุบัติเหตุ 

เนื่องจากวาเปนหมูบานที่มีคนอยูนอย ไกลจากถนนใหญ ถาจะจะมีอุบัติเหตุก็จะมีแค

อุบัติเหตุเล็กๆนอยๆ สวนใหญเปนรถมอเตอรไซค และคนขับเปนวัยรุน วัยอื่นๆก็ไม

คอยมี ที่วัยรุนมีโอกาสมากกวาวัยอื่น เนื่องจากเดี๋ยวนี้ เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กผูชายกลุม

ที่ออกจากโรงเรียนแลวไมไดเรียนตอ จะเริ่มขับมอเตอรไซคของพอแม ทําใหเปนคนขับ

ขี่ แบบ “ขับได แต ไมใช ขับเปน” ซึ่งจะเปนอันตรายกับคนอื่นและเปนอันตรายกับตัว

เด็กเองดวย……สวนผูใหญก็เปนเรื่องการใชรถอีแต็ก อีแตนในเรื่องการไปไร ไปนา ซึ่ง

ในวิถีชีวิตตองเดินทางออกจากบานตั้งแตเชามืด กลับก็ค่ํา เปนเวลาที่โพลเพล มีแสง

สวางไมเพียงพอ เวลาเปนทางแยกก็จะเกิดอุบัติเหตุไดงาย แตจะไมรุนแรงเพราะรถ

พวกนี้ขับชา สวนที่เปนอุบัติเหตุใหญๆจะเกิดขึ้นในหมูบานที่ติดถนนใหญ อยางบาน

โคกสูง และบานหวยยาง…”  
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     ทองพูน  เภาทอง   อายุ 63  ป  บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…อุบัติเหตุสวนมากที่เกิด เกิดจากกลุมวัยรุน หรือกลุมเด็ก บางทียังไมถึงกลุมวัยรุน

เลย ขับรถก็ไมไดระมัดระวัง ก็ภาษาเด็กนั่นแหละ ขับรถเร็ว บางทีก็ชนกัน บางทีก็ 

ลมเอง…”   

นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม.บานทรพัยสมบูรณ หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

จากที่กลาวมาขางตนนั้น ไดสะทอนใหเห็นวาเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรมบริการ
สุขภาพปฐมภูมิครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงโปง โดยเฉพาะกลุมที่เสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ ไดรับการดูแลสุขภาพตามปญหาและความตองการอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตามที่รวมกันคาดหวังไว 

 

2. กลุมที่เปนเครือขายการทํางานเพื่อรวมกันดูแลสุขภาพของคน 
ในชุมชน   

องคกรและภาคีที่เกี่ยวของในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพในชุมชน
ประกอบดวย 3 องคกรหลักไดแก 

1) หนวยบริการสุขภาพในชุมชนและเครือขาย คือโรงพยาบาลอุบลรัตน สอ.ทรัพย
สมบูรณ  สอ.หวยยาง  

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ องคการบริหารสวนตําบลทุงโปง 
3) องคกรชุมชนและประชาชน (กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน 11 หมูบาน โรงเรียน 

ตํารวจ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 

 
องคกรเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง การนําทุนทางสังคมมารวมตัวกันเพื่อใหเกิด การรวมคิด รวม

เรียนรู รวมทํา และรวมรับผลงานทั้งที่เปนทุนทางสังคมเดิมที่มีอยูในพื้นที่และทุนทางสังคมใหมที่
เกิดจากการเสนอในเวทีประชุมระดมสมองเนื่องจากมีความเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพชุมชนดวย 
ไดแก กรมทางหลวง เปนตน ซึ่งทุกองคกรและภาคีไดรวมกันระดมสมองเสนอความคิดเห็นตอการ
ปองกันอุบัติเหตุจราจรในตําบลทุงโปง รวมทั้งไดแสดงบทบาทหนาที่รับผิดชอบตามภารกิจของ
ตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการดูแล ดังการบอกเลาของบุคคลตางๆดังนี้ 
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“…อุบัติเหตุเปนเรื่องของรักษาความปลอดภัยและสงบสุขในหมูบาน มันเกี่ยวของกับ

ผูใหญบานโดยตรง ถาเราเห็นการปฏิบัติผิดกฎจราจร ผิดกฎหมาย เราจับได 

กฎหมายใหเราจับได ถาเปนคนบานเดียวกันสวนมากก็จะวากลาวตักเตือน…” 

  สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ   หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…การรณรงคปองกันอุบัติเหตุในหมูบาน ที่เห็นวาทําตลอดก็คือ อบต. ตั้งดานใน

ชวงเวลาเทศกาลขึ้นปใหม สงกรานต ก็ดีนะ แตมันไมมีตลอด  ก็อยากเห็นการทํา

อยางตอเนื่อง ตลอด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น คงมีจํานวนลดลงได…” 

บุญลวด  หลวงจันทร อาย ุ57 ป   ผูประสบอุบัติเหตจุากการจราจร 
บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 23 พฤษภาคม 2550 

 

“…ในการจัดการกับเร่ืองอุบัติเหตุของหมูบาน คิดวาตองเนนที่กลุมวัยรุน อยากใหพอ 

แม ผูปกครองชวยอบรมลูกเรื่องการขับรถ ไมควรใหใชรถตั้งแตเด็กๆ หรือถาหามไมได

จริงๆ ก็อยากใหมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหวัยรุนมีการสอบใบขับขี่ตั้งแตอายุ 15 ป 

ในโรงเรียนก็ใหมีการสอนเรื่องกฎจราจร เด็กๆออกมาจากโรงเรียนจะไดขับรถเปน…

สวนใหญเปนกลุมวัยรุนชายที่ชอบคัดแปลงรถ แตงรถ แลวขับรถเร็ว ไมระวัง ที่ประชุม

จึงใหผูปกครองเด็กกลุมนี้ และเด็กกลุมอื่นๆ ชวยกันสอดสองดูแล อบรมส่ังสอน

ลูกหลานเรื่องกฎจราจรและการขับรถที่ถูกตอง นอกจากนั้นผูใหญบานจะใชวิธีการ

ประกาศเสียงตามสายของหมูบานเกี่ยวกับเร่ืองกฎจราจร พฤติกรรมการขับขี่  ทําแบบ

นี้อยางตอเนื่อง…” 

         ทองพูน  เภาทอง   อายุ 63  ป  บานทรัพยสมบรูณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…คนในหมูบานรู เห็นวาเปนกลุมเสี่ยง  ก็พยายามตักเตือนกัน ก็ชวยกัน พอแมโกรธ

ก็ชั่งโกรธก็เส่ียง พยายามคุมใหเขายอมรับใหได  เห็นเขาขับรถแรงก็บอกวาอยาขับแรง

นัก คอยไปคอยมา รถอยางแตงหลาย เดี๋ยวตํารวจจับ ถาไปขางนอกก็ใสหมวก

กันนอค ก็พยามตักเตือนพยายามคุยกัน  เราหวังดีก็ไมคิดวาพอแมเขาจะโกรธ  เรา

เตือนดวยความหวังดี  หมูบานเราเปนหมูบานเล็กๆ เรานาจะคุยกันได…” 

         นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม.บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 
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จะเห็นไดวาองคกรและภาคีเครือขายที่กลาวมาขางตนนี้ มีบทบาทนอกเหนือจากการเปน
เปาหมายของการดูแลในฐานะประชาชนในพื้นที่แลว ยังมีบทบาทในฐานะเครือขายการดูแล 
อีกดวยทั้งนี้ภายใตแนวคิดของโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายเพื่อใหแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุจราจรที่มาจากแนวคิดของชุมชนเอง 
  

3. ปญหาและความตองการดานสุขภาพ 

จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่สะทอนถึงกระบวนการคนหา เลือกใชขอมูล ความรู

ที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพและแนวทางการจัดการดูแลสุขภาพ ชี้ใหเห็นถึงขอมูลที่เปนปญหา
สุขภาพและความตองการดานสุขภาพอยางชัดเจน ซึ่งความตองการดานสุขภาพนั้นสะทอนใหเห็น
ถึงความตองการ ดานคนและสิ่งแวดลอม ที่เปนสาเหตุของการเกิดปญหาดานสุขภาพ ซึ่งปญหา
ดานสุขภาพนั้นเปนปญหาที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทั้งที่เปนดานรางกาย จิตใจ 
เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจากการวิเคราะหเอกสารโครงการ ขอมูลที่สะทอนถึงสถานการณที่เกิดขึ้นจาก
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร การสังเกตกิจกรรม และการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของไดชี้เห็น
ภาพของรายละเอียดดังนี้ 

3.1 วิถีชีวิตที่ทาํใหเสี่ยงตอการเกิดอุบตัิเหตจุราจร 
ตําบลทุงโปงเปนตําบลหนึ่ง  ในหกตําบลของอําเภออุบลรัตน มีทั้งหมด 10 หมูบาน  

ลักษณะหมูบานมีทั้งหมูบานแบบดั้งเดิม  จํานวน 5  หมูบาน  และหมูบานที่จัดเปนผังนิคมสราง
ตนเองซึ่งเปนหมูบานที่เกิดใหมเมื่อมีการสรางเขื่อนอุบลรัตน (พ.ศ. 2505) จํานวน  5 หมูบาน ใน
อดีตประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร-ทํานา และเมื่อประสบปญหาภัยแลงก็จะ
อพยพแรงงานเขาสูเมืองใหญ เสนทางการคมนาคมสัญจรเชื่อมตอระหวางหมูบานก็ยังไมสะดวก
เปนถนนลูกรังและจํานวนรถที่ใชเปนพาหนะเดินทางก็มีไมมาก  สวนใหญจะใชการเดินเทา  จึงทํา
ใหไมมีปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร แตในปจจุบันความเจริญไดรุกเขาสูชนบทมีการพัฒนาถนน
หนทางเปนลาดยางหรือถนนคอนกรีตทําใหการสัญจรไปมาหาสูกันสะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้ยัง
เพิ่มจํานวนรถสวนตัวมีรถใชเกือบทุกครัวเรือนสวนใหญเปนรถจักรยานยนต  รองลงมาคือรถปกอัพ   
เนื่องจากการเดินทางเชื่อมระหวางอําเภอและระหวางหมูบานไมมีรถโดยสารประจําทาง   
จําเปนตองใชรถสวนตัวเปนสวนใหญ    ถึงแมวาในตําบลทุงโปงจะมี  5 หมูบาน  ที่ตั้งอยูบนเสนทาง
หลวงที่เชื่อมระหวางจังหวัดกับอําเภอ  และมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผาน แตก็ไมคอยนิยมใชรถ
โดยสารประจําทางเนื่องจากตองรอรถนานไมคลองตัวในการเดินทาง  และอีกประการคือระยะทาง
สัญจรไปตัวอําเภอ และระหวางหมูบานเปนระยะทางใกลๆ   จึงทําใหคนสวนใหญนิยมใชรถสวนตัว
เปนพาหนะในการเดินทางสัญจร จึงทําใหมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มสูงขึ้น 
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3.2  ปจจัยดานอาชีพ 
ชาวบานทุงโปงสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ขาว ทําไร ไรขาวโพด ไรมัน

สําปะหลัง  มีจํานวนนอยที่ไปทํางานตางถิ่น ความเปนอยูก็พอมีพอกิน การประกอบเกษตรกรรม ทํา
ใหประชาชนตองเดินทางไปที่ไร ที่นา ตั้งแตเวลาเชามืด กลับเขาบานก็เปนเวลาพลบค่ํา ทําใหมี
ทัศนะวิสัยไมดีในการมองถนนหนทาง ประกอบกับรถที่ใชเปนยานพาหนะก็เปนรถอีแต็ก อีแตน ที่ไม
มีไฟทาย ไฟขาง ทําใหเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบริเวณที่เปนทางแยกในหมูบาน และทาง
แยกที่บรรจบกับถนนสายหลัก ที่มีระดับถนนตางกัน ทําใหรถที่แลนบนถนนสายหลัก มองไมเห็นรถอี
แตน มีการใชรถเพื่อการเกษตรคอนขางมากโดยเฉพาะรถไถนาเดินตาม  แลวประยุกตเปนรถอีตอก
ซึ่งเปนรถไถนาพวงตอกับสวนที่ใชบรรทุกทั้งคนและผลผลิตได และพบวามีการบาดเจ็บจากการใช
รถอีแตน ทุกป โดยเฉพาะในชวงฤดูเก็บเกี่ยว ดังคําบอกเลาของชาวบานทุงโปงดังนี้ 

 

“…สวนผูใหญก็เปนเรื่องการใชรถอีแต็ก อีแตนในเรื่องการไปไร ไปนา ซึ่งในวิถีชีวิต

ตองเดินทางออกจากบานตั้งแตเชามืด กลับก็ค่ํา เปนเวลาที่โพลเพล มีแสงสวางไม

เพียงพอ เวลาเปนทางแยกก็จะเกิดอุบัติเหตุไดงาย แตจะไมรุนแรงเพราะรถพวกนี้ขับ

ชา สวนที่เปนอุบัติเหตุใหญๆจะเกิดขึ้นในหมูบานที่ติดถนนใหญ อยางบานโคกสูง 

และบานหวยยาง…”  

       ทองพูน  เภาทอง   อายุ 63  ป  บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…แถวบานผมเขาใชรถอีแตนกัน ไมมีไฟทาย กลางคืนนี่อันตรายมาก คนมองไมคอย

เห็น…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

3.3  ลักษณะการเดินทาง 
ประชาชนสวนหนึ่งของตําบลทุงโปง มักมีการสัญจรไปมาระหวางตําบลกับในตัว

อําเภอซึ่งเปนที่ตั้งของรานคา และตลาด จึงมักมีการเดินทางตลอดเวลา เชนตองเดินทางไปซื้อของ
ตั้งแตเชามืดทําใหมองเห็นทางไมชัดเจนและใชการเดินทางบนถนนสายหลักที่มีรถสัญจรไปมา
จํานวนมาก และแลนเร็ว ทําใหเกิดอุบัติเหตุอยูบอยๆ  
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“…เคยเกิดประสบอุบัติเหตุรถลมเมื่อ 3 เดือน โดยปกติจะตองออกไปซื้อของมาขาย 

โดยไปซื้อมาจากในตัวตลาดอุบลรัตน ระยะทางจากบานไปตลาดหางประมาณ 4 กม. 

จะออกจากบานตั้งแตตี 4 โดยสามีจะเปนผูขี่รถจักรยานยนต ตัวเองเปนผูซอนทาย

และนั่งทับรถพวง (ลักษณะรถพวงจะมี 2 ลอ หนักประมาณ 5-7 กก. แตถาใสของที่

ซื้อมาขายจะหนักประมาณ 20-30 กก.แลวแตปริมาณของที่ซื้อมาขาย) จะกลับมาท่ี

บานประมาณตี 5 – ตีหาครึ่ง  วันที่ประสบอุบัติเหตุ ขณะขี่รถผานหนาบาน นาง

ทองคํา  สงพัฒน ถนนหนาบานเปนคอนกรีต มีสุนัขวิ่งไลกัน 2-3 ตัว ตัวสีดําเปนหมา

พันธุตัวใหญวิ่งตัดหนารถ   รถจึงชนเขากลางลําตัวสุนัข  รถลม ไดรับบาดเจ็บท่ี

สะโพก และมีแผลถลอกที่แขน สวนสามี เจ็บขา มีแผลถลอกตามรางกาย  คนที่อยู

บานในละแวกนั้นจึงมาชวยยกรถขึ้น  เนื่องจากเห็นวาไมเปนอะไรมาก  ก็ยังขี่รถ

กลับมาที่บานได…” 

บุญลวด  หลวงจันทร อาย ุ57 ป   ผูประสบอุบัติเหตจุราจร บานทรพัยสมบูรณ  
หมูที่ 4 ต.ทุงโปง , 23 พฤษภาคม 2550 

 

3.4  การใชยานพาหนะ 
การเดินทางของประชาชนใชมอเตอรไซคเปนสวนใหญและเปนยานพาหนะที่มีการเกิด

อุบัติเหตุสูงสุด จะเห็นไดจากสถิติขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรทุกปพบวา ยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือ รถจักรยานยนต จากขอมูลในเอกสารโครงการไดสะทอนใหเห็นถึง
ปริมาณของยานพาหนะที่มีมากที่สุดเปนอันหนึ่งหนึ่งคือพาหนะสวนใหญเปนจักรยานยนต  รอยละ  
90.7   และ เสียชีวิตจากการขับขี่จักรยานยนต โดยไมไดสวมหมวกนิรภัย  รอยละ 100 (สถิติขอมูล
อุบัติเหตุจราจรอําเภออุบลรัตน ป 2548 ) 
 

“…ในหมูบาน 92 ครัวเรือน 335 คน มีรถยนต 13 คัน สวนมากเปนปกอพั มอเตอรไซด 73 

คัน จักรยาน 8 คัน…พวกวยัรุนชอบแตงมอเตอรไซด เขาจะเพิ่มอะไรไมรู ทําใหเสียงดัง บิด

ไดแรงๆ แลวก็เอามาขบัแขงกันที่ถนนใหญชวงกลางคืนจะลดอุบัติเหตุจราจรไดมันตอง

รณรงค อันนี้ตองทําไมหยุดเลย ตองพูดทุกวัน ผมเปนผูใหญบานก็ตองพดูทางเสียงตามสาย 

ก็ตองบอกใหเขาใสหมวกกันนอ็ก คาดเข็มขัดนิรภัย…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 
 

 



 

 
กรณีศึกษา 252 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

3.5  การดื่มสุรา 
ประชาชนตําบลทุงโปงสวนหนึ่งยังคงมีพฤติกรรมการดื่มสุรา โดยเฉพาะในชวง

เทศกาลสําคัญ จะเห็นไดจากขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของโรงพยาบาลอุบลรัตนพบวา
มีสาเหตุจากการดื่มสุรา เมาแลวขับรถ และมักจะเปนอันดับตนๆของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

 

“…ผมเบิ่งแลว สวนใหญจะเปนผูเยาว เร่ืองอุบัติเหตุ เปนเรื่องของการกินเหลา  การ

ขับรถโดยประมาท เด็กนอยหัวแดง พอกําลังฮักแมกําลังแพง ซื้อมอเตอรไซดให.... เขา

เขาใจบวาการขับขี่ ขี่ออกไปตามถนนเนี้ย ทางซอย ทางตัน ทางโคง เขาบเขาใจตรงนี้ 

นี้เปนสาเหตุหนึ่ง มันนาจะมีมาตรการจากครอบครัว วาสมควรจะใหเขาขี่ออกไปบ ..

อีกพวกหนึ่ง 14 15 พวกหนึ่งยังไมผานการอบรม.. พวกไหนไปสอบใบขับขี่จึงจะไดรู

กฎจราจร...” 

  พอใหญเขียง ผูใหญบาน ตําบลทุงโปง,1 พฤษภาคม 2550 
 

“…อยากใหผูเกี่ยวของออกประชุมสัญจรใหความรูการใชรถ ใหแนวความคิด ให

ความรู ใหความรูในหมูบานเนนหนักผูปกครอง กระตุนเตือนลูกหลาน กินเหลาเมายา

ใหผูใหญบานบอก กรรมการหมูบานบอกกะบ ฟง  อยากใหผูปกครองกระตุนเตือนนํา  

เนนความรู…” 

 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล.หมูที่  3  ตําบลทุงโปง ,1 พฤษภาคม 2550 
 
“…การเกิดอุบัติเหตุจราจรสวนใหญในตําบลทุงโปง จะเกิดกับพวกวัยรุน เนื่องจากขับ

รถเร็ว ไมปฏิบัติตามกฎจราจร  พอตกเย็น โรงเรียนเลิก กลุมวัยรุนก็จะพากันขับรถซิ่ง 

กินเหลา สวนใหญมีมอเตอรไซดกันทุกคน…” 

         เกษราภรณ  อายุ 35 ปผูพิการ อมัพาตครึ่งทอนลางจากการบาดเจบ็
จากอุบัตเิหตจุราจร บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง,  

23 พฤษภาคม 2550 
 
“…ปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรได ไดแก งวงนอน กินเหลาเมาแลวไปขับรถ กิน

เหลาแลวจะใจกลา ใจใหญ ขับรถเร็ว ขาดสติ…” 

        นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม.บานทรัพยสมบรูณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 
 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 253 

 

3.6 พฤติกรรมเสีย่งขณะขับข่ี  
จากสถิติขอมูลการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรของโรงพยาบาลในแตละป และ

ขอมูลที่ไดจากการระดมสมองจากเวทีระดับหมูบานและระดับตําบล พบวาสาเหตุการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรที่เปนสาเหตุอันดับตนๆมาจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดกฎจราจร ทั้งมีสาเหตุจาก 
ไมทราบและฝาฝน ไมเคารพกฎจราจร เมาแลวขับ ขับรถเร็ว เล้ียวตัดหนา ไมเปดไฟเลี้ยว รถที่วิ่ง
สวนมาเปดไฟสูงและมีพฤติกรรมที่เสียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดงาย ไดแก  ดื่มสุรา  งวงนอน  
หลับใน หยอกลอกันขณะขับขี่ รวมทั้งสมรรถนะของคนขับขี่ที่เปนผูสูงอายุ  และเปนเด็ก  ซึ่งมีความ
ไมพรอมทางดานรางกาย และไมรูกฎจราจร 

พื้นที่เขตตําบลทุงโปงพบวาในป 2548 มีอุบัติเหตุจราจรที่มารักษาในโรงพยาบาล
จํานวน 76 ราย  คิดเปนอัตราการบาดเจ็บ 1,522  ตอแสนประชากร  และมีผูเสียชีวิต  2  ราย  คิด
เปนอัตราตาย 40.1  ตอแสนประชากร  มีผูบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บรุนแรงถึง 31 ราย   ซึ่ง
สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการพฤติกรรมการขับขี่ เชน  เมาแลวขับ   ขับรถเร็ว    
ไมเปดสัญญาณไฟ ไมสวมหมวกนิรภัย (ขอมูลจากเอกสารโครงการ)     

     

“…เหตุการณที่เกิดกับผูสูงอายุที่ผานมาเมื่อปลายป พ.ศ. 2548  ผูสูงอายุขับขี่

รถจักรยานยนตแลวเลี้ยวขวาโดยไมเปดไฟเลี้ยวทําใหรถยนตที่วิ่งตามหลังมาเบรก 

ไมทัน ชนรถจักรยานยนตแลวลากตอไปอีกหลายเมตรทําใหผูขับขี่รถจักรยานยนต

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ   กะโหลกศีรษะแตกเละเพราะไมไดสวมหมวกนิรภัย     อีก

กรณีเกิดจากเมาแลวขับรถชนตนไมขางทางเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  เชนกัน…” 

นิรวรรณ รวมธรรม พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลอุบลรัตน, 
1 พฤษภาคม 2550 

 

“…เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กผูชายกลุมที่ออกจากโรงเรียนแลวไมไดเรียนตอ จะเริ่มขับ

มอเตอรไซคของพอแมทําใหเปนคนขับขี่แบบ “ขับไดแต ไมใช ขับเปน” ซึ่งจะเปน

อันตรายกับคนอื่นและเปนอันตรายกับตัวเด็กเองดวย…” 

ทองพูน  เภาทอง   อายุ 63  ป  บานทรพัยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…วัยรุนก็มีบางที่ขี่รถเร็ว แตวัยรุนเดี๋ยวนี้ไมคอยกลัวตาย…” 

ไพรัช ศรีพุทธา อายุ 61 ป บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง,23 
พฤษภาคม 2550 
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“…พวกวัยรุนชอบแตงมอเตอรไซด เขาจะเพิ่มอะไรไมรู ทําใหเสียงดัง บิดไดแรงๆ แลว

ก็เอามาขับแขงกันที่ถนนใหญชวงกลางคืนจะลดอุบัติเหตุจราจรไดมันตองรณรงค อัน

นี้ตองทําไมหยุดเลย ตองพูดทุกวัน ผมเปนผูใหญบานก็ตองพูดทางเสียงตามสาย ก็

ตองบอกใหเขาใสหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ หมูที ่4 ต.ทุงโปง,  
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…ส่ิงสําคัญที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และเปนส่ิงทาทายในการแกไข คือ 

พฤติกรรมการขับขี่ของคน ซึ่งถาสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขับขี่ได ก็เหมือน

เปนการแกที่ตนเหตุของปญหา นั่นเอง สําหรับพฤติกรรมการขับขี่ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

คือ การดื่มสุรากอนการขับขี่ ขับรถดวยความเร็วสูง และการไมปฏิบัติตามกฎจราจร…

ส่ิงที่อยากเห็น ส่ิงที่เฮาเฮ็ดได…เร่ืองอุบัติเหตุ  ผมวาคนบรูหลายกวาคนรู…70%-80% 

ในทุงโปงผมวาคนบฮูกฎจราจร  หนึ่งอยากเห็นการอบรมกฎจราจร ติดตามมาคือการ

ติดสัญญาณจราจร ตามรถ โดยเฉพาะรถที่ขามถนนไปนา ประชาสัมพันธหอกระจาย

ขาว กฎจราจร อยากใหสัปดาหละ 4 มื้อ ประชาสัมพันธอยางอื่นก็แบงกฎจราจรไปนํา  

อยากใหทุกวัยไดเรียนรู เปนหลักสูตร ในโรงเรียนเพื่อใหลูกหลานเฮาไดรู  ลูกหลานเรา

จะไดรูตั้งแตอนุบาลไปเลย  เร่ืองกฎจราจรเพราะเปนชีวิตที่ตองใชไปเรื่อยๆ แตเกิด

ฮอดตาย  ถาใหญไปกวานั้นก็มี สัญญาณไฟจราจรในชุมชน…ไฟสัญญาณกลางถนน

ใหญ   เขาจะไดรูวาตรงนี้เปนเขตชุมชน ไปสัญญาณเลื่อยมๆ  มงนี้มันใกลเขต 

ชุมชน…” 

        ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลทุงโปง, 
1 พฤษภาคม 2550 

 

“…อยากใหผูเกี่ยวของออกประชุมสัญจร ใหความรูการใชรถ ใหแนวความคิด ให

ความรู ใหความรูในหมูบานเนนหนักผูปกครอง กระตุนเตือนลูกหลาน กินเหลาเมายา

ใหผูใหญบานบอก กรรมการหมูบานบอกก็บ ฟง  อยากใหผูปกครองกระตุนเตือนนํา  

เนนความรู…” 

        สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 3, 1 พฤษภาคม 2550  
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จากเวทีระดมสมองระดับตําบล1ที่มีแกนนําชุมชน และภาคีเครือขายไดชี้ใหเห็นถึงเปาหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงโดย มุงไปที่พฤติกรรมของคนกลุมเสี่ยง ไดแก พฤติกรรมการขับขี่  ที่ผิดกฎ
จราจร ทั้งมีสาเหตุจากไมทราบและฝาฝน โดยสวนใหญที่ประชุมเชื่อวา หากผูขับขี่มีความรูเร่ืองกฎ
จราจรแลวจะเปนทางออกหนึ่งเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรได จึงไดเสนอใหมีการอบรมให
ความรูเร่ืองกฎหมายจราจร ใชเทคนิคดานจิตวิทยาสรางความตระหนัก โดยผูมีบทบาทในการให
ความรูคือตํารวจหรือพยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ และมากไปกวานั้นตองสรางจิตสํานึก
ในโรงเรียนโดยผานหลักสูตรการเรียนรูในโรงเรียนตามปกติดวยซึ่งชาวบานเนนใหครูและโรงเรียนได
นําเรื่องอุบัติเหตุเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอนดวย นอกจากนี้แลววิธีการประชาสัมพันธอยาง
สม่ําเสมอ กับชุมชนเปนหนาที่ของผูใหญบานผูนําชุมชนเปนผูคอยใหขอมูลขาวสาร หรือใชการออก
หนวยใหความรูแกคนในหมูบาน และอีกชองทางคือการใชมาตรการทางกฎหมาย เนนเรื่องการตอง
มีใบขับขี่เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการของการไดใบขับขี่ไดใหความรูเร่ืองกฎหมายจราจร และมาก
ไปกวานั้นแลวยังเห็นวา หากผูขับขี่ไดรับบาดเจ็บ การมีใบขับขี่เปนหลักประกันหนึ่งที่ผูประสบ
อุบัติเหตุจะไดรับการคุมครองจาก พรบ.อุบัติเหตุ  และหนวยที่สําคัญในการสรางจิตสํานึกแกเด็ก
และเยาวชนในครอบครัวคือ ผูปกครอง พอแมที่ตองมารวม โดยตองคอยสั่งสอนตักเตือน และเปน
ตัวอยางที่ดี เชนการสวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่มอเตอรไซด  เปนตน 

จากการวิเคราะหเอกสารโครงการ ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร การสังเกตในเวทีระดมสมอง 
สัมภาษณบุคคลในพื้นที่ ชี้ใหเห็นถึงประเด็นความตองการดานสุขภาพที่ทําใหเส่ียงตอการเกิด
อุบัติเหตุคือ ประเด็นดานสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะบริบทที่เปนพื้นที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ไดงายไดแก 

3.7 ลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศ 
เขตตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตนเปนเขตพื้นที่ที่มีทางหลวงแผนดินที่เชื่อมระหวาง

จังหวัดขอนแกน   กับ จังหวัดหนองบัวลําภู   มีเสนทางตัดผานพื้นที่ตําบลทุงโปง  ยาวประมาณ  
7  กิโลเมตร โดยผานหมูบานทั้งหมด 5  หมูบาน คือ บานทุงโปง หมู 7,หมู 10 , บานหวยยาง หมู 6, 
หมู 8 และหมู 9 เปนเสนทางที่มีการคมนาคมสัญจรมาก มีจุดที่เกิดอุบัติเหตุจราจรบอย และมักเปน
อุบัติเหตุคอนขางรุนแรงบางครั้งถึงเสียชีวิต  จนมีคําเลาลือของชาวบานวามีจุดผีสิง 

 
 

                                                 
1 ขอมูลจากการระดมสมองผูนําชุมชนและผูเกี่ยวของในการปองกันอุบัติเหตุหองประชุม อบต.ทุงโปง, 1 พฤษภาคม  
   พ.ศ. 2550 
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“…อุบัติเหตุมาจากเสนทางที่เปนถนนสายหลักที่ไปเขื่อน บริเวณบานโคกสูงและบาน

หวยยาง…..” 
    จรัญญา  วงศภักดี  พยาบาลวิชาชีพ  แผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน  

โรงพยาบาลอุบลรัตน, 23 พฤษภาคม 2550 
 

3.8 ลักษณะเปนพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว 
เนื่องจากเขตพื้นที่ตําบลทุงโปง เปนเขตที่เปนที่ตั้งของเขื่อนอุบลรัตน ซึ่งเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดขอนแกน มีผูคนสัญจรไปมาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในชวงเทศกาล
วันหยุดตางๆ เชนเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต ซึ่งพบการเกิดอุบัติเหตุจราจรทุกป 

 

“…เสนทางที่ไปเขื่อนอุบลรัตน เปนเสนทางทองเที่ยว เวลาฝนตกถนนที่ลงมอจะลื่น 

เพราะจะมีดินขางทางไหลลงมา ทางมืด ทําใหเกิดอุบติเหตุไดงาย…”  

   คุณพัชรา  สะสิงห  นักวิชาการศึกษาของ อบต., 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 

3.9  ลักษณะของพื้นถนน 
พบวาลักษณะของถนนสายหลักที่ เปนทางหลวงแผนดินที่ เชื่อมระหวางจังหวัด

ขอนแกนกับ จังหวัดหนองบัวลําภู เปนลักษณะของถนนที่เชื่อมตอระหวางตัวอําเภอกับตําบล 
ในปจจุบันเปนถนนลาดยางและถนนคอนกรีต มีลักษณะเปนเนิน สูง – ต่ํา สลับกัน มีรถใหญวิ่งผาน 
สะดวกตอการคมนาคม ทําใหมีการขับรถเร็วมากขึ้น เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย  

สําหรับถนนในหมูบานเปนทางแยกที่ไมมีปายสัญญาณตางๆบอก มีส่ิงที่บดบังการ
มองถนน เชน ตนไม อาคาร ส่ิงกอสรางตางๆ เวลาฝนตกถนนลื่น ถนนมืดทําใหการมองเห็น 
ไมชัดเจน ถนนสายหลักที่ไปเขื่อน มีชวงที่เปนเนิน และทางแยกที่บรรจบกับถนนของหมูบานทําให
มองไมเห็นรถที่ออกมาจากหมูบาน เพราะถนนสายหลักมีระดับสูงกวาถนนจากหมูบาน จึงเปน
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร จากคําบอกเลาของชาวบานไดสะทอนดังนี้ 
 

“…จุดอันตรายของบานเราก็นาจะเปนถนนเสนที่เปนทางไปวัด เสนนี้มันลาดเอียง 

เวลาฝนตกน้ําจะไหลชะลางหนาดิน ทําใหดินเปนตม ขรุขระ คนขับไมระมัดระวังก็ตก

หลุมตกบอ รถลมบาง อีกที่หนึ่งก็เปนทางเขาหมูบาน มันเปนถนนโคง 2 โคงตอกัน 

เขาโคงเร็วก็จะเตลิดออกโคงไปเลย… ลมฟาอากาศนี่ก็ทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรได 

อยางตนไมหักขวางถนน ขับรถมาไมทันดูก็ชนเอาเลย หักหลบรถก็ลมได…ถนนใน
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หมูบานเราคอนขางกวาง มีไฟฟาสองสวางตามถนน ตามทางแยกทั้งหมด เร่ืองความ

สวางไมคอยเปนปญหาเทาไหร แตฝุนกับขรุขระเปนปญหามากกวา…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ หมูที ่4 ต.ทุงโปง,  
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…ถนนบางสวนยังไมคอยไดพัฒนา ยังไมดีขึ้น ก็ลมเอง  เด็กบางคนขับมาแรง บาง

คนไมไดดูก็เล้ียว  บางทีก็เปนที่รถ เบรกคางหรืออะไร  เหตุเกิดที่แถวหนาบาน

ผูใหญบาน  เพราะถนนไมคอยดีมีหลุมเยอะ หนาฝน ไปเลี้ยวหักหลบ หลุมหนึ่งก็ไป

เจออีกหลุมหนึ่ง…”   

        นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม.บานทรัพยสมบรูณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…ถนนหนทางในหมูบาน ควรทําใหดีกวานี้ เพราะสวนใหญเปนดินลูกรัง ควรเปน

ถนนคอนกรีต ไฟฟาใหมีสองสวางอยางทั่วถึง…” 

เกษราภรณ  อายุ 35 ปผูพิการ อัมพาตครึ่งทอนลางจากการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจร บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 23 พฤษภาคม 2550 

 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นถึงบริบทและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มี
ความสําคัญตอการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจากการจัดเวทีระดมสมองทั้งในระดับ
หมูบานและระดับตําบล แทบทุกคนไดกลาวถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอม และมีการวางแนวทาง
มาตรการในการแกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร ดังเชนขอสรุปจาก
เวทีระดมสมองระดับหมูบานและระดับตําบลไดแก 

 

“…ขอเสนอใหมีการจัดการปายจราจรตางๆ ที่จําเปนตองมี ในจุดตางๆที่เกิดอุบัติเหตุ

บอย เชน ส่ีแยก สามแยก ทางใกลหมูบาน ทางในชุมชน ทางโคงทางเลี้ยว  เร่ือง แสง

สวาง ในบริเวณที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ  ตัดกิ่งไมที่บดบังทัศนวิสัยการขับขี่ เชน

บริเวณแยกตาง การมีกระจกเงา สองบริเวณที่เส่ียง การติดแผนสะทอนแสง และแม

กระท้ังการตองสรางเกาะกลางถนน  และปรับปรุงพื้นถนนที่ขรุขระ  จะเห็นไดวาใน

การปรับส่ิงแวดลอมจราจรนี้เกี่ยวของกับหนวยงานที่สําคัญคือกรมทางหลวงเพราะมี

เงื่อนไขดานกฎหมาย ในการติดตั้งหรือกระทําการใดๆ เพราะนอกเหนืออํานาจที่ชุมชน

จะสามารถจัดการเองได ที่ประชุมจึงวางแผนในการประชุมครั้งตอไปตองนําผูมีสวน
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เกี่ยวของนอกชุมชนมารวมรับรูขอมูลและความตองการของประชาชนเพื่อหาแนวทาง

การทํางานใหเอื้อตอการปองกันอุบัติเหตุของชุมชน…” 

 ขอเสนอจากเวทีระดับตําบล,1 พฤษภาคม 2550 
 

4. ปญหาสุขภาพที่เปนผลกระทบจากอุบตัิเหตุจราจร 
จากการวิเคราะหเอกสารโครงการ ศึกษาขอมูลสถิติการบาดเจ็บของโรงพยาบาล เยี่ยม

ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่และสัมภาษณผูที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ปญหา
ทางดานสุขภาพไดแก 

4.1  ปญหาทางดานรางกาย จติใจ สังคม และเศรษฐกิจ 
สภาพที่รุนแรงที่สุดคือเสียชีวิต ในสวนที่ยังมีชีวิตรอดก็มีรองรอยความสูญเสียจากการ

บาดเจ็บของรางกายที่มีตั้งแตบาดเจ็บเล็กนอย บาดเจ็บรุนแรง และบาดเจ็บรุนแรงมาก บางรายถึง
ขั้นพิการไมสามารถเคลื่อนไหวไดอยางคนปกติ ไมเพียงแคปญหาการบาดเจ็บทางรางกายเทานั้นที่
เปนผลจากอุบัติเหตุ ปญหาดานจิตใจ สังคม กับการที่ตองเปนผูพิการ สูญเสียทั้งอวัยวะ และอาชีพ 
ตองเปนภาระดูแลใหกับคนครอบครัว เปนความเจ็บปวดดานจิตใจที่ยากจะรักษามากกวาทาง
รางกาย ผูประสบเหตุไดสะทอนใหเห็นถึงการเกิดผลกระทบทางดานจิตใจ เกิดความทอแท ส้ินหวัง 
กวาจะฟนฟูสภาพจิตใจใหมีกําลังใจตอสูชีวิตตอไปได ก็ใชเวลาคอนขางนาน สถานการณสภาพ
ปญหาสะทอนจากการไดพบเห็นผูปวยในชุมชนและจากการบอกเลาของผูปวยประสบอุบัติเหตุเอง
ดังนี้ 

 “…การเกิดอุบัติเหตุจราจรเนี่ยมันจะทําใหเกิดการเสียชีวิต พิการ เปนอัมพาต 

เจ็บปวย ตองไปนอนโรงพยาบาล เสียเวลา ญาติก็ตองไปดูแล ครอบครัวก็ขาดรายได 

หมดเงินหมดทอง แลวก็เกิดคดีความกันอีก…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ หมูที ่4 ต.ทุงโปง,  
23 พฤษภาคม 2550 

 “…ถูกรถยนตชนขณะขับขี่มอเตอรไซดจะกลับบานหลังจากเลิกงาน ไดรับบาดเจ็บ

ครั้งนี้คอนขางรุนแรง เนื่องจากกระดูกสันหลังขอที่ 7 – 8 หักและกดทับเสนประสาทไข

สันหลัง มีผลทําใหเปนอัมพาตครึ่งทอนลางอยางถาวร ไมสามารถเดินไปไหนมาไหน

ไดอีก  ไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ เปนเวลาครึ่งเดือน แตดวยความ

ยากลําบาก ไมมีคนดูแล  จึงขอกลับมารักษาที่โรงพยาบาลศูนยขอนแกน เพื่อจะไดมี

ความสะดวก พอแม พี่นองสามารถมาดูแลได พักรักษาที่โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 
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เปนเวลาประมาณ 2 อาทิตย จึงไดกลับมาพักฟนที่บานทุงโปง และไปรับการตรวจกับ

แพทยตามนัด… เปนอัมพาตมานาน 9 ป สภาพปจจุบัน ขาทั้งสองขางเดินไมได มี

อาการชาตั้งแตบริเวณใตราวนมลงมา ไมสามารถบังคับการอุจจาระและปสสาวะได

ดวยตนเอง ตองใสสายสวนปสสาวะคางไวเปนเวลา 2 อาทิตยสลับกับการใสแผนรอง

ซับ เพื่อปองกันไมใหกระเพาะปสสาวะ ฝอลีบจากการใสสายสวนคาปสสาวะไวนานๆ 

สามารถดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง โดยการใชรถเข็น ขึ้นลงรถเข็น

ไดดวยตนเอง งานที่ทํานอกเหนือจากดูแลตนเอง คือชวยกรอกน้ําใสตูเย็น ทํากับขาว 

และชวยดูแลหลาน มีรายไดเดือนละ 1,000 -2,000 บาทจาการรวมทุนกับเพื่อนขาย

เครื่องสําอาง เพิ่งไดรับการจดทะเบียนผูพิการ และกําลังจะไดรับเงินสงเคราะหผูพิการ

จาก อบต. ส่ิงที่ตองการที่แทจริง ไมตองการเปนเงินสงเคราะห แตตองการไดโอกาส 

คือตองการให อบต. ชวยรวมกลุมคนพิการ และฝกอาชีพ จะไดมีงานทํา และมีรายได

…ตอนเกิดอุบัติเหตุ ครั้งแรกเสียใจมาก เมื่อรูวาตัวเองเดินไมไดอีกแลว ยิ่งซึมเศรา  

ไมอยากพูดกับใคร กาวราว เสียดายงานที่ทําอยู แตตอนนี้ก็ทําใจได ลุกขึ้นมาสู 

ชวยเหลือตัวเองใหมากที่สุด ไมอยากเปนภาระใคร ไมอยากใหพอแมเสียใจ ตอนนี้ได

อยูกับพอแมพี่นอง มีความสุขแลว พวกเขาดูแลเราดีมากๆ ไมมีปญหาอะไร ไมมีแผล

กดทับ แตจะมีบางก็เร่ืองขับถายอุจจาระซึ่งไมเหมือนเดิม แตไปโรงพยาบาล หมอชม

วาดูแลตนเองดี คงตองขอบคุณพอแมพี่นองที่ดูแลเราดีมากๆ…” 

         เกษราภรณ  อายุ 35 ปผูพิการ อมัพาตครึ่งทอนลางจากการบาดเจบ็
จากอุบัตเิหตจุราจร บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง,23 พฤษภาคม 2550 

4.2 ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ 
สําหรับทุงโปงเปนตําบลที่อยูไมไกลจาก โรงพยาบาลอุบลรัตน และมีสถานีอนามัยอยู

ในพื้นที่ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนใชการดูแลสุขภาพ ตามความรุนแรงของการบาดเจ็บ โดย
การบาดเล็กนอย เชน แผลถลอก ฟกช้ํา ก็จะดูแลตนเอง การบาดเจ็บรุนแรง เชน มีบาดแผลขนาด
ใหญ กระดูกหัก สมองไดรับความกระทบกระเทือน จะรับการรักษาจากสถานีอนามัยและ
โรงพยาบาลอุบลรัตน และถาการบาดเจ็บรุนแรงมาก คือ การสูญเสียอวัยวะ  พิการ หรือ เสียชีวิต 
ในที่เกิดเหตุ จะถูกนําสงไปยังสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกวา ไดแก โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร หรือโรงพยาบาลเอกชนไดแกโรงพยาบาลขอนแกนราม  

ในการสงผูปวยไปสถานบริการเมื่อมีอุบัติเหตุจราจร  ประชาชนในพื้นที่จะใชรถสวนตัว
ในการสงผูไดรับบาดเจ็บไปยังสถานบริการที่อยูใกลโดยทํากันเอง ไมไดผานการอบรมการชวยเหลือ 
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ณ จุดเกิดเหตุ แมวาจะมีระบบการสงตอของรัฐ 1669 แตประชาชนก็มักใชวิธีการดูแลกันเองใชรถ
ของตนเองหรือเพื่อนบานสงตอผูปวยมากกวา โดยใหเหตุผลวามีความสะดวก คลองตัว ทัน
เหตุการณดี   จากคําบอกเลาของประชาชนในพื้นที่ไดสะทอนถึงสภาพปญหาของการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพดังนี้ 

 

“…ไดรับบาดเจ็บที่สะโพก และมีแผลถลอกที่แขน สวนสามี เจ็บขา มีแผลถลอกตาม

รางกาย  คนที่อยูบานในละแวกนั้นจึงมาชวยยกรถขึ้น  เนื่องจากเห็นวาไมเปนอะไร

มาก  ก็ยังขี่รถกลับมาที่บานได  สถานที่เกิดเหตุหางจากบานประมาณ 700 เมตร…”   

      บุญลวด  หลวงจันทร อายุ 57 ป   ผูประสบอุบตัิเหตุจากการจราจร  
บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 23 พฤษภาคม 2550 

 

“…การไปรับบริการของชาวบาน ถาเจ็บปวยเล็กๆนอยๆ ก็ไปอนามัย แตถาเปนการ

ปวยรุนแรง หรือบาดเจ็บมากๆ ก็จะไปโรงพยาบาล สวนใหญก็ไปกันเอง ใครมีรถก็

ชวยกันพาไปสงโรงพยาบาล ไมไดรถของ อบต. เพราะ นายกอบต. ก็ตองใชรถคัน

เดียวกับที่ใชสงผูปวย ถานายก อบต.ใชรถไปที่อื่น ชาวบานก็ไมมีรถใช รถของอนามัย

สวนใหญก็ไวใหหมอใชเวลาเขาหมูบาน สํารวจลูกน้ําบาง อยางอื่นบาง การใชบริการ 

1669 ก็รูวามีอยูแตไมคอยไดโทร เพราะไปกันเองสะดวกกวา…” 

      ทองพูน  เภาทอง   อายุ 63  ป  บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…ถามีอุบัติเหตุก็สงอนามัย  อนามัยอยูใกล หากมีอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยสําคัญ ก็

รถชาวบานนั้นแหละคะชวยเหลือกันกัน มีรถยนตสองสามคันที่อยูในหมูบาน ชาวบาน

เราพอรูวาเจ็บปวย ก็บอกกัน พากันไปไดเลย นอนหลับอยูก็ปลุกเลย ที่จริงก็อยากใหมี

รถฉุกเฉินไวประจําอนามัยมีหมออยูอนามัยประจํา อยู อบต.หรืออยูอนามัยเปน

สวนกลาง…” 

       นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม.บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 

 

“…เทาที่ผานมาตั้งแตปใหมจนถึงเดือนนี้มีจํานวน 3-4 ราย บาดเจ็บไมมาก สวนใหญ

ก็ดูแลตัวเอง หรือไปสถานีอนามัย…”  

         ทองพูน  เภาทอง   อายุ 63  ป  บานทรัพยสมบรูณ  หมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม 2550 
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 “…เวลาปวย มีอุบัติเหตุก็ขอรถประชาสงเคราะหบานโคกสูงมารับ แตตอนนี้

รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมารับ เจ็บปวยก็ขอรถโรงพยาบาล โทรไปก็จะมารับ มีมาก็ 

4 – 5 ป แลว  ก็วามันดีทันใจไมไดคิดคารถ  บริการฟรี โทรไปมาตลอด ถาไมมีรถก็จะ

เวาวารถติด ดวนหรือเปลา  ถาเปนดวนกะทันหัน ก็โทรไป รถอยูก็มา ไมถึง 20 นาทีก็

มารับ รถ อบต. ทุงโปงก็มีอยู ถามีรถพอชวยไดก็มารับแทน โรงพยาบาล สะดวกอยู

ทุกวันนี้…” 

          เคน   ชื่นชมจันทร  อายุ  79 ป บานทรัพยสมบรูณหมูที่ 4 ต.ทุงโปง, 
23 พฤษภาคม  2550 

 

“…การสงตอจากที่เกิดเหตุ ถาเปนกรณีที่พลเมืองดีไปเจอ เขาจะโทรมาโรงพยาบาล 

เบอร 1669 ถาเปนตํารวจเจอผูปวยจะโทรมาโรงพยาบาล แตถาผูปวยเกิดเหตุใกลที่

ทําการของ อบต.ที่มีรถ refer อบต.ก็จะมาสง ตอนนี้ อบต.โคกสูง มีการอบรมการ

ชวยชีวิตและไดลองปฏิบัติจริงแลว สวน อบต.บานดง อบรมไปแลวแตยังไมเคยปฏิบัติ

จริง…ในชวงเทศกาลการเกิดอุบัติเหตุในหมูบานจะมีมากขึ้น และเกิดบนถนนระหวาง

หมูบาน ชาวบานก็จะชินที่เวลาบาดเจ็บตองมาแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพราะ

เปดตลอดเวลา ถาไปสถานีอนามัย ก็จะมีเวลาปดเปด อาจไมเจอหมอ…เวลาในการ

เกิดอุบัติเหตุสวนใหญถาเปนนักเรียน จะเปนชวงเวลา 15.00-16.00 น. วัยรุนและคน

เมา เปนชวงเวลา เที่ยงคืนตีหนึ่ง ถาเปนอุบัติเหตุใหญจะเปนคนตางถิ่น ไมชํานาญ

ทาง ผูปวยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ประมาณ ปละ 2-3 คน พอมีคนบาดเจ็บมาถา

เปนมากก็จะใส tube สงตอไปโรงพยาบาลของรัฐที่ขอนแกน หรือบางคนก็ขอไป

โรงพยาบาลเอกชน เชน ขอนแกนราม ขึ้นกับความตองการของผูปวยดวย ถาบาดเจ็บ

เล็กนอยทําแผลแลวก็กลับบาน…” 

        จรัญญา  วงศภักดี  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลอุบลรตัน, 
23  พฤษภาคม 2550 
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สรุป 
 จากที่กลาวทั้งหมดนี้ไดสะทอนถึงเปาหมายการดูแลสุขภาพ ของ นวัตกรรมบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ “ การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุของชุมชนตําบลทุงโปง ” คือ ประชาชนทุกคนที่อยูในพื้นที่ 
โดยเนนการเฝาระวังและการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับกลุมเส่ียง คือ วัยรุนที่ขับขี่มอเตอรไซค 
การสรางระบบการปองกันใชการทํางานในลักษณะเครือขายชวยกันหาขอตกลงรวมกันในการวาง
แนวนโยบายของชุมชน ในเรื่องการปรับพฤติกรรมของคนขับขี่และการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีความ
ปลอดภัยตอการใชรถใชถนนของประชาชน รวมทั้งไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาสุขภาพในพื้นที่ที่มีทั้ง
ปญหาดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และปญหาของการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ซึ่งประเด็น
ดังกลาวไดถูกนําไปสะทอนในเวทีประชาคมเพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพอยางเปนรูปธรรม 
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บทที่ 3 รูปธรรม                          การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน 
 
 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ การสรางระบบปองกันอุบัติเหตุจราจรของ

ชุมชนทุงโปง จากการศึกษาเอกสารโครงการ การสังเกตกิจกรรมดําเนินงาน  และสัมภาษณ บุคคลที่
เกี่ยวของที่รวมทําเวทีประชุมเสวนาระดับตําบล และประชาชนในพื้นที่ สะทอนใหเห็นรูปธรรมของ
การดูแลสุขภาพชุมชน โดยมีที่มาจาก การคนหาขอมูลในพื้นที่ทั้งที่เปนขอดานระบาดวิทยาและ
ขอมูลดานการศึกษาชุมชน โดยการใชทุนทางสังคมในพื้นที่ รวมทั้งทุนใหมที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อให
เปนผูนําทั้งดานความคิดและการปฏิบัติ โดยการใชเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเวทีในการระดม
ความคิดเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นและเกิดจากการปฏิบัติการจริงทําใหเกิดรูปธรรม
การดูแลสุขภาพชุมชน ไดแก  

 

1. เกิดหุนสวนการทํางานรวมกันในการดแูลสุขภาพชุมชน  
โดยมีการใชทุนทางสังคมมารวมระดมสมองเพื่อการสะทอนและวิเคราะหขอมูล และหา

แนวทางในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
จากกระบวนการพัฒนาที่มีองคกรและภาคีเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา เปนไป

ในลักษณะของชุมชนปฏิบัติการ สะทอนใหเห็นภาพของภาคีเครือขายที่แสดงบทบาทหนาที่ของ
ตนเองและกําหนดเปาหมายของการดูแลสุขภาพรวมกัน โดยนําเอาความจําเปนในการปองกัน
อุบัติเหตุจราจรเปนตัวตั้ง และเสนอมาตรการทางสังคม ออกแบบกิจกรรมในการปองกันอุบัติเหตุ
จราจร ดังแสดงไดจากขอเสนอแนะและขอตกลงจากเวทีระดมสมองดังนี้ 

สรุปผลจากการประชุมวันที่ 1 พค. 2550 จากการประชุมระดับทีมผูนําชุมชนไดมีขอตกลง
รวมที่จะนําไปเสนอใหแกประชาชนในการจัดเวทีภาคประชนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เพื่อนําไป
จัดทําเปนขอตกลงระดับพื้นที่ดังนี้  

• กิจกรรมดานการประชาสัมพันธและเผยแพรความรู ไดแก 1) จัดอบรมความรู
เร่ืองกฎจราจรและกติกามารยาทในการขับขี่ 2) จัดใหมีหลักสูตรการสอนเรื่อง
กฎจราจรและกติกามารยาทในการขับขี่ในโรงเรียน 3)  ประชาสัมพันธการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชนอยางตอเนื่อง ทุกรูปแบบ และ 4)  จัด
กิจกรรมรณรงคปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยชุมชนมีสวนรวม   
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• กิจกรรมดานการออกกฎระเบียบขอบังคับ และการบังคับใชกฎหมาย ไดแก  
1)  มีการกําหนดกฎขอบังคับในการปองกันอุบัติเหตุจราจรโดยชุมชน  เชน  ดื่ม
หามขับ โทรหามขับ  ไมมีใบขับขี่หามขับ หามวางของขายบนถนนในหมูบาน 
ฯลฯ  2)  มีการกําหนดมาตรการควบคุมการฝาฝนกฎขอบังคับของชุมชน  เชน  
การตรวจจับ การปรับ    เปนตน 3)  มีการใชมาตรการควบคุมการฝาฝนกฎ
ขอบังคับของชุมชนดวยความเสมอภาคทุกคน ไมมีการเลือกปฏิบัติหรือยกเวน
บางกลุม  4) จัดใหผูขับขี่ทุกคนตองมีใบขับขี่  5)  สํารวจสภาพรถทุกคันตองอยู
ในเกณฑความปลอดภัย  เชน  ตองมีสัญญาณไฟ  หรือมีแถบสะทอนแสงทุกคัน   

• กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและวิศวกรรมจราจรไดแก 1) ติดตั้งสัญญาณเตือน
ตามทางแยก  ทางขามที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร  เชน ไฟกระพริบ ปาย
ชะลอความเร็วในเขตชุมชน  ปายเตือนทางโคง / ทางแยก  ฯลฯ  2)  ติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางริมถนนใหญที่เปนเขตชุมชน  ทางแยกเขาหมูบาน  และ ทาง
แยกในหมูบาน หรือติดตั้งกระจกโคงในทางแยกที่เปนมุมอับ 3)  ทําลูกคลื่นกั้น
บนถนนในหมูบานตามจุดที่ตองการใหลดความเร็ว 4)  ปรับปรุงภูมิทัศนขาง
ทางใหผูขับขี่มองเห็นการจราจรไดชัดเจน  เชน  การถางปาขางทาง ตัดกิ่งไม
หรือตนไมที่บดบังการสัญจร  การติดตั้งตูโทรศัพทริมถนนที่ไมเหมาะสม    
เปนตน  5 )   ปรับป รุงซอมแซมผิ วการจราจร   ในจุดที่ เกิ ดการชํ า รุด  
6)  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติเหตุจราจร เชน  
ตํารวจกรมทางหลวง   องคการโทรศัพท   เปนตน 

• กิจกรรมดานการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชน ไดแก 1)  ผูปกครองเด็กและ
เยาวชนทําตัวเปนแบบอยาง  และกระตุนเตือนบุตรหลานในการใชรถใชถนน  
2)   กลุมแกนนําในชุมชนปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง และ สอดสองดูแลใหคนใน
ชุมชนปฏิบัติตามกฎขอบังคับของชุมชนอยางเครงครัด 3)ปลูกจิตสํานึกและ
สรางวินัยในการขับขี่แกประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง และ 4) มีการยกยอง
ชมเชย หรือใหรางวัลสําหรับผูทําความดีในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
ทั้งระดับบุคคล และระดับหมูบาน 

• กิจกรรมดานการบําบัดรักษา ไดแก 1) จัดอบรมหนวยกูชีพตําบล 2) ใหบริการ
การแพทยฉุกเฉินระดับเบื้องตน โดยหนวยกูชีพตําบลกิจกรรมดานการ
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ประเมินผลไดแก 1)มีคณะกรรมการติดตามประเมินผล 2)มีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานระดับหมูบานและตําบล อยางตอเนื่อง 

•  กิจกรรมดานการประเมินผล ไดแก 1)  มีคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
2)  มีการนําเสนอผลการดําเนินงานระดับหมูบานและตําบลอยางตอเนื่อง  
3)  มีการพัฒนาแผนงานปองกันและควบคุมอุบัติเหตุจราจรตามสภาพปญหา 

2.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน 
  โดยการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และเวทีสะทอนและระดมความคิดขององคกรและภาคี 

ทําใหเห็น การแลกเปลี่ยนขอมูล การเลาประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจราจร ที่นําไปสูการวาง
แผนการดําเนินการรวมกันอันจะนําไปสูขอตกลงที่ทุกคนยอมรับและรวมปฏิบัติ 

จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสะทอนถึงการระดมความคิดของผูนําและผูรวม
กระบวนการ ทําใหเห็นการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน  นําไปสูการ
วางแผนการดําเนินการรวมกันในการวางมาตรการและขอตกลงในพื้นที่เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรโดยมีเปาหมายรวมกันที่ตองการเห็นอุบัติเหตุจราจรลดลง โดยมีการจัดเวทีระดมสมองในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการ นับตั้งแตขั้นตอนการเก็บขอมูล ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา ขั้นตอนการ
วิเคราะหทางเลือก และขั้นตอนการรวมประเมินผล ชี้ใหเห็นถึงการเกิดชุมชนปฏิบัติการ ซึ่ง
ประกอบดวยองคกรและภาคีเครือขายตางๆในชุมชนมารวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อหา
แนวทางในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ ซึ่งนําไปสูขอตกลงในพื้นที่ ที่ทุกคนสราง
ขึ้นมา เปนการรวมทําความเขาใจ  หาแนวทางแกไขปญหา ปองการเกิดอุบัติเหตุจราจรรวมกัน และ
รวมปฏิบัติการ  ซึ่งนับวาเปนการรวมกันดูแลสุขภาพชุมชน 

จากขอคิดเห็นในเวทีระดมสมองสะทอนใหเห็นแนวทางการปองกันอบุัติเหตุจราจรที่เกิด
จากภาคีเครือขายไดแก 

 “…อยากเห็นภาพในอนาคตของตําบลทุงโปง ไดแก ประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายความวา มีถนนคอนกรีตในการคมนาคมที่
สะดวก มีไฟฟาแสงสวางทั่วถึง มีปายจราจรในการประชาสัมพันธทุกเสนทางใน
หมูบาน/ตําบล เพื่อแสดงชี้ใหเห็นวาปายจราจรแสดงความหมายในการใชรถใชถนน
อยางปลอดภัยทั่วถึง ประชาชนมีความรูความเขาใจในการเคารพกฎจราจรที่ดี และ 
มีความใสใจมีสติในการขับขี่อยางปลอดภัยคือสรางวินัยในการขับขี่ มีการรณรงค
อบรมใหความรูอยางตอเนื่อง…” 

จากบัตรคําของ ผูนําชุมชน ต.ทุงโปง, พฤษภาคม 2550 
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“…อยากเห็นลูกหลานเยาวชนลดละอบายมุข ความเมาลง เปนปญหามากหลาย

ประการ อยากเห็นพี่นองในหมูบานอยูดี กินดี อยากเห็นพี่นองมีสุขภาพที่ดี บบาดเจ็บ 

บเสียเงินเสียทอง บนอนโรงพยาบาล…” 

จากบัตรคํา ผูนําชุมชน หมู 1 บานโนนสะอาด ต.ทุงโปง, พฤษภาคม 2550 
 

“…อยากใหผูปกครองใหความรูในการขับขี่ยานพาหนะ อยากจะใหมีกฎระเบียบใน

การขับขี่ในหมูบาน ไมอยากจะใหเด็กที่ยังไมรูกฎจราจรขับขี่มอเตอรไซดบอยนัก…” 

จากบัตรคํา ผูนําชุมชน บานหนองผือ ต.ทุงโปง, พฤษภาคม 2550  

 

3. เกิดรูปแบบการทํางานบนขอมลูดานวิชาการและขอมูลของชุมชน  
ทั้งนี้พบวามีการใชขอมูล 2 สวนในการทํางานคือ ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรใน

ภาพรวมของอําเภอ และขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรและตัวอยางประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุจราจร โดยนําขอมูลสองสวนนี้มากระตุนคิดในเวทีที่ดําเนินการ โดยขอความรวมมือ
จากชุมชนใหมอบหมายผูรับผิดชอบ ไดแก อสม. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรใน
ชุมชนทุกเดือน และรายงานสงขอมูลมายังโรงพยาบาล ทําใหเห็นวามีการใชขอมูล 2 สวนในการ
ทํางานคือขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของโรงพยาบาลและขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ในสวนของชุมชน 

  จากกระบวนคนหาขอมูลและนําขอมูลมาสะทอนใหเห็นปญหาความตองการในการดูแล
สุขภาพ ซึ่งก็คือความตองการในการปองกันอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่รวมกันของชุมชน ทําใหเห็นภาพ
ของการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เห็นภาพการสนทนาปรึกษาหารือ เห็นภาพการเลา
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพื่อแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งสะทอนมาจากการจัดเวที
ระดมความคิดทั้งในระดับบุคคล ระดับหมูบาน และระดับตําบล ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการวางแผนการ
ดําเนินการรวมกันอันจะนําไปสูขอตกลงที่ทุกคนยอมรับ และปฏิบัติรวมกัน 

เปาหมายในการนําขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อใหนําไปสูเวทีระดมความคิดทั้งในภาค
ประชาชนและในผูนําชุมชน สงผลใหเกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมในแตละหมูบาน และรวมกัน
สรางขอตกลงในการปองกันอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ เกิดขึ้นเพื่อ 

• เพื่อใหเกิดมาตรการบังคับใชในเรื่องของระบบปองกันอุบัติเหตุจราจร โดยใหครอบคลุม
ในทุกพื้นที่ของตําบลทุงโปง 
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• เพื่อใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรลดลง ลดระดับความรุนแรงจากการบาดเจ็บ
เนื่องจากอุบัติเหตุจราจร และใหประชาชนเกิดความตระหนักในการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใชการระดมความคิดตั้งแตระดับหมูบาน โดย
ใหประชาชนกลุมเปาหมายชวยกันหาสาเหตุและแนวทางการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
รวมทั้งยังมีการระดมสมองกลุมผูนําในพื้นที่ ซึ่งเปนการสรางขอตกลงรวมกันและหา
แนวทางการสรางระบบปองกันอุบัติเหตุ  

• เพื่อใหเกิดเปนขอบังคับระดับตําบล หลังจากนั้นจะนําไปทําเปนประชาพิจารณ นํา
ขอเสนอแนะกลับมาปรับปรุงแกไข จนเกิดการนําไปปฏิบัติ  

 

4.  เกิดกระบวนการสรางเปาหมายรวม   
จากการปฏิบัติการจริงที่ปรากฏนั้น ผูเขารวมกระบวนการตางรับรูขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการทํางานรวมกันในฐานะเปน
เปาหมายรวมคือ “ประชาชนตําบลทุงโปงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” 
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บทที่ 4 บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 

เนื่องดวยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจร ตําบลทุง
โปง มีพื้นฐานแนวคิดของการสรางชุมชนใหเขมแข็ง เกิดจากการรวมตัวกันรวมคิด – รวมทํา จึงจะ
สามารถแกปญหาที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนได อีกทั้งกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่กลาวมา
ในบทที่ 1-3 สะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมของชุมชนในทุกๆกระบวนการ และจากการสังเคราะห
เอกสารโครงการ การสัมภาษณหัวหนาโครงการ และทีมแกนนํา ชี้ใหเห็นกลุมองคกรที่เปนหุนสวน
ในการทํางานรวมกัน โดยประกอบดวย 

1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดแก เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล .และสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหารสภา และที่สําคัญอยางยิ่งคือ นายก
องคการบริการสวนตําบล   

2) องคกรชุมชน ซึ่งองคกรตางๆนี้มีอยูในชุมชนไดแก ปราชญชาวบาน ตัวแทนเยาวชน 
กลุมแมบาน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  และตํารวจบาน  

3) กลุมผูนําชุมชนไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการหมูบาน เปนตน  
4) องคกรภาครัฐ องคกรภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของไดแก ครู พัฒนาชุมชน พยาบาลและ

เจาหนาที่จากโรงพยาบาลอุบลรัตน และเจาหนาที่จากสถานีอนามัยทั้งสองแหง  
 

ทั้งนี้แตละองคกรและภาคี ตางมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน สามารถจําแนกไดดังตารางขางลางนี้ 
 

บทบาท/หนาที่  
องคกรและ

ภาคี 

 
รูปธรรม เปนผูจัด

กระบวนการ 
ผูประสานงาน สะทอน

ขอมูล 
แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ 

กระบวนการเก็บขอมูล  / / / 
ประชาคมตําบล / / / / 

อบต. 
 

ระดมความคิด   / / 
กระบวนการเก็บขอมูล / / /  
ประชาคมตําบล / / / / 

โรงพยาบาล 

ระดมความคิด   / / 
กระบวนการเก็บขอมูล   / / 
ประชาคมตําบล   / / 

สถานีอนามยั 

ระดมความคิด   / / 
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บทบาท/หนาที่  
องคกรและ

ภาคี 

 
รูปธรรม เปนผูจัด

กระบวนการ 
ผูประสานงาน สะทอน

ขอมูล 
แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ 

กระบวนการเก็บขอมูล  / / / 
ประชาคมตําบล / / / / 

ผูนําชุมชน 
(กํานัน/
ผูใหญบาน) ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล /  / / 
ประชาคมตําบล /  / / 

อสม. 

ระดมความคิด   / / 
กระบวนการเก็บขอมูล   / / 
ประชาคมตําบล   / / 

โรงเรียน 

ระดมความคิด   / / 
กระบวนการเก็บขอมูล   / / 
ประชาคมตําบล   / / 

อปพร 

ระดมความคิด   / / 
กระบวนการเก็บขอมูล   / / 
ประชาคมตําบล   / / 

ประชาชน 
 
 ระดมความคิด   / / 

กระบวนการเก็บขอมูล   / / 
ประชาคมตําบล   / / 

ตํารวจ 

ระดมความคิด   / / 

 
 ทั้งนี้สะทอนใหเห็นตัวอยางการแสดงความคิดเห็นที่สะทอนถึงบทบาทภาคเีครือขายตางๆ

ดังนี้ 
 

“…เขาไปทํากลุม เก็บขอมูล  ไปตอนเย็นไปน่ังกลุมโสกันในหมูบาน  เอาทุกคนใน

หมูบานมานั่งโสกัน  โยนประเด็นอุบัติเหตุ   ผม(นายกอบต.) ออกมั่งไมออกมั่ง 

โรงพยาบาลจะเปนคนออกเพราะบุคคลากรที่นี่บุคคลากรสาธารณสุขไมมี ..สถานี

อนามัยก็ติดเรื่องงานประจําอยู.. สอ.ก็ไดออกอยู ตอนเย็นประมาณซักทุมหนึ่ง บาน

ไหนบานใหญก็ดึกหนอย บานไหนบานนอย 2-3 ทุมก็เสร็จ  ปญหาของที่นี้ เร่ืองของ

เร่ืองก็คือเรามีเขื่อน คนไปเที่ยวตัวเลขอุบัติเหตุเลยเยอะ โดยเฉพาะตําบลนี้เปน

ทางผาน แตละปจะมีคนปลอยวิญญาณแถวนี้เยอะ  เปนคนอื่นแตอยูในพื้นที่เรา คน

ในหมูบานก็มีบางอุบัติเหตุ คือเราจะหาวิธีแกปญหาใหคนอื่นดวย  เราแกในสวนที่
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เราแกได  สาเหตุที่พบจริงๆคือเรามีถนนที่ไมปลอดภัย เมื่อปที่แลวชวงฝนชุกๆ ถนนไม

เขาทา รถขามถนนไปชนกัน เขาเอาทรายมาถมถนนแลวรถไมเกาะถนน ก็เลยขามไป

เลนเขา ก็สองศพคาที่ มันบอยและมันทางตรง  วิศวกรรมจราจร  ชางอบต.เขารับรูอยู 

คุยกันอยู ทีนี้ถนนไมใชถนนเรา ถนนกรมทางหลวง จังหวัด  คือเราไดขอมูลตรงนี้

ออกมา แลวก็จะไปคุยกับเขา ก็พยายามใชความสนิทสวนตัวมั่ง อะไรมั่งทางนั้นกบ็อก

วาไมมีงบประมาณ  มีก็ทําไมมีก็ไมทํา ก็ซอมถนนชวยเขาไปก็หมดไปหลายตังค ....

เราเขาไปเราไปเห็นปญหาของชาวบาน เราก็ note  แลวก็วาจะเอาปญหาในหมูบาน

มาคุยกันวันนี้ พอมาคุยในวันนี้ก็จะหาวิธีสรุป  คนคิดโครงการนี้เปนเขา(คุณเขียว) ผม

ก็ชวยเขาในเรื่องนโยบาย เร่ืองการประสานงานให…” 

คํามุข ออนเหลา  นายกองคการบริหารสวนตําบล ต.ทุงโปง,  
1 พฤษภาคม 2550 

 

“…ควรจะเชิญทางหลวงมารวมฟง และใหทานออกความคิดเห็นดวยวา ส่ิงที่เราเห็น

วาเปนปญหาเปนจุดเสี่ยงที่ทําใหเกิดอันตราย ทานเห็นดวยหรือไม และจะมีสวนชวย

ปรับปรุงแกไขถนนหนทาง อยางไรบาง…” 
ประชุมเสวนาระดับตําบล หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลทุงโปง,  

1 พฤษภาคม 2550 
 

“…ส่ิงที่อยากเห็น ส่ิงที่เฮาเฮ็ดได…เร่ืองอุบัติเหตุ  ผมวาคนบรูหลายกวาคนรู…70%-

80% ในทุงโปรงผมวาคนบฮูกฎจราจร  หนึ่งอยากเห็นการอบรมกฎจราจร ติดตามมา

คือการติดสัญญาณจราจร ตามรถ โดยเฉพาะรถที่ขามถนนไปนา ประชาสัมพันธหอ

กระจายขาว กฎจราจร อยากใหสัปดาหละ 4 มื้อ ประชาสัมพันธอยางอื่นก็แบงกฎ

จราจรไปนํา  อยากใหทุกวัยไดเรียนรู เปนหลักสูตร ในโรงเรียนเพื่อใหลูกหลานเฮาไดรู  

ลูกหลานเราจะไดรูตั้งแตอนุบาลไปเลย  เร่ืองกฎจราจรเพราะเปนชีวิตที่ตองใชไป

เร่ือยๆ แตเกิดฮอดตาย  ถาใหญไปกวานั้นก็มี สัญญาณไฟจราจรในชุมชน…

ไฟสัญญาณกลางถนนใหญ   เขาจะไดรูวาตรงนี้เปนเขตชุมชน ไปสัญญาณเลื่อยมๆ  

มงนี้มันใกลเขตชุมชน…” 

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลทุงโปง, 
1 พฤษภาคม 2550 
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“…พวกวัยรุนชอบแตงมอเตอรไซด เขาจะเพิ่มอะไรไมรู ทําใหเสียงดัง บิดไดแรงๆ แลว

ก็เอามาขับแขงกันที่ถนนใหญชวงกลางคืนจะลดอุบัติเหตุจราจรไดมันตองรณรงค อัน

นี้ตองทําไมหยุดเลย ตองพูดทุกวัน ผมเปนผูใหญบานก็ตองพูดทางเสียงตามสาย ก็

ตองบอกใหเขาใสหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย…”…เวลามีคดีความกันผมก็ตองไป

ไกลเกลี่ย เขาจะมาหาใหเราเปนคนกลาง เราเปนคนกลางเจรจา มีทั้งคนบานเดียวกัน 

คนบานเรากับคนบานอื่น ตํารวจบอกใหเราไกลเกลี่ย ถาอมความกันไมไดก็ตองไปให

ตํารวจจัดการตอ ขึ้นโรงขึ้นศาล อันนี้ยิ่งหมดเงินมากขึ้น…อุบัติเหตุเนี่ยเปนเรื่องของ

รักษาความปลอดภัยและสงบสุขในหมูบาน มันเกี่ยวของกับผูใหญบานโดยตรง ถาเรา

เห็นการปฏิบัติผิดกฎจราจร ผิดกฎหมาย เราจับได กฎหมายใหเราจับได ถาเปนคน

บานเดียวกันสวนมากก็จะวากลาวตักเตือน…” 

สํารวย สายเสน ผูใหญบาน บานทรัพยสมบูรณ หมูที ่4 ต.ทุงโปง อ.อุบลรตัน 
 จ.ขอนแกน, 23 พฤษภาคม 2550  

  

 “…พูดกับหมูผูใหญบานอยูวาหาคนมาทํา มาชวยกัน ตั้งแตรถมีเร่ืองรถชนกันใน

หมูบาน มีคนตายเพราะรถ ตายกับที่เลย ก็มีแตบอกแตพูดกันให ระวัง ตั้งแตมีไฟก็ดี

ขึ้นอยู อบต.นํามาให หมูบานไปมาก็สะดวก อยากใหมีไฟทุกแนว , ทุกหนาบาน ทุก

หลังจะดี อันนี่เวนเปนระยะๆ แตยังไมครบ หลีกเปนบางจุด เวลาหนาฝน ฝนตก ถนน

เปนหลุมเปนบอ แตกอนเปนหลุมรถ MC จักรยาน กลางคืนไมมีไฟ ลมเร่ือยอยู แตไม

มีใครตาย ขี่ไปมาก็ลมอยู… ผูใหญบานก็มาพูดกันอยู ประชุมทุกครั้งพอแมคิดเห็น รถ

ผูไปมาหามแลนเร็วเกินไป บางคนแลนถึงแปบๆ ๆ มักจะตํากันอยูแลว  ผูขี่ไปชามักจะ

มาตํากัน ผูใหญบานก็ตองเตือนทุกเดือน พวกขี่รถขี่ราใหระวัง แตกอนถนนมีที่กันรถ

ไมใหขี่เร็ว แตมันทําใหรถลมงาย เกิดอุบัติเหตุบอย เมื่อมาทําถนนลูกรังใหมก็ไมทํา 

แตกอนเปนลูกรังยาวๆ เปนหลุมเปนเกาะ ก็ลมบอย ตอนนี้ดีหนอย รถใหญรถออยมา

แลนเปนหลุมใหญ เกิดอุบัติเหตุ เอาไมมาคั่นใหชะลอแลนแรง แตเกิดอุบัติเหตุหลาย 

เลยไมใหทํากัน กรรมการบานบอกอยาแลนแรงอยาใหมีคนตาย ในบานเมืองเราให

ระวังคอยๆ แลน เวลามีงานบุญบาน บวช ผูใหญบานก็จะเตือนปองกันไวกอน ให

คอยๆ ขี่กัน คนมันเยอะ เวลาปวย มีอุบัติเหตุก็ขอรถประชาสงเคราะหบานโคกสูงมา

รับ แตตอนนี้รถฉุกเฉินของ โรงพยาบาลมารับ เจ็บปวยก็ขอรถ โรงพยาบาล โทรไปก็

จะมารับ มีมาก 4 – 5 ป แลว  ก็วามันดีทันใจไมไดคิดคารถ  บริการฟรี โทรไปมา
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ตลอด โทรไป รถอยูก็มา ไมถึง 20 นาทีก็มารับ รถ อบต. ทุงโปงก็มีอยู ถามีรถพอชวย

ไดก็มารับแทนโรงพยาบาล สะดวกอยูทุกวันนี้…” 

 เคน   ชื่นชมจันทร  อายุ  79 ป  บานทรพัยสมบูรณ,  
23 พฤษภาคม  2550 

 

“…ที่จริงโครงการนี้ก็เพิ่งเริ่มไมนาน  พอดีมีคุณหมอเขามาประชาคม ก็มีกลุมผูนํา 

ประชาคมและไดพูดคุยกัน ก็มีการปองกันชวงสงกรานต ชวงปใหม ตั้งดาน ตั้งจุด

ตรวจ คอยระวัง คณะกรรมการหมูบานเราชวยกันดูแล สวนมากก็ดูแลคนในครอบครัว

ตัวเอง ใหคําแนะนํากอนออกจากบาน ดูแลตักเตือนลูกหลานไมใหขับขี่รถเร็ว ให

ระมัดระวัง…เร่ิมคุยอุบัติเหตุตั้งแตปใหมก็คุยมาเรื่อยๆ ชาวบานก็จะคุยกันวาจะมีการ

รณรงคอุบัติเหตุ เฮาซิเฮ็ดจังได พอดีมีเทศกาลสงกรานตเราก็ตั้งจุดตรวจ ปองกัน ใคร

เมา ใครไมใสหมวกกันนอก ไมใหออกนอกบาน…ทางหมูบานก็ขอทาง อบต. ใหชวย 

ของบประมาณ  อบต.ใหชวย ถายังไมไดก็ขอดิน มากลบหลุมไวกอนก็ไปเอาดินมาถม

เอง  อบต.มาเห็นก็เขาไปคุยกันใน อบต. ของบประมาณ หากเล็กนอยก็ขอดินหนึ่งคัน

รถ เอามาเทที่มีหลุมหลายๆก็เอามาเท…บางทีชาวบานก็ไปบอกผูใหญบาน วามีหลุม

ทั้งนั้นเด็กนอยตกรถบอยๆ ชาวบานก็บอกตอกันวามีหลุมตรงนั้น ตรงนี้ เขาคุยกันไป

เร่ือยๆชวยกันดูแลในหมูบาน…เพิ่งปนี้แหละคะ หมอเขียวเขามามอบหมายให วา

ชวยกันดูแล มีอุบัติเหตุที่ไหนก็จดไว แตหนาเทศกาลก็ตั้งจุดตรวจ ของกรรมการ

หมูบาน ผูชวย อบต กับไทบาน พอบาน มาชวยกันตั้งเวรยามกันทั้งหมูบานเลย ดูวา

รถนี้ทาทางมาเร็วอยางนี้ก็กักไวกอน ดูกอน ถาเมาก็ใหหยุดพักผอน สรางเมาแลวคอย

ไป ใหกินน้ํากินทาพักผอนกอน ถาเกิดอุบัติเหตุก็สงอนามัย อนามัยอยูใกล หาก 

มีอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยสําคัญ ก็รถชาวบานนั้นแหละคะชวยกัน ที่จริงก็อยากใหมี

รถฉุกเฉินไวประจําอนามัยมีหมออยูอนามัยประจํา อยู อบต.หรืออยูอนามัยเปน

สวนกลาง…” 

นภาพร สายเสน อายุ 47 ป อสม. บานทรพัยสมบูรณ, 23 พฤษภาคม2550 
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สรุป 
 โดยภาพรวมแลวจะเห็นวาแตละภาคีเครือขายที่กลาวมานั้น ตางก็มีบทบาทภารกิจตาม
บทบาทหนาที่รับผิดชอบของตนเอง  และทุกภาคีไดมีการเสนอความคิดในเวทีระดมสมองอยาง
ชัดเจน และมีบทบาทที่ทับซอนกันหลายบทบาท เนื่องจากนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใตกระบวนการ
และกิจกรรมที่ดําเนินการมาไมอาจแยกแยะบทบาทของแตละภาคีอยางชัดเจน เด็ดขาดออกจากกัน
ได  จึงมีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท  ทั้งนี้เพื่อรวมกันสรางขอตกลงในพื้นที่ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจรในตําบลทุงโปงที่ยั่งยืน ตามเปาหมายที่รวมกันกําหนด 
โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางแทจริง 
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 

จากกระบวนพัฒนานวัตกรรมการสรางระบบการปองกันอุบัติเหตุจราจร ตําบลทุงโปง เปน
ตัวอยางของนวัตกรรมที่สะทอนภาพของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทั้ง 4 กระบวนการดังที่กลาว
มาในบทที่ 1 นั้น อาจกลาวไดวา ปจจัยเงื่อนไขของความสําเร็จนั้นมาจากประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 
1. การทําใหเห็นปญหาความตองการที่เกิดจากอุบตัิเหตุจราจรในพื้นที่

รวมกัน  
โดยการคนหา เลือกใช ขอมูล ความรู ที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพดังเชนขอมูลความสูญเสียที่

เกิดจากอุบัติเหตุจราจร และเปนขอมูลที่มีความสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งการสะทอน
ปญหาที่มีขอมูลเชิงประจักษที่ชัดเจน การเขาไปศึกษาในชุมชนอยางใกลชิด ทําใหขอมูลที่นําเสนอ
ออกมาเปนขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของใหตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการแกปญหาอยางจริงจัง  

 

“…จากการสะทอนแนวคิดในเอกสารโครงการ กลาววา “ ระบบการปองกันอุบัติเหตุ

จราจรในระดับชุมชนอยางยืนนั้น ตองประกอบดวย 1) การวัดอุบัติการณ ถาทําไดทุก

ตําบล ทําการวัดอุบัติการณไดทุกเดือนเปนประจํา ทุกตําบลมีขอมูลของตนเอง ที่

ชุมชนทําเอง 2) การวิเคราะหสาเหตุ วาทําไมจึงเกิดอุบัติเหตุ สภาพถนนเปนอยางไร 

รถมอเตอรไซคเปนอยางไร ผูขับขี่เปนอยางไร และเหตุที่เกิดนั้นเปนเพราะเด็ก เปน

ผูใหญ หรือเปนคนแก เมื่อชุมชนทําเอง ก็จะรูวาเขาจะปองกันอยางไร 3) การหาวิธี

ปองกันโดยชุมชนเอง เชนชวงนี้น้ํามันแพง ลดการใชมอเตอรไซคลงบาง ปรับปรุงถนน

หากถนนเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ เปนการปรับปรุงระเบียบของชุมชนเอง…” 
จากเอกสารโครงการเรื่องเลานวัตกรรมการสรางระบบปองกันอุบตัเิหตุจราจร  

ตําบลทุงโปง อ.อุบลรัตน จ. ขอนแกน 
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2. การทําใหเกิดชุมชนปฏิบัติการโดยการสรางทีมในพืน้ที่  
โดยการสรางหุนสวนการทํางานรวมกัน ทั้งนี้โดยเนนการกําหนดเปาหมายหรือคุณคารวมกัน 

ดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการรวมกัน รวมทั้งการแสวงหาแนว
รวม การรวมกลุมแกนนํา และการสรางเครือขายรวมกัน เพื่อทําใหเกิดขอตกลงรวมกันในการปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจราจร เปนการแกปญหาเชิงระบบที่สงผลใหการแกปญหามีประสิทธิภาพและมี
แนวโนมของความสําเร็จสูง และมีกระบวนการสรางสัมพันธภาพแนวราบรวมทั้งการสรางการเรียนรู
ของทีมงาน ทําใหเกิดการปรับทัศนะตอการแกปญหาเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การ
คนหาทุนทางสังคม ทําใหสามารถดึงศักยภาพชุมชนที่มีอยูแลวมาหนุนเสริม รวมทั้งการแสวงหาทุน
ใหมที่เกี่ยวของ ชวยใหการแกปญหาเปนไปอยางครอบคลุม ลักษณะของแกนนําที่มีความมุงมั่น มี
มุมมองเชิงระบบ การกําหนดผลลัพธที่ชัดเจน  มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง จะชวยใหการ
ดําเนินงานมีจุดหมายทิศทางที่แนนอนและสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการไดอยางทันทวงที ทําให
เกิดกระบวนการสรางแผนงานแบบบูรณาการ โดยสนับสนุนใหกลุมแกนนํา เครือขาย ผูไดรับผลจาก
การดําเนินการ ไดมารวมกันกําหนดเปาหมายรวม วิเคราะหปญหา เพื่อนําไปสูกลยุทธในการทํางาน 
และเชื่อมโยงสูกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติ สงผลใหแผนงานโครงการไดรับความรวมมือจากสวนที่
เกี่ยวของ มีแนวโนมของความสําเร็จสูงขึ้น 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

โครงการพัฒนานวัตกรรม“การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” 

โรงพยาบาลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด มีตําบลโพธิ์ทอง เปนพื้นที่ในการพัฒนา
นวัตกรรม เนื่องจากเปนตําบลที่อยูไกลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรและ
ผูปวยฉุกเฉินจํานวนมาก  ผูปวยมักไมไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล ทําให
เกิดความรุนแรงและความพิการขึ้น นอกจากนี้ผูปวยเรื้อรังและผูดอยโอกาสมีความลําบากในการ
เดินทางเขามาตรวจที่โรงพยาบาล ดังนั้นองคกรภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบล และประชาชนใน
ตําบลโพธิ์ทอง จึงรวมมือกันเพื่อจัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนในรูปแบบของกองทุนหมูบานใน
ตําบลโพธิ์ทองขึ้น  

จากการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณและพูดคุยอยางไมเปน
ทางการ ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา 
ไดแก ประธานสภา อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต. สมาชิก อบต. เจาหนาที่สถานีอนามัย กํานัน 
ผูใหญบาน อสม. อาสาสมัครชวย เหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และประชาชนในชุมชน ตลอดจน
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สะทอนใหเห็นการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเด็น 

1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน  3) รูปธรรมการ
พัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี และ 5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
ดังนี้ 
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1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม    
ในการพัฒนานวัตกรรม “การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” มี

วิวัฒนาการสามารถแสดงไดดังภาพ 
 

พ.ศ.

2547

- บุคลากร/ อุปกรณไมเพียงพอ

- มีอุบัติเหตุจํานวนมากและตายหรือมีอาการหนัก  
กอนมาถึงรพ.

-รับผูปวยเกินรัศมี 15 กิโลเมตรไมได

2548 2549

เร่ิมคิดคนหารูปแบบการ            
ปฐมพยาบาลเบื้องตนเช่ือมตอ

ภารกิจกับชุมชน

เสนทางกระบวนการนวัตกรรมโครงการจัดตัง้หนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง อ.เสลภมูิ จ.รอยเอ็ด

ต้ังหนวยแพทยฉุกเฉิน
รับผูปวยในรัศมี 15 กิโลเมตร

อบรม
คนทํางานเกิดขอตกลงในCUP:ณ จุดเกิดเหตุ

ใหสถานีอนามัยนําสง โดยโทรนัด
ใหรถโรงพยาบาลมารับที่จุดรอรับ

- บุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น

- อุปกรณพรอม 

-จุดเกิดเหตุกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินอยูไกล  

เพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่
คนทํางาน/ อุปกรณ

นโยบาย EMS

ระยะที่1

จดัหาหองวิทย/ุรถEMS

ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

 
 

นวัตกรรมครั้งนี้มีปฏิบัติการของนวัตกรรมเพื่อใหเกิด 1) กระบวนการพัฒนาระบบEMS ใน
ตําบลโพธิ์ทอง และ2) กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1.1 กระบวนการพัฒนาระบบ EMS ในตําบลโพธ์ิทอง โดยใชเวทีประชาคม เพื่อนําขอมูล
อุบัติเหตุ ปญหาการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เขามาเพื่อทําความเขาใจ
และกําหนดเปาหมายรวมกันของภาคีเครือขาย นําสูการจัดทําแผน EMS ระดับตําบล มี
คณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทองและกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละองคกร 
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณ ประชาชนรวมคนหา คัดเลือกอาสาสมัคร
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เปนตน  

1.2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ดวย
กระบวนการ ดังนี้ 

1) คนหาและใชทุนทางสังคม โดยการประชาสัมพันธ เปดรับสมัครผูที่มีความสนใจ 
และใหแตละหมูบานรวมคัดเลือกอาสาสมัครจํานวนหมูบานละ  2 คน  ซึ่งอาสาสมัครชวยเหลือ
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ผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ตองเปนผูที่มีจิตอาสา ชวยเหลือชุมชนมาโดยตลอด จากกระบวนการ
ดังกลาวทําใหไดอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุของตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 28 คน 

2) พัฒนาศักยภาพทีมอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อใหมี
ความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องตนและเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุใหแกทีมอาสาสมัคร ศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานของระบบแพทยฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลกุดกวาง และฝกปฏิบัติงานจริงที่หนวยฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยมีโรงพยาบาลเสลภูมิและสถานีอนามัยเปนพี่เล้ียง 

 

2. เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
2.1 ประชากรเปาหมาย การปฏิบัติการนวัตกรรมครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อ 1)หาคนดูแลที่จุด

เกิดเหตุและระหวางนําสงโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงและความพิการที่จะเกิดขึ้น 2)หารถเพื่อ
รับสงผูปวย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองปญหาและความตองการดานสุขภาพในพื้นที่ โดยนวัตกรรมครั้งนี้มี
กลุมเปาหมายที่สําคัญคือ 1) กลุมผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผูสูงอายุ และกลุมผูดอยโอกาส 2) กลุม
อาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และ 3) ภาคีเครือขายทํางาน เชน โรงพยาบาลเสล
ภูมิ องคการบริหารสวนตําบล องคกรชุมชน และประชาชน เปนตน 

2.2 ปญหาสุขภาพในพื้นที่ตําบลโพธิ์ทอง ปญหาและความตองการการดูแลประชาชนใน
ตําบลโพธิ์ทอง มีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 2 ประการ คือ 1) การเขาถึงบริการสุขภาพ 
ประชาชนในตําบลโพธิ์ทองไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพอยางรวดเร็วและปลอดภัย เนื่องจาก  
(1) ไมมีผูดูแลที่มีศักยภาพ ดูแลผูปวยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหวางการสง
ตอไปโรงพยาบาล (2) ขาดรถนําสงผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (3) ขาดอุปกรณชวยเหลือผูปวยใน
ระหวางสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลและ (4)ผูดอยโอกาสเสียคาใชจายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
สูง 2) รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยูในพื้นที่ พบวามี (1) ระบบ EMS ของโรงพยาบาลเลสภูมิ 
ใหบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินในรัศมี 15 กิโลเมตร (2) เมื่อมีผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ไดรับการดูแล
เทาที่จะสามารถทําได (3) การจัดหารถสงผูปวยไปโรงพยาบาล จัดหาโดยญาติ   

2.3 ผลลัพธที่เกิดจากปฏิบัติการนวัตกรรม จากการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ทําใหเกิดผล
ลัพธตอประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก 1)กลุมผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผูสูงอายุ และกลุมผูดอยโอกาส 

สามารถเขาถึงบริการทางสุขภาพอยางรวดเร็วและปลอดภัย จากการที่มีการจัดหารถพรอมอุปกรณ
ชวยชีวิตที่ทันสมัย และมีอาสาสมัครที่มีศักยภาพดูแล ณ จุดเกิดเหตุ และขณะนําสงโรงพยาบาล   
2) กลุมอาสาสมัคร ไดรับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ 
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ศึกษาดูงาน และฝกทักษะการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ทําใหเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  3) องคกรและภาคีเครือขาย รวมเปนเจาภาพในการทํางานตามภารกิจของแต
ละองคกร เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน หลอเล้ียงเพื่อให
ระบบดําเนินการตอไปได โดยการจัดสรรงบประมาณ คาตอบแทนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร  
เปนตน  

 

3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน    
นวัตกรรม”การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” สะทอนการปฏิบัติการเพื่อให

เกิดระบบEMS ในตําบลโพธิ์ทอง ดังนี้ 
3.1  การสรางการเขาถึงบริการสุขภาพอยางรวดเร็วและปลอดภัย โดยเวทีประชาคม 

เปนเวทีในการสะทอนขอมูลใหแกองคกรและภาคีเครือขาย ในการหาแนวทางการจัดการกับปญหา
รวมกัน จนทําใหเกิดแผน EMS ตําบลโพธิ์ทอง เกิดการจัดหารถรับสงผูปวย และมีผูดูแลที่มีความรู
และทักษะในดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนผูดูแล ณ จุดเกิดเหตุ และดูแลระหวางสงผูปวยไป
โรงพยาบาลอยางปลอดภัย  

3.2  การหาเจาภาพในการดําเนินงาน โดยเวทีประชาคมเปนเวทีที่กําหนดคนหรือกลุมคน
ผูรับผิดชอบโดยตรงเพื่อทํางานในพื้นที่ ทําใหเกิดคณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์
ทองและกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละองคกร  

3.3 ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน เชน 1) เปนผูสะทอนปญหา รวมรับรู
ปญหา และรวมหาทางออก 2) รวมคัดเลือกอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และ 3) 

อาจรวมระดมทุนในโอกาสตอไป เปนตน 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ปรากฏนั้น สามารถบทบาทหนาที่องคกรและภาคี ดังตาราง 
 

 องคกรและภาคี บทบาท 
1. ผูเร่ิมคิด • โรงพยาบาลเสลภูมิ • สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและการ

ทํางานดูแลสุขภาพชมุชน 

• กระตุนคิดใหเกิดการทํางานรวมกัน 
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 องคกรและภาคี บทบาท 
2. กลุมรวมคิด • องคการบริหารสวนตําบล 

• สถานีอนามัย 

•  สะทอนและรับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ 

• ประชุมรวมกันพิจารณาหาทางออก  
• ประชาคมหาเจาภาพในการทาํงาน 

• โรงพยาบาลเสลภูมิ • รับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ 

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

•  ประสานงานกบัองคกรตางๆ 
• พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหตุ 

• องคการบริหารสวนตําบล 

 
• รับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ 

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

•  เปนเจาภาพหลัก 

• สนับสนุนงบประมาณ 
• สถานีอนามัย  • สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและการ

ทํางานดูแลสุขภาพชมุชน 

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

• ประชาสัมพันธ/ประสานงานกบัองคกรตางๆ 
• เปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษาแกอาสาสมัคร  

3. กลุมผูรวม
กระบวนการ 

• องคกรชุมชน เชน กํานัน 
ผูใหญบาน อสม. ประชาชน  
เปนตน  

• สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและความ
ตองการทางดานสุขภาพ  

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

• ประชาสมัพันธ 
4. กลุมที่ไดรับ
ผลจากการ
ดําเนินการ 

 
 

• กลุมผูที่ไดรับอุบัติเหตุ           
ผูปวยฉุกเฉิน ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และประชาชน 

• สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและความ
ตองการทางดานสุขภาพ  

• คัดเลือกอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
ณ จุดเกิดเหตุ 

• อาจรวมระดมทุนในโอกาสตอไป  
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 องคกรและภาคี บทบาท 
 
 
 
 

• กลุมอาสาสมัครชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหตุ 

 
 

 

• สะทอนขอมูลปญหาและความตองการ
ทางดานสุขภาพ  

• เปนผูดูแลและชวยเหลือผูประสบ
อุบัติเหตุ ผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและ
ระหวางทางสงตอไปโรงพยาบาล 

 
 
 

5.  เงื่อนไขแหงความสําเร็จ  
เงื่อนไขและปจจัยของความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการสรางสุขภาพชุมชน 

ไดแก 1) ระบบการดูแลและสงตอผูปวยไดรับการยอมรับจากเครือขาย ไดแก โรงพยาบาล องคการ
บริหารสวนตําบลและประชาชนในพื้นที่ 2) องคการบริหารสวนรับเปนเจาภาพหลักในการทํางาน 
โดยใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ และ 3) โรงพยาบาลเปนพี้เล้ียงในการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร ณ จุดเกิดเหตุ และสถานีอนามัยเปนพี้เล้ียงในการดูแลอาสาสมัคร ณ จุดเกิด
เหตุ ในพื้นที่  
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” 
โรงพยาบาลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ใชกรอบวิธีคิดดังนี้ 

 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  

1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนสุขภาพชุมชน 

3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี (ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) 
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 

โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  
2 สวนไดแก  1) ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2) ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม “การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์

ทอง” โรงพยาบาลเสลภูมิ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด คร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  

- นายกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง 
- สมาชิก อบต.  
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- คณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง 
- เจาหนาที่สถานีอนามัย  
- กํานัน 

- ผูใหญบาน 

- อาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 
- ประชาชนในชุมชน 

เปนตน 

 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสัมภาษณเชิงลึก  ทั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ เกี่ยวของตางๆ  ไดแก 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง สมาชิก อบต.  
คณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง เจาหนาที่สถานีอนามัย กํานัน 
ผูใหญบาน อาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ประชาชนในชุมชน  

2) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูเขารวมปฏิบัติการจริง  
3) การสนทนากลุมผูเกี่ยวของ ไดแกคณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง 

เจาหนาที่สถานีอนามัย ประชาชนในชุมชน 

4) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจนเอกสาร
การเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) และการวิเคราะห

สรุปประเด็น (Thematic analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใชแผนผัง
ความคิด(Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 
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5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการ

ตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1. การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัยหลายคน 

2. การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบกับ
ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3. การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยไดเทานั้น 

4. การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6. การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม
ขอมูล 

7. การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8. การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 1 กระบวนการพฒันานวัตกรรม
 

นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” 
โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด เปนนวัตกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 
จ.รอยเอ็ด  

การดําเนินงานของนวัตกรรมนี้สะทอนใหเห็นการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและภาคี
เครือขายทั้งภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน เพื่อสรางระบบ EMS ในตําบล
โดย 1) หาคนดูแลที่จุดเกิดเหตุและระหวางนําสงโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงและความพิการที่
จะเกิดขึ้น 2) หารถเพื่อรับสงผูปวย เพื่อตอบสนองปญหาและความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ใชเวทีประชาคมเพื่อสรางเปาหมายรวมและทีมทํางานในพื้นที่ ใชศักยภาพและ
ทุนทางสังคมที่มีอยูเขามาเปนหุนสวนในการทํางาน ทั้งรวมคิด รวมปฏิบัติการ รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวมพัฒนางานและรวมรับผลประโยชนจากการทํางานครั้งนี้  จนทําใหเกิดการจัดตั้งหนวย
ปฐมพยาบาลเบื้องตนในรูปแบบของกองทุนหมูบานในตําบลโพธิ์ทองขึ้น 

  

1. วิวัฒนาการของนวัตกรรม 
จากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ พบวานวัตกรรม” ภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” 

มีวิวัฒนาการของการพัฒนานวัตกรรม จําแนกไดเปน 3 ระยะ คือ 1) จากนโยบายการลดการเกิด
อุบัติเหตุจราจรแหงชาติสูการเกิดหนวยแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเสลภูมิ 2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและหนวยแพทยฉุกเฉิน และ 3) เชื่อมตอภารกิจ EMS สูชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) จากนโยบายการลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรแหงชาติสูการเกิดหนวยแพทยฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลเสลภูมิ 

เนื่องจากลักษณะที่ตั้งของโรงพยาบาลเสลภูมิ1 เมื่อมีผูปวยภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ            
ผูดอยโอกาส ในพื้นที่ที่หางไกลจากโรงพยาบาลเขาถึงการบริการของโรงพยาบาลไมทันการ 
กอใหเกิดการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น บางรายเกิดความพิการ และเสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล โดย
พบวาป 2547 จํานวน 13 คน ป 2548 จํานวน 16 คน และป 2549 จํานวน 14 คน (เวชระเบียน

                                                 
1 โรงพยาบาลเสลภูมิ เปนโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ต้ังอยูที่ถนนแจงสนิท (สายรอยเอ็ด- ยโสธร) อยูหางจากจังหวัด
รอยเอ็ดเปนระยะทาง 32 กิโลเมตร คอนไปอยูบริเวณชายแดนของเขตพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอเสลภูมิ ดังนั้นจึงมีหมูบาน/
ตําบลในอําเภออยูหางไกลจากโรงพยาบาล  ตําบลโพธิ์ทองที่อยูหางจากโรงพยาบาลถึง 32 กิโมเมตร 
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โรงพยาบาลเสลภูมิ) ซึ่งทางโรงพยาบาลเพียงตั้งรับและใหบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินอยูที่
โรงพยาบาลเทานั้น 

จนกระทั่งมีนโยบายการลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรแหงชาติ ใหแตละจังหวัดมีการจัดระบบ
บริการแพทยฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือผูปวยใหไดรับการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และมีโอกาสไดรับ
การพยาบาลฉุกเฉินไดอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นในป 2547 โรงพยาบาลเสลภูมิจึงมีการจัดตั้งหนวย
แพทยฉุกเฉินขึ้น โดยทําการใหบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินในรัศมี 15 กิโลเมตร 

 

“…โรงพยาบาลเสลภูมิที่เปน CUP ก็ตั้งอยูที่ชายแดนเขตพื้นที่ ไมไดตั้งอยูตรงกลาง 

หมูบาน/ตําบลในอําเภอนี้จึงอยูหางจากโรงพยาบาลมาก ที่ไกลสุดนาจะไมนอยกวาส่ี

สิบกิโลเมตร เราก็เลยมีปญหาในการไปรับผูบาดเจ็บหรือผูปวยที่จุดเกิดเหตุ …ศูนยกู

ชีพโรงพยาบาลเกิดขึ้นจากนโยบาย EMS ของประเทศ โดยโรงพยาบาลเสลภูมิตั้งขึ้น

ประมาณปลายป 2547 จริงๆเรามีระบบสงตอการรักษาผูปวยอยูแลว แตไมได

เกี่ยวกับการรับผูปวยที่จุดเกิดเหตุ พอมีนโยบายมาเราก็ดําเนินการ…” 

สัมภาษณ ผูอํานวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ, 30 พฤษภาคม 2550 
    

“…ทํางานที่ER ตลอด เห็นสภาพปญหาของผูปวย บางคนมาดวยอุบัติเหตุ แขนหัก

กระดูกโผลออกมา นั่งรถรับจางมาโรงพยาบาล ตกเลือดมาก็มี บางคนมีกระดูกสัน

หลังหัก ดูแลที่จุดเกิดเหตุไมดี ยกใสรถมาโดยไมระวัง ก็ทําใหผูปวยมีอาการหนักขึ้น 

เปนแบบนี้บอยมาก บางครั้ งผูปวยอยู ไกลจากโรงพยาบาลมาก  เวลาจะมา

โรงพยาบาลที่หนึ่งก็ลําบาก มาถึงก็อาการแยแลว ชวยไมทันก็มี เห็นแบบนี้มานานแต

ก็ไมรูวาจะทําอยางไร ก็รอรับผูปวยที่ ER ชวยเทาที่ชวยได..จนป 47 โรงพยาบาลเสล-

ภูมิมีการตั้งศูนยกูชีพ รับผูปวยฉุกเฉินในเขตรอบๆโรงพยาบาลไมเกิน 15 กิโลเมตร....”  

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูจัดการโครงการ,  30 พฤษภาคม 2550 
 

2)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหนวยแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเสลภูมิ 

ถึงแมโรงพยาบาลเสลภูมิจะมีหนวยแพทยฉุกเฉิน แตพบวายังไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มที่เนื่องจากในระยะแรกยังขาดแคลนบุคลากรและรถ EMS หากมีผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุใน
พื้นที่หางไกลจากโรงพยาบาลจะไมสามารถไปรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุไดทันเวลา จากปญหา
ดังกลาวจึงไดมีการประชุมของคณะกรรมการบริหาร CUP และลงมติวาในกรณีที่มีผูปวยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นใหสถานีอนามัยที่อยูใกลใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุกอนและนําสง
ผูปวยมายังจุดนัดสงผูปวยที่รถของโรงพยาบาลเสลภูมิจะรอรับชวงดูแลผูปวยตอ เพื่อใหผูปวยไดรับ
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การดูแลอยางถูกวิธีทีและทันเวลา เพราะถารอใหรถของโรงพยาบาลไปรับถึงที่เกิดเหตุ จะเสียเวลา
ในการชวยชีวิตและเสียเวลากวาจะสงถึงโรงพยาบาล 

 

“…มีศูนยกูชีพโรงพยาบาล แตก็มีปญหาเรื่องรถ เรามีอยูคันเดียว คนขับรถก็มีคนเดียว 

เจาหนาที่ตอนแรกก็มีสองคน แลวโรงพยาบาลเสลภูมิก็ตั้งอยูที่ชายแดนเขตพื้นที่ ไมได

ตั้งอยูตรงกลาง หมูบาน/ตําบลในอําเภอนี้จึงอยูหางจากโรงพยาบาลมาก .......เราก็

เลยมีปญหาในการไปรับผูบาดเจ็บหรือผูปวยที่จุดเกิดเหตุ ก็คุยกันในคณะกรรมการ

บริหาร CUP วาจะทํายังไง ก็มีแนวคิดวางั้นเจอกันครึ่งทาง โรงพยาบาลจะสงรถไปรอ

รับผูปวยหางจากโรงพยาบาลไมเกิน 15-20 กิโลเมตร แกปญหากันแบบนี้ไปกอน…” 

สัมภาษณ ผูอํานวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ป 47 โรงพยาบาลเสลภูมิมีการตั้งศูนยกูชีพ รับผูปวยฉุกเฉินในเขตรอบๆ

โรงพยาบาลไมเกิน 15 กม.เพราะเรายังไมพรอม ยังไมมีบุคลากร รถก็ใชรถสงตอ ไมมี

อะไรพรอมสักอยาง เราเลยยังไมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ เพราะถา

โทรมาเราไปรับไมได โรงพยาบาลก็เสียชื่อ และรูสึกไมดีถาเขาตองการใหออกไปชวย

แตเราออกไปไมไดเพราะไมมีรถ...” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูจัดการโครงการ , 30 พฤษภาคม 2550 
 

โรงพยาบาลเสลภูมิไดมีการพัฒนาหนวยแพทยฉุกเฉินมาโดยตลอด มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดทําหองวิทยุและรถ EMS พรอมอุปกรณชวยชีวิตที่ทันสมัยไวเพื่อบริการประชาชนในอําเภอ
เสลภูมิ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลเสลภูมิยังเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญและมีความพรอมปฏิบัติงานในหนวยแพทยฉุกเฉิน จึงไดมีการคัดเลือกบุคลากรไปศึกษา
ในหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน และอบรม para madic nurse ใหมีความรูความชํานาญในการชวยเหลือ
ผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ และทํางานในหนวยแพทยฉุกเฉิน ดังนี้ 

ป 2545,2546 ไดคัดเลือกลูกจางประจําของโรงพยาบาลเสลภูมิปละ1คน ไปเรียน  เวชกิจ
ฉุกเฉิน เปนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ การสื่อสาร การประสานงาน ที่
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงคเปนเวลา 2 ป และไดสําเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานที่
หนวยแพทยฉุกเฉินในป 2547, 2548  

จนกระทั่งในป 2548 ทางโรงพยาบาลเสลภูมิมีบุคลากร หองวิทยุ และรถ EMS พรอม
ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยจัดทีมทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ในแตละเวรทีมทํางาน ประกอบดวยพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู ER และเวชกิจฉุกเฉิน เมื่อมีผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเกิดขึ้นสามารถออก
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ปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือผูปวยที่จุดเกิดเหตุไดอยางทันเวลา มีการประชาสัมพันธใหกับประชาชนใน
อําเภอไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการของหนวยแพทยฉุกเฉินมากขึ้น 
   

“…ประมาณป 45,46 สงคนไปเรียนเวชกิจฉุกเฉิน มีหนังสือจากสวนกลางลงมาวาให

สงคนไปเรียน โดยเรามีเกณฑในการคัดเลือกคนเปนชายไทยอายุไมเกิน 25 ป   จบ

สายวิทยคณิต ทางโรงพยาบาลก็คัดเลือกจากลูกจางโรงพยาบาลใหไปเรียนที่วพ.

สรรพสิทธิประสงค จ.อุบล เวชกิจฉุกเฉินจะเรียน 2 ป เหมือนพยาบาล 2 ป แตเนนใน

เร่ืองของการชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ การประสานงาน การ

ส่ือสาร จบมาประจําที่ศูนยกูชีพ .....จบมาป 47 ศูนยยังไมพรอมเลยใหมาทํางานที่ER 

เวลาที่มีเหตุ ตํารวจจะวิทยุมาคอยออกไปชวย …… ป 48 มีนองจบเวชกิจอีกคน เลย

เปน 2คน เรามีหองวิทยุส่ือสาร มีรถ EMS เลยมีความพรอมมากขึ้น จัดเต็มรูปแบบ มี

การจัดสรรเวรครบ 24 ชม. มีวิทยุส่ือสาร มีรถที่พรอม มีการอยูเวร 24 ชม 

ประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น เราก็ออกไปชวย case มากยิ่งขึ้น…” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูจัดการโครงการ,  30 พฤษภาคม 2550 
 

3) เชื่อมตอภารกิจระบบ EMS สูชุมชน 

ในป 2549 พบวาหนวยแพทยฉุกเฉินความพรอมทั้งทางดานบุคลากรและรถEMS ที่จะ
ออกไปรับผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินในรัศมีหางจากโรงพยาบาล 15 กิโลเมตร จากประสบการณการใน
การทํางานและการสังเกตของพยาบาลในหนวยฉุกเฉิน พบวาผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดในชุมชนที่
หางไกลจากโรงพยาบาล ผูปวยไมไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ถูกวิธีกอนนําสง ผูปวยบางราย
กระดูกหัก ไดรับการเคลื่อนยายไมถูกวิธี จนทําใหเกิดความพิการ บางรายแขนขาหักไมมีการดาม  
บางคนเสียเลือดมาก ช็อคขณะนําสงโรงพยาบาล กรณีเหลานี้พบไดเปนประจํา ยิ่งไปกวานั้น
ผูดอยโอกาส ผูพิการในตําบลที่หางไกล มักมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพดวย  

 

“…ป 49, 50 มีการสงพยาบาลไปเรียน para madic nurse ที่วิทยาลัยการสาธารณสุข

สิรินธร จ.ขอนแกน อบรมเรื่องการดูแลชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ จํานวน 1 คน 

กลับมาทํางานในหนวยEMS จึงทําใหมีบุคลากรที่มีความรูมากขึ้น มีคนทํางาน 3 คน

มีวิทยุ รถพรอมกวาป 48 แตก็จากการเก็บสถิติผูปวยอุบัติเหตุ สังเกตวาในแตละปมี

ผูปวยเพิ่มมากขึ้น เหตุสวนใหญที่เกิดจะเกิดไกลจากโรงพยาบาลมาก ไดรับการ

ชวยเหลือไมทัน บางคนเสียชีวิต อาการหนักกวาจะมาถึงโรงพยาบาล…” 

    สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูจัดการโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
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สถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นความตองการหนวยบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน รถสงตอ
ผูปวยในพื้นที่ จะทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางรวดเร็ว อีกประการสําคัญคือศักยภาพ
ของญาติและคนในชุมชน ซึ่งเปนผูพบเห็นผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินสามารถพัฒนาทักษะการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อใหเกิดประโยชนแกคนในชุมชนและผูปวยไดอยางเหมาะสม 

จากแนวคิดดังกลาวโรงพยาบาลเสลภูมิจึงมีความคิดที่จะขยายเครือขายหนวยแพทยฉุกเฉิน
ลงสูชุมชน โดยเลือกพื้นที่ตําบลโพธิ์ทองเปนพื้นที่นํารอง1 เนื่องจาก1) อยูหางไกล ไมครอบคลุมการ
ใหบริการในรัศมี 15 กิโลเมตร 2) ชุมชนประสบปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ ตองการจะ
แกปญหา 3) อบต.เห็นความสําคัญในการแกปญหา และ 4) โรงพยาบาลมีความพรอมในการ
เชื่อมตอระบบEMS กับชุมชน ดังนั้นโรงพยาบาลเสลภูมิ องคกรบริหารสวนตําบลและประชาชนใน
ตําบลโพธิ์ทอง จึงรวมมือกันเพื่อจัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนในรูปแบบของกองทุนหมูบานใน
ตําบลโพธิ์ทองขึ้น  

 

“…การจัดทํานวัตกรรมครั้งนี้ เพื่อใหมีหนวยกูชีพเกิดขึ้นในชุมชน และมาเชื่อมการ

ทํางานกับหนวยกูชีพของโรงพยาบาลเสลภูมิ …เราตองการเอาภาคีเครือขายมารวม

ทํางาน  มีศูนยกลางในชุมชน เนื่องจากสถานีอนามัยเปด 24 ชม.บุคลากรตองมี

ความสามารถเบื้องตนในการชวยเหลือผูปวยได ...เราจึงเลือกพื้นที่นํารอง โดยมองที่

การมีสวนรวม วิสัยทัศน  อบต.โพธิ์ทองมีความมุงมั่นในการทําเรื่องนี้  ประชาชน

ตองการจะแกไขปญหาเรื่องนี้มานานใหสําเร็จ……นวัตกรรมครั้งนี้เปนสวนที่เราเก็บ

เกี่ยวผลของแตละภาคีมารวมกันทํางาน เราอยากดูรูปแบบที่เหมาะสมในพื้นที่ ถาเรา

มีรูปแบบ ที่อื่นก็จะเห็นเปนรูปธรรมเห็นภาพประโยชนที่เกิดในพื้นที่ ประชาชนไดรับ

การดูแล  อบต.ไดเสียง โรงพยาบาลตอแขนขา…”   

สัมภาษณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…เรายังมีปญหาเรื่องรถ-บุคลากร จากการประชุมcup ก็มักจะเสนอปญหาในเรื่อง

ของการสงตอ ไมมีรถ หารถลําบาก เครื่องมือก็ไมมี เปนปญหาในการชวยเหลือผูปวย 

ก็คิดวาถาเราทํางานรวมกับทองถิ่นและชุมชน นาจะทําใหเกิดการแกไขปญหาไดตรง

จุดมากขึ้น อยางตําบลไกลๆเขาก็สงผูปวยมาถึงเราไดเลย ไมตองใหเราไปรอรับ

เหมือนที่ทําอยูทุกวันนี้ ….ถามีการชวยเหลือท่ีดี ณ จุดเกิดเหตุ ผูปวยนาจะดีขึ้น 

                                                 
1 ต้ังอยูหางจากโรงพยาบาล 32 กิโลเมตร มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรและผูปวยฉุกเฉินในป 2547, 2548 และ 2549 มี
จํานวน 52, 87 และ 96 คนตามลําดับ และมีผูปวยฉุกเฉินจํานวน 32, 45 และ80 คนตามลําดับ 
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เสียชีวิตนอยลง ที่ไมตายก็ไมตาย ซึ่งสวนใหญพบวามักเกิดที่ชุมชน ถาชุมชนสามารถ

ชวยไดจะดีมากเลย…ทางเราก็มองเห็นวาเปนไปได จึงเปนจุดที่คิดจะทําโครงการ 

พอดีเห็นประกาศของโครงการนวัตกรรมฯ เลยลองเขียนสงไป...…เรามีศูนยที่เดนชัด

พรอมทั้งคนและรถ เรานาจะขยายเครือขายไปสูชุมชนที่หางไกลได เราก็มาเสนอ

แนวคิดในที่ประชุมของCUP คัดเลือกพื้นที่นํารองโดยเอาเกณฑความหางไกล 

อุบัติเหตุ เดือนมกราคม50 นําเสนอแนวคิดกับพื้นที่ มีสถานีอนามัย  อบต กํานัน เขา

มาคุยกัน วันที่ 9 กพ 50 นําเสนอเวทีประชาคม ใหญ มีมติใหจัดตั้งกรรมการ และ

จัดตั้งหนวยปฏิบิตการไทโพธิ์ทองขึ้น…” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูจัดการโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ที่แรกทีมเรามีสอ.หนองฟา สอ.นาโพธิ์ สอ.พรสวรรค เราประชุมปญหาที่เกิดขึ้น 

และหาทางแกปญหารวมกัน เราพบวาพื้นที่อยูไกล บวกกับปญหาของสอ ที่ไมมีรถ มี

ปญหาในการสง ขอจํากัดคือบุคลากรนอย ที่คาใจอยูแลว พอดีมีโครงการมาก็เลย

ประจวบเหมาะพอดี …”  

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
 

จากวิวัฒนาการพัฒนานวัตกรรม “การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์

ทอง” สามารถแสดงไดดังภาพ  
 

พ.ศ.

2547

- บุคลากร/ อุปกรณไมเพียงพอ

- มีอุบัติเหตุจํานวนมากและตายหรือมีอาการหนัก  
กอนมาถึงรพ.

-รับผูปวยเกินรัศมี 15 กิโลเมตรไมได

2548 2549

เร่ิมคิดคนหารูปแบบการ            
ปฐมพยาบาลเบื้องตนเช่ือมตอ

ภารกิจกับชุมชน

เสนทางกระบวนการนวัตกรรมโครงการจัดตัง้หนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง อ.เสลภมูิ จ.รอยเอ็ด

ต้ังหนวยแพทยฉุกเฉิน
รับผูปวยในรัศมี 15 กิโลเมตร

อบรม
คนทํางานเกิดขอตกลงในCUP:ณ จุดเกิดเหตุ

ใหสถานีอนามัยนําสง โดยโทรนัด
ใหรถโรงพยาบาลมารับที่จุดรอรับ

- บุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น

- อุปกรณพรอม 

-จุดเกิดเหตุกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินอยูไกล  

เพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่
คนทํางาน/ อุปกรณ

นโยบาย EMS

ระยะที่1

จดัหาหองวิทย/ุรถEMS

ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
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2. กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม 
นวัตกรรมครั้งนี้มีปฏิบัติการของนวัตกรรมเพื่อใหเกิด 1) กระบวนการพัฒนาระบบ

EMS ในตําบลโพธิ์ทอง และ2) กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุด
เกิดเหตุ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

2.1 กระบวนการพัฒนาระบบ EMS ในตําบลโพธ์ิทอง 
การปฏิบัติการของนวัตกรรมครั้งนี้เปนการทํางานที่เอาปญหาของพื้นที่เปนตัวตั้ง และ

เปนปญหาที่ทุกภาคสวนทั้งหนวยบริการสุขภาพในชุมชนและเครือขาย องคการบริหารสวนตําบล 
องคกรชุมชน ประชาชนเห็นรวมกันวาการเขาถึงบริการสุขภาพเปนปญหาของพื้นที่ เนื่องจากตําบล
โพธิ์ทองหางไกลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ เคยมีความพยายามของประชาชนในพื้นที่ในการเสนอ
ตําบลโพธิ์ทองเปนกิ่งอําเภอ เพื่อใหสามารถตั้งโรงพยาบาลในพื้นที่ได จึงเปนความตองการที่จะ
แกปญหาในเรื่องนี้เปนทุนเดิมอยูแลว   

ดังนั้นจึงจัดเวทีประชาคม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เพื่อนําขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
ปญหาการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เขามาเพื่อรวมสะทอนปญหาและ
สรางเปาหมายการทํางานรวมกันขององคภาคี และองคกรที่เกี่ยวของเห็นวาเปนภารกิจ โดยมีการ
ตั้งเปาหมายรวมกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ประชาชนจะไดรับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตน มีรถ
ในการสงตอผูปวย ไดรับความปลอดภัย ลดจํานวนผูที่ตายโดยไมสมควร และความพิการลง  

จากเวทีประชาคมทําใหเกิด1) การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทองใน
รูปแบบของกองทุน แตงตั้งคณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง และบทบาทหนาที่
ของแตละคณะกรรมการ ดังเห็นไดจากคําส่ังที่ 246/2550  2) อบต.เห็นวาเปนภารกิจ และรับเปน
เจาภาพหลักในการดําเนินการ มีการจัดทําแผน EMS ระดับตําบล และบรรจุไวในแผนประจําปของ
อบต. 3)ประชาชนรวมคนหา คัดเลือกอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เปนตน  

 

“…การรวมองคกรและภาคี แนวคิดที่เราเอาคนตางๆมารวมทํางานก็คือทุกคนควรมี

หนาที่ในการดูแลคนในพื้นที่ของตนเอง ถาทุกคนชวยกันจะเกิดความยั่งยืน เรามองที่

ยั่งยืนเปนหลัก เราไมตองการใหคนใดคนหนึ่งเปนเจาภาพ….ถาจะใหอบต.ชวยหมด 

ก็ไมมีความรูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวม เราไมอยากทําเราไมอยากใหองคกรรัฐทํา

ใหหมด...เรามีการคัดเลือกกันวาใครจะเปนคณะกรรมการ โดยมีการประชาคมรวมกัน 

แลวขึ้นกระดาน จัดสรรหนาที่ของแตละกรรมการ...” 

สนทนากลุม จนท.สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ทอง,  30 พฤษภาคม 2550 
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“…ทางโรงพยาบาลเลือกตําบลโพธิ์ทอง เราเปนตําบลที่หางไกลจากอําเภอมาก 

ประมาณ 30 กวากิโลเมตร ในบางหมูบาน ทางโรงพยาบาลไดเสนอโครงการไปขอรับ

การสนับสนุนในระดับประเทศ มีแนวโนมวาโครงการจะผาน เลยมาประชุมกันคราวๆ 

และเห็นดวยวาศูนยควรตั้งที่บานหนองฟา บริเวณที่ทําการ อบต.โพธิ์ทอง…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

 “…ตอนแรกทานนายก สงผมไปประชุมกับทีมโรงพยาบาลเสลภูมิ ใหไปประชุม

เกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยกูชีพที่ขอนแกน หลังจากนั้นพี่คมขําจะเขียนโครงการไปที่สพช  

ผมเสนอทานนายกเห็นดวย  มันมาหลายสาย พวกพี่(ฝายสถานีอนามัย)ก็คิดมา 

คลายๆวาทําไมมาจูนตรงกัน กอดกันวาทําไมคิดตรงกัน ตางฝายก็คิดแตไมมีมา

รวมกันซักที่ แตเมื่อมีโครงการก็เห็นดวยกันก็เลยมาเขามาคุยกับทานนายก พอเขา

ประชุม อบตเห็นวาเปนประโยชนของประชาชน เดือน มค ประชาคมใหญมาจูน

ตรงกันทั้งอบต. โรงพยาบาล ประชาชน  เพราะมันเปนปญหาในพื้นที่จริง ก็ผลักกัน

ขึ้นมาเรื่อยๆ หาตัวรวมทํางานในวงรอบนอกกอน…” 

สนทนากลุม จนท.สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ทอง,  30 พฤษภาคม 2550 
 

“’...โรงพยาบาลมาประชุมดวย เขามาชวนใหทาง อบต.ทําเรื่องรถสงผูปวยอุบัติเหตุ-

ฉุกเฉิน วันที่ประชุมสังเกตเห็นวาก็เห็นดวยกันเกือบหมดเลย แตก็มีคนเสนอเหมือนกัน

วาใหคอยๆทํากันไป ไมมีใครคานนะ ….ผมมองเห็นวาถาเอางานนี้มาไวที่ อบต. ให 

อบต.รับผิดชอบนี่จะชวยใหสามารถจัดการงบประมาณได 

ตอเนื่อง เพราะจะเกี่ยวของสองสวนคือ การดูแลอุปกรณ เครื่องมือตางๆ กับ

คาตอบแทนหรือคาดําเนินการ ผมวาเอามาไวอยางนี้ดีแลว…” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 31 พฤษภาคม 2550 

 

“…บางครั้งเจอคนบาดเจ็บก็ไมอยากชวย เพราะมองดูเหมือนตายแลว หรือวาถาชวย

ไประหวางเดินทางตองตายกลางทางอยูบนรถแนๆ กลัวคนตายในรถ กลัวผีหลอก 

กลัวอีกหลายอยางตามที่เขาพูดกัน คนอีสาน ถารถคันไหนมีคนตายคารถ เขาเรียกวา 

“ ซวย ”  ทางก็ไกลกวาจะถึงโรงพยาบาล โอกาสตายกลางทางสูง...เวลาเทศกาลตางๆ 

ไมมีรถสงคนที่ประสบอุบัติเหตุ แมจะเปนเรื่องฉุกเฉิน ดวน จะเสียชีวิตกลางทางยังไป

ไมถึงโรงพยาบาลเลย เปนแบบนี้บอย มีปญหามาตั้งแตป 2535 ที่มีการสรางถนน
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ลูกรัง บางคนยังไมควรตายก็ตองตาย รอรถมารับ เลือดตามถนนแหงไปหมด รถยังมา

ไมถึงเลย ทนบาดแผลไมไหว…”                     

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

2.2  กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  

ดวยกระบวนการ ดังนี้ 
1) คนหาและใชทุนทางสังคม ดวยความเชื่อวา “ ชาวบานดูแลกันได บานอยูกันเปน

กลุมเปนกอน ใครเปนอะไรก็รูจักกัน ชวยเหลือก็ได เปนแบบคนอีสานทั่วไปและ “คนอื่นถึงอยางไรก็

ไมรูจักชุมชนเทากับชุมชนเอง” ดังนั้นจึงนําทุนทางสังคมที่มีอยูมาเปนเครือขายในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน คือ อาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เชน สมาชิกอบต. อสม. ประชาชนในพื้นที่ 
เปนตน 

กระบวนการคนหาอาสาสมัครฯ จากเวทีประชาคมระดับตําบลไดกําหนดคุณลักษณะ
อาสาสมัครฯ ที่ตองการไวคราวๆ คือ 1) เปนชายไทยอายุไมเกิน 60 ป 2) สุขภาพแข็งแรง 3) มีจิต
อาสา ชวยเหลือและมีความเสียสละเพื่อชุมชนมาโดยตลอด โดยใหแตละหมูบานคัดเลือก
อาสาสมัครหมูบานละ 2 คน การคัดเลือกของแตละหมูบานใชวิธีที่หลากหลายแตกตางกันไป เชน 
การประชาสัมพันธ เปดรับสมัครผูที่มีความสนใจ ตั้งกรรมการระดับหมูบานคัดเลือก หรือใชเวที
ประชาคม ในกรณีที่มีผูอาสาเขารวมเปนมากกวา 2 คน ประชาชนในหมูบานเปนผูตัดสินโดยยึด
หลักเปนผูที่มีจิตอาสา ชวยเหลือและมีความเสียสละเพื่อชุมชนมาโดยตลอดเปนสําคัญ 

จากกระบวนการดังกลาวทําใหไดอาสาสมัครหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ของ
ตําบลโพธิ์ทอง จํานวน 28 คน  

 
“…ชาวบานดูแลกันได บานอยูกันเปนกลุมเปนกอน ใครเปนอะไรก็รูจักกัน ชวยเหลือก็

ได เปนแบบคนอีสานทั่วไป…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

  

“…อาสาสมัคร มีสวนในการดูแลชุมชนเขาเอง ปกติเราเอาคนที่สนใจ  รูปญหาชุมชน 

ชวยชุมชนของเขาเองเลยเอาคนในชุมชน  เชื่อวาคนอื่นถึงอยางไงก็ไมรูจักชุมชน

เทากับชุมชนอง เรายังรูปญหาของครอบครัวและเปนตัวแกปญหาโดยใชคนใน

ครอบครัวและคนอื่นมาชวยเสริม หลักเกณฑ การคัดเลือกเอาคนที่ตั้งใจ สุขภาพ
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แข็งแรง ประชาสัมพันธใหสมัครเอง คัดเลือกเองในแตละหมูบาน ตอนนั้นประชาคม

ทั้งตําบลวาตองการอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติแบบนี้ ชุมชนไปดําเนินการ แตไมรู

ดําเนินการเลือกอยางไร เรามีเปาหมายเพื่อใหเกิดการกระจายอาสาสมัครแตละ

หมูบานเปนเครือขาย โดยกําหนดหมูบานละ 2 คน ...” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
 

 “…อาสาสมัคร เลือกมาอสม. คนธรรมดา สอต.ก็มาสมัครกับเรา มีเกณฑมีอายุไม

เกิน 60 ป สุขภาพดีมีใจที่จะเปนอาสาสมัครไดมั้ย สละเวลาเพื่อสวนรวมหรือเปลา 

เพราะตองอยูเวรปฏิบัติงานให ไมมีคาตอบแทน ....ประกาศทางหอกระจายขาว 

ประชุมชาวบาน เอาวาระภาคีรวมใจเขาไปดวยก็..... เวลาสมัครใหสมัครที่อนามัย 

คัดเลือกเปนอาสาดูจากทํางานสวนรวม สละเวลาทํางานเพื่อคนอื่น สวนรวมหรือเปลา

นี้เปนหลัก มีคนมาสมัคร 6 คน เราก็คัดเลือกคนที่อยูบานทํางานที่ชุมชนได บานผม

เปนสอบต.ทั้ง2 คน หมู 11 ตั้งเปนคณะกรรมการหมูบาน ก็มีผูใหญบาน กรรมการ

ประชาคม 2 คน ผูสูงอายุ2 คน มาเปนประธานในการคัดเลือก เปนตัวแทนของคนใน

หมูบานชวยกันคัดเลือก ...” 

สัมภาษณ ลําพรรณ พิมพบลูย ผูใหญบาน หมู 11, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ผมเองก็เห็นดวยในเรื่องนี้ แตที่ไดมาเปน อส.นี่คือ หลังจากวันประชุมทางสถานี

อนามัยก็มาชวนวาจะเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูประสบภัน ณ จุดเกิดเหตุไหม เราเอง

ชอบทํางานแบบอาสาสมัครอยูแลว สมัครเลย ไมไดคิดอะไรมาก อีกอยางเราเปน ส.

อบต.ดวย อยากทําใหชาวบานเห็นเปนตัวอยางของการเสียสละ ผมยังไปชวนอีกคน

หนึ่งมาสมัครดวยเลย เขาก็มาสมัครนะ เขาบอกวานาจะเปนประโยชนกับชาวบาน

มาก…”  

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 31 พฤษภาคม 2550 

 
2)  พัฒนาศักยภาพทีมอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ดังนี้ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ มีวัตถุประสงค
เพื่อใหอาสาสมัครฯมีความรูและทักษะในการปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ เกิดมั่นใจในการที่จะปฏิบัติงาน โดยจัดประชุมใน
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วันที่ 16-17 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมแพทยแผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ 
โดยมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  จ.ขอนแกน เปนผูอบรม  

 ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยฉุกเฉิน  โรงพยาบาลเสลภูมิ  มีการจัดทีม
อาสาสมัครของตําบลโพธิ์ทองมาฝกปฏิบัติงาน ในชวงวันสงกานต มีทีม
พยาบาลหนวยฉุกเฉินเปนพี่เล้ียง 

  ผลจากการฝกอบรมทําใหอาสาสมัครฯมีความรูและทักษะในการปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ มั่นใจในการที่จะปฏิบัติงานมากขึ้น และรูสึกมีคุณคา 
 

“…อาสาสมัครพัฒนาศักยภาพอบรม FA การสื่อสาร มีทีมวิทยากรจากสาธารสุขสิริน

ธร เปนทีมที่สอนเกี่ยวกับเวชกิจฉุกเฉิน สรางมาตรฐานในการหลักสูตร FR ใชเวลา

อบรม 16 ชม ถาไมถึง 16 จะไมผานไมไดใบประกาศ มีการทดสอบกอน หลังอบรม มี

การสาธิต ทางทีมวิทยากรใหคะแนน สังเกตการณ ก็จะมีทีมจิตอาสา พนักงาน

โรงพยาบาล รวมเปน 40 คน สถานีอนามัยไปสังเกตการณ หลังจากนั้นสงทีมเขา

ฝกงานในเทศกาลสงกานต ไปทั้งหมด    มีการติดตามอาสาสมัครวาไปปฏิบัติงานจริง

โดยสถานีอนามัย. ผลที่เกิด กลุมอาสาเกิดความรู แตกอนอาจไมรู เลยวาถามี

เหตุการณแบบนี้จะแกไขอยางไร ดูการทํางานจริงเห็นแผลเลือดมา ขนยายผูปวย ให

เห็นของจริงทําจริง  อาสาสมัครรูสึกวามีคุณคาขึ้น รูจักอะไรมากขึ้น ไมใชชวยคนแค

เอามือไปจับ แตทําอยางไรถึงจะชวยคนได เขาภูมิใจ เขามาถามอยูเร่ือยวาเมื่อไรจะ

พรอมใหทํางานไดจริง  ...” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูจัดการโครงการ, 31 พฤษภาคม 2550 
 

“…หลังสมัครเปน อาสาสมัครฯ.ก็ไดไปอบรมกัน 2 วัน ทางโรงพยาบาลเสลภูมิเขาจัด

อบรมให เขาสอนเรื่องการชวยชีวิตเบื้องตน นวดหัวใจ เปาปอด การชวยคนตกน้ํา 

การชวยคนในกรณีไฟไหม การชวยเหลือคนเวลาเกิดอุบัติเหตุ แลวก็ใหไปทดลองฝก

ทํางานดวย ผมไปฝกชวงวันที่ 10 เมษายน 2550 วันนั้นไมมีเรียกเขามาวาใหไปรับ

ผูปวยที่ไหน แตก็มีผูปวยประสบอุบัติเหตุเขามา 3 คน คนหนึ่งมาจากในตัวอําเภอ อีก

คนมาจากหมูบานหางไปประมาณ 12 ก.ม. แตอีกคนหนึ่งเขาอยูหางออกไปมากราว 

20 ก.ม. ทุกคนหารถมาเองกันหมด…” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
  30 พฤษภาคม 2550 
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 ศึกษาดูงาน ทีมอาสาสมัครฯ คณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไท
โพธิ์ทอง และประชาชนไดไปศึกษาดูงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ของ
เทศบาลตําบลกุดหวา  อ.กุฉิณารายณ จ.กาฬสินธุ ในวันที่1พ.ค.2550 เพื่อ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาการดําเนินงาน ซึ่งมีการแบงสมาชิกทีมใน
การศึกษาดูงาน เชน 

• อบต.ศึกษาระบบการจัดสรรงบประมาณ 

• เจาหนาที่สถานีอนามัย  ศึกษาการทํางานของภาคีเครือขายตางๆ 
• อาสาสมัครฯ ศึกษาการปฏิบัติงานของทีมอาสามัครฯ เปนตน  

 
ผลจากการศึกษาดูงาน มีการนําเสนอผลการศึกษาดูงานใหแกสมาชิกและ

ประชาชนที่ไมไดไปในเวทีประชาคม วันที่ 14 พ.ค. 2550 ผลของการประชุมเสนอใหอบต.โพธิ์ทอง
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถ EMS ซึ่งขอสรุปไดนําเขาที่ประชุมของสภาอบต.ในวันที่ 16 

พ.ค.2550 ผลปรากฏวาอบต.โพธิ์ทองเห็นชอบในหลักการ อนุมัติเงิน 587,000บาท เพื่อซื้อรถEMS  
  

“…ศึกษาดูงาน 1 พ.ค. ที่กุดหวา มีทีมอาสาสมัครฯ โรงพยาบาล หนวยกูชีพของรพ 

อบต. ประชาชน 35 คน เราไปดูจะไดมีประสบการณเห็นรูปธรรมเกิดความคิด แนวคิด

ในการมาทํางาน เห็นจริง ตางคนตางเห็น มีตัวแทนประชาชนเขาไปดวย ทีมสอบต. 

จริงๆเปนบุคคลหลายบทบาทในตัว  เราไมไดไปดูรูปแบบ เขาทําอยางไร เราไป

เจาะลึก อบต.ดูการบริหารเงิน อาสาก็ไปดูการปฏิบัติงานของเขา ในสอ.ดูวาภาคอื่นๆ

มีการทํางานอยางไร เราไมไดกอปเรามีแนวทางของเราอยูแลว เราไปดูเราตองมาปรับ 

ถาเราอาสาสมัครแบบนี้จะไหวมั้ย การสื่อสารยังดอยอยูอาจมีการอบรมในการใชวิทยุ

ส่ือสาร ยังไมถูกหลัก ...” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
 

 “…กลับมาเราก็คุยกันเลยในวันที่  14 พ.ค. 2550 ออกมาวาอบต.นาจะชวยสนับสนุน

เงิน พอเราไปดูรูปแบบเขาทําได แตแนวคิดที่วานาจะใหอบต.ชวยงบประมาณเกิด

ตั้งแตประชาคมรอบแรกๆแลว  วันที่  16 พ.ค. 2550 ประชุมสภาอบต. ทั้งคณะ นําส่ิง

ที่ดูมาคุยกันวาเราเห็นอะไร จะนํามาปรับปรุงงานของเราอยางไร …และเสนอใหอบต.

สนับสนุนงบประมาณเรื่องรถ สภาอบต.มีมติวาจะสนับสนุนงบประมาณให...” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
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“…อบต.เอาเงินสะสมของ อบต.มาใหในชวงจัดตั้งนี้ ตอนนี้ทางสภา อบต.ไดรับเร่ืองนี้

ไวแลว และเห็นชอบกับที่ทางสถานีอนามัยเขาเสนอมาวาอยากใหพื้นที่มีหนวยรถ

รับสงผูปวยไปสงที่โรงพยาบาล อนุมัติเงินไป 580,000 บาท เอาไปเปนคาใชจาย

เบื้องตนในการตั้งศูนย ซื้อรถยนตคันหนึ่ง ซื้ออุปกรณส่ือสาร และก็อื่นๆอีก…” 

สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ละอองเอก  ประธานสภา อบต., 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…กลับจากดูงานที่กุดหวา ผูใหญบาน สอบต. กํานัน ผูนําชุมชนตางๆ ซึ่งไดไปศึกษา

ดูงานแลวก็รูสึกประทับใจเพราะเวลาเจ็บไขไมสบายเคาจะมีการชวยเหลือกัน มีรถ

กูภัยชวยเหลือ พอไปดูแลวทุกคนมีความคิดอยากชวยเหลือชุมชน อยากชวยเหลือคน

บาดเจ็บใหไมมคีนเสียชีวิต ตกลงใจรวมมอืรวมใจกัน หางบประมาณเพื่อทํางาน 

ดังนั้นจึงคุยกันวาอยากของบประมาณจากอบต.ที่มีเงนิสะสมสวนนี้ โดยทางอบต.

สนับสนุนไดงบประมาณสวนนี้มา ถือวาเปนการตอบรับจากอบต.โพธิ์ทอง ที่ดี ดังนั้นก็

มีการสนับสนุนเรื่อยมา หลังจากนั้นก็มีการทําผาปารวมใจเพื่อหางบ และตูบริจาค 

เพิ่มอีก...” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

สรุป 
จากที่กลาวมานั้นปฏิบัติการของนวัตกรรมคือ  
1 กระบวนการพัฒนาระบบ EMS ในตําบลโพธิ์ทอง โดยใชเวทีประชาคมนําขอมูลอุบัติเหตุ 

ปญหาการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เขามาเพื่อทําความเขาใจ
และกําหนดเปาหมายรวมกันของภาคีเครือขาย นําสูการจัดทําแผน EMS  

2 กระบวนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุดวย
กระบวนการคนหาและใชทุนทางสังคม พัฒนาศักยภาพดวยการอบรมใหความรูการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ ฝกปฏิบัติงานจริง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
พื้นที่อื่น 
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การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 303 

 

บทที่ 2 เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 

การปฏิบัติการของนวัตกรรม แสดงใหเห็นเปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนใน 3 ประเด็น 
คือ 1) ประชากรเปาหมาย 2) ปญหาสุขภาพในพื้นที่ตําบลโพธิ์ทอง และ 3) ผลลัพธที่เกิดจาก
ปฏิบัติการนวัตกรรม ดังนี้ 

 

1. ประชากรเปาหมาย  
การปฏิบัติการนวัตกรรมครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อ 1) หาคนดูแลที่จุดเกิดเหตุและระหวางนําสง

โรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงและความพิการที่จะเกิดขึ้น 2) หารถเพื่อรับสงผูปวย ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองปญหาและความตองการดานสุขภาพในพื้นที่ โดยนวัตกรรมครั้งนี้มีกลุมเปาหมายที่
สําคัญคือ  1) กลุมผูปวยอุบัติเหตุ  ฉุกเฉิน  ผูสูงอายุ  และกลุมผูดอยโอกาส 2) กลุม

อาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และ3) ภาคีเครือขายทํางาน ดังนี้ 
1.1) กลุมผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผูสูงอายุ และกลุมผูดอยโอกาส จากการวิเคราะห

โครงการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการสัมภาษณผูเกี่ยวของ เห็นวากลุมผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
ผูสูงอายุ และกลุมผูดอยโอกาส เปนกลุมเปาหมายหลักของการปฏิบัติการ เพื่อจัดการปญหาสําคัญ 
คือ 1) การเดินทางเพื่อรับบริการสุขภาพในกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2) ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพจากการหารถสงผูปวย การจายคาจางรถในราคาแพง ถูกปฏิเสธเนื่องจากกลัวผูปวย
เสียชีวิตในรถ หรือเกิดภาวะแทรกซอนจากอาการของโรคทําใหตองใชระยะในการรักษานาน   
เปนตน 
 

“...กรณีฉุกเฉินมีหลายอยาง คลอดลูกก็ถือเปนเรื่องฉุกเฉิน ช็อกจากเบาหวาน ปวดหัว

จากความดันโลหิตสูง ตกตนไมแขนหักขาหัก อะไรเขาตา กินยาพิษ ควายขวิด วัวชน 

ผมวาเปนเรื่องฉุกเฉินหมด คืออะไรก็ตามที่ตองชวยเรงดวนนั่นแหละคือฉุกเฉิน…คิด

วาชาวบานจะไดประโยชนจากการดําเนินโครงการคือ ชาวบานจะไดรับการดูแล

ทันทวงที ที่ไมสมควรตายก็จะไมตาย ที่ไมสมควรจะเปนอัมพาตก็จะไมเปน อีกอยาง

คือ การทําแบบนี้จะไมเกิดคาใชจายกับชาวบานเลยเพราะ อบต.เปนเจาภาพหลักใน

การดําเนินการ…” 

 สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 
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 “…… การที่มีโครงการ ประชาชนในพื้นที่ไดเขาถึงบริการ คุณภาพชีวิตนาจะดีขึ้นใน

ระดับหนึ่ง ถามีมีปญหาก็ไดใช ไมตองดิ้นรนหารถ….” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
 

“….อยางที่หมูบานนี้นะครับ เคยมีผูปวยทองจะคลอดลูก หารถไปโรงพยาบาลไมทัน 

คลอดลูกไมได ถึงตายเลยก็มี นี่ถาหากมีรถเปนของตําบลเองก็จะชวยไดมาก สะดวก

มากขึ้น เพราะตําบลนี้มันไกลจากโรงพยาบาลหลายกิโล….” 

สัมภาษณ สมาชิก อบต.หมู 5, 31 พฤษภาคม 2550 
 
 

“….ผมวาส่ิงที่เราทํานี่เปนการทําเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน….” 

สัมภาษณ นายปรัชญา เวชสวัสดิ์ รองนายก อบต., 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…..การชวยเหลือจากโครงการไมเฉพาะแคคนที่ประสบอุบัติเหตุ ตองการจะชวยคนที่

เจ็บปวยฉุกเฉินอื่นๆดวย เชน คนแกที่อยูกับหลาน เมื่อเจ็บปวยแลวไมมีคนพาไป

โรงพยาบาล คนยากจน ดอยโอกาส คนที่ปวดทองจะคลอดลูก คนตกน้ํา เจ็บปวย

อื่นๆ ที่มีอาการฉุกเฉินอื่นๆก็ใชบริการได.....”  

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“…..ฉุกเฉิน ก็ลมชัก เบาหวาน ความดัน หืดก็ฉุกเฉิน เกณฑวาฉุกเฉินจริงหรือไม เชน

อุบัติเหตุรถมอเตอรไซดลม เบาหวานขึ้น ความดันสูง ตองใชหนวยกูชีพดวน เมื่อมี

หนวยกูชีพผูดอยโอกาสไมมีใครดูแลเจ็บปวยเราก็ดูแลให พวกพิการก็ใหการดูแลรูสึกดี

ภูมิใจถาเราทําได อยูในชุมชนของเรา เรามีรถกูชีพเกิดขึ้น….” 

สัมภาษณ นายลําพรรณ พิมพบูลย ผูใหญบาน หมู 11, 31 พฤษภาคม 2550 
 

1.2) กลุมอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เปนกลุมเปาหมายที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีการอบรมใหความรู ศึกษาดู
งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่เทศบาลกุดหวา อ.กุฉิณารายณ จ.กาฬสินธ และฝกปฏิบัติงาน
จริงที่ตึกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสลภูมิ ทํากลุมอาสาสมัครฯ มีความรู เกิดทักษะ มั่นใจในการ
ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ 

 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 305 

 

“…อาสาสมัครไดไปอบรมกัน 2 วัน ทางโรงพยาบาลเสลภูมิเขาจัดอบรมให สอนเรื่อง

การชวยชีวิตเบื้องตน นวดหัวใจ เปาปอด การชวยคนจมน้ํา การชวยคนในกรณีไฟไหม 

การชวยเหลือคนเวลาเกิดอุบัติเหตุ แลวก็ใหไปทดลองฝกทํางานที่โรงพยาบาลดวย…”  

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“…อาสาสมัครมีการพัฒนาศักยภาพวันที่ 16-17 มีนาคม 50 อบรมเร่ืองการปฐม

พยาบาลเบื้องตน การสื่อสาร มีทีมวิทยากรจากสาธารสุขสิรินธร เปนทีมที่สอน

เกี่ยวกับเวชกิจฉุกเฉิน มีการทดสอบกอน หลังอบรม มีการสาธิต ทางทีมวิทยากรเปน

ผูใหคะแนน หลังจากนั้นสงทีมเขาฝกงานที่หนวยฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเทศกาลสง

กานต  มีการติดตามอาสาสมัครวาไปปฏิบัติงานจริงโดยสถานีอนามัย ...ผลท่ีเกิด 

กลุมอาสาเกิดความรู แตกอนอาจไมรูเลยวาถามีเหตุการณแบบนี้จะแกไขอยางไร ดู

การทํางานจริงเห็นแผลเลือดมา ขนยายผูปวย ใหเห็นของจริงทําจริง  อาสาสมัครรูสึก

วามีคุณคาขึ้น รูจักอะไรมากขึ้น ไมใชชวยคนแคเอามือไปจับ แตทําอยางไรถึงจะชวย

คนได เขาภูมิใจ เขามาถามอยูเร่ือยวาเมื่อไรจะพรอมใหทํางานไดจริง  ...” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูรับผิดชอบโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ทีมอาสาสมัคร คณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง และ

ประชาชนไดไปศึกษาดูงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลกุดหวา 

อ.กุฉิณารายณ  จ.กาฬสินธ ในวันที่1พ.ค.2550 เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษา

การดําเนินงาน มีการแบงสมาชิกทีมในการศึกษาดูงาน เชน อบต.ศึกษาเรื่องระบบ

การจัดสรรงบประมาณ จนท.สถานีอนามัยศึกษาในสวนการทํางานของภาคีเครือขาย

ตางๆ อาสาสมัครศึกษาการปฏิบัติงานของทีมอาสามัครฯ เปนตน….” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
 

1.3) ภาคีเครือขายทํางาน เชน โรงพยาบาลเสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบล องคกรชุมชน 
และประชาชน เปนตน ทั้งนี้พบวาการปฏิบัติการของนวัตกรรม ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ขององคกรและภาคีตางๆ ในฐานะที่เปนผูหนุนเสริม และเปนเครือขายในการดูแลสุขภาพชุมชน เห็น
ถึงการนําทุนทางสังคมที่มีอยูมาใชในการทํางาน โดยมีเปาหมายเดียวกันคือทําใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับการดูแลและสงตอโรงพยาบาลเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่รวดเร็วและปลอดภัย เห็นได
จากกระบวนการทําเวทีประชาคมทั้งในระดับตําบลและหมูบานทุกองคกรและภาคีไดรวมกันระดม



 

 
กรณีศึกษา 306 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

สมองเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการนวัตกรรมโดยมีการจัดสรรภารกิจและบทบาทผูที่
เกี่ยวของ 

 

“…เรามีการคัดเลือกกันวาใครจะเปนคณะกรรมการ โดยมีการประชาคมรวมกัน แลว

ขึ้นกระดานในวันที่ 9 ก.พ. จัดสรรหนาที่ของแตละกรรมการ …การรวมองคกรและ

ภาคี แนวคิดที่เราเอาคนตางๆมารวมทํางานก็คือทุกคนควรมีหนาที่ในการดูแลคนใน

พื้นที่ของตนเอง ถาทุกคนชวยกันจะเกิดความยั่งยืน เรามองที่ยั่งยืนเปนหลัก เราไม

ตองการใหคนใดคนหนึ่งเปนเจาภาพ….ถาจะใหอบต.ชวยหมด ก็ไมมีความรูสึกเปน

เจาของ การมีสวนรวม เราไมอยากทําเราไมอยากใหองคกรรัฐทําใหหมด....” 

สนทนากลุม  เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ทอง, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“… เราตองการเอาภาคีเครือขายมารวมทํางานมีศูนยกลางในชุมชนในเชิงโครงสรางมี

นายกอบต. เปนประธาน มีโรงพยาบาล อบต. กํานัน ผูใหญบาน สามภาคีทํางาน 

อบต.ใหงบประมาณ โรงพยาบาล ดีไซดระบบ และคณะกรรมการควรมาตามภาคี

ที่มามีสวนรวมกัน โรงพยาบาลตองมีบทบาทในการอบรม และ ออกแบบกระบวนการ

ทํางาน มีกรรมการในชุดตางๆ ตัวแทนภาคประชาชนตองเขามา….” 

สัมภาษณ ผูอํานวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“….อบต.เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ ถาเอางานนี้มาไวที่ อบต. ให อบต.

รับผิดชอบจะชวยใหสามารถจัดการงบประมาณไดอยางตอเนื่อง เพราะจะเกี่ยวของ

สองสวนคือ การดูแลอุปกรณ เครื่องมือตางๆ กับคาตอบแทนหรือคาดําเนินการ ผมวา

เอามาไวอยางนี้ดีแลว ชาวบานก็สามารถมีสวนรวมได อยางชวยลงขัน แตที่คุยกันคือ

อยากทําใหชาวบานเห็นผลการดําเนินการกอนวาทําไดและเปนประโยชนจริง…” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“…..มีอบต. สถานีอนามัย โรงพยาบาล ประชาชน เราคุยกับกํานัน ผูใหญบาน ตอน

แรกเราไมคิดถึงอบต. เอารถอาสาสมัครเราทําได แตมันไมมีความยั่งยืน ไมอยากทํา

แบบไฟไหมฟาง เราก็เอาเรื่องมาคุยกับอบต. ไมรูวาจะออกมาในรูปแบบนี้ อบต.อยาก

ทํา ก็เลยมาเริ่มใหม….” 

สนทนากลุม เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ทอง, 30 พฤษภาคม 2550 
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“……ถาภาครัฐ  อบต. เปนหลักวัสดุอุปกรณ ฝายงบประมาณ  การจัดหา การดูแล

ทําใหเกิดตอเนื่อง ฝายประชาสัมพันธ ชี้แจงใหคนตระหนัก ประกอบดวยทุกภาคสวน

มีทั้ งครู ทุกภาคสวน ทางสถานีอนามัยมีบทบาททุกเรื่องทั้ งงบประมาณก็ดู 

ประชาสัมพันธ ประสานงานกับทุกหนวยงาน การพัฒนาบุคลากรทั้งอาสาสมัคร 

เจาหนาที่เปนพี่เล้ียงตองมีการเตรียมตัวเหมือนกัน ในสวนประชาชนก็นาจะเปนมีจิต

อาสามีสวนรวมในการดูแลศูนยเชน การบริจาค การแสดงความคิดเห็น มีบทบาทที่จะ

กําหนดทิศทางการเปนไปของกองทุน….” 

สนทนากลุม เจาหนาที่สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ทอง, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…..ระยะนี้ไดมีการตั้งกลุม มีประธาน มีอนุกรรมการที่รับผิดชอบแตละฝายในการ

รวมกันทํางาน ทุกคนพรอมและยินดีเขามารวมกันทํางานเพื่อประชาชนโดยตรง ทาง 

สอ. และโรงพยาบาล เขามาถามวาสนใจที่จะทําเรื่องนี้ไหม มีงบประมาณสนับสนุน

หรือเปลา ทางนี้ก็พรอมที่ทํา อบต.ก็สนับสนุนเรื่องงบประมาณประมาณซื้อรถและ

อุปกรณที่จะใชสงผูปวยให ราคาประมาณหาแสนกวาบาท….” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

2.  ปญหาสุขภาพในพื้นที่ตําบลโพธิ์ทอง  
จากการสังเคราะหพบประเด็นปญหาและความตองการการดูแลประชาชนในตําบลโพธิ์ทอง 

มีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 2 ประการ คือ  
2.1) การเขาถึงบริการสุขภาพ ประชาชนในตําบลโพธิ์ทองไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ

อยางรวดเร็วและปลอดภัย เนื่องจาก 

1) ไมมีผูดูแลที่มีศักยภาพและขาดอุปกรณชวยเหลือผูปวย เนื่องจากจํานวน
บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ไมเพียงพอ ขาดผูชวยเหลือที่ผานการอบรมการชวยเหลือ
เบื้องตน ขาดอุปกรณในการชวยเหลือผูปวย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหวางการ
สงตอไปโรงพยาบาลจึงชวยเทาที่จะสามารถทําได บางกรณีผูปวยถูกนําสงโดยญาติ ไมไดรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการบาดเจ็บ เชน เสียเลือด 
พิการ เปนตน  

 

“…ทํางานที่ER ตลอด เห็นสภาพปญหาของผูปวย บางคนมาดวยอุบัติเหตุ แขนหัก

กระดูกโผลออกมา นั่งรถรับจางมาโรงพยาบาล ตกเลือดมาก็มี บางคนมีกระดูกสัน
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หลังหัก ดูแลที่จุดเกิดเหตุไมดี ยกใสรถมาโดยไมระวัง ก็ทําใหผูปวยมีอาการหนักขึ้น 

เปนแบบนี้บอยมาก บางครั้ งผูปวยอยู ไกลจากโรงพยาบาลมาก  เวลาจะมา

โรงพยาบาลที่หนึ่งก็ลําบาก มาถึงก็อาการแยแลว ชวยไมทันก็มี...”  

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูรับผิดชอบโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

 “…มีคนปวดทองจะคลอดลูก ก็ใชรถของผูใหญบานไปสงที่โรงพยาบาล แตมีปญหา

ระหวางทางเด็กจะคลอดแลว คนพาไปไมมีใครที่จะชวยดูแลได…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

 “…ตอนนั้นกอนสงกรานต แมก็มีโรคประจําตัวอยูแลวเปนโรคหอบหืดและโรคหัวใจ 

ประมาณตีหนึ่งนี่แหละครับมันกึกๆๆขึ้นคอ หายใจไมออกเลย เลยไปสงอนามัย 

อนามัยก็พนยา อนามัยไมมีรถโรงพยาบาลก็เลยให ไปหาเหมา สงโรงพยาบาลเส 

(เสลภูมิ) แมก็นอนอยูในรถกับนา นารองวา เร็วๆหนอยแมใกลจะหมดแลว มันขึ้นจะ

ถึงคอแลว แกก็อาเจียนออกมา…” 

สัมภาษณ นายบุญลวน  มาโยธา ประชาชน ม.6., 31 พฤษภาคม 2550 
  

“…ระบบของการดูแล ณ ที่เกิดเหตุ บุคลากรตองมีความรูความเชี่ยวชาญ ไปแลว 

80% ในการชวย ตอมาก็เครื่องมือพรอมทุกอยาง เชน ออกซิเจน สถานีอนามัยเรามี

แคลูกสูบยาง อยางเฝอกชั่วคราวก็ใชไมพันผากอสแทน อยากมีรถจะไดมีอุปกรณครบ 

ถามีตรงนี้เราก็สบาย แมแตเราเองยังคิดวาถาตัวเองเปนอะไรไปมันจะชวยเราได อยาง

นี้ประชาชนก็ตองดีใจเหมือนเรา...” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
 

2) ขาดรถนําสงผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากในพื้นที่ไมมีรถเพื่อบริการสงตอ
ผูปวยไปโรงพยาบาล เมื่อมีอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงตองเสียเวลาในการหารถนําสง เสีย
คาใชจายสูงประมาณ 300-500บาท ตอเที่ยว ในบางครั้งถูกปฏิเสธเนื่องจากกลัวผูปวยเสียชีวิตในรถ 
เปนตน 
 

“...เพราะวาชุมชนมันหางไกลจากตัวโรงพยาบาล 30 กม.ถาไปสงคนไขในเมือง ถาเกิด

ฉุกเฉินขึ้นเกิดอุบัติเหตุยังไมรอด...ถาเกิดอุบัติเหตุกลางคืนเคยเหมาสวนตัวบางทีก็

เหมายากและประสบการณในการชวยคนปวยก็ไมรู อาจจะตายกอน ที่หมูบานมีทาง

โคง เวลามีอุบัติเหตุผมบอกใหเอาคนนี้ไปกอนเดี๋ยวมันจะตาย มันไมมีเลือดออกแลว
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มันก็ตายจริง ๆ กวาจะมาถึง มันอยูไกลเหลือเกิน ......เวลาเทศกาลตางๆ ไมมีรถสง

คนที่ประสบอุบัติเหตุ แมจะเปนเรื่องฉุกเฉิน ดวน จะเสียชีวิตกลางทางยังไปไมถึง

โรงพยาบาลเลย เปนแบบนี้บอย มีปญหามาตั้งแตป 2535 ที่มีการสรางถนนลูกรัง 

บางคนยังไมควรตายก็ตองตาย รอรถมารับ เลือดตามถนนแหงไปหมด รถยังมาไมถึง

เลย ทนบาดแผลไมไหว...”                     

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

 “….ปที่แลวมฟีาฝาลูกเขย และวัว วัวตาย 2ตัว ลูกเขยเจ็บ หารถเปนชั่วโมง รถอื่น ๆก็

ไปทํางานกัน นานมากกวาจะไปสงโรงพยาบาลหายากทั้งรถทั้งคนขับ….บานเราหาง

อําเภอ 30 กม. ไมมีรถประจําทางชาวบานก็ชวยกันเอง ขี่รถมอเตอรไซด จางรถยนต  

300-500 บาท ไปโรงพยาบาลก็มี คนแกก็ขึ้นรถ สอบต. เอาคาน้ํามัน 10-20 บาทก็มี 

…...” 
สัมภาษณ นายลําพรรณ พิมพบูลย ผูใหญบาน หมู 11, 31 พฤษภาคม 2550 

 

“…..ถึงมีเงินก็จางยากเหมือนกัน เพราะเขาก็ไมอยากใหตายใสรถเขา เขาถือ  บางทีก็

ตองปลอยใหตาย อยางอุบัติเหตุตรงสี่แยกกลางบาน สวนมากก็จะรอรถตํารวจ เพราะ

ไมคอยมีใครอยากเขาไปยุงเกี่ยว เดี๋ยวจะโดนหาวาเปนคนชนอะไรทํานองนั้น หรือไมก็

ตองไปขึ้นโรงขึ้นศาล เสียเวลาทํามาหากิน….” 

สัมภาษณผูใหญบาน หมู 5, 31 พฤษภาคม 2550 
 

 “…..อุบัติเหตุสวนมากเกิดจากมอเตอรไซค เมาแลวขับ เปนชวงเทศกาลของทุกป 

สงกรานต ตรุษจีน ปใหม ที่เด็กวัยรุนกลับมาจากทํางานที่กรุงเทพ ไมวาจะปองกัน

อุบัติเหตุอยางไร ก็เอาไมอยู เพราะอุบัติเหตุเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา….บางครั้ง

เจอคนบาดเจ็บก็ไมอยากชวย เพราะมองดูเหมือนตายแลว หรือวาถาชวยไประหวาง

เดินทางตองตายกลางทางอยูบนรถแนๆ กลัวคนตายในรถ กลัวผีหลอก กลัวอีกหลาย

อยางตามที่เขาพูดกัน คนอีสาน ถารถคันไหนมีคนตายคารถ เขาเรียกวา “ ซวย ”  ทาง

ก็ไกลกวาจะถึงโรงพยาบาล โอกาสตายกลางทางสูง….” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 
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3) ผูดอยโอกาสเสียคาใชจายในการเดินทางไปโรงพยาบาลสูง เนื่องจากตําบล
โพธิ์ทองไมมีรถสงผูปวย ระยะทางไกลจากโรงพยาบาล ทําใหผูพิการ ผูสูงอายุ หรือประชาชนที่ไมมี
กําลังทรัพย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ตองประสบความยากลําบากในการหารถและเสียคาใชจายสูง  

 

“….เวลาเจ็บปวยฉุกเฉินชาวบานใชเหมารถไป ตองเสียเงินเอง บางคนไมมีเงินก็

ลําบาก ไมมีรถไป หรือไมก็เปนการชวยเหลือกันระหวางเพื่อนบาน ราคารถตอน

กลางวัน 200 (บาท)ไปเส(เสลภูมิ)  กลางคืนก็ 400 อยูดี…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 
 ‘”…คาเหมารถไปโรงพยาบาลอยูระหวาง 500-1,000 บาท กลางคืนจะแพงกวานี้อีก 

คนไมมีเงิน คนจน ก็หมดทางไปโรงพยาบาล…”  

สัมภาษณ นายบุญเรือง ศรีชนะ รองนายกอบต., 30 พฤษภาคม 2550 
 

2.2) รูปแบบการดูแลสุขภาพที่มีอยูในพื้นที่ พบวามี  
1) ระบบEMSของโรงพยาบาลเลสภูมิ ใหบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินในรัศมี 15 

กิโลเมตร แตสถิติการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดในชุมชนที่หางไกล ดังนั้นกวาที่รถ EMS จะถึง ณ จุด
เกิดเหตุ ผูปวยบางรายมีอาการหนัก บางครั้งใหการชวยเหลือไมทันการ จึงเกิดขอตกลงของ
คณะกรรมการบริหาร CUP ใหสถานีอนามัยเปนผูดูแลผูปวย ณ จุดเกิดเหตุเบื้องตน และใหโทรศัพท
ประสานกับหนวยแพทยฉุกเฉินเพื่อสงรถ EMS เพื่อรับผูปวยตอ  
 

“…หมูบาน/ตําบลในอําเภอนี้จึงอยูหางจากโรงพยาบาลมาก ที่ไกลสุดนาจะไมนอย

กวาส่ีสิบกิโลเมตร อยางตําบลที่เราไปนํารองทําโครงการครั้งนี้ก็อยูหางประมาณ 36 

กิโลเมตร เราก็เลยมีปญหาในการไปรับผูบาดเจ็บหรือผูปวยที่จุดเกิดเหตุ ก็คุยกันใน

คณะกรรมการบริหาร CUP วาจะทํายังไง ก็มีแนวคิดวางั้นเจอกันครึ่งทาง 

โรงพยาบาลจะสงรถไปรอรับผูปวยหางจากโรงพยาบาลไมเกิน 15-20 กิโลเมตร 

แกปญหากันแบบนี้ไปกอน…” 

สัมภาษณผูอํานวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

 
“…ป 47 โรงพยาบาลเสลภูมิมีการตั้งศูนยกูชีพ  รับผูปวยฉุกเฉินในเขตรอบๆ

โรงพยาบาลไมเกิน 15 กม.เพราะเรายังไมพรอม ยังไมมีบุคลากร รถก็ใชรถสงตอ



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 311 

 

ผูปวยไมมีอะไรพรอมสักอยาง เราเลยยังไมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ 

เพราะถาโทรมาเราไปรับไมได โรงพยาบาลก็เสียชื่อ และรูสึกไมดีถาเขาตองการให

ออกไปชวยแตเราออกไปไมไดเพราะไมมีรถ...” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูรับผิดชอบโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ถาเปนกรณีฉุกเฉิน เกิดขึ้น ทางสถานีอนามัยขอความชวยเหลือ และดําเนินการสง

ผูปวยที่ทาราด รถ EMS ของโรงพยาบาลก็มารับตอ มี case หนึ่งรถน้ํามันหมด ก็หา

น้ํามันเติมอีกวุนวาย พอดีน้ํามันเปนจุดสงตอพอดี ทางเรามีปญหาในการหารถ รถหา

อยากก็สงไป รถไปไมต่ํากวา 300 บาท……บางครั้งก็โทรไปปรึกษา ประมาณ 3 ป แต

กอนเขียนใบสงตอผูปวยไป กระดาษแผนเล็กๆไปก็มี ตั้งแตมีระบบโทรการชวยเหลือก็

ดีขึ้น ถามีรถก็จะดีอีกระดับหนึ่งขึ้นไป…” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา , 31 พฤษภาคม 2550 
 

 “...สวนบริการรถของ 1669 ก็ไมสะดวกใช เพราะอยูที่เสลภูมิ กวารถจะมาถึงคนเจ็บก็

ตายกอน ...” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 
2) เมื่อมีผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ไดรับการดูแลเทาที่จะสามารถทําได เมื่อมี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน จะใชวิธีการจัดการของแตบุคคลตามอัตภาพ หรือชวยเหลือกันในชุมชนเพื่อนําสง
โรงพยาบาล ถึงแมวาตําบลโพธิ์ทองสามารถใชบริการของสถานีอนามัยบานบานหนองฟาและสถานี
อนามัยนาโพธิ์ แตก็มีขอจํากัดเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร รถนําสงผูปวยและอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวย เมื่อมีผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเกิดขึ้นจะชวยเหลือเทาที่จะสามารถทําได เปนตน 

 

“...การปฏิบัติงานของสถานีอนามัย มีปญหาที่วา เวลามีผูปวยฉุกเฉิน มีบุคลากรนอย 

นอกเวลามี 1คน เวลามีเหตุฉุกเฉิน เราทําสองอยางไมได พรอมๆกัน รถนี้คือปญหา   

ถาไมมีก็ตองรถของเจาหนาที่  หาไมไดก็ตองหาจากเพื่อนบาน อยางกรณียายนาง

(นามสมมุติ)  ลูกพามาสถานีอนามัยบอกวาแมโดนแมงดาตอย มาถึงบอกวาตาลาย 

ปวดอึด  ตอนนั้นคนงานยังไมลงไป ชวยอุมไปปมหัวใจ ปมอยู 2-3 นาที ก็ดีขึ้น ใหลูก

ไปเรียกรถ ลูกก็ทําอะไรไมถูก คนงานก็ไมรูเร่ือง ก็ดูเฉยๆ กวาจะไปตามรถได ชั่วโมง

กวาๆ ก็ให Dexa CPM ฉีดเขามกลามเนื้อใหน้ําเกลือ เราชวยไดทันทีอยู มีกรณีแบบนี้



 

 
กรณีศึกษา 312 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

เกิดขึ้นบอย...…กรณีน.ส. นอย (นามสมมุติ) หอบมา 2-3 ชม มาถึงเขียวแลว จะพนก็

ไมได นอนไมไดอึดอัดตลอด ให Dexa มีกรอบใหไดแคนี้ วัดความดันโลหิต ไมไดดิ้น

ตลอด ให adrenaline ดีขึ้น หนาวสั่นอีก เปดเสนใหน้ําเกลือ ตามรถนี้ซินานมาก ใช

เวลารอไมถึงชม.เขาเหนื่อยมากๆ ……สถานีอนามัยนาโพธิ์ก็คลายๆกัน เรามีปญหา

การเดินทาง เราหางไกล ไมมีรถ มีปญหาในการสง ขอจํากัดคือบุคลากรนอย มี 

พยาบาล 2คน อีกคนหนึ่งทํางานบริหาร อีกคนตรวจรักษา ผูปวยก็เยอะมากเวลามี

ฉุกเฉินมาวิ่งกันวุนวายทั้งหมอทั้งญาติ...” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา, 31 พฤษภาคม 2550 
 

“…แมเลาใหผมฟงวา วันนั้นผมขับจักรยานออกมาจากซอย กําลังจะขึ้นมาบังเอิญวา

บริเวณนั้น มีรถบัสจอดบังเสนทางอยูจึงมองไมเห็นวากําลังมีรถมอเตอรไซดวิ่งมา

อยางเร็ว รถมอเตอรไซดจึงชนอยางแรง ผมถูกชนตัวลอยกระเด็นไปตกหางจากจุดชน

ถึง 10 เมตร สลบหมดสติ  เลือดทวมตัว  พอไดอุมผมขึ้นมอเตอรไซดไปสงสถานี

อนามัย ทางอนามัยทําแผลใหและตองสงตอ ตองหารถเพื่อไปสงอีก…” 

สัมภาษณ ด.ช.วุฒิชัย แกวพอง ผูมีประสบการณการเกิดอุบัตเิหต,ุ 
 31 พฤษภาคม 2550 

 

3) การจัดหารถสงผูปวยไปโรงพยาบาล จัดหาโดยญาติ เนื่องจากตําบลโพธิ์
ทองไมมีรถสําหรับสงผูปวยเมื่อมีอุบัติเหตุ ฉุกเฉินเกิดขึ้น ทําใหเปนหนาที่ของญาติหรือผูพบเห็น
เหตุการณตองจัดหารถสงผูปวยเอง  

 

“…ยายเดินจะไปเลนกับเพื่อนบาน  มีเด็กมัธยม ป 1 ขับรถมอเตอรไซดวิ่งเขามาชน

อยางแรง ยายตุนกระเด็นไปไกล ฟุบกองกับพื้น สลบไป ชาวบานที่เห็นเหตุการณรอง

ตะโกนบอกลูกซึ่งนั่งผิงไฟคลายหนาวอยูวา “แมถูกรถชน” ลูกเขยวิ่งเขามาชวย เขยา

เรียกชื่อยาย เขยาอยูสามครั้งยายจึงไดสติขึ้นมา  แลวรีบพาไปสงสถานีอนามัย 

อนามัยประเมินอาการแลวก็ใหไปรักษาตอโรงพยาบาล ลูกยายไดไปเหมารถไปสงที่

โรงพยาบาล โชคดีที่เปนชวงเวลาเชา จึงยังหารถได ยายไปถึงโรงพยาบาล แพทย

วินิจฉัยวากระดูกสะโพกหัก…”   

สัมภาษณ คุณยายตุน อินไพล ผูมีประสบการณการเกิดอุบัตเิหต,ุ 
 31 พฤษภาคม 2550 

 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 313 

 

“…เวลาเจ็บปวยฉุกเฉินชาวบานใชเหมารถไป ตองเสียเงินเอง บางคนไมมีเงินก็

ลําบาก ไมมีรถไป หรือไมก็เปนการชวยเหลือกันระหวางเพื่อนบาน…” 

“…ผมก็มีประสบการณ คือผมเปนโรคไต ไตวายเฉียบพลัน ประมาณตี 4-5คุณหมอ

อนามัย ก็แนะนําใหไปหาหมอที่โรงพยาบาล ผมก็เลยไปจางรถพาไปหาหมอที่

โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลนายแพทยหาญ เพราะมันเร็วดี ยอมเสียเงิน ถา

สมมติวา รถเสียรถยางแตก ก็แยตําบลเรานาจะมีรถที่พรอม…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

ผลลัพธที่เกิดจากปฏิบัติการนวัตกรรม จากสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
และกลุมผูดอยโอกาสไมไดรับการดูแลอยางทันเวลา คือ 1) ไมมีรถสวนกลางนําสงผูปวยไป
โรงพยาบาล 2) การไมมีผูดูแล ณ จุดเกิดเหตุขณะสงโรงพยาบาล การจัดการของนวัตกรรมนี้ทําให
เกิด1)กลุมผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผูสูงอายุ และกลุมผูดอยโอกาส สามารถเขาถึงบริการทางสุขภาพ
อยางรวดเร็วและปลอดภัย จากการที่มีการจัดหารถพรอมอุปกรณชวยชีวิตที่ทันสมัย และมี
อาสาสมัครที่มีศักยภาพดูแล ณ จุดเกิดเหตุ และขณะนําสงโรงพยาบาล  2) กลุมอาสาสมัคร ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ ศึกษาดูงาน และฝกทักษะการ
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ทําใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น  3) องคกรและภาคี
เครือขาย รวมเปนเจาภาพในการทํางานตามภารกิจของแตละองคกร เชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน หลอเล้ียงเพื่อใหระบบดําเนินการตอไปได โดยการ
จัดสรรงบประมาณ คาตอบแทนการปฏิบัติงานอาสาสมัคร 

การปฏิบัติการจะสามารถแกปญหาการไดรับการดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทําใหศูนย
ปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จําเปนตองมี 1) บุคลากรที่เปน
ผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานในแตละสวน  2) งบประมาณในการปฏิบัติงาน  3) การพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครอยางตอเนื่อง  โดยมีกลไกที่ใชคือ1) มีคณะอนุกรรมการฯที่ประกอบดวย
บุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของ 2) เจาหนาที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในศูนยทุกวัน 3) จัดสวัสดิการให
อาสาสมัครฯ และ 4) จัดหางบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยมีอบต.เปนเจาภาพหลัก 
เปนตน 

 
 
 
     



 

 
กรณีศึกษา 314 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“…ความคิดเห็นหากมีโครงการ: ก็ดีจะไดชวยเหลือคนเจ็บปวย คนยากจนมันเยอะ 

ไมไดเสียมาก เสียก็เสียนอยก็ยังดี บางคนก็ไมมีเลย…”  

สัมภาษณ ด.ช.วุฒิชัย แกวพอง ผูมีประสบการณการเกิดอุบัตเิหต,ุ  
31 พฤษภาคม 2550 

 
“…หลังจากกลับจากดูงานที่กุดหวา ผูใหญบาน สอบต. กํานัน ผูนําชุมชนตางๆ ซึ่งได

ไปศึกษาดูงานแลวก็รูสึกประทับใจเพราะเวลาเจ็บไขไมสบายเคาจะมีการชวยเหลือกัน 

มีรถกูภัยชวยเหลือ พอไปดูแลวทุกคนมีความคิดอยากชวยเหลือชุมชน อยากชวยเหลอื

คนบาดเจ็บใหไมมีคนเสียชีวิต ตกลงใจรวมมือรวมใจกัน หางบประมาณเพื่อทํางาน 

ดังนั้นจึงคุยกันวาอยากของบประมาณจากอบต.ที่มีเงินสะสมสวนนี้ อบต.ตกลงใหมี

งบประมาณสวนนี้มาทํา ถือวาเปนการตอบรับจาก อบต.โพธิ์ทอง ที่ดี ดังนั้นก็มีการ

สนับสนุนเรื่อยมา หลังจากนั้นก็มีการทําผาปารวมใจเพื่อหางบ และตูบริจาค เพิ่มอีก

…”  
“…ผอ.โรงพยาบาลเสลภูมิ ไดนัดประชุมเพื่อชี้แจงหนาที่ในการชวยพัฒนาพื้นที่ เพราะ

โรงพยาบาลกับอนามัยในพื้นที่มีความหางไกลกัน ผูที่เขาประชุมก็เห็นดวย จึงจัดตั้ง

คณะกรรมการขึ้ นมาเปนภาคี  คณะกรรมการในโครงการนี้ประกอบดวย 

คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา คณะกรรมการงบประมาณมีหนาที่

ในการจัดหา และจัดสรร พิจารณางบประมาณสวนใหญประกอบดวยสอบต. 

คณะกรรมการประชาสัมพันธประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน อสม. ทีมโรงพยาบาล

ทําหนาที่แจงขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการ EMS ตําบลใหประชาชนทราบ 

รวมทั้งการฝกอบรมใหความรู คณะกรรมการติดตามประเมินผล ประกอบดวยครูใน

โรงเรียน เจาหนาที่สถานีอนามัย ทําหนาที่ในการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ 

และเจาหนาที่เหรัญญิกทําหนาที่เกี่ยวกับการใชจายเงิน…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 
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สรุป 
เปาหมายของการดูแลของนวัตกรรม  คือ 1) กลุมผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ผูสูงอายุ และกลุม

ผูดอยโอกาส 2) กลุมอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และ3) ภาคีเครือขายทํางาน 
โดยกระบวนการสรางเปาหมายรวมในการระดมสมองผูที่ เกี่ยวของใชเวทีประชาคม  เปน
กระบวนการหลัก 
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นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 
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บทที่ 3 รูปธรรม การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน 
 
นวัตกรรม ”การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” สะทอนการปฏิบัติการเพื่อให

เกิดระบบ EMS ในตําบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด สะทอนรูปธรรมของการพัฒนาการดูแล
สุขภาพชุมชนตามปญหาที่พบในพื้นที่ดังนี้ 

 

1. การสรางการเขาถึงบริการสุขภาพอยางรวดเร็วและปลอดภัย 
ดวยสภาพทางกายภาพของพื้นที่ที่อยูไกลจากโรงพยาบาล ระบบการสงตอที่มีอยูไมสามารถ

จัดการได ระบบ EMS ของโรงพยาบาลเสลภูมิไมเพียงพอ สถานีอนามัยมีขอจํากัดในการใหบริการ
เนื่องจากขาดบุคลากร อุปกรณ รถสําหรับสงผูปวย การจัดหารถเปนภาระของญาติและผูปวย การ
นําผูปวยสงโรงพยาบาลตองการผูดูแลที่มีความรูทักษะระดับหนึ่งที่สามารถใหความชวยเหลือ
เบื้องตนและดูแลระหวางจุดรับถึงโรงพยาบาลไดอยางปลอดภัย การสรางการเขาถึงบริการสุขภาพ
อยางรวดเร็วและปลอดภัยใหแกประชาชนในชุมชน จะสามารถลดความสูญเสียและความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับประชาชนได  

ดังนั้นการปฏิบัติการที่จะสามารถแกปญหาดังกลาวมาขางตน และทําใหศูนยปฏิบัติการภาคี
รวมใจไทโพธิ์ทองฯ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จําเปนตองมี 1) บุคลากรที่เปนผูรับผิดชอบดูแล
การดําเนินงานในแตละสวน  2) งบประมาณในการปฏิบัติงาน และ  3) การพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัคร 

 

“...ศูนยกูชีพโรงพยาบาลเกิดขึ้นจากนโยบาย EMS ของประเทศ โดยตั้งดําเนินการ

อยางเปนทางการประมาณปลายป 2547 จริงๆเรามีระบบสงตอการรักษาผูปวยอยู

แลว แตไมไดเกี่ยวกับการรับผูปวยที่จุดเกิดเหตุ พอมีนโยบายมาเราก็ดําเนินการ แตก็

มีปญหาเรื่องรถ เรามีอยูคันเดียว คนขับรถก็มีคนเดียว เจาหนาที่ตอนแรกก็มีสองคน 

แลวโรงพยาบาลเสลภูมิที่เปน CUP ก็ตั้งอยูที่ชายแดนเขตพื้นที่ ไมไดตั้งอยูตรงกลาง 

หมูบาน/ตําบลในอําเภอนี้จึงอยูหางจากโรงพยาบาลมาก ที่ไกลสุดนาจะไมนอยกวาส่ี

สิบกิโลเมตร อยางตําบลที่เราไปนํารองทําโครงการครั้งนี้ก็อยูหางประมาณ 36 

กิโลเมตร เราก็เลยมีปญหาในการไปรับผูบาดเจ็บหรือผูปวยที่จุดเกิดเหตุ ก็คุยกันใน

คณะกรรมการบริหารCUP วาจะทํายังไง ก็มีแนวคิดวาเจอกันครึ่งทาง โรงพยาบาลจะ



 

 
กรณีศึกษา 318 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

สงรถไปรอรับผูปวยหางจากโรงพยาบาลไมเกิน 15-20 กิโลเมตร แกปญหากันแบบนี้

ไปกอน...…เรายังมีปญหาเรื่องรถ-บุคลากร ก็คิดวาถาเราทํางานรวมกับทองถิ่นและ

ชุมชน นาจะทําใหเกิดการแกไขปญหาไดตรงจุดมากขึ้น อยางตําบลไกลๆเขาก็สง

ผูปวยมาถึงเราไดเลย ไมตองใหเราไปรอรับเหมือนที่ทําอยูทุกวันนี้ ซึ่งเราก็มองเห็นวา

เปนไปได……ตอนนี้เขารับสมัครอาสาสมัครเขามาทํางานโดยมาจากหมูบาน ทาง

โรงพยาบาลก็มีการอบรมการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนใหเขา ตองใหเขาชวยเหลือผูปวย

เปน คงไมใชแคนํามาสงเรา แตเราคิดถึงวาในการเคลื่อนยายผูปวยมานั้นก็สําคัญ เอา

แตใหชีวิตรอดแตมีความพิการกลับไปก็คงไมไหว ก็คิดวามันเปนไปได ตอนนี้ก็รูวาเขา

ดําเนินการกาวหนาไปเยอะแลว…””. 

สัมภาษณผูอํานวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ปญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอย  โดยเฉพาะเวลาเทศกาลตางๆ ไมมีรถสงคนที่

ประสบอุบัติเหตุ แมจะเปนเรื่องฉุกเฉิน ดวน จะเสียชีวิตกลางทางยังไปไมถึง

โรงพยาบาลเลย เปนแบบนี้บอย มีปญหามาตั้งแตป 2535 ที่มีการสรางถนนลูกรัง 

บางคนยังไมควรตายก็ตองตาย รอรถมารับ เลือดตามถนนแหงไปหมด รถยังมาไมถึง

เลย ทนบาดแผลไมไหว …บางครั้งเจอคนบาดเจ็บก็ไมอยากชวย เพราะมองดูเหมือน

ตายแลว หรือวาถาชวยไประหวางเดินทางตองตายกลางทางอยูบนรถแนๆ กลัวคน

ตายในรถ กลัวผีหลอก กลัวอีกหลายอยางตามที่เขาพูดกัน คนอีสาน ถารถคันไหนมี

คนตายคารถ เขาเรียกวา “ ซวย ”  ทางก็ไกลกวาจะถึงโรงพยาบาล โอกาสตายกลาง

ทางสูง แตถาเปนรถสวนกลางถึงจะมีคนตายก็ไมกลัว เพราะเปนรถที่ไมมีเจาของ

เฉพาะ และถาใชรถของศูนยก็จะมีการดูแลคนเจ็บระหวางการเดินทางดวย เพราะ

อาสาสมัครผานการอบรมมาอยางดี…” 

“...สวนที่ไมไปอนามัยเพราะวาหมูบานนี้มีประชาชนอยูกันเยอะ หมอตองดูแลคนปวย

เยอะอยูแลว เวลามีคนเจ็บมาอีก ก็ดูแลไมไหว สวนบริการรถของ 1669 ก็ไมสะดวกใช 

เพราะอยูที่ เสลภูมิ กวารถจะมาถึงคนเจ็บก็ตายกอน …” 

“…เวลาเจ็บปวยฉุกเฉินชาวบานใชเหมารถไป ตองเสียเงินเอง บางคนไมมีเงินก็

ลําบาก ไมมีรถไป หรือไมก็เปนการชวยเหลือกันระหวางเพื่อนบาน เชน มีคนปวดทอง

จะคลอดลูก ก็ใชรถของผูใหญบานไปสงที่โรงพยาบาล แตมีปญหาระหวางทางเด็กจะ

คลอดแลว แตคนพาไปไมมีใครที่จะชวยดูแลได ถามีรถศูนยที่มีการทํางานคลายรถ

กูภัย ใครเจ็บปวยเรียกมาก็ตองไป มีการจัดระบบการบริการไว คนที่ไปก็เปน
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อาสาสมัครที่ผานการอบรมแลว สามารถใหการดูแลเบื้องตนกอนไปถึงโรงพยาบาลได

…” 
สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 

 30 พฤษภาคม 2550 
 

“...ถามีผูปวย สถานีอนามัยไมสามารถนําสงไดก็สามารถโทร บางครั้งเราก็ไปรับที่

อนามัยเลย เราไดรับแจงวาเกตุเหตุ ไกลเกิน 15 กม. เราก็ตองไป เขตธวัชบุรีเราก็ไป 

เราตั้ง15 กม. เราก็กลัววาทํางานไดไมมีประสิทธิภาพ ถาไมไปอนามัยก็จะโทรแจง 

1669 ที่เราไมออกประชาสัมพันธมากเพราะเรายังใหบริการที่ไมเต็มที่ในปแรกที่เรา

ดําเนินการ...” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูรับผิดชอบโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

เวทีประชาคมจึงเปนการปฏิบัติการของนวัตกรรมนี้ เพื่อรวมกันสะทอนขอมูลสถิติอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชนใหแกองคกรและภาคีเครือขาย ไดแก 
โรงพยาบาลเสลภูมิ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง กํานัน ผูใหญบาน สอบต. ประชาชน ทําให
องคกรและภาคีเห็นปญหาในพื้นที่รวมกัน รวมกําหนดเปาหมาย และหาแนวทางการจัดการกับ
ปญหารวมกัน  

 

“…คิดวาโครงการนี้จะทําไดแนนอน และประสบความสําเร็จ เพราะทุกคนเห็นชอบ

ตรงกันในเรื่องประโยชนที่จะไดรับ มีการเตรียมการดําเนินงานแลวในหลายสวน และ

วางแผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป โดยสวนที่ใหความสําคัญ คือเร่ืองบประมาณ

ที่จะใชในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง กําลังหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่อยู 

และสนใจกรณีศึกษาของ อบต.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร ในเรื่องการจัดตั้งกองทุน

และบริหารเรื่องงบประมาณ ตองการจะไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้ตองดูความเปนไปไดของ

งบประมาณที่จะใชสําหรับการดูงานกอน….”  

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“….ผมคิดวาสวนที่ทําใหเกิดการผลักดันใหเห็นคือ พื้นที่อยูไกล ผมเปนจนท.คนแรกที่

เขามาอยู เห็นชาวบานอยากได โรงพยาบาล มาอยูใกล พยายามใหตําบลแยกออกมา

เปนกิ่งอําเภอ และจะไดมีรพ แตก็มีปญหา แยงกับโพธิ์เงิน ถาแยกที่กันได ใหโพธิ์เงิน

ทําเปนที่ตั้งกิ่งอําเภอ โพธิ์ทอง เอาทําโรงพยาบาลเราก็ยอม เห็นไดวารพเปนส่ิงที่
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สําคัญของพื้นที่ที่เราตองการ โครงการนี้เขามานาจะเปนการแกปญหาในอยากได

สถานพยาบาล…” 

สัมภาษณ  นายไพสันต พฤษกรรม หัวหนาสถานีอนามัยนาโพธิ์, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“…ตอนแรกๆที่เร่ิมโครงการมีการทําประชาคมตําบล คนมาเต็มหองประชมุ อบต.เลย 

ไมเห็นมีใครคัดคานเรื่องนี้เลย มีแตบอกวาเมือ่ไหรจะทําเสียที…” 

สัมภาษณ นายประสิทธ์ิ ละอองเอก  ประธานสภา อบต., 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ตอนแรกทานนายก สงผมไปกับทีมโรงพยาบาลเสลภูมิ ใหไปประชุมเกี่ยวกับการ

จัดตั้งหนวยกูชีพที่ขอนแกน ตกลงกับพี่คมขําวา ใหพี่เขียนโครงการไปที่ สพช ผมไป

เสนอแนวคิดกับทานนายกเห็นดวย มันมาหลายสาย พวกพี่(ฝายสถานีอนามัย)ก็คิด

มา คลายๆวาทําไมมาจูนตรงกัน กอดกันวาทําไมคิดตรงกัน ตางฝายก็คิดแตไมมีมา

รวมกันซักที  แตเมื่อมีโครงการก็เห็นดวยกัน  ก็เลยมาเขามาคุยกับทานนายก พอเขา

ประชุม อบต. เห็นวาเปนประโยชนของประชาชน เดือน มค. ประชาคมใหญมาจูน

ตรงกันทั้ง อบต. โรงพยาบาล ประชาชน  เพราะมันเปนปญหาในพื้นที่จริง ก็ผลักกัน

ขึ้นมาเรื่อยๆ หาตัวรวมทํางานในวงรอบนอกกอน…” 

สัมภาษณกลุม  จนท.สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ทองและผูรับผิดชอบโครงการ, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“’...โรงพยาบาลมาประชุมดวย เขามาชวนใหทาง อบต.ทําเรื่องรถสงผูปวยอุบัติเหตุ-

ฉุกเฉิน วันที่ประชุมสังเกตเห็นวาก็เห็นดวยกันเกือบหมดเลย แตก็มีคนเสนอเหมือนกัน

วาใหคอยๆทํากันไป …..ไมมีใครคานนะ …” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 31 พฤษภาคม 2550 

 

จากการทําเวทีประชาคมทําใหเกิดแผน EMS ของตําบลโพธิ์ทองขึ้น และถูกบรรจุในแผนการ
ดําเนินงานประจําปของอบต. อบต.จัดสรรงบประมาณใหในการดําเนินการ นอกจากนี้ยังสรางระบบ
การทํางานในรูปของคณะกรรมการฝายตางๆเพื่อดําเนินการ ไดแก คณะกรรมการฝายอํานวยการ 
คณะกรรมการฝายงบประมาณ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ และคณะกรรมการฝาย
ประเมินผล  ไดรับการรับรองการแตงตั้งจากนายอําเภอโพธิ์ทอง ตามสําเนาคําส่ังอําเภอเสลภูมิที่ 
246/2550 
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“…อบต.ก็สนับสนุนเรื่องงบประมาณประมาณซื้อรถและอุปกรณที่จะใชสงผูปวยให 

ราคาประมาณหาแสนกวาบาท...” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“…หลังจากศึกษาดูงานไดกลับมาคุยกัน วันที่ 14 พ.ค. ประชุมใหญ ออกมาวาอบต.

นาจะชวยสนับสนุนเงิน พอเราไปดูรูปแบบเขา เขาทํา แนวคิดที่วาอบต.นาจะชวยเรื่อง

วัสดุ อุปกรณ เกิดตั้งแตประชาคมรอบแรก ประมาณ ม.ค. วันที่  16 พ.ค. จึงเอามติที่

ประชุมในวันที่ 14 พ.ค.มาเขาที่ประชุมสภาอบต. …” 

“…ในหลักการของสภาผานแลว เมื่อวันที่ 16 พ.ค. สภาอบต.อนุมัติเงินแลว ตอนนี้

อนุกรรมการฝายงบประมาณ กําลังประชุมกันอยูวาใครจะบริหาร ทํางานอยางไร เอา

คนลักษณะไหน ผูดอยโอกาสแบบไหนที่เราจะใหบริการ แตละคนเอาแนวคิดมาและ

จะมีการประชุมอีกรอบในวันที่ 29 พ.ค. สวนอนุกรรมการการศึกษา การคัดเลือก 

กติกาการใชรถ การชวยเหลือ ประชาสัมพันธ …” 

“…ถาอุปกรณพรอมก็จัดการ จะมีการประชุมวิสามัญมีการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 

กลางเดือน มิ.ย. คงจะพรอมทุกอยางประมาณ ก.ค. …” 

สัมภาษณกลุม จนท.สถานอีนามัยตําบลโพธิ์ทอง และผูรับผิดชอบโครงการ, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

2. การหาเจาภาพในการดําเนินงาน   
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปไดจึงตองกําหนด คนหรือกลุมคนที่รับผิดชอบโดยตรง โดยใชเวที

ประชาคมเปนเวทีทําใหเกิดการกําหนดคนหรือกลุมคนผูรับผิดชอบโดยตรงเปนทีมทํางานในพื้นที่ 
เชนคณะอนุกรรมการดานงบประมาณ ประกอบดวย นายก อบต. ปลัด อบต. หัวหนาสถานีอนามัย 
2 คน สอบต. 1 คน มีหนาที่ระดมทุนและจัดหาทุนที่จะดําเนินการอยางยั่งยืน ควบคุมกํากับการใช
จายเงินกองทุน และกําหนดในการใชจายเงิน คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน เปนตน  

 

“…เรามีการคัดเลือกกันวาใครจะเปนคณะกรรมการ โดยมีการประชาคมรวมกัน แลว

ขึ้นกระดาน จัดสรรหนาที่ของแตละกรรมการ…” 

“…การรวมองคกรและภาคี แนวคิดที่เราเอาคนตางๆมารวมทํางานก็คือทุกคนควรมี

หนาที่ในการดูแลคนในพื้นที่ของตนเอง ถาทุกคนชวยกันจะเกิดความยั่งยืน เรามองที่

ยั่งยืนเปนหลัก เราไมตองการใหคนใดคนหนึ่งเปนเจาภาพ….ถาจะใหอบต.ชวยหมด 
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ก็ไมมีความรูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวม เราไมอยากทําเราไมอยากใหองคกรรัฐทํา

ใหหมด...” 

สัมภาษณกลุม จนท.สถานอีนามัยตําบลโพธิ์ทอง และผูรับผิดชอบโครงการ, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“...ระยะนี้ไดมีการตั้งกลุม มีประธาน มีอนุกรรมการที่รับผิดชอบแตละฝายในการ

รวมกันทํางาน ทุกคนพรอมและยินดีเขามารวมกันทํางานเพื่อประชาชนโดยตรง ทาง 

สอ. และโรงพยาบาล เขามาถามวาสนใจที่จะทําเรื่องนี้ไหม มีงบประมาณสนับสนุน

หรือเปลา ทางนี้ก็พรอมที่ทํา...” 

“…อนามัยมาเปนชวยในการเปนกรรมการ มาประชุมดวยตลอด คอยใหคําปรึกษา

แนะนํา ใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองโครงการในบางเรื่องที่กรรมการสงสัย เปนแกนหลัก

ใหกับโครงการ อบต.ก็ชวยเรื่องงบประมาณ ครูกับตํารวจมาชวยในสวนที่เกี่ยวของ แต

ตอนนี้มาแคเปนผูรับฟงปญหา...” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

3. ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน  
ปฏิบัติการนวัตกรรมนี้เห็นไดวาเปนกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ตลอดกระบวนการ เชน 

3.1) เปนผูสะทอนปญหา รวมรับรูปญหา และรวมหาทางออก จากการทําเวที
ประชาคมของตําบลโพธิ์ทอง ประชาชนถือวาเปนผูที่รูปญหาและความตองการดานสุขภาพไดดีที่สุด 
ดังนั้นจึงเปนผูที่สะทอนปญหา รวมแลกเปล่ียนขอมูล รับรูปญหาและรวมหาทางออกรวมกับองคกร
และภาคีเครือขาย  

 

“…แรกก็ประชุมกัน อสม. ผูนํา ประชาชน วาเราจะจัดแบบนี้ไดไหม ถามีอุบัติเหตุเรา

จะไดชวยกันทันทวงที ผมเปนกรรมการจัดหาทุน ประชุมกันหลายครั้ง วาจะ

ปฏิบัติงานเมื่อไร ใชอาสาสมัครฯวันละ2คน เวรกลางวันกลางคืน มีวิทยุ มีเครือขาย

วิทยุ รับคนปวยไดงาย…” 
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“… เรามีการประกาศทางหอกระจายขาว ประชุมชาวบาน เอาวาระภาคีรวมใจเขาไป

ดวยก็บอกวาเราจะตั้งศูนยรับผูปวยฉุกเฉิน ชาวบานพอใจถาทําได เราขอจากอบต. 

ประชาชนรวมกัน สะทอนปญหา รวมเสนอทางแกไข…” 

สัมภาษณ นายลําพรรณ พิมพบูลย ผูใหญบาน หมู 11, 31 พฤษภาคม 2550 
 

“…นอกจากนี้มีเสียงสะทอนกลับมาในการสงตอ ชวยชีวิต ประชาชนจะเปรียบเทียบ

กับตําบลนาทม ทําไมมีรถนาจะมีบาง เราจะไดชวยชีวิตกันทัน เราจะทํายางไรไมรูจะ

เร่ิมตนที่จุดไหน จะเอางบประมาณมาจากไหน…”  

สัมภาษณกลุม จนท.สถานอีนามัยตําบลโพธิ์ทอง และผูรับผิดชอบโครงการ, 
30 พฤษภาคม 2550 

 

3.2) รวมคัดเลือกอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ประชาชนในแตละ
หมูบานจะรมกันคัดเลือกอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ หมูบานละ 2 คน โดยแตละ
หมูบานอาจจะแตงตั้งคณะกรรมการและกําหนดเกณฑในการคัดเลือกอาสาสมัครฯและถือวาเปน
ตัวแทนหมูบานเพื่อทําหนาที่ในการชวยเหลือผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และสงตอผูปวย
ไปโรงพยาบาล  

 

“…การคัดเลือกอาสาสมัคร บางบานอาจใชประชาคม แตบางบานไมไดทํา อยางบาน

คุณ สุเวชมีการทํางานที่เปนระบบ เราไมไดลงไปกาวกายเราใหหลักเกณฑกวางๆ ให

เทานั้น เปนชายไทยอายุไมเกิน 60 ป สุขภาพแข็งแรง…”  

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา, 31 พฤษภาคม 2550 
 

“…การคัดเลือกอาสาสมัคร บานผมตั้งเปนคณะกรรมการหมูบาน มีผูใหญบาน 

กรรมการประชาคม 2 คน ผูสูงอายุ 2 คน มาเปนประธานในการคัดเลือก ถือวา

อาสาสมัครเปนตัวแทนของคนในหมูบานที่ชวยกันคัดเลือกเขามา ...” 

สัมภาษณ นายลําพรรณ พิมพบูลย ผูใหญบาน หมู 11, 31 พฤษภาคม 2550 
 

“...ไดลงรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ มีผูใหญบาน และ อสม. ลงชุมชน

ไปชี้ แจงวัตถุประสงคของโครงการใหประชาชนในหมูบ านของตนเองฟ ง 

ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว สวนใหญก็เห็นดวย วาเปนโครงการที่ดี อยากให

ทําและเกิดขึ้นเร็วๆ ประมาณ 90 %…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 
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3.3) ประชาชนในตําบลโพธ์ิทองอาจรวมระดมทุนในโอกาสตอไป เปนแผนการ
ดําเนินงานในระยะตอไป เพื่อใหเกิดการเปนเจาของ คณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไท
โพธิ์ทอง มีการเสนอวาประชาชนอาจรวมระดมทุนในกองทุน EMS ของตําบล ดวยวิธีการทําผาปา 
รวมบริจาค เปนตน 

 

“…ชาวบานก็สามารถมีสวนรวมได อยางชวยลงขันเขากองทุน …” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 

 
“…ประชาชนมีสวนในกองทุน จะตั้งตูบริจาคสถานีอนามัย  และที่สถานอื่นๆดวย 

จัดทําผาปายังไมไดประชุมวาชวงไหน พื้นฐานเดิม ในเรื่องการบริจาคทําบุญ

ครอบครัวละ 200 500 มีบางที่มีปญหาในการบริหาร มีใครจะไดในสาวนนี้บาง 

คณะกรรมการการศึกษาตองไปประชาสัมพันธใหเขาใจ เปนผูนําดําเนินการทางดาน

หอกระจายขาว ประชาชนบอกวาถามีผาปาจะยินดีใหความชวยเหลือ บริจาคหรือ

เปลา ยินดี แตกําหนดกฎเกณฑไมได…” 

 สัมภาษณกลุม จนท.สถานอีนามัยตําบลโพธิ์ทอง และผูรับผิดชอบโครงการ, 
30 พฤษภาคม 2550 

 

สรุป 
จากที่กลาวมาขางตน  สะทอนให เห็นรูปธรรมการดูแลสุขภาพชุมชนที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม “การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง” โรงพยาบาลเสล
ภูมิ อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ดในประเด็น 1) การสรางการเขาถึงบริการสุขภาพอยางรวดเร็วและปลอดภัย 
2) การหาเจาภาพในการดําเนินงาน และ 3) ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน ตามที่ได
กลาวในรายละเอียดขางตนแลว 
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บทที่ 4 บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 
จากการสังเกต สัมภาษณ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา มีกลุมคนเขามาเกี่ยวของใน

กระบวนการพัฒนาจนเกิดรูปธรรมพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน สามารถจําแนกใหเห็นผูเขารวม
กระบวนการในฐานะเปนองคกรและภาคีได 2 กลุม คือ 1) กลุมผูที่ไดรับอุบัติเหตุ ผูปวยฉุกเฉิน 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 2) กลุมอาสาสมัครอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และ 3) 
องคกรและภาคีเครือขาย ทั้งนี้พบวากลุมคนเหลานี้ทําบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

 

1. กลุมผูที่ไดรับอุบัติเหตุ ผูปวยฉุกเฉิน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส  
ซึ่งสามารถจําแนกใหเห็นบทบาทหนาที่ไดดังนี้ 

• เปนผูที่ไดรับผลจากการดําเนินการนวัตกรรม จากการที่มีการจัดหารถพรอม
อุปกรณชวยชีวิต   และมีอาสาสมัครฯที่มีศักยภาพดูแล ณ จุดเกิดเหตุ และขณะนําสงโรงพยาบาล 
ทําใหสามารถเขาถึงบริการทางดานสุขภาพอยางรวดเร็วและปลอดภัย 

•  เปนผูรวมกระบวนการ เชน สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและความตองการ
ทางดานสุขภาพ รวมคัดเลือกอาสาสมัครชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และอาจรวมระดมทุนในโอกาส
ตอไป เปนตน 

 

“...กรณีฉุกเฉินมีหลายอยาง คลอดลูกก็ถือเปนเรื่องฉุกเฉิน ช็อกจากเบาหวาน ปวดหัว

จากความดันโลหิตสูง ตกตนไมแขนหักขาหัก อะไรเขาตา กินยาพิษ ควายขวิด วัวชน 

ผมวาเปนเรื่องฉุกเฉินหมด คืออะไรก็ตามที่ตองชวยเรงดวนนั่นแหละคือฉุกเฉิน……คิด

วาชาวบานจะไดประโยชนจากการดําเนินโครงการคือ ชาวบานจะไดรับการดูแล

ทันทวงที ที่ไมสมควรตายก็จะไมตาย ที่ไมสมควรจะเปนอัมพาตก็จะไมเปน….. อีก

อยางคือ การทําแบบนี้จะไมเกิดคาใชจายกับชาวบานเลยเพราะ อบต.เปนเจาภาพ

หลักในการดําเนินการ…” 

 สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 

 
 

“...ไดลงรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ มีผูใหญบาน และ อสม. ลงชุมชน

ไปชี้ แจงวัตถุประสงคของโครงการใหประชาชนในหมูบ านของตนเองฟ ง 
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ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว สวนใหญก็เห็นดวย วาเปนโครงการที่ดี อยากให

ทําและเกิดขึ้นเร็วๆ ประมาณ 90 %…” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“...การคัดเลือกอาสาสมัคร เราเอาคนที่ตั้งใจ สุขภาพแข็งแรง ประชาสัมพันธใหสมัคร

เอง คัดเลือกเองในแตละหมูบาน ….ตอนนั้นประชาคมทั้งตําบลวาตองการอาสาสมัคร

ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ ชุมชนไปดําเนินการ…”  

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา, 31 พฤษภาคม 2550 
 

“…การคัดเลือกอาสาสมัคร บานผมตั้งเปนคณะกรรมการหมูบาน มีผูใหญบาน 

กรรมการประชาคม 2 คน ผูสูงอายุ 2 คน มาเปนประธานในการคัดเลือก ถือวา

อาสาสมัครเปนตัวแทนของคนในหมูบานที่ชวยกันคัดเลือกเขามา ...” 

สัมภาษณ นายลําพรรณ พิมพบูลย ผูใหญบาน หมู 11, 31 พฤษภาคม 2550 
 

“…ในสวนประชาชนก็นาจะเปนมีจิตอาสามีสวนรวมในการดูแลศูนยเชน การบริจาค

การ แสดงดความคิดเห็น มีบทบาทที่จะกําหนดทิศทางการเปนไปของกองทุน ถึงแม

เขาจะไมไดมาประชุมก็ตาม การทํางาน แตละหมูมีสวนรวมในการทํางานอยางไร…” 

สัมภาษณ  จนท.สถานีอนามัยตําบลโพธิ์ทอง, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ชาวบานก็สามารถมีสวนรวมได อยางชวยลงขันเขากองทุน …” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

2. กลุมอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  
สามารถจําแนกบทบาทหนาที่ไดดังนี้  

•  เปนผูที่ไดรับผลจากการดําเนินการของนวัตกรรม ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยการอบรมใหความรูดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ ศึกษาดูงานระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินที่เทศบาลกุดหวา อ.กุฉิณารายณ จ.กาฬสินธ และฝกปฏิบัติงานจริงที่ตึกอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสลภูมิ ทํากลุมอาสาสมัครฯ มีความรู เกิดทักษะ มั่นใจในการปฏิบัติงานและ
รูสึกมีคุณคาขึ้น  
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•  เปนผูรวมกระบวนการ เชน สะทอนขอมูลปญหาและความตองการดาน
สุขภาพ เปนผูดูแลและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหวางทางสงตอไป
โรงพยาบาล เปนตน 

 

“…อาสาสมัครไดไปอบรมกัน 2 วัน ทางโรงพยาบาลเสลภูมิเขาจัดอบรมให สอนเรื่อง

การชวยชีวิตเบื้องตน นวดหัวใจ เปาปอด การชวยคนจมน้ํา การชวยคนในกรณีไฟไหม 

การชวยเหลือคนเวลาเกิดอุบัติเหตุ แลวก็ใหไปทดลองฝกทํางานที่โรงพยาบาลดวย…”  

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“…อาสาสมัครมีการพัฒนาศักยภาพวันที่ 16-17 มีนาคม 50 อบรมเร่ืองการปฐม

พยาบาลเบื้องตน การสื่อสาร มีทีมวิทยากรจากสาธารสุขสิรินธร เปนทีมที่สอน

เกี่ยวกับเวชกิจฉุกเฉิน มีการทดสอบกอน หลังอบรม มีการสาธิต ทางทีมวิทยากรเปน

ผูใหคะแนน หลังจากนั้นสงทีมเขาฝกงานที่หนวยแกเฉินของโรงพยาบาลในเทศกาลสง

กานต  มีการติดตามอาสาสมัครวาไปปฏิบัติงานจริงโดยสถานีอนามัย ...ผลท่ีเกิด 

กลุมอาสาเกิดความรู แตกอนอาจไมรูเลยวาถามีเหตุการณแบบนี้จะแกไขอยางไร ดู

การทํางานจริงเห็นแผลเลือดมา ขนยายผูปวย ใหเห็นของจริงทําจริง  อาสาสมัครรูสึก

วามีคุณคาขึ้น รูจักอะไรมากขึ้น ไมใชชวยคนแคเอามือไปจับ แตทําอยางไรถึงจะชวย

คนได เขาภูมิใจ เขามาถามอยูเร่ือยวาเมื่อไรจะพรอมใหทํางานไดจริง  ...” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูรับผิดชอบโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ทีมอาสาสมัคร คณะกรรมการหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง และ

ประชาชนไดไปศึกษาดูงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลกุดหวา 

อ.กุฉิณารายณ  จ.กาฬสินธ ในวันที่1พ.ค.2550 เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษา

การดําเนินงาน มีการแบงสมาชิกทีมในการศึกษาดูงาน เชน อบต.ศึกษาเรื่องระบบ

การจัดสรรงบประมาณ จนท.สถานีอนามัยศึกษาในสวนการทํางานของภาคีเครือขาย

ตางๆ อาสาสมัครศึกษาการปฏิบัติงานของทีมอาสามัคร เปนตน….” 

สัมภาษณ คุณอรุณ ทิพประมวล หัวหนาสถานีอนามยับานหนองฟา, 
 31 พฤษภาคม 2550 
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“...อาสาสมัครจากแตละหมูบานเขามาเปนผูชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ …” 

สัมภาษณ นายลองสี ทิพยประมวล   จนท.สถานีอนามัยบานหนองฟา, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

“…บทบาทของ อาสาสมัครตามที่เขาใจคือ ชวยเหลือเบื้องตน ประสานงานกับศูนย

หลักคือที่โรงพยาบาลเสลภูมิ สอดสองวาใครปวยบางที่เราจะตองเขาไปดูแลและพา

เขาไปหาหมอ...” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

3.  องคกรและภาคีเครือขาย  
ไดแก 
1) โรงพยาบาลเสลภูมิ สามารถจําแนกบทบาทหนาที่ไดดังนี้  

• เปนผูเริ่มคิด โรงพยาบาลเสลภูมิพบวาระบบ EMS ของโรงพยาบาลเสลภูมิ 
ครอบคลุมการใหบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินในรัศมี 15 กิโลเมตร ไมมีผูดูแล
ผูปวย ณ จุดเกิดเหตุและระหวางทางนําสงโรงพยาบาล ทําใหเกิดความรุนแรง
และพิการขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะทํางานเชื่อมตอระบบ EMS กับชุมชน  

•  เปนผูรวมกระบวนการ เชน เปนผูสะทอนและรับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ  รวม
ประชุมพิจารณาหาทางออกในการแกปญหากับชุมชน เปนผูที่ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เปนตน 

•  เปนผูหนุนเสริมกระบวนการ เชน ออกแบบกระบวนการทํางาน เปนหนวยงาน
เครือขาย EMS กับชุมชน 

•  เปนผูหนุนเสริมความรูทางวิชาการและเปนพี้เลี้ยงใหแกอาสาสมัครกลุม
อาสาสมัครอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เปนตน 

 

“…เรามีศูนยแพทยฉุกเฉินที่พรอมทั้งคนและรถ เรานาจะขยายเครือขายไปสูชุมชนที่

หางไกลได ก็มาเสนอแนวคิดในที่ประชุมของCUP คัดเลือกพื้นที่นํารองโดยเอาเกณฑ

ความหางไกล มีอุบัติเหตุมาก เดือนมกราคม 2550 ไดนําเสนอแนวคิดกับพื้นที่  
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มีสถานีอนามัย อบต. กํานัน เขามาคุยกัน วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 นําเสนอเวที

ประชาคมใหญ มีมติใหจัดตั้งกรรมการ และจัดตั้งหนวยปฏิบิตการไทโพธิ์ทองขึ้น…” 

สัมภาษณ คุณคมขํา วงละคร ผูรับผิดชอบโครงการ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…โรงพยาบาลดีไซดระบบ ออกแบบกระบวนการทํางาน มีบทบาทในการอบรม

อาสาสมัคร...”  

 สัมภาษณผูอํานวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…ตอนนี้ทางโรงพยาบาลอบรมอาสาสมัคร เร่ืองการนวดหัวใจ ชวยใหหายใจ การ

เคลื่อน ยกตัวผูปวย ใสเฝอกให...” 

สัมภาษณ นายลองสี ทิพยประมวล   จนท.สถานีอนามัยบานหนองฟา, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

2)  องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง สามารถจําแนกบทบาทหนาที่ไดดังนี้  
• เปนผูรวมคิด เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง เปนหนวยงานที่มี

บทบาทหนาที่โดยตรงในการดูแลคุณภาพชีวิต และจัดบริการสุขภาพใหแกของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเห็นวาประชาชนในตําบลโพธิ์ทองที่ไมสามารถเขาถึง
บริการดานสุขภาพอยางรวดเร็วและปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และเห็น
วาเปนภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล    โพธิ์ทองที่ตองใหการดูแล ดังนั้นจึง
รวมคิดหาทางออกของปญหากับโรงพยาบาลเสลภูมิ และรับเปนเจาภาพหลักใน
การดําเนินงาน 

• เปนผูรวมกระบวนการ เชน รับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ รวมประชุมพิจารณา
หาทางออก สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อรถ EMS เปนตน 

 

“….อบต.เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ ถาเอางานนี้มาไวที่ อบต. ให อบต.

รับผิดชอบจะชวยใหสามารถจัดการงบประมาณไดอยางตอเนื่อง เพราะจะเกี่ยวของ

สองสวนคือ การดูแลอุปกรณ เครื่องมือตางๆ กับคาตอบแทนหรือคาดําเนินการ ผมวา

เอามาไวอยางนี้ดีแลว ชาวบานก็สามารถมีสวนรวมได อยางชวย ลงขัน แตที่คุยกันคือ

อยากทําใหชาวบานเห็นผลการดําเนินการกอนวาทําไดและเปนประโยชนจริง…” 

สัมภาษณนายสุเวช โลหะชาติ อาสาสมคัรชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหต,ุ 
 30 พฤษภาคม 2550 
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“…อบต.เอาเงินสะสมของ อบต.มาใหในชวงจัดตั้งนี้ ตอนนี้ทางสภา อบต.ไดรับเร่ืองนี้

ไวแลว และเห็นชอบกับที่ทางสถานีอนามัยเขาเสนอมาวาอยากใหพื้นที่มีหนวยรถ

รับสงผูปวยไปสงที่โรงพยาบาล อนุมัติเงินไป 580,000 บาท เอาไปเปนคาใชจาย

เบื้องตนในการตั้งศูนย ซื้อรถยนตคันหนึ่ง ซื้ออุปกรณส่ือสาร และก็อื่นๆอีก...” 

สัมภาษณ นายกสภา อบต., 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…หัวหนาสถานีมาคุย เอาความคิดมาขายวาถาจะทําเรื่องการสงคนเจ็บปวยในพื้นที่

เขาไปรักษาใหสะดวก ทันทวงที ทาง อบต.คิดยังไง จริงๆเรามีความคิดเรื่องนี้มานาน 

แตยังไมไดคุยกันเปนทางการ เราเห็นชาวบานเขาทุกขเร่ืองนี้มานาน บานเราอยูหาง

จากอําเภอสามสิบกวากิโลเมตร ถนนหนทางแตกอนไปมาลําบาก รถประจําทางก็มีวัน

ละสองเที่ยว จะเขาอําเภอก็ตองหารถไปกันเอง…”  

สัมภาษณ นายปรัชญา เวชสวัสดิ์   รองนายก อบต., 30 พฤษภาคม 2550 
 

“...ผมสนับสนุนเต็มที่เลย เร่ืองงบประมาณนี่ ไมตองหวง อนุมัติแลว 5 แสนกวาบาท 

ยังไงก็ตองสนับสนุนงบประมาณตอ…” 

สัมภาษณ สมาชิก อบต.หมู 5, 30 พฤษภาคม 2550 
 

“…งบประมาณจากอบต. เงินสะสมเรานาจะเอาเงินสวนนี้มาใชในโครงการภาคีรวมใจ 

เปนเงินท      จํานวน 587,200บาท เปนคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ รถ โทรศัพท วิทยุ

ส่ือสาร อุปกรณติดรถยนต อุปกรณชวยชีวิต อุปกรณอื่นๆ และรถกระบะ 1 คัน ตอไป

หลังจากอุปกรณที่ไดครบแลว จะมีการขอโดยมีการจัดตั้งเปนกองทุน เพื่อใชจาย…..” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

3) สถานีอนามัย  สามารถจําแนกบทบาทหนาที่ไดดังนี้  
• ผูรวมคิด หนาที่ เปนผูดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เห็นปญหาของ

ประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด จึงรวมคิดหาทางออกของปญหากับโรงพยาบาล
เสลภูมิ และองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง 

• ผูรวมกระบวนการ เชน สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและการทํางานดูแลสุขภาพ
ชุมชน   รวมประชุมพิจารณาหาทางออก   ประชาสัมพันธ/ประสานงานกับองคกร
ตางๆ  และเปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษาแกอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิด
เหตุ เปนตน 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 331 

 

• เปนผูหนุนเสริมกระบวนการ เชน การประชาสัมพันธ-บอกตอ-ส่ือสาร ในชุมชน 
การติดตามผลการดําเนินงาน เปนตน  

• เปนผูหนุนเสริมความรูทางวิชาการและเปนพี้ เลี้ยงใหแกอาสาสมัคร
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เปนตน 

 

“…ผูปวยยากไรก็ประสานกับโรงพยาบาลใหมารับ เราก็ตองเปนตัวประสานชวยใน

การขับเคลื่อนทุกสวนตองชวยกัน สถานีอนามัยเปนพี่เล้ียงในการดําเนินการ เชน เร่ือง

เงินกองทุนไมลงไปเก็บเงินใหประชาชนจัดการกันเอง อาสาสมัครจะชวยในเรื่องขณะที่

มีการสงตอ มาเรียนรูงานดูการทํางานของเราเขาใจเรามากขึ้นวาเราทํางานอยางไร...” 

สัมภาษณ หัวหนาสถานีอนามัยบานหนองฟา, 31 พฤษภาคม 2550 
 

 “…อนามัยมาเปนกรรมการ มาประชุมดวยตลอด คอยใหคําปรึกษาแนะนํา ใหขอมูล

เกี่ยวกับเร่ืองโครงการในบางเรื่องที่กรรมการสงสัย เปนแกนหลักใหกับโครงการ อบต.

ก็ชวยเรื่องงบประมาณ...” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 

 

4) องคกรชุมชนและประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน อสม. ประชาชนในพื้นที่ 

สามารถจําแนกบทบาทหนาที่ไดดังนี้  
• เปนผูรวมกระบวนการ สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและความตองการทางดาน

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมประชุมพิจารณาหาทางออก ประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบถึงการทํางาน เปนตน 

• เปนผูหนุนเสริมกระบวนการ เชน การประชาสัมพันธ-บอกตอ-ส่ือสาร ในชุมชน 

 
“…ผูใหญบานและ อสม. ลงชุมชน ไปชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการใหประชาชนใน

หมูบานของตนเองฟง ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว...” 

สนทนากลุม  คณะกรรมการหนวยปฏิบัตกิารภาคีรวมใจไทโพธิ์ทอง, 
 30 พฤษภาคม 2550 
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จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ปรากฏนั้น สามารถบทบาทหนาที่องคกรและภาคี ดังตาราง 
 

 องคกรและภาคี บทบาท 

1. ผูเร่ิมคิด • โรงพยาบาลเสลภูมิ • สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและการทํางาน
ดูแลสุขภาพชุมชน 

• กระตุนคิดใหเกิดการทํางานรวมกัน 

2. กลุมรวมคิด • องคการบริหารสวนตําบล 

• สถานีอนามัย 

• สะทอนและรับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ 

• ประชุมรวมกันพิจารณาหาทางออก  
• ประชาคมหาเจาภาพในการทาํงาน 

• โรงพยาบาลเสลภูมิ • รับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ 

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

• ประสานงานกับองคกรตางๆ 
• พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหตุ 

• องคการบริหารสวนตําบล 

 
• รับฟงขอมูลปญหาสุขภาพ 

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

• เปนเจาภาพหลัก 

• สนับสนุนงบประมาณ 
• สถานีอนามัย  • สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและการทํางาน

ดูแลสุขภาพชุมชน 

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

• ประชาสมัพันธ/ประสานงานกบัองคกรตางๆ 
• เปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษาแกอาสาสมัคร  

3. กลุมผูรวม 
    กระบวนการ 

• องคกรชุมชน เชน กํานัน 
ผูใหญบาน อสม. ประชาชน   
เปนตน  

• สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและความ
ตองการทางดานสุขภาพ  

• รวมประชุมพจิารณาหาทางออก 

• ประชาสมัพันธ 
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 องคกรและภาคี บทบาท 

• กลุมผูที่ไดรับอุบัติเหตุ           
ผูปวยฉุกเฉิน ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และประชาชน 

• สะทอนขอมูลปญหาสุขภาพและความ
ตองการทางดานสุขภาพ  

• คัดเลือกอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ 
จุดเกิดเหตุ 

• อาจรวมระดมทุนในโอกาสตอไป  

4. กลุมที่ไดรับ
ผลจากการ
ดําเนินการ 

• กลุมอาสาสมัครชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บ ณ จดุเกิดเหตุ 

 

• สะทอนขอมูลปญหาและความตองการ
ทางดานสุขภาพ  

• เปนผูดูแลและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ 
ผูปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหวางทาง
สงตอไปโรงพยาบาล 
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 

การพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการภาคีรวมใจไทโพธิ์
ทอง” ของโรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด ไดเกิดการทํางานแบบภาคีเครือขาย ระหวาง
หนวยบริการดานสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบล และประชาชนในตําบลโพธิ์ทอง โดยมีเปาหมาย
เพื่อสรางระบบ EMS ในตําบล จัดหาคนดูแล ณ จุดเกิดเหตุและระหวางนําสงโรงพยาบาล จัดหารถ
เพื่อรับสงผูปวย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองปญหาและความตองการดานสุขภาพในพื้นที่ พบวาเงื่อนไขแหง
ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/สุขภาพชุมชน ดังนี้ 

1) ระบบการดูแลและสงตอผูปวยไดรับการยอมรับจากเครือขาย ไดแก โรงพยาบาล สถานี
อนามัย องคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในพื้นที่ ที่เปนเจาของระบบจากกระบวนการ 
พัฒนานวัตกรรม เห็นวาประชาชนในตําบลโพธิ์ทองมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพ 
ดังนั้นโรงพยาบาล สถานีอนามัย องคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในพื้นที่ จึงเขามามีสวน
รวมในการทําใหเกิดระบบ EMS ขึ้นในตําบล ถือวาเปนสิ่งที่ทุกองคกรและภาคีรวมมือกันสราง และ
ไดรับการยอมรับจากเครือขาย 

2) องคการบริหารสวนตําบลรับเปนเจาภาพหลักในการทํางาน โดยใหการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเห็นวากลุมประชากร
เปาหมายที่ได รับประโยชนคือประชาชนในตําบลโพธิ์ทอง ทั้งผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน  กลุม
ผูดอยโอกาส เปนกลุมที่ตองไดรับการดูแล และถือวาเปนภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
ดังนั้นจึงรับเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน จัดทําแผน EMS ตําบลขึ้นและนําเขาสูแผนประจําป 
มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ เชน จัดซื้อรถ EMS อุปกรณส่ือสาร คาตอบแทน
อาสาสมัครฯ เปนตน  

 3) โรงพยาบาลเปนพี้เล้ียงในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิด
เหตุ และสถานีอนามัยเปนพี้เล้ียงในการดูแลอาสาสมัครณ จุดเกิดเหตุในพื้นที่ จากการพัฒนา
นวัตกรรมนี้ถือวาอาสาสมัครชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ เปนทุนทางสังคมที่ถูกนําเขามาเปน
เครือขายในการดูแลสุขภาพของประชาชนรวมกับโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ดังนั้นจึงเปน
ภารกิจโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในการพัฒนาศักยภาพและเปนพี้เล้ียงใหแกอาสาสมัคร ฯ 
เพื่อใหอาสาสมัครฯปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) รวมกับสถาบันการศึกษาและองคกรและ
ภาคีในพื้นที่ ไดดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีโจทย
และวัตถุประสงคคือ 1)เพื่อใชนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการคนหาเปนเครื่องมือในการเรียนรู
รวมกันอันนําไปสูการใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการสรางการมีสวนรวมของสังคม 2)เพื่อ
พัฒนากลไกในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สอดคลองกับเงื่อนไขใน
ระดับพื้นที่ 3)เพื่อสรางกระแสการแขงขันในการสรางนวัตกรรมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และ 4)เพื่อรวมพัฒนาเครือขายการจัดการความรูในกระบวนการพัฒนาระบบปฐมภูมิ ทั้งนี้ทาง
โครงการฯไดใหการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 5 พื้นที่ครอบคลุมจังหวัดตางๆทั่วประเทศ และ
โครงการพัฒนานวัตกรรม “ผูสื่อขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” ของศูนย
สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด เปนโครงการที่อยูในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ ที่ไดรับการสนับสนุนดังกลาวดวย 

จากการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณและพูดคุยอยางไมเปน
ทางการ โดยผูใหขอมูลประกอบดวย ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา 
ไดแก เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี ประชาชนในพื้นที่ที่สมัครเขามาเปนผูส่ือขาว
สุขภาพ เจาของสถานีวิทยุชุมชน ประชาชนในพื้นที่ที่ รับฟงรายการวิทยุ ตลอดจนการศึกษา 
เอกสารที่เกี่ยวของ สะทอนใหเห็นการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเด็น  
1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 3) รูปธรรมการพัฒนา 
การดูแลสุขภาพชุมชน 4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี และ 5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ดังนี้ 
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1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ มีวิวัฒนาการและกระบวนการพัฒนาในการปฏิบัติการจริง ดังนี้  
1) วิวัฒนาการ โดยอาศัยการไดรับโอกาสจากสถานีวิทยุชุมชน ในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารของโรงพยาบาล และความสามารถในการเปนนักจัดรายการวิทยุของเจาหนาที่ศูนย
สุขภาพชุมชน ที่มีความลงตัวมาแตเดิมอยูแลว รวมถึงการเห็นความสนใจและศักยภาพของคน
ในชุมชนในการรวมสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ ดังภาพ 

ไมรูจะเลาอะไรอีกแลว

2547 

สถานีวิทยุชุมชนทองถ่ิน              
ไทเมย 91.3 เมกะเฮิรต  

ชั่วโมงสาธารณะวันละ 3 ชั่วโมง 
ธรรมะ
อื่นๆ

รพ.เมยวดี

6.
00

-7
.0

0

คนฟงนอย คนฟงมากขึ้น

จนท.PCU
ดีเจ “สาวผูดี”

2546 

PCU รพ.เมยวดี

ต.เมยวดี

เย่ียมบาน
การรักษา

การสือ่สารกับชุมชน

อื่นๆ

2549 

รายการเพลงสลบักับการเลาเร่ือง /
ประชาสมัพันธตางๆของ CUP

ประชาชนในพื้นที่
ใหความสนใจแจง
ขาวประชาสมัพันธ
เขามารวมดวย

ประชาชนโทรศัพทเขามาขอคํา 
ปรึกษาและใหขอมูลสขุภาพตางๆ

ปญหาการเจ็บปวย

2550 

วิวัฒนาการของนวัตกรรม“ผูสื่อขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถ่ินไทเมย”

CUP เมยวดีซื้อเวลาชวง 
11.00-12.00 น.ให

ประเด็นทางเพศและ
โรคติดตอทางเพศสมัพันธ

โรคเร้ือรังตางๆ ผูพิการ 
อุบัติเหตุจราจร

ใชความรูวิชาการที่มีอยู
เปนฐานในการจัดรายการ

สงัเกตเห็นวาชาวบานสนใจเลาเร่ืองตางๆเขามามากขึ้น

การพัฒนา
นวัตกรรม

อื่นๆ

 
 
2) กระบวนการในการปฏิบัติการจริง โดยเปนการคนหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่ที่

นําไปสูการดูแลกลุมประชากรเปาหมายของระบบสุขภาพชุมชน ประกอบดวยการปฏิบัติการจริง คือ 
2.1) การคนหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่เพื่อนํามาเปนเครือขายการดูแล 

โดยทุนทางสังคมเพื่อนํามาเปนเครือขายการดูแลประกอบดวย 2 กลุมคือ (1) กลุม “ผูสื่อขาว” 
โดยการเขารวมอยางสมัครใจ โดยประกอบดวย เยาวชน อสม. ปราชญชาวบาน ประชาชนที่สนใจ
อื่นๆ ทั้งนี้ไดมีการประชาสัมพันธไปยังชุมชนตางๆในพื้นที่ และเปดรับสมัครผูสนใจ และมีผูสมัครใจ
เขารวมการเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนเต็มพื้นที่คือจากทั้ง 43 หมูบาน โดยมีทั้งที่ชุมชนเปนคนเลือก
มา สมัครใจเขามา รวมถึงคนที่เคยทํางานรวมกันมากอนและมีศักยภาพในการทํางานดวย ซึ่ง
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ทายที่สุดแลวพบวา ในกลุมผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนนั้น คงเหลือเฉพาะผูที่สมัครใจและมีความพรอมท่ี
อยากจะเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนจํานวน 24 คน (2)กลุม “หนุนเสริม” ไดแก โรงพยาบาล(ทีมสห
วิชาชีพจากเครือขาย  CUP เมยวดี)  องคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ ดีเจวิทยุ ผูใหญบาน 
กํานัน เปนตน โดยกลุมนี้ไดใหการหนุนเสริมในลักษณะตางๆ เชน การใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การเปนวิทยากร การเปดเปนพื้นที่การเรียนรู และการเขารวมกิจกรรมในบาง
กิจกรรม เปนตน 

2.2) การวิเคราะหสถานการณของพื้นที่ โดยการวิเคราะหสถานการณของพื้นที่นี้
แสดงใหเห็น 1) บริบทของพื้นที่ ไดแก ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ความสัมพันธของคนในพื้นที่ 
ปญหาสุขภาพ 2) พฤติกรรมคนในพื้นที่ที่ชอบฟงรายการวิทยุเพราะเปนชองทางการรับรูขาวสาร
ตางๆไดงาย สะดวก และมีราคาถูก และ 3)ผลกระทบจากการจัดรายการวิทยุที่ผานมา  

2.3) การใชขอมูลพื้นที่ในการออกแบบกิจกรรมบริการสุขภาพ  ถือเปน
องคประกอบหลักใหกับผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน ซึ่งตองอาศัยกระบวนการวิเคราะหนี้เพื่อนําตนเอง
เขาหาขาว เนื่องจากผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนจะไดขาวมานั้น ผูส่ือขาวจะตองหาแหลงขาวใหเจอ ใน
ที่นี้ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในการไปจัดทําขาวของผูส่ือขาวแตละคนวา นาจะเปนการ
สะทอนขอมูลการเจ็บปวยเรื้อรัง คนดอยโอกาส ผูสูงอายุ เปนตน ซึ่งวิธีการที่ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน
จะไดขอมูลมานั้น ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนแตละคนจะตองเขาถึงกลุมประชากรเปาหมายในชุมชน
ของตนเอง นั่นเอง  

 

2. เปาหมายของการดูแล 
จากกิจกรรมทีด่ําเนินการสะทอนใหเห็นกลุมคนที่เกี่ยวของใน 2 สวนคือ 

1) กลุมคนที่ไดรับการดูแล ใหความสนใจกลุมคนที่เปนกลุมเปาหมายหลักของระบบ
สุขภาพชุมชน ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาส ผูพิการ คนทุกขคนยาก และอื่นๆ ถือ
วาเปนกลุมหลักที่ชุมชนตองใหการดูแล 

2) กลุมผูสื่อขาว ในกระบวนการปฏิบัติการของนวัตกรรมนี้ ไดพัฒนาศักยภาพ “ผูสื่อขาว” 
ในฐานะเปน “เครือขายการดูแล” ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทําความเขาใจขอมูลสุขภาพ และสามารถ
แปรขอมูลเปนขาวสาร มีทักษะในการเขาถึงขอมูล ตลอดจนทักษะในการคนหาและเยี่ยมบาน 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพมีหลายวิธี ไดแก การจัดอบรมการเปนนักขาว โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรูความสามารถมาเปนผูฝกสอน และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขาถึงขอมูลตางๆ  
เปนตน 
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3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 
รูปธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติการของนวัตกรรม “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุ

ทองถิ่นไทเมย” ของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด นี้ประกอบดวยการ
ปฏิบัติการอยางนอย 4 ชุดคือ 1)การคนหา “ผูส่ือขาว” 2)การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว 3)การหนุน
เสริมและรวมปฏิบัติการ และ 4)การสื่อสารในรายการ ดังภาพ 

 

รูปธรรมการพัฒนาเครือขายการดูแลสุขภาพผาน“ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย”

เยาวชน   ประชาชนในชุมชน 
นักจัดรายการวิทยุ อสม.

อ่ืนๆ 

อบรมทําความเขาใจแนวคิดการเปน
ผูส่ือขาว การจัดทําขาว การศึกษาขอมูล 
การแปลงขอมูลเปนขาว บทบาทผูสื่อขาว

สถานีวิทยุชุมชนทองถ่ินไทเมยอบต. โรงพยาบาล                                
ผูนําชุมชน  นักวิชาการ                       

องคกรชุมชน  สถานีวิทยุชุมชน  อ่ืนๆ

ผูสูงอายุ    
ผูปวยโรคเรื้อรัง 
ผูดอยโอกาส 
คนทุกขคนยาก 

อ่ืนๆ

การคนหาผูส่ือขาว การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว

การส่ือขาวในรายการ การหนุนเสริมและรวมปฏิบัติการ

คนหาขอมูลและแปลง
เปนขาวการดูแลสุขภาพ 

เยี่ยมบาน งบประมาณ 
บุคลากร พื้นที่การเรียนรู 

สงขาว เลาขาว 
โตตอบในรายการ 

 
 
โดยมีแนวคิดและรูปธรรมการพัฒนาเครือขายการดูแลสุขภาพผาน “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน

ผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” ดังนี้ 
3.1   การคนหา “ผูสื่อขาว” สามารถจําแนกใหเห็นที่มาของการเขามาเปนผูส่ือขาวที่อยูบน

ฐานของการสมัครใจไดอยางนอย 5 ลักษณะดวยกันคือ 

1) ชุมชนเปนคนเลือก เชน เปนตัวแทนที่หมูบานเห็นวาเปนผูมีความสามารถ เปน
ตัวแทนของกลุม เปนตน  

2) มีความสนใจเปนพิเศษ เชน การเปนผูส่ือขาว นักจัดรายการ เร่ืองสุขภาพ เปนตน 

3) ถูกชักชวนเพราะเคยรวมทํางานกับศูนยสุขภาพชุมชนมากอน เชน เปน อสม. นัก
จัดรายการวิทยุ เปนตน 
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4) มีประสบการณเดิมอยูแลวและเห็นประโยชนที่จะเกิดมากขึ้น เชน เปนนักจัด
รายการวิทยุชุมชนอยูแลว เคยเปนผูส่ือขาว เปนตน 

5) สอดรับกับส่ิงที่ทําอยู เชน การกระจายขาวสารตางๆที่ทําอยูโดยผานหอกระจาย
ขาว การเปนนักจัดรายการวิทยุ เปนตน 

3.2   การพัฒนาศกัยภาพผูสื่อขาว สามารถแสดงใหเห็นลําดับขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว ดังนี้ 

1) ทําความเขาใจแนวคิดการเปนผูส่ือขาว ซึ่งในโครงการนี้ไดมีการจัดอบรมให
ผูส่ือขาวทําความเขาใจแนวคิดการเปนผูส่ือขาว ไดแก การตั้งประเด็นขาว เนื้อหา
ขาว และแหลงขาว โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักจัดรายการชื่อดังและ
เปนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเปนผูบรรยาย โดยจัดไปเมื่อวนัที ่
24 เมษายน 2550 

2) ทําความเขาใจเครื่องมือในการเขาถึงขอมูล ทั้งนี้ไดมีการจัดอบรมทักษะการศกึษา
ชุมชนใหแกผูส่ือขาว การคนหาและเขาถึงแหลงขอมูล เทคนิคการสัมภาษณ
เพื่อใหไดขอมูล การบึนทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลงขอมูลเปนขาว  

3) ฝกทักษะการเปนผูส่ือขาว ทั้งนี้พบวาไดมีการทําหนาที่แตกตางกันไป ไดแก  
3.1) สงขาว  
3.2) เลาขาว   
3.3) โตตอบในรายการ    

เปนตน 
สรุปศักยภาพของผูส่ือขาวไดดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลชุมชน โดยผูส่ือขาวสุขภาพแตละคนในฐานะเปนเครือขายการดูแล
ตองไปทําการคนหากลุมประชากรเปาหมายในชุมชนของตนเอง 

2) เยี่ยมบานกลุมประชากรเปาหมาย โดยผูส่ือขาวสุขภาพแตละคนในฐานะเปน
เครือขายการดูแลจะตองไปเยี่ยมบานกลุมประชากรเปาหมาย เพื่อทําการสังเกต
และสัมภาษณ คนหาขอมูลสุขภาพ 

3) แลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งนี้เมื่อไดขอมูลสุขภาพของประชากรกลุมเปาหมายดังกลาว
แลว จะตองนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการสรางการเรียนรูรวมกันของ
เครือขาย 
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4) สรุปประเด็นความรู ทั้งนี้ในขั้นตอนและแผนการดําเนินการที่ปรากฏนั้น จะไดมี
การสรุปประเด็นความรูที่ ไดจากการศึกษาขอมูลสุขภาพของประชากร
กลุมเปาหมาย เพื่อนําไปสูการเผยแพรใหประชาชนในพื้นที่ไดเรียนรูตอไป 

3.3   การหนุนเสริมและรวมปฏิบัติการ  มีกลุมคน/องคกรอื่นๆในพื้นที่เขามาหนุนเสริมให
เกิดปฏิบัติการได ไดแก สถานีวิทยุชุมชน โรงพยาบาล องคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ สถานี
อนามัย ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เปนตน โดยกลุมคน/องคกรขางตนมีบทบาทหนาที่ในการหนุน
เสริมและรวมปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) สถานีวิทยุชุมชน    
 จัดหาโทรศัพทไวใชในการสื่อสารระหวางผูจัดรายการกับผูฟง  

2) โรงพยาบาล    
 เอื้อใหบุคลากรเปนผูดําเนินกิจกรรมอยางเต็มที่  
 เปนที่ปรึกษา  
 ใหใชชั่วโมงรายการวิทยุของโรงพยาบาล(CUP)ในการพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว    

3) สถานีอนามัย   
 เปนพี่เล้ียงการเยี่ยมบาน  
 ประสานงานในการพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว   

4) องคการบริหารสวนตําบล   
 ใหการหนุนเสริมงบประมาณ  
 ใหสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลเขารวมเรียนรู  
 เปดพื้นที่เพื่อการเรียนรูและการดูแลประชาชน  

5) นักวิชาการ  
 เปนวิทยากรใหความรูและพัฒนาทักษะการเปนผูส่ือขาว การศึกษาขอมูล
ชุมชน  

 เปนวิทยากรกระบวนการ  
6) ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบานฯ โดย 

 เปดพื้นที่ที่รับผิดชอบเปนพื้นที่แหงการเรียนรู  
 ใหความรวมมือและเขารวมในการดําเนินกิจกรรม  

7) องคกรชุมชน  
 เปนเครือขายประชาสัมพันธ และเขารวมเรียนรู  
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3.4   การสื่อสารในรายการ ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอีกอยางหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมนี้คือ 
การสื่อสารในรายการ โดยพบวา ผูส่ือขาวไดมีการสื่อสารขาวใน 3 ลักษณะคือ 

1) การสงขาว  โดยผูส่ือขาวจะไปทําการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลในชุมชนของ
ตนเอง แลวนํามาแปลงเปนเนื้อหาขาว และสงใหผูจัดรายการในรายการทําการ
ส่ือสารใหประชาชนในพื้นที่รับทราบ 

2) การเลาขาว  โดยผูส่ือขาวจะโทรศัพทเขามารวมในการเลาขาวที่ผูส่ือขาวไดทําการ
แปลงขอมูลมาเปนขาวแลว 

3) การโตตอบระหวางการออกรายการ  โดยผูส่ือขาวจะเขามารวมจัดรายการรวมกับ
ผูจัดรายการ ทั้งนี้โดยเปนผูพูดโตตอบประเด็นขาวที่กําลังพูดถึงกัน ซึ่งมีทั้งการ
ออกอากาศสด(หนาไมค)และการพูดคุยหลังไมค 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาค ี
สามารถจําแนกบทบาทหนาที่ของกลุมองคกรและภาคีตามปฏิบัติการที่เกิดขึ้น ไดดังตาราง 
 

องคกรและภาค ี กระบวนการ บทบาทหนาที ่

การคนหา “ผูส่ือขาว”   ใหขอมูลสุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว   ใหความรวมมอืในกิจกรรมของกลุม
ผูส่ือขาว 

การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ   

 ใหความรวมมอืในกิจกรรมของกลุม
ผูส่ือขาว 

กลุมที่ไดรับการ
ดูแล เชน ผูสูงอายุ 
ผูปวยโรคเรื้อรัง 
ผูดอยโอกาส  
ผูพิการ เปนตน 

การสื่อสารในรายการ  แลกเปลี่ยนขอมูลในรายการ 
การคนหา “ผูส่ือขาว”   สมัครใจเขามาเปนผูส่ือขาว 

 เปนตัวแทนของกลุมหรือหมูบาน 
การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว   ทําความเขาใจแนวคิดการเปน

ผูส่ือขาว การศกึษาขอมูลสุขภาพ 
การแปลงขอมลูเปนขาว เปนตน 

กลุมผูสื่อขาว เชน  
อสม. เยาวชน  
นักจัดรายการวิทยุ 
ประชาชนที่สนใจ 
เปนตน 

 
 
 
 

การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ   

 เยี่ยมบาน 

 หาขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล 

 แปลงขอมูลเปนขาว 
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องคกรและภาค ี กระบวนการ บทบาทหนาที ่

 แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในกลุมผู
ส่ือดวยกัน 

 ใหขอมูลสุขภาพแกประชากร
กลุมเปาหมายโดยตรง 

 
 
 
 

การสื่อสารในรายการ  สงขาว 
 เลาขาว 
 โตตอบในรายการ (หนาไมค/ 

      หลังไมค) 
กลุมหนุนเสรมิและรวมปฏิบัติการ 

การคนหา “ผูส่ือขาว” - 
การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว - 
การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ 

-  

 สถานีวิทยุ
ชุมชน 

การสื่อสารในรายการ  จัดหาโทรศัพทไวใชในการสื่อสาร
ระหวางผูจัดรายการกับผูฟง 

การคนหา “ผูส่ือขาว” - 
การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว - 
การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ 

 เปนที่ปรึกษา 
 เอื้อใหบุคลากรเปนผูดําเนินกิจกรรม
อยางเต็มที่ 

 ใหใชชั่วโมงรายการวิทยุของ
โรงพยาบาล(CUP)ในการพฒันา
ศักยภาพผูส่ือขาว 

 โรงพยาบาล 

การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว”  แจงขาวและคัดเลือกคนที่จะมาเปน

ผูส่ือขาว 
 สถานีอนามัย 

 
 
 

การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว  ประสานงานในการพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 
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การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ 

 เปนพี่เล้ียงการเยี่ยมบาน   

   
การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว” - 

การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว  ใหการหนุนเสริมงบประมาณ  
 ใหสมาชิกขององคการบริหารสวน
ตําบลเขารวมเรียนรู  

การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ 

 เขารวมเรียนรู 

 องคการ 
บริหารสวน
ตําบล 

การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว” - 
การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว  เปนวิทยากรใหความรูและพัฒนา

ทักษะการเปนผู ส่ือขาว การศึกษา
ขอมูลชุมชน  

 เปนวิทยากรกระบวนการ 
การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ 

- 

 นักวิชาการ 

การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว”  ประชาสัมพันธในหมูบาน 

 คัดเลือกผูส่ือขาวของหมูบาน 
การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว  เขารวมกิจกรรม 
การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ 

 ประสานงาน/ประชาสัมพันธในพื้นที่ 

 ผูนําชุมชน 
เชน กํานัน 
ผูใหญบานฯ 

การสื่อสารในรายการ - 

 องคกรชุมชน 
เชน อสม.  

 

การคนหา “ผูส่ือขาว”  ประชาสมัพันธ  
 เชื้อเชิญใหประชาชนในพื้นที่เขา
มารวมเปนผูส่ือขาว 
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การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว  เขารวมเรียนรู 
การหนุนเสริมและรวม
ปฏิบัติการ 

 เขารวมเรียนรู 
 
 

การสื่อสารในรายการ - 
 
 

5. เงื่อนไขแหงความสาํเร็จ 
5.1   ตองเห็นศักยภาพของคนในพื้นที่  ประสบการณของคณะทํางานที่รับผิดชอบพื้นที่

นับตั้งแตกอตั้งศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด ไดชี้ความสําคัญของการ
ใชประโยชนจากรายการวิทยุเพื่อใหขอมูลสุขภาพแกประชาชนเนื่องจากมีการฟงรายการวิทยุใน
พื้นที่อยางแพรหลาย และเมื่อสถานีวิทยุชุมชนมีนโยบายใหชั่วโมงสาธารณะในการจัดรายการวิทยุ
ได จึงไดดําเนินจัดรายการวิทยุมาตั้งแตบัดนั้น และเมื่อมีการจัดรายการไปไดระยะหนึ่ง ประชาชนที่
เปนผูฟงรายการตองการใหมีแกนสาระมากกวาที่เปนอยู จึงไดมีความพยายามที่จะพัฒนาการจัด
รายการวิทยุมาโดยตลอด โดยเฉพาะการนําศักยภาพของคนในพื้นที่เขามารวมเปนเครือขายในการ
จัดรายการวิทยุ โดยเปนไดทั้งผูจัดรายการวิทยุและทําขาวไดดวย ซึ่งแนวคิดการพัฒนาดังกลาวให
ความสําคัญกับศักยภาพของคนในพื้นที่เปนหลัก 

5.2   เอาบริบทของพื้นที่เปนตัวตั้ง การปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภมูิ
ครั้งนี้ ไดมีการใชบริบทของพื้นที่เปนตัวตั้ง ไดแก  

1) การใหความสําคัญกับพฤติกรรมการฟงวิทยุของประชาชนในพื้นที่ การจัดรายการ
โดยกลุมเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเมยวดี เปนรายการสด ใชภาษาทองถิ่น ทําให
สามารถสื่อสารเขาใจกันไดงาย การเปดเพลงลูกทุงสลับกับการใหขอมูลทําใหเกิด
ความเพลิดเพลินและไดสาระในเวลาเดียวกัน  

2) สาระที่เปนประเด็นความรูในการจัดรายการไดจากการศึกษาขอมูลสุขภาพกลุม
ประชากรเปาหมายของระบบสุขภาพชุมชน ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง 
ผูดอยโอกาส จึงทําใหเห็นบริบทการดูแลกันของคนในพื้นที่   และ 

3) การใชคนในพื้นที่เปนผูส่ือขาวและผูรวมจัดรายการวิทยุ 
เปนตน 
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “ผูสื่อขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุ
ทองถิ่นไทเมย” ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ใชกรอบ
วิธีคิดดังนี้ 

 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  

1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 

3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน  
4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี  
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 

โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  
2 สวนไดแก 1) ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2) ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม “ผูสื่อขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุ

ทองถิ่นไทเมย” ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด คร้ังนี้ 
ประกอบดวย 

 1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  
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 - เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี  
 - ประชาชนในพื้นที่ที่สมัครเขามาเปนผูส่ือขาวสุขภาพ  
 - เจาของสถานีวิทยุชุมชน  
 - ประชาชนในพื้นที่ที่รับฟงรายการวิทยุ  
เปนตน 

 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 

1) การสังเกตแบบมีสวนรวม  โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการปฏิบัติจริงในการ 
พัฒนานวัตกรรมระหวางวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผูส่ือขาวสุขภาพ 

2) การสัมภาษณเชิงลึก ทั้งนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก 
ผูรับผิดชอบโครงการ เจาของสถานีวิทยุ ประชาชนในพื้นที่ที่สมัครเขารวมเปน
ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน 

3) การสัมภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการ ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมยวดี 
ประชาชนในพื้นที่ที่รับฟงรายการวิทยุ เปนตน  

4) การสนทนากลุมกับประชาชนในพื้นที่ที่สมัครเขารวมเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน  
เปนตน 

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจน
เอกสารการเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนิน
กิจกรรม เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) และการวิเคราะห

สรุปประเด็น (Thematical analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ  ไดแก  การใชแผนผัง
ความคิด(Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 
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5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการ

ตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัย 

หลายคน 

2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบ
กับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยได
และพิจารณาเห็นแลววาจะไมสงผลใดๆตอผูใหขอมูล 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 1 กระบวนการพฒันานวัตกรรม
 
โครงการนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไท

เมย” ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด  เปนโครงการนวัตกรรมที่สะทอน
ถึงการดูแลสุขภาพชุมชนโดยใชส่ือวิทยุชุมชนเปนชองทางในการสรางการดูแลสุขภาพชุมชน 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้อาจจะเรียกไดวาเปนการปฏิบัติการเพื่อ
การดูแลสุขภาพชุมชนรวมกันของคนในพื้นที่ โดยใชคนในพื้นที่เขาไปเรียนรูขอมูลสุขภาพของ
กลุมคนสําคัญในระบบสุขภาพชุมชน ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรัง คนดอยโอกาส ผูสูงอายุ เปนตน แลวนํา
ขอมูลสุขภาพดังกลาวมาทําการวิเคราะหเพื่อสะทอนความเขาใจขอความรูที่เกิดขึ้นจากขอมูลดาน
สุขภาพที่ไดมา กลายเปนชุดความรูและนําไปถายทอดและแลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่ดวยกัน จึง
ปรากฏวา ไดเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอความรูดานสุขภาพกันเต็มพื้นที่ ตลอดจนพื้นที่
ใกลเคียงที่สามารถรับฟงคลื่นวิทยุนี้ได ก็ไดเกิดการเรียนรูไปดวย 

อยางไรก็ตามนวัตกรรม “ผูสื่อขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” ที่
สะทอนถึงการปฏิบัติการเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนรวมกันนั้น ไมไดเปนการพัฒนานวัตกรรมใหม 
แตเปนการตอยอดกิจกรรมเดิม โดยเติมเต็มกิจกรรมใหมเพื่อใหสะทอนถึงการดูแลสุขภาพชุมชนที่มี
ความชัดเจนและลงตัวมากกวาที่เคยดําเนินการมากอน  โดยเนนการใชทุนทางสังคมในพื้นที่และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลดานสุขภาพ ที่เชื่อวาจะทําใหเกิดการดูแลสุขภาพชุมชนเต็มพื้นที่ โดยมี
วิวัฒนาการมาเปนลําดับ ตั้งแตกําเนิดคลื่นวิทยุชุมชน การเกิดขึ้นของกลุมนักจัดรายการ “สาวผูดี” 
จนกระทั่งพบทางตันที่มีการสะทอนวา “ไมรูจะเอาอะไรมาเลาอีกแลว” ที่นําไปสูการกระตุนคิดในการ
หาคนในชุมชนเขามาเปนเครือขายการดูแลในฐานะ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน” โดยมีวิวัฒนาการของ
นวัตกรรมและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

 

1. วิวัฒนาการของนวัตกรรม“ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆ
วิทยุทองถิ่นไทเมย” 
โดยที่มาของนวัตกรรมนี้ สามารถแสดงเปนภาพวิวัฒนาการของนวัตกรรมไดดังภาพที่ 1 และ

มีรายละเอียดดังนี้  
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ภาพที่ 1 แสดงวิวัฒนาการของนวัตกรรม “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่น 
 ไทเมย” 

 

1.1   กําเนิดของ“คลื่นใสๆ”  จําแนกไดดังนี้ 
1)   มีสถานีวิทยุชุมชน 

ในชวงปลายป พ.ศ. 2547 นายนิกร นิทราพรม เจาของรานขายเครื่องไฟฟา“นิกร อิเลค
โทรนิค” ซึ่งเปนคนในพื้นที่และมีความสนใจเรื่องการจัดรายการวิทยุ จึงไดดําเนินการขอตั้งสถานี
วิทยุชุมชนขึ้นและไดรับการจัดสรรใหตั้งสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ดได ใน
คลื่นความถี่ 91.3 เมกะเฮิรต และตั้งชื่อสถานีวิทยุชุมชนแหงนี้วา “สถานีวิทยุชุมชนทองถิ่นไท
เมย”  โดยแนวนโยบายของคลื่นวิทยุแหงนี้นั้น จะมีชั่วโมงที่เปนสาธารณะอยูประมาณวันละ 3 

ชั่วโมง ซึ่งทางสถานีกําหนดใหชวงเชาตรูเปนชวงชั่วโมงแสดงธรรมะ และอีกสองชั่วโมงใหกับ
หนวยงานราชการในพื้นที่ และไดแจงไปยังหนวยงานตางๆ ซึ่งทางโรงพยาบาลเมยวดีมีความสนใจ
จึงไดเขารวมทํารายการวิทยุดวย  

 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 
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“......สถานีวิทยุชุมชนแหงนี้กอตั้งมาเปนเวลา 2 ปกวา เนื่องจากเดิมเมยวดียังไมมี

สถานีวิทยุ ซึ่งในอําเภอใกลเคียงมี 2-3 สถานีแลว จึงคิดวาอยากเอามาตั้งไวที่อําเภอ

เพื่อโฆษณาสินคาตางๆหรือประชาสัมพันธเร่ืองตางๆ ซึ่งการตั้งครั้งแรกไดเชิญชวนให

สวนราชการไดเขามาจัดรายการที่สถานี โดยใหเวลาฟรีในชวง 6–7 โมงเชาโดยไมตอง

เสียคาใชจายใดๆ และตอมาทางโรงพยาบาลเมยวดีตองการเวลาเปนของตัวเองจึง

ไดมาเชาเวลาของสถานีในเวลา 11–12 น. ซึ่งในชวงเวลานี้ เสียคาใชจายเดือนละ 

2,000 บาท รายการที่จัดในชวงเวลานี้คือ รายการสุขภาพดีมีสุข ซึ่งเปนการจัดรายการ

เพื่อประชาสัมพันธขาวสารดานสุขภาพสลับเปดเพลง ในชวงเวลาของการจัดรายการดี

เจผูจัดรายการใชฉายานามวา สาวผูดี มีจํานวนผูจัดรายการจํานวน 5 คน หมุนเวียน

สลับกันโดยทุกคนใชฉายานามเหมือนกันคือ สาวผูดี......” 

นิกร นิทราพรม, นายสถานวิีทยุคลื่น 91.3 เมกะเฮิรต, 2 พฤษภาคม 2550 
 

2)   มี“ดีเจ สาวผูดี”  

ในชวงของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ไดมีการปรับวิธีคิดและการทํางานที่
เกี่ยวของกับดานสุขภาพของโรงพยาบาลเมยวดี ทั้งนี้ไดมีการดําเนินการศูนยสุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลขึ้น โดยมีที่ตั้งอยูที่อาคารหลังเดิมของโรงพยาบาล ใหการดูแลประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ  

พยาบาลที่รับผิดชอบในศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดีแหงนี้ ไดทําการศึกษา
และเรียนรูขอมูลชุมชน และไดเห็นสถานการณปญหาและความตองการดานสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่  ทําใหเกิดแนวคิดในการกระจายขอมูลดานสุขภาพเหลานั้นสูประชาชนในพื้นที่ขึ้น และโดย
ภูมิหลังของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนบางคนนั้น มีความสนใจในการเปนนักจัดรายการ มีเสียง
ไพเราะ ดังนั้นจึงอยากจะใชศักยภาพที่มีอยูในการเผยแพรขอมูลดานสุขภาพโดยผานสื่อวิทยุ 

 
“......สังเกตเห็นวาประชาชนในพื้นที่ชอบฟงวิทยุกันและมีการพูดคุยส่ือสารกับดีเจโดย

ใชโทรศัพท ซึ่งดีเจก็จะพูดคุยแนะนําในเรื่องตางๆ บอกเลาขาวคราวตางๆเทาที่ดีเจจะ

ทําได เลยทําใหเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะใชชองทางวิทยุเปนสื่อกลางเพื่อเผยแพร

ขอมูลขาวสารตางๆ โดยเฉพาะอยากใหประชาชน ผูฟงที่ฟงรายการไดรับรูขาวสาร

ดานสุขภาพดวย.......โดยตัวเองก็ชอบแบบนี้อยูแลว คือสนใจการจัดรายการวิทยุ .....

พอดีทางนายสถานีวิทยุชุมชนเขามีชั่วโมงสาธารณะใหหนวยงานราชการเขาไปจัด

รายการได ก็เลยไดเร่ิมดําเนินการ ..... ครั้งแรกที่จัดใชชื่อรายการวา “รายการสุขภาพ
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ดีมีสุข” ....โดยมีทีมผูจัดรายการหาคน ก็เลยตั้งชื่อทีมจัดรายการวา “สาวผูดี” ....ให
คนจํางายๆ ไมมีนัยยะหรือความหมายอะไรพิเศษ......” 

สายสุมล บุงทอง พยาบาลวิชาชีพศูนยสขุภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี, 
 2 พฤษภาคม 2550 

 
เมื่อแนวคิดของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดีที่ตองการใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูขอมูลดานสุขภาพ และมีชองทางของการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานสื่อวิทยุชุมชนดังที่กลาว
แลว ทําใหเกิดการประสานงานและไดรับความอนุเคราะหจากสถานีวิทยุชุมชน ใหเขามาจัดรายการ
ไดวันละ 1 ชั่วโมง โดยดําเนินการออกอากาศสดระหวางเวลา 11.00-12.00 น.ตั้งแตวันจันทรถึงวัน
ศุกร ทั้งนี้มีทีมเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดีในนาม “สาวผูดี” เปนผูจัด
รายการหรือดีเจ 

การดําเนินรายการวิทยุที่เกิดขึ้นดังกลาว พบวา มีการใชที่เขากับบริบทพื้นที่ ทั้งนี้จาก
การบอกเลาของประชาชนในพื้นที่ที่มีตอรายการวิทยุนั้น มีการสะทอนกันวา การฟงวิทยุสามารถรับ
ฟงไดในทุกๆที่ ไมวาจะนอนอยูที่บาน ออกไปเลี้ยงวัว-ควาย ออกไปทํานา เปนตน สามารถรับฟงได
ทั้งสิ้น และการฟงรายการวิทยุไมไดเปนการลงทุนสูง ไมเสียเวลาในการทํางาน นอกจากนี้ยังให
ความเพลิดเพลินจากการฟงเพลงที่ชื่นชอบและกําลังอยูในสมัยนิยม ซึ่งยังสงผลใหสามารถเขากลุม
พูดคุย/วิพากษวิจารณกับเพื่อนฝูงหรือคนที่รูจักกันไดอีก ถือวาเปนชองทางหนึ่งที่จะทําใหตนเองมี
ความทันสมัยอยูตลอดเวลาได ดังตัวอยางที่ปรากฏในพื้นที่ เชน กรณีของดีเจนักจัดรายการวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับรถมอเตอรไซดชนตนไม ที่นําไปสูการพูดคุยกันของชาวบาน
เพื่อคนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณดังกลาวเมื่อทราบขาวจากสถานีวิทยุ เปนตน 

จากการกําเนิดขึ้นของรายการวิทยุนี้ ชี้ใหเห็นวาศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี 
ไดใชบริบทของพื้นที่เปนฐานคิดในการดําเนินการ และไดเห็นและใชทุนทางสังคมในพื้นที่เขามามี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพชุมชน โดยสถานีวิทยุชุมชนที่มีอยูนั้น มีแนวนโยบายที่เอื้อตอการดําเนิน
กิจกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนที่สอดรับกับแนวคิดของศูนยสุขภาพชุมชน และบุคลากรของศูนย
สุขภาพชุมชนเองก็มีความสามารถในการจัดรายการวิทยุ ดังนั้นจึงเกิดความลงตัวในการดําเนิน
กิจกรรมเพราะตางมีเปาหมายที่สอดรับกันของทั้งสองหนวยงาน โดยเกิดการจัดผังรายการของสถานี
วิทยุที่ลงตัวในเรื่องของเวลาและการมีผูจัดรายการ ในขณะที่ศูนยสุขภาพชุมชนตองการและมี
ชองทางในการเผยแพรความรูดานสุขภาพ สะทอนใหเห็นถึงการไดประโยชนรวมกันของทั้งสอง
หนวยงาน 
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1.2   พบและผาทางตัน 

การออกอากาศรายการวิทยุชุมชนของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดีขางตน มี
เปาหมายสําคัญคือตองการใหประชาชนในพื้นที่รับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพตางๆ และรวมถึงการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงพยาบาลดวย โดยมีการใชเพลงเปนสื่อนําและมีการสอดแทรก
สาระและกระตุนใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และไดใหโอกาสแกประชาชนที่รับฟงไดเขา
รวมพูดคุยดวย เชน การโทรศัพทเขามาขอคําปรึกษากรณีเจ็บปวยตางๆ เลาเรื่องราวความทุกข เชน 
กรณีกลุมนางบาป(สาวประเภทสอง) ตลอดจนการคุยขาวที่เปนเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
เชน การเกิดอุบัติเหตุ งานบุญตางๆ เปนตน ซึ่งดําเนินกิจกรรมในลักษณะเชนนี้มาเกือบหนึ่งป ดัง
เร่ืองราวที่ทีมดีเจไดเขียนบอกเลาเหตุการณที่มีกลุมคนโทรศัพทเขามารวมรายการและนําไปสูการ
หาทางออก ดังนี้ 

 

เมื่อไดทําในสิ่งที่ชอบและเห็นคุณคา 
“เมยวดีเมืองพอสีหราช สวยสะอาดดวยน้ําใจ เล่ืองลือไกลผาลายขิด ถิ่นผลิตน้ําออยหวาน ทุก
หมูบานพัฒนา”  ***ที่นี่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยอําเภอเมยวดี คล่ืน FM.91.30 MHZ *** ชวงเวลา
ตอจากนี้ไป ขอเชิญรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงรายการ สุขภาพดีมีสุข  ดําเนินรายการโดย
ทีมงานสาวผูดี จากเครือขายสุขภาพอําเภอเมยวดีขอเชิญรับฟงคะ 

“พี่นองเอย..ใหสามัคคีกันไวคือขาวเหนียวนึ่งใหม อยาสิเพแตกมางคือนํ้าถืกขาวเหนียว 
ใหสามัคคีกันไวคือฝนแสนหาตกลงมาจากฟาไหลโหงสูหนอง” 
นั่นคือคําแนะนํากอนเขารายการ ”สุขภาพดีมีสุข” และเปดเพลงชุดประชาสัมพันธอําเภอ

เมยวดีหนึ่งเพลง จบเพลงผูดําเนินรายการพูดทักทายดวยถอยคําผญาภาษาอีสาน ซึ่งจะให
ความสําคัญใสใจในการเลือกถอยคําที่มีความหมายสื่อใหเขากับสถานการณแตละชวง เชน ใน
ภาวะที่บานเมืองเปนอยูในปจจุบันก็จะสื่อใหเกิดพลังแหงการสมานฉันท 

ใครจะคิดวานี่เปนอีกชองทางหนึ่งของการทํางานดานสุขภาพ  ที่ไมไดมีขอบเขตจํากัดอยูแค
ในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเหมือนอยางที่คนสวนใหญเขาใจ  หากแตไดมีการขยาย
ขอบเขตไปยังทุกพื้นที่ในชุมชน ดวยตระหนักวาการสรางสุขภาพไมใชส่ิงที่จะเกิดในโรงพยาบาล 
ตองเกิดกับคนที่อยูในชุมชน การกาวขามรั้วโรงพยาบาลออกมาทํางานดานนี้จึงเปนเรื่องที่
จําเปน  และเปนสิ่งที่ทาทายคนทํางานเปนอยางยิ่ง เพราะมีประเด็นคําถามเกิดขึ้นมากมายวา
จะทําอยางไร ทําแบบไหน  ที่ผานมาเราถูกครอบงําความคิดมาตลอดวา  หมอตองอยู
โรงพยาบาล พยาบาลตองดูแลผูที่เจ็บปวย แตนั่นเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ที่สําคัญประชาชนที่
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ยังไมเจ็บปวย จะดูแลเคาอยางไร จะทําอยางไรใหเคาสามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี ตระหนักวาสุขภาพดีไมมีขายถาอยากไดตองทําเอง 

รายการสุขภาพดีมีสุข ไดกอกําเนิดขึ้นมาพรอมกับ คลื่นวิทยุชุมชนของอําเภอเมยวดี เมื่อ
ประมาณ 2 ปกอน โดยมี”สาวผูดี” เปนผูดําเนินรายการหลัก ทุกวันจันทร–ศุกร เวลา 11.00 – 

12.00 น.  
“ ดวยความชอบสวนตัว เปนคนชอบพูด เมื่อเจาของคลื่นติดตอมาทางโรงพยาบาลวาอยาก

ไดรายการที่มีสาระดานสุขภาพใหกับชุมชน ผูอํานวยการโรงพยาบาลก็สนับสนุน จึงเปนโอกาส
อันดีที่จะไดลองทําส่ิงใหมๆ ที่มีประโยชน” สาวผูดีไดกลาวถึงที่มาของรายการ 

นับแตนั้นทุกวันชาวอําเภอเมยวดีและพื้นที่ใกลเคียง ก็ไดรับฟงเสียงหวานๆ ของสาวผูดี 
ที่มาบอกเลาเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ความรูที่มีประโยชน ขอมูลเกี่ยวกับเครือขายบริการ
สุขภาพ การใหบริการตางๆ มีอะไรบางในแตละวัน ใครทําอะไร ที่ไหน พรอมกับเพลงเพราะๆ ที่
มีผูฟงจากทางบานโทรมาขอ 
เมื่อความรูมาพรอมกับความสุข 

วันเวลาไดผานลวงเลยไป รายการสุขภาพดีมีสุข ไดรับการตอบรับ และไดรับความสนใจ
จากผูฟงเปนจํานวนมาก กลายเปนความผูกพันที่ผูจัดก็อยากทําผูฟงก็รอคอย ใครจะคาดคิดวา
แครายการวิทยุ ใชเวลาเพียงแควันละ 1 ชั่วโมง จะกลายเปนเวทีแลกเปลี่ยนดานสุขภาพ การ
พิทักษสิทธิประโยชนของผูฟงหลายกลุม ตั้งแตเด็ก วัยทํางาน ผูเฒาคนชรา เปนที่มาของเรื่อง
เลามากมาย ดังจะเห็นไดจาก สาวผูดีจะมีเร่ืองราวที่นารัก นาสนใจมาเลาใหทีมงานฟงทุกวัน 
ความรูที่เกิดขึ้นไมใชเพียงแคประชาชนที่ไดรับเทานั้น หากแตเจาหนาที่เองก็ไดรับความรูจาก
ชุมชนเชนกัน เร่ิมมองเห็นศักยภาพชุมชน มีส่ิงที่เรารูเขาไมรู และสิ่งที่เราไมรูแตเขารู  

“ สาวผูดี อาการแสบบักหูกเฮ็ดจั่งได จึงจะเซา” เสียงจากของผูฟงรายหนึ่งโทรมาถาม
เมื่อเปดออนแอร  สาวผูดีไดแตอึ้งดวยคํานี้ไมไดมีการบัญญัติเปนศัพททางการแพทย 
เอาละสิจะตอบวาอยางไรดี ดวยไหวพริบจึงตอบความจริงไปวา” อันนี้สาวผูดีก็บอฮูคือ
กัน มีไผตอบไดก็ชวยโทรเขามาดวย” 

ซักครูก็มีเสียงโทรศัพทโทรเขามาเพื่อบอกเลาวา อาการแสบบักหูกเปนอยางไร ซึ่งแทจริง
แลวเปนภาษาพื้นบานที่ชาวบานเคารูจักมานานและเขาใจดี รวมถึงวิธีการแกไขดวยเมื่อมี
อาการ เราชาวสาธารณสุขจึงพลอยไดรับความรูเร่ืองนี้ไปดวยอันถือวาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
ในชุมชน 

“ อาการแสบบักฮูกเปนอาการเรอเปรี้ยว แสบรอนในทอง จุกมาที่ล้ินป พบมากในหญิง
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ตั้งครรภ และหลังกินขาอิ่มมากๆ แกไดดวยการกินของฝาดเชน เคี้ยวเม็ดมะขามดิบ 
และหลังกินขาวเสร็จตองพักใหอาหารยอยอยาเพิ่งนอน อยากินเผ็ด “ 
การทํางานดานสาธารณสุข บทบาทสําคัญที่เราปฏิเสธไมไดคือการเปนผูใหความรูเร่ือง

สุขภาพ การเปนที่ปรึกษาเมื่อประชาชนมีปญหาสุขภาพ  แตจากการทํางานที่ผานมาหากเราได
มีการทบทวนกันแบบจริงจัง จะมีซักครั้งที่การใหความรูโดยเราเปนผูใหนั้น ความรูหรือขอมูล
สุขภาพที่เราคิดวาเปนประโยชนจะเขาไปอยูในใจของผูรับ หรือเปนสิ่งที่ผูรับตองการ จนทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามมา อาจจะเปนดวยทาทีของเราเองทําใหไมเกิด
บรรยากาศของการเรียนรู หรือสถานที่ในการใหความรูนั้นไมเหมาะสม การใหในส่ิงที่เคาไม
อยากไดก็เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ  

เมื่อดําเนินรายการไปไดระยะหนึ่ง ทําใหเราไดทราบวา มีมุมมืดในชุมชนอีกมากมายที่เรา
ยังเขาไมถึง ที่เคาก็ไมกลาเปดเผย แตเมื่อไดมาทํารายการสุขภาพดีมีสุข กลายเปนวารายการนี้
ไดเปนชองทางที่สําคัญในการติดตอส่ือสาร เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ที่ไมไดรอรับจาก
เจาหนาที่ฝายเดียว หากแตยิงทุกคําถามที่อยากรู และตรงใจ เชน กลุมนางบาป ที่เปนชื่อกลุม
ของสาวประเภทสองใชเรียกแทนตัวเอง ไดใชคล่ืนวิทยุแหงนี้เปนชองทางในการขอรับคําปรึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองการมีเพศสัมพันธ  เมื่อพลาดแลวตองทําอยางไรบาง เพราะคิดวาหากเดินเขาไป
ปรึกษาในโรงพยาบาลไมแนใจวาทาทีของเจาหนาที่ที่มีตอตนจะเปนอยางไร   

ดังนั้นจึงมีเร่ืองราวที่อบอุนและชื่นใจของคนทํางาน ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานมา
ประมาณ 2 ปกวา ที่อยากบอกเลา ถายทอดใหฟง ดังนี้ 
คําสัญญาจากนางบาป 

พฤษภาคม 2549 เสียงจาก กลุมนางบาป คือชื่อที่เขาใชแทนตัวเอง เปนกลุมของสาว
ประเภทสอง  สาวผูดีจาคือหนูไปเที่ยวงานหมอลํามา ..ไปกันเปนกลุมเมาดวยแลวไปมี
เพศสัมพันธกับชายหนุมและสําเร็จความใครโดยใชปากกับหลายคนหนูจะติดโรคเอดสมั๊ยคะ 
หนูจะไปตรวจไดที่ไหนบาง หนูกลุมใจมากไมมีทางออก หนูขอคําปรึกษาขอคุยนานๆไดมั๊ย ขอ
ฝากเบอรโทรไว และขอเบอรที่สามารถติดตอทีมงานสาวผูดี....ขอเปนชองทางในการ
ปรึกษา... เราจัดใหคะ   

กรกฎาคม 2549 เสียงจากนางบาปนะคะหนูตัดสินใจแลวคะที่จะไปตรวจเลือด หนูตองไป
ติดตอที่ไหนคะ หนูจะมาขอตรวจกับทีมงานสาวผูดีไดมั้ยคะหนูจะตองเสียคาใชจายมากแคไหน 
แตหนูอายจังยังไมอยากเปดเผยตัวเอง แลวหนูจะโทรมาใหม ชวงนี้หนูไมคอยไดฟงเพราะตองไป
โรงเรียนแตหนูฝากใหเพื่อนๆติดตามรายการของสาวผูดีตลอดเลยนะคะกวนหนูมีเยอะมากคะ 
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ธันวาคม 2549  หลังจากที่หางหายไปนานก็ไดยินเสียงพูดอยางเรงรีบจากนางบาป สาว
ผูดีหนูขอคุยดวยไดมั้ยคะหนูมีเร่ืองสําคัญจะปรึกษา/พอดีเปนชวงสุดทายของรายการเปนชวง
รอยตอระหวางหลังไมลและเพลงกําลังจะจบตองพูดออกอากาศเพื่อกลาวลาจบรายการจึงไม
สามารถคุยตอไดและไดบอกใหโทรกลับมาอีกครั้งแตก็ไมไดรับการติดตอ จึงคนหาเบอรแลวโทร
กลับไปแตไมมีใครรับสาย อีกหนึ่งชั่วโมงตอมามีเสียงโทรศัพทมือถือดังขึ้นโชวเบอรนางบาปแลว
ดับไป คาดการณวาคงมีเร่ืองดวนแตบัตรเติมเงินคงหมดจึงโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งเปนเสียง
ผูหญิงมีอายุรับสาย จะพูดกับใครคะ (ก็ไมทราบเหมือนกันวาจะคุยกับใครเพราะไมเคยรูจักชื่อ
จริงของเขาเคยทราบแตชื่อนางบาป) ก็เลยตอบวาคุยกับนองคนสวยที่บานนี้แหลคะคุณแม
ใชมั้ยคะ จากนั้นก็เลยถูกคุณแมของนางบาปซักประวัติ พอทราบวาเปนสาวผูดี คุณแมก็รีบ
รายงานตัวเลยวาคุณแมก็เปนแฟนรายการประจําหมูบานอยูในเขตอําเภอกุฉินารายณ  
จ.กาฬสินธ พรอมกับเร่ืองเลาพรั่งพรูออกจากปากคุณแม ลูกของแมตัวเปนชาย แตกายเปน
หญิงชื่อ นอง น.(นามสมุติ)มันโทรไปปรึกษาอะไรกับสาวผูดี วันๆมันไมอยูบานวันนี้ก็ออกไปอีก
แลวกับกลุมกระเทยดวยกันไปดูหมอลําบานไหนก็ไมรู แมกลัวมันติดเอดสไปดูในหองมีแต
ถุงยางอนามัย มันไมคอยคุยกับแม ฝากสาวผูดีดูแลนองดวยแนะนํามันหนอย แลวเวลามันโทร
ไปหาสาวผูดีในรายการมันใชชื่อวาอะไรแมจะไดแอบฟง(บอกไมไดหรอกคะมันผิดจรรยาบรรณ) 

ฝากนองหนอยนะ พอของเขาพึ่งเสีย แมไมอยากเสียนอง น.ไปอีกคน 

ธันวาคม 2549  นางบาปขอรายงานตัวนะคะไปตรวจเลือดมาแลวคะไปตรวจที่
โรงพยาบาลใกลบานที่จ.กาฬสินธ คุณหมอใจดีมากเปนกันเองบอกวาใหทําใจใหสบายและหนูก็
เลาในสิ่งที่หนูเคยเลาใหสาวผูดีฟงกอนตรวจเลือดหมอไดอธิบายใหฟง และบอกผลเลือดใหฟง
บอกวาผลเลือดปกติตรวจไมพบเชื้อเอดส แตนัดใหหนูกลับมาตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ไป
สามเดือน ฟงแลวยังคาใจกับผลเลือดคุณหมอปดบังอะไรหนูไวมั๊ยสาวผูดี เพราะเคยฟงสาวผูดี
พูดทางวิทยุวาผลเลือดจะปกปดเปนความลับสุดยอด แสดงวาหมอกลัวหนูทําใจไมไดใชมั้ยคะ
จึงนัดใหหนูมาตรวจอีกและปดบังผลเลือดที่แทจริงกับหนู(ไดพูดคุยกันนานพอสมควรจนเขาใจ
เร่ิมไดยินเสียงหัวเราะ) แลวหนูจะโทรมาใหม 

มกราคม 2550 สาวผูดีหนูกําลังลังเลใจระหวางเรียนตอและไปทํางาน ตอนนี้หนูอยูชั้น ม.6

ที่โรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง เดือนกุมภาพันธ 50 ก็จะจบแลวหนูชื่อนอง น. เมื่อวานเพื่อนรุนพี่หนู
โทรมาจากพัทยาตอนนี้กําลังมีฝร่ังเลี้ยงไดเงินเยอะมาก เขาบอกใหหนูลงมาเร็วๆจะหางานไวรอ
หนูเห็นเพื่อนรวยหนูก็อยากไดใหขอคิดเล็กๆกับนองวาการมีเงินร่ํารวยใครๆก็ปรารถนาแตถา
การไดมาของเงินมันมาจากการแสดงพฤติกรรมที่ เ ส่ียง  เ ส่ียงตอการติดโรครายที่ เรา 
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ไมพึงประสงคมันคุมกันหรือไม ยังจําเหตุการณที่หนูกลุมใจไดมั้ย นอนไมหลับกลัวติดเอดสและ
ตอนนี้ยังรอตรวจเลือดซ้ําอีกครั้ง ความโชคดีมันอาจมีไมบอยครั้งนัก คุณแมเปนหวงหนูมากนะ
หนูยังมีแมเหลือแมเพียงคนเดียว หนูยังมีโอกาสดานการศึกษาซึ่งเปนคลังปญญาที่จะเลี้ยงชีพ
ในอนาคต หนูขอใหสัญญาคะสาวผูดีหนูจะหลาบจําไมสําสอนไมมั่วสุมทางเพศ แตการไปที่
ยวงานหนูคงงดไมไดแตจะไปแคสนุกๆเทานั้น และหนูจะมาเยี่ยมสาวผูดีเร็วๆนี้ 

“ไมไดบีบคั้น หรือคาดหวังใหสัญญา เพียงแคเรารูวา คุณเลือกเราเปนชองทางปรึกษา 
ก็เกินคาความพอใจ” 

จากวันที่ฉันอยากตาย....... กลายเปนวันที่ฉันจะวิวาห 
สาวขี้เหงา เปนหนึ่งในแฟนรายการที่แวะเวียนสงเสียงหวานๆผานคลื่นมาขอเพลงเปน

ประจํา 
 ขอเพลงคนดีที่อายบฮักนะพี่ มอบใหคนอกหักทุกคน  อีกสองเดือนตอมา โทรทางไกลจากหัว
หินนะพี่ ขอเพลงแครกันกวานี้ไดไหมและเพลงไมมีเธอจะบอกรักใครมอบไปใหเพื่อนชื่อ อ.ที่
โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน จ.ยโสธร 

ธันวาคม 2549 ขณะที่กําลังพูดคุยออกอากาศ มีเสียงโทรศัพทเขามาและไดมีการสนทนา
กันคือ 

“043-577434 รายการสุขภาพดีมีสุขสวัสดีคะ สาวผูดีรับสายคะ”    
“พี่จาฟาอยากตาย ชวยฟาดวย ใครๆก็ไมรักหนู”  
เสียงพูดสั่นๆปนเสียงรองไห ใชแนเสียงของสาวขี้เหงา เธอมาในแนวใหมฟงจากน้ําเสียงไม

นาจะลอเลน ใครๆที่ฟงรายการในวันนี้นาจะตกใจไมแพผูดําเนินรายการพราะเรากําลัง ออนแอร
อยู ตั้งแตจัดรายการมาเขาปที่สองแลวยังไมเคยเจอเหตุการณแบบนี้ ตั้งสติใหเร็วที่สุดคะ 

“ นองฟา ใจเย็นๆนะคะ ทําใจดีๆไว ทุกอยางมีทางออกนะคะ และฝากแฟนๆรายการที่
อยูใกลนองฟาไปดูแลเธอดวย  ทุกคนเปนกําลังใจให อยาพึ่งวางสายนะคะพี่กําลังอยู
เปนเพื่อนหนูอยู”  
และขออนุญาตแฟนรายการขอเปดเพลงยาวตลอดรายการเพื่อที่จะคุยหลังไมลกับเธอ 

พยายามทบทวนกลยุทธการใหคําปรึกษาแกผูที่กําลังฆาตัวตายจากที่ครั้งหนึ่งเคยเขาครอส 
อบรมมาแลว 5 วันเมื่อ 5 ปที่ผานมายังไมเคยเอามาใชเลย พยามยามใชสารพัดเทคนิค เรียกชื่อ
ใหเขารูสติ เกิดอะไรขึ้นกับหนู อะไรที่ทําใหหนูคิดเชนนั้น หนูอยูที่ไหนพี่ขอเบอรโทรหนูหนอยนะ 
หลังจากพูดคุยอยูพักใหญจึงทราบวาขณะนี้เธออยูที่อุบลราชธานี อยูบานตา กําลังถูกกัก
บริเวณโดยมีผูดูแลอยางใกลชิดอยูในภาวะหลังพยายามทํารายตนเอง เธอขอใหสงยานอนหลับ
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ไปใหเธออยากนอนหลับ ดิฉันก็โทรประสานกับทีมงานเพื่อขอคําปรึกษาชวยกันวิเคราะห
พฤติกรรมแฟนรายการคนนี้หรือวาเธอเปนจิตเวช กันแน  เธอบอกวาเปนลูกสาวคนเดียวของแม 
แมมีอาชีพเปนครูพอเสียชีวิตแลวแมแตงงานใหมจึงคิดวาแมไมรักและทะเลาะกันรุนแรง 

1 มกราคม 2550 วันขึ้นปใหมนองฟาโทรเขามือถือบอกวาพี่หนูไมเหลือใครแลวแมหนูถูก
รถชนตาย แมตายเพราะหนู  แมมาเยี่ยมหนู พี่ชวยหนูดวย ดิฉันก็ไดแตใหกําลังใจใหเธอเขมแข็ง
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ตลอดเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหมเธอจะโทรรายงาน
ตลอดเวลาจนงานศพเสร็จส้ินตลอดจนเปนที่ปรึกษาดานมรดกที่ตองตกลงกับสามีใหมของ 
แม ฟาบอกวาเธอติดยศรอยตรีปที่พอตายและติดยศรอยโทปที่แมตาย ฟาบอกวาเธอเปนตํารวจ
หญิงปฏิบัติงานที่หัวหินพระราชวังไกลกังวล ฟงแลวงง ในความรูสึกเธอยังอยูในเงาที่นึกภาพไม
ออกเธอยังคร่ําครวญเสียใจบอกวาไมเหลือใครแลว ดิฉันก็เลยบอกวาเดี๋ยวจะแนะนําคนดีๆให 
เธอก็ฝากความหวังไววาจริงๆนะดิฉันคิดหนักไมนาเลยไมรูจะไปหาใครที่ไหน และแลวก็มองไป
เห็นเพื่อนนักจัดรายการหนุมที่ครองความโสดมาถึง 40 หนาวอาชีพคุณครู เขาคือหนุมราชภัฏ
จัดรายการตอจากสาวผูดี พูดไปไวเหมือนเพลงจบ เมื่อกามเทพเริ่มแผงศร จากวันนั้นถึงวันนี้
ดวยอํานาจแหงรักชางมีพลัง ดอกรักเริ่มเบงบาน หนุมราชภัฏบอกวาขอบคุณจริงๆสาวผูดีคุณ
กําลังสรางกุศลอันยิ่งใหญที่ทําใหเรานั้นรักกันเหมือนเพลงของ ตายอรทัย ชื่อเพลง ฮักกันมาแต
ชาติกอน เราวางแผนจะวิวาหในปนี้ และพิธีกรในงานแตงจะเปนใครไปไมไดนอกจากสาวผูดี  ก็
ขอใหทุกอยางสมหวังลงตัวดวยดี อยาลืมเผื่อความผิดหวังไวบาง ถามีการหักอกฝายใดฝายหนึ่ง
เกิดขึ้นเห็นทีเพื่อนหนุม DJ ของสาวผูดีคงครองโสดไปจนแกแนนอน  

ความมหัศจรรยผานคลื่นฟงดูเหมือนอยูในโลกของมายา ซึ่งในแตละวันจะมีเงาเสียงของตัว
ละครผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมารวมแตงแตมสีสันรวมสรางสาระความบันเทิงมีเสียงเพลงเสียง
หัวเราะขับกลอมกันไป และเมื่อเวลาผานไปเวทีนี้ยิ่งสื่อใหเรารูวาทุกบทบาทตัวละครที่แสดง
ออกมาคือหนึ่งในความเปนจริงของชีวิตที่มีทั้งพรอมจะเปดเผยตัวตนและยืนยันที่จะอยูในรูป
ของเงาตอไป ขอบคุณคลื่นมหัศจรรยแหงนี้ที่ทําใหทีมงานของพวกเราไดมีโอกาสรวมเรียนรู
ทุมเทใจเพื่อผลของงานและภาคภูมิใจเสมอ เพราะเรามั่นใจเหลือเกินวานี่คือหนึ่งในบทบาทของ
การใหบริบาลดวยหัวใจของความเปนมนุษยอีกชองทางหนึ่ง และส่ิงเหลานี้นาจะเปน
บทเรียนใหเรา ไดเรียนรูวา กรอบการทํางานนาจะถูกทลายออก เมื่อพิจารณาตามบริบทของ
ผูรับบริการของเรา 

เขียนเลาเรื่องโดย นางสายสุมล  บุงทอง / นส.สุภี  บริบูรณ / นายไพโรจน  บุงทอง 
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ถึงแมจะมี เ สียงตอบรับจากประชาชนที่ฟงรายการวาทีมดี เจ  “สาวผูดี” นั้นมี
ความสามารถในการจัดรายการดี ทั้งการพูดจาไพเราะ เปดเพลงไดถูกใจคนฟง พูดคุยเปนกันเอง มี
สาระ1 เปนตน แตลักษณะของการจัดรายการวิทยุดังกลาวนั้น ไมไดตอบโจทยของการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่อยางที่คาดคิด แตก็สังเกตเห็นวา ประชาชนที่โทรศัพทเขามารวมรายการสวนหนึ่ง
นั้น ไดมีการบอกเลาเรื่องราวของหมูบานตนเอง มีการยกตัวอยางภาวะการเจ็บปวยและการดูแลซึ่ง
กันและกันที่เกิดขึ้นในชุมชน  เหลานี้ทําใหมีการตั้งขอสังเกตถึงกิจกรรมการจัดรายการวิทยุชุมชนที่
ผานมาวา 1)การจัดรายการในลักษณะเชนนี้นั้น ไมมีความแตกตางจากรายการเพลงอื่นๆเทาใดนัก 
2)ประชาชนอยากมีสวนรวมในการเลาขาวที่เปนภาพของการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชุมชน 
ตามที่ศูนยสุขภาพชุมชนอยากใหเกิด และ 3)เร่ืองราว/สาระที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ไดนํามาเลาโดย
ทีมดีเจนั้น นับวันมีแตจะลดลงเรื่อยๆ ในชวงหลังๆก็จะพบวาในบางวันคิดไมออกวาจะเลาอะไรก็
เปดเพลงอยางเดียว  

 
“......เขารูวาโรงพยาบาลใหบริการ เขาก็จะโทรมา ไมวาจะเปนเรื่องของการไปมี

เพศสัมพันธของเด็กวัยรุนอะไรอยางนั้น กลุมสาวประเภทสอง.....” 
สายสุมล บุงทอง พยาบาลวิชาชีพศูนยสขุภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี, 

 2 พฤษภาคม 2550  
 

เมื่อเปนเชนนั้น จึงเกิดการพูดคุยและปรึกษาหารือกันในทีมทํางาน “สาวผูดี” นาย
สถานีวิทยุ และทางโรงพยาบาลเมยวดี ซึ่งก็มีความคิดเห็นในทํานองเดียวกัน และเกิดการระดม
ความคิดเพื่อทําใหเกิดรูปธรรมของภาพที่ฝน และนําไปสูการคิดถึงการให “คนในพื้นที่” เปน 
“ผูสื่อขาวชุมชน” ที่ไมใชแคเพียงทําหนาที่หาเหตุการณตางๆมาบอกเลาเทานั้น แตใหคนพื้นที่ได
เรียนรูชุดขอมูลดานสุขภาพและนําสูการบอกเลาสูกันฟงในระดับชุมชนและนําไปกระจายสูสังคม
พื้นที่ได 

 

                                                 
1 วิเคราะหจากการแสดงทัศนะของผูฟงที่เคยฟงการจัดรายการวิทยุ เชน - เปนรายการที่มีคนฟงเยอะ โดยเฉพาะคนแกชอบ
ฟง แตวัยรุนจะไมคอยไดฟง เพราะวัยรุนไมชอบเพลงลูกทุง และเวลาจัดรายการเปนเวลาที่วัยรุนตองไปโรงเรียน - เปนรายการ
ที่ดีมาก ดีเจเสียงเพราะมาก ตอบคําถามเกง ตอบไดทุกเรื่อง ถามไดหมดทั้งเรื่องสุขภาพ เจ็บไขไดปวย เร่ืองความรูทั่วไป เร่ือง
สวนตัวก็คุยได คุยไดทั้งหนาไมค หลังไมค หรือจะมหาที่โรงพยาบาล หรือ สถานีเพื่อคุยสวนตัวก็ได  - เปนรายการที่ทําใหผูฟง 
ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองสุขภาพกัน ไดความรูดี และไดฟงเพลงไปดวย ฟงแลวไดทั้งความสุขและความรู เปนตน 



 

 
กรณีศึกษา 364 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“.......การใชคําวา “ ผูส่ือขาว” ทําใหชาวบานเกิดความรูสึกและสนใจอยากเขามา .....

แรงบันดาลใจของความตองการเปนผูส่ือขาวคือมีความชอบเปนทุนเดิมอยูแลว และ

ตองการดูแลชวยเหลือชุมชน โดยการออนแอรประกาศขาว.....” 

หนุย, ผูสมัครเขามาเปนผูสือ่ขาว/อสม., 3 พฤษภาคม 2550 
 
จะเห็นไดวา การทํางานเพื่อเผยแพรขาวสารและขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพใน

ลักษณะของการบอกเลาขอมูลขาวสารดานสุขภาพโดยมีทีมทํางานเปนคนเลานั้น เปนการนําขอมูล
เชิงวิชาการมาใช ซึ่งเมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งทําใหพบทางตัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องราวที่นํามา
เลาไดลดถอยลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เกิดปรากฏการณของการเลาไมออกไดในที่สุด 

อยางไรก็ตามพบวา มีกระบวนการที่นําไปสูการผาทางตันที่เกิดขึ้น โดยการสังเกตและหยิบ
ยกตัวอยางของการเขามารวมพูดคุยทางโทรศัพทของประชาชน ทําใหเกิดการกระตุนคิดถึงการใช
คนในพื้นที่ที่ถือไดวาเปนทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชน เปนคนหาและเลาเหตุการณสําคัญแทน
ตนเอง ทั้งนี้มีลักษณะของการใชทุนทางสังคมและกระบวนการเริ่มตนที่นําไปสูการสะทอนทางออก
คือ 

ทุนทางสังคม 
 ศูนยสุขภาพชุมชน  
 โรงพยาบาล 

 สถานีวิทยุ 
กระบวนการระดมความคิด เพื่อ 

 การสะทอนสถานการณในการดําเนินการ 
 ชี้ทางออกในการดําเนินการตอ 

 
1.3   จากรางความคิดสูรปูธรรม “คลื่นใสๆ” 

จากกระบวนการที่เกิดขึ้นในขอ 1.2 เมื่อตางมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา นาจะใช
โอกาสที่ประชาชนในพื้นที่อยากเขามารวมเลาเหตุการณสําคัญ และขยายศักยภาพของคนที่เขารวม
ไปสูการดูแลสุขภาพชุมชน ดังนั้นจึงไดเร่ิมรางโครงการขึ้น และไดโอกาสที่โครงการพัฒนานวัตกรรม
บริการสุขภาพปฐมภูมิเกิดขึ้น จึงสงโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน และไดรับการสนับสนุนให
ดําเนินโครงการได ดังตัวอยางเรื่องเลาที่คณะทํางานโครงการนี้ไดนําเสนอไว ดังนี้ 
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คลื่นวิทยุสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวมคือความฝนที่ตองการสานตอ 

คลื่นวิทยุสุขภาพคืออะไร และจะทําอยางไรจึงจะมีคล่ืนวิทยุสุขภาพของชุมชนได คําตอบนี้
คือส่ิงที่ทีมงานและคนในชุมชนตองชวยกันคนหา แตอยางไรก็ตามหากตอบคําถามตอนนี้ก็
อาจจะไดเพียงสวนหนึ่ง อีกสวนคงตองเปนคําตอบรวมระหวางเรากับชุมชน หรืออาจมีคําตอบ
เดียวคือมาจากชุมชน ภาพที่ทีมงานอยากเห็นคือ ชุมชนไดมีการเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูล
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยมีเวทีคือคลื่นวิทยุแหงนี้ ชุมชนมีชองทางในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารมากขึ้น และที่สําคัญชุมชนเกิดความตระหนักรวมกันวาคลื่นวิทยุสุขภาพชุมชนควรเปน
อยางไร มีบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร ดวยปจจุบันเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวาส่ือที่
ทันสมัยก็มีทั้งคุณและโทษ สรางปญหาใหกับสังคมก็มาก แตวิทยุชุมชนที่ไดอยูเคียงคูกับชุมชน
แหงนี้มาหลายชั่วอายุคน มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุดนั้นควรจะมีแนวทางการทํางาน
อยางไรที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบตอชุมชนอันเปนถิ่นกําเนิดของตนเอง  โดยใชกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนเองในการผลักดันใหเกิด และที่สําคัญชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  

อีกส่ิงหนึ่งที่ทีมงานอยากใหเกิดคือ  อยากเห็นคนที่ทํางานดานสุขภาพมองเห็นชองทางการ
ทํางาน การใหบริการที่หลากหลายรูปแบบแตมีเปาหมายเดียวกันคือ การมีสุขภาวะของ
ประชาชนและที่สําคัญตองยึดชุมชนเปนศูนยกลาง 

ดวยความเปนชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงมีวิถีชีวิตในการพึ่งพาอาศัยกัน อาจจะมีบางที่ถูกกระแส
แหงโลกาภิวัฒนเขามากอใหเกิดความปนปวน สรางปญหาใหกับชุมชน แตตราบใดที่คนใน
ชุมชนยังมองเห็นความดีงามที่ยังมี ภูมิปญญาอันมีคุณคาของบรรพบุรุษ รวมถึงทุนทางสังคม 
วัฒนธรรมอันดีงามแลว เชื่อวาจะนํามาซึ่งความเขมแข็งในการที่จะคงไวซึ่งส่ิงดีงามเหลานั้น ที่
สําคัญชุมชนมองเห็นแลวเราคนทํางานดานสาธารณสุขก็คงตองมองเห็นดวย 

เขียนเลาเรื่องโดย นางสายสุมล  บุงทอง / นส.สุภี  บริบูรณ / นายไพโรจน  บุงทอง  
 

2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม“ผู ส่ือขาวสุขภาพชุมชนผาน 
คล่ืนใสๆ วิทยุทองถิ่นไทเมย” 
จากแนวคิดสูรูปธรรมของนวัตกรรม“ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” 

หรือเรียกสั้นๆวา “คลื่นใสๆ” ที่เปนการดูแลสุขภาพชุมชน มีความคาดหวังที่จะทําใหเกิดการพัฒนา
เครือขายการดูแลสุขภาพชุมชนโดยคนในชุมชนดวยกัน ในนามของ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน” เกิด
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลสุขภาพรวมกันระหวาง คนในชุมชน เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน 
องคกรชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนผูเกี่ยวของอื่นๆ ที่คาดวาจะเปนกระบวนการทําความ
เขาใจชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น มีชุดขอมูลสุขภาพของชุมชนและพื้นที่ที่นําไปสูการดูแลสุขภาพ
ชุมชนได ตลอดจนเกิดชองทางในการสื่อสารที่มีคุณภาพอีกชองทางหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่สามารถ
เขาถึงไดและตรงกับความตองการของชุมชน1  

ทั้งนี้พบวา มีการดําเนินการเพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพชุมชนอยางที่คาดหวัง โดยมี
การกําหนดขั้นตอนดําเนินการดังนี้2 

1. คนหากลุมผูสนใจที่จะเปนผู ส่ือขาวสุขภาพชุมชน  โดยการชักชวนและ
ประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ 

2. อบรมทักษะการศึกษาชุมชน แกนักขาวสุขภาพชุมชน 

3. อบรมทักษะการเปนนักขาว แกนักขาวสุขภาพชุมชน 

4. นักขาวสุขภาพชุมชนลงศึกษาชุมชนโดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่เปนพี่
เล้ียง (ศึกษาบริบท วิถีชีวิตของผูปวยโรคตาง ผูพิการ คนทุกขคนยากในชุมชน 
เปนตน) 

5. นําขอมูลที่ไดจากการลงศึกษามาวิเคราะห เพื่อใหเปนชุดขอมูลสุขภาพ 

6. ส่ือสารขอมูลที่ไดผานคลื่นวิทยุโดยนักขาวสุขภาพชุมชน และมีทีมสุขภาพเปน
ผูดูแล สนับสนุนใหขอมูลเพิ่มเติม กรณีที่มีการตอบปญหาหนาไมค 

จากการวิเคราะหเอกสาร สังเกตการดําเนินการ และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ พบวา มี
การใชกระบวนการตางๆเพื่อการพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน ดังนี้ 

2.1   การคนหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่เพื่อนํามาเปนเครือขายการดูแล   

โดยทุนทางสังคมเพื่อนํามาเปนเครือขายการดูแลประกอบดวย 2 กลุมคือ  
1)  กลุม “ผูสื่อขาว” โดยการเขารวมอยางสมัครใจ โดยประกอบดวย เยาวชน อสม. 

ปราชญชาวบาน ประชาชนที่สนใจอื่นๆ ทั้งนี้ไดมีการประชาสัมพันธไปยังชุมชนตางๆในพื้นที่ และ
เปดรับสมัครผูสนใจ และมีผูสมัครใจเขารวมการเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนเต็มพื้นที่คือจากทั้ง  
43 หมูบาน โดยมีทั้งที่ชุมชนเปนคนเลือกมา สมัครใจเขามา รวมถึงคนที่เคยทํางานรวมกันมากอน
และมีศักยภาพในการทํางานดวย ซึ่งทายที่สุดแลวพบวา ในกลุมผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนนั้น คงเหลือ

                                                 
1 วิเคราะหจากวัตถุประสงคของโครงการและการเขียนเลาเรื่องโดย นางสายสุมล  บุงทอง / นส.สุภี  บริบูรณ / นายไพโรจน  
บุงทอง 
2 คัดลอกจากเอกสารโครงการ 
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เฉพาะผูที่สมัครใจและมีความพรอมที่อยากจะเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนจํานวน 24 คน  ถึงแมวา
จะเหลือผูสมัครใจเขารวมเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนไมครบทั้ง 43 หมูบาน แตจากที่กลาวมาขางตน 
ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดของการคนหาและใชทุนทางสังคมอยางเต็มพื้นที่ไดอยางชัดเจน  

 

“....ครั้งแรกไดตัวแทนครบทุกหมูบานซึ่งมีทั้งหมด 43 หมูบานพรอมจริงๆ ซึ่งนับวา

ไมไดเปนการคัดกรองจากตัวเจาหนาที่ แตเปนการคัดกรองจากชาวบานเอง ทําใหได

คนที่สมัครใจ มีเวลา และมีความพรอมจริงๆ... แตตอมาก็เหลือ 30 คน จนเหลือ  

24 คน ซึ่งเปนคนที่สมัครใจ และมีความเต็มใจ และอีกสวนหนึ่งเราก็เลือกเองจากคนที่

มองวาเปนผูที่มีความสามารถ ตั้งใจและมีเวลา ซึ่งสวนใหญก็เปนแกนนํา อสม.อยู

แลว กลุมนี้กลาพูดกลาคุย...” 
สุภี บริบูรณ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี, 

 2 พฤษภาคม 2550 
 

2)  กลุม “หนุนเสริม” ไดแก โรงพยาบาล(ทีมสหวิชาชีพจากเครือขาย CUP เมยวดี) 
องคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ ดีเจวิทยุ ผูใหญบาน กํานัน เปนตน โดยกลุมนี้ไดใหการหนุน
เสริมในลักษณะตางๆ เชน การใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การเปนวิทยากร การเปดเปน
พื้นที่การเรียนรู และการเขารวมกิจกรรมในบางกิจกรรม เปนตน   

เมื่อเห็นกลุมคนที่เปนทุนทางสังคมดังที่กลาวถึงแลว ไดมีการใชทุนทางสังคมเหลานั้น
เขามาเปนเครือขายการดูแล โดยสรางกิจกรรมตางๆขึ้น ไดแก การพัฒนาศักยภาพของเครือขายและ
การรวมระดมความคิดสะทอนสถานการณของพื้นที่  

 

“......เมื่อไดผูสมัครเขารวมเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนแลว ไดมีการพัฒนาศักยภาพใน

การเปนผู ส่ือขาวสุขภาพชุมชน โดยการจัดอบรมและฝกปฏิบัติการเปนผูส่ือขาว

สุขภาพชุมชนและการเขาถึงขอมูลสุขภาพ......การจัดอบรมและฝกปฏิบัติการเปน

ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนและการเขาถึงขอมูลสุขภาพ เปนการเรียนรูทั้งในภาคทฤษฎี

และฝกปฏิบัติจริงในชุมชน ในการเรียนรูภาคทฤษฎีนั้นได เชิญวิทยากรจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเปนวิทยากรบรรยายทักษะการเปนผูส่ือขาว ในขณะที่

เจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี ทําหนาที่เปนวิทยากรบรรยาย

และพาฝกปฏิบัติการเขาถึงขอมูลสุขภาพในพื้นที่จริงโดยใชเครื่องมือศึกษาชุมชนตางๆ

คือ ทักษะการสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชเครื่องมือทางมานุษยวิทยา(เครื่องมือ

เจ็ดชิ้น) เปนตน......เมื่อไดขอมูลชุมชนแลว วิทยากรไดนําพาผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน
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ฝกหัดการวิเคราะหขอมูล และใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่ไดมาดวย ซึ่งมีการ

สะทอนวา ทําใหเกิดความเขาใจชุมชนมากขึ้น มีความเขาใจปญหาและความตองการ

ดานสุขภาพของ ผูปวย ผูพิการ คนทุกขคนยากในชุมชน ที่ใชเปนกรณีตัวอยางในการ

อบรมครั้งนี้......” 
สุภี บริบูรณ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี,  

2 พฤษภาคม 2550 
 

จากการดําเนินการดังกลาว คนทํางานเรื่องสุขภาพชุมชนตองมีการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในการคนหาและวิเคราะหขอมูล ซึ่งสามารถกระทําไดโดยการ
อบรมและฝกปฏิบัติจริงในพื้นที่  

2.2  การวิเคราะหสถานการณของพื้นที่   

จากการสังเกตการดําเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการพัฒนานวัตกรรม “คลื่นใสๆ”ครั้งนี้ 
กําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะหสถานการณของพื้นที่รวมกันของผูเขารวมกิจกรรมในฐานะเปน
เครือขายการดูแลรวมกันในนามของ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน” โดยการวิเคราะหสถานการณของ
พื้นที่นี้แสดงใหเห็น 1) บริบทของพื้นที่ ไดแก ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ความสัมพันธของคน
ในพื้นที่ ปญหาสุขภาพ 2) พฤติกรรมคนในพื้นที่ที่ชอบฟงรายการวิทยุเพราะเปนชองทางการรับรู
ขาวสารตางๆไดงาย สะดวก และมีราคาถูก และ 3) ผลกระทบจากการจัดรายการวิทยุที่ผานมา 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหสถานการณพื้นที่ไดดังนี้ 

 

การวิเคราะหสถานการณพื้นที่ 
ลักษณะทางกายภาพ 
เมยวดี เปนอําเภอเล็กๆอําเภอหนึ่งของจังหวัดรอยเอ็ด อยูหางจากตัวจังหวัดประมาณ 76 

กิโลเมตร เสนทางการคมนาคมจากตัวจังหวัดเขาสูตัวอําเภอยังมีสภาพถนนที่ไมดีนัก  วิถีชีวิต
และความเปนอยูของประชาชนเปนไปอยางเรียบงายและยังคงเปนสังคมเกษตรกรรม อาชีพ
หลักสวนใหญคือการทํานา อาชีพเสริมตามหมูบานตางๆมีหลากหลายทั้งที่เปนผลิตภัณฑของ
สินคาชุมชน งานฝมือและหัตถกรรม ไดแก น้ําออยที่มีชื่อเสียงเปนสินคาขึ้นชื่อของอําเภอ งาน
ทอผาพื้นเมือง จนกลายเปนสวนหนึ่งของคําขวัญอําเภอเมยวดีวา “ เมยวดีเมืองพอสีหราช 

สวยสะอาดดวยน้ําใจ เลื่องลือไกลผาลายขิด ถิ่นผลิตน้ําออยหวาน ทุกหมูบานพัฒนา” 
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ความสัมพันธของคนในพื้นที่ 
ความเปนอยูของคนเมยวดี อยูกันอยางสงบ มีความสมัครสมานสามัคคี เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

ถอยทีถอยอาศัย ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน อยูกันอยางเครือญาติ มี
วัฒนธรรมประเพณีตามฮีตสิบสองคลองสิบส่ี คนตางถิ่นที่เขามาอยูในเมยวดีจะรูสึกวาเปน
เหมือนบานเกิดและมีความคุนเคยเหมือนบานเกิดของตนเอง เมื่อมีใครเดือดรอนเชนไมมีขาว
กินก็แบงปนกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน การลงแขกเกี่ยวขาวทํานา โดยไมตองจาง จน
เกิดเปนคติวา “ งานไมแลวบักแกวไมหนี” เมื่อไดยินขาววามีใครเจ็บปวยในหมูบาน เมื่อทราบ
ขาวก็จะเหมารถกันไปเยี่ยมเปนหมูบาน และสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน และมีการพัฒนาเปน
ชมรมตางๆขึ้นมาดวย เชน การรวมกันของขาราชการเกษียณตั้งเปนชมรมนองใหมอําเภอเมยวดี 
เพื่อชวยเหลือผูเสียชีวิต เปนตน  

ปญหาสุขภาพ 
ปญหาความเจ็บปวยของคนเมยวดีสวนใหญเปนทั้งโรคที่พบบอยไดแก ไขหวัด และโรค

เร้ือรังไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคจากการทํางานและโรคที่พบในผูสูงอายุเชน
โรคปวดขอ โรคหัวใจ นอกจากนี้ปญหาสุขภาพ และผูปวยในชุมชนไดแก ผูปวยพิการทางสมอง 
โรคไขเลือดออก ในสวนของปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในกลุมวัยรุนไดแก การเกิดอุบัติเหตุทาง
จราจรเนื่องจากดื่มสุราในงานเทศกาลตางๆแลวเมาขับรถทําใหเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ปญหาการ
ทองกอนวัยอันควร และการทะเลาะวิวาทกันบางในงานบุญ งานเทศกาลตางๆ สวนปญหา 
ยาเสพติดในอดีตมีมากแตในปจจุบันลดนอยลง 

สถานการณการจัดรายการวิทยุที่ผานมา 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดรายการดังกลาวพบวา มีผลกระทบดานตางๆดังตัวอยางที่มี

การสะทอนถึง ดังนี้ 
“.......ทําใหประชาชนรูจักโรงพยาบาลมากขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ลดกรณี
รองเรียนไดมากขึ้น เชนในกรณีตัวอยางมีญาติผูปวยไมพึงพอใจการรักษาของ
โรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลสงตอชาทําใหผูปวยเกิดเหตุการณไสติ่งแตกเมื่อถึง
โรงพยาบาลปลายทาง ซึ่งจริงแลวญาติผูปวยตองการฟองรองโรงพยาบาล แตเมื่อ
ชาวบานรูจักเราวาเปนสาวผูดี จึงไมไดรองเรียน แตไดพูดคุยแนะนําใหโรงพยาบาล
ปรับปรุงใหดีขึ้น และตองการทราบวาโรงพยาบาลไดปรับปรุงแกไขคุณภาพการรักษา
มากนอยเพียงใด ซึ่งเมื่อทราบ จึงไดรายงานตอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให
รับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข ซึ่งไดมีการแกไขระบบการสงตอใหรวดเร็วขึ้น ได
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กําหนดนโยบายวิธีปฏิบัติเร่ืองการที่แพทยตองมาตรวจผูปวยดวยตัวเองไมควรสั่งการ
รักษาทางโทรศัพท  นอกจากนี้ยังไดนําอุบัติการณที่ เกิดขึ้นในโรงพยาบาลไป
ประชาสัมพันธผานรายการคลื่นใส เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง ดังเชน แพทยในหองฉุกเฉินตรวจพบวา ในฤดูเกี่ยวขาว มีอุบัติการณเมล็ดขาว
เขาหูผูปวยบอยๆ บางครั้งพบ 3 รายในวันเดียวกัน แพทยไดแจงแกสาวผูดีใหประกาศ
ขาวเพื่อใหประชาชนเพิ่มความระมัดระวังไมใหเมล็ดขาวเขาหู หรือใชอุปกรณในการ
ปองกันเมล็ดขาวเขาหู.......” 
“.......จากการสอบถามคนที่ฟงพบวามีกระแสตอบรับที่ดี ส่ิงที่พบวามีการเปล่ียนแปลง
มากขึ้นคือการประชาสัมพันธขาวสารโรงพยาบาลไดผลมากขึ้น ตัวอยางเชนการ
ประกาศรับสมัครงานของโรงพยาบาลที่แตเดิมมีการปดปายประกาศแตพบวา
ประชาชนไมคอยทราบ หลังจากการจัดรายการวิทยุชุมชนมีการประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลมากขึ้นสวนใหญประชาชนรับทราบขอมูลจากสื่อวิทยุ มีการใหคําปรึกษา
ในกรณีฉุกเฉินมากขึ้นเชนการใหการปรึกษาเรื่องเพศ จึงทําใหรูวามีประโยชนในการ
ประชาสัมพันธมาก.......” 
“.......เกิดการใชรายการวิทยุเปนสื่อกลางในการนัดหมายกับสถานบริการสถานีอนามัย 
เชนมีประชาชนทานหนึ่งโทรศัพทมาใหสาวผูดีไดออกอากาศเพื่อแจงไปยังสถานี
อนามัยโคกสีในการจองคิวนวดใหเนื่องจากสถานีอนามัยไมมีโทรศัพท........” 
“.......ใชรายการวิทยุเปนสื่อในการแจงขาวการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งพบวา
ประชาชนที่พบเหตุไดโทรศัพทมายังรายการคลื่นใสๆเพื่อใหแจงขาวการเกิด
อุบัติเหตุ........” 
“........ใชรายการวิทยุเปนสื่อกลางในการใหคําปรึกษาโดยการออกอากาศ เชน มี
เหตุการณที่  อสม. หรือผูส่ือขาวสุขภาพไดไปเยี่ยมผูปวยโรคเอดสในชุมชน และพบวา
ผูปวยมีความวิตกกังวล และทอแท ผูส่ือขาวสุขภาพไดโทรศัพทมายังรายการ เพื่อให
ชวยออกอากาศพูดใหกําลังใจผูปวยผานทางรายการวิทยุ......” 
“.......ใชรายการวิทยุเปนสื่อกลางในการตอบคําถามดานสุขภาพ ไดแกมีประชาชนได
โทรศัพทเขามาถามเรื่องขั้นตอนในการใชใบสงตอ เพื่อไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ศรีนครินทร ซึ่งดีเจไดอธิบายถึงขั้นตอนในการใชจนเปนที่เขาใจ นอกจากเปนการตอบ
คําถามดานสุขภาพดวยตัวของดีเจเองแลว พบวาเปนเรื่องของการคนหาปราชญ
ชาวบานไปดวย ไดแกเมื่อมีประชาชนโทรศัพทมาถามปญหาดานสุขภาพ และบางครั้ง
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ดีเจสาวผูดี ไมสามารถใหรายละเอียดได จึงประกาศออกอากาศใหผูที่มีความรูได
โทรศัพทมาเลาออกอากาศ ทําใหเกิดการสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผานทาง
รายการวิยุคลื่นไสๆ ไมเพียงแตการขอคําปรึกษาดานสุขภาพโดยการออกอากาศผาน
รายการ แลว พบวาประชาชนไดใชบริการขอคําปรึกษาจากสาวผูดีทางโทรศัพทโดยไม
ตองการใหออกอากาศ ซึ่งสวนมากเปนเยาวชนที่ตองการถามปญหาเรื่องเพศ เชน “ ยา
คุม คุมไดทั้งกลางวันและกลางคืนหรือเปลาคะ” “ หนูมีอะไรตอนกลางวัน หนูกินยาคุม 
หนูจะทองไหม” เปนตน และในบางครั้งเมื่อมีคําศัพทใหมๆเกี่ยวกับดานสุขภาพที่
ประชาชนพบเห็นบนหนังสือพิมพ ก็ไดโทรศัพทมายังรายการคลื่นใสๆ ไดแก “DNA” 

หมายถึงอะไร..........” 
เปนตน 

 
2.3  การใชขอมูลพื้นที่ในการออกแบบกิจกรรมบริการสุขภาพ   

จากการวิเคราะหสถานการณดังกลาว ถือเปนองคประกอบหลักใหกับผูส่ือขาวสุขภาพ
ชุมชน ซึ่งตองอาศัยกระบวนการวิเคราะหนี้เพื่อนําตนเองเขาหาขาว เนื่องจากผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน
จะไดขาวมานั้น ผูส่ือขาวจะตองหาแหลงขาวใหเจอ ในที่นี้ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญ 
ในการไปจัดทําขาวของผูส่ือขาวแตละคนวา นาจะเปนการสะทอนขอมูลการเจ็บปวยเรื้อรัง คน 
ดอยโอกาส ผูสูงอายุ เปนตน ซึ่งวิธีการที่ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนจะไดขอมูลมานั้น ผูส่ือขาวสุขภาพ
ชุมชนแตละคนจะตองเขาถึงกลุมประชากรเปาหมายในชุมชนของตนเอง นั่นเอง 

การเยี่ยมบานเปนกิจกรรมการบริการสุขภาพที่เอื้อใหผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนไดขอมูลที่
มีเนื้อหาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีใหผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลสุขภาพของแตละชุมชน ขอมูลสุขภาพในแตละปญหาสุขภาพหรือแตละประเด็นได ถือเปน
กิจกรรมหลักของผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนในการกําหนดเนื้อหาเพื่อส่ือสารโดยผานสื่อวิทยุชุมชน 
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เกิดการรับรูและสามารถนําไปใชประโยชนไดอีกดวย 

 

สรุป 
ที่มาและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนี้ เนนการใช 3 กระบวนการสําคัญ ไดแก 
1) การคนหาและใชทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อสรางเครือขายการดูแลผานคลื่นวิทยุชุมชน 

2) การวิเคราะหสถานการณของพื้นที่ เพื่อหาขอมูลปญหา ประเด็นสุขภาพ และแนวทาง
การดูแลในบริบทพื้นที่ตน มาเปนเนื้อหาของการสื่อสาร 
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3) การส่ือสารเพื่อใหผูเกี่ยวของมีการปรับ/จัดกิจกรรม/บริการสุขภาพตามลักษณะของ
ปญหาและความตองการการดูแลของประชากรกลุมตางๆในพื้นที่ 
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บทที่ 2 เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชน 
 
จากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่น

ใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” ของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด โดยการรับ
สมัครอาสาสมัครเขารวมเปนผูส่ือขาวสุขภาพ แลวทําการพัฒนาศักยภาพใหสามารถเขียนขาวได 
ทั้งนี้ไดมีการทําความเขาใจและฝกหัดการใชเครื่องมือศึกษาชุมชน ในการเขาถึงขอมูลสุขภาพของ
ชุมชน ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง และผูดอยโอกาสซึ่งไดจัดใหผูส่ือขาวสุขภาพทําการคนหาขอมูล
สุขภาพและเยี่ยมบานของกลุมคนที่กลาวถึงขางตน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการสรุปวิเคราะหเปน
ขอมูลสุขภาพของกลุมคนหรือประเด็นตางๆ ส่ือสารผานคลื่นวิทยุชุมชนเพื่อใหประชาชนในพื้นที่
ไดรับรูขอมูลสุขภาพนั้นๆรวมกัน เพื่อการนําไปสูการดูแลสุขภาพตนเองและเชื่อมโยงถึงการดูแล
กลุมประชากรเปาหมายไดอีกทอดหนึ่ง  

จากที่กลาวมาขางตน ชี้ใหเห็นวา เปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนานวัตกรรมนี้นั้น ประกอบดวย 2 กลุมคือ 1)กลุมคนที่ไดรับการดูแล ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยโรค
เร้ือรัง ผูดอยโอกาส ผูพิการ คนทุกขคนยาก โดยไดรับการคนหาและไดรับการเยี่ยมบาน 2)กลุมคนที่
เปนเครือขายการดูแล ไดแก กลุมผูส่ือขาว โดยผานการฝกอบรมทักษะตางๆทั้งในดานการหาขาว 
การเขียนขาว การนําเสนอ เปนตน รายละเอียดดังนี้ 

 

1. กลุมคนที่ไดรับการดูแล  
จากการวิเคราะหโครงการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน

ผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” การสังเกตปฏิบัติการ การสัมภาษณผูเกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวา 
นวัตกรรมนี้ใหความสนใจกลุมคนที่เปนกลุมเปาหมายหลักของระบบสุขภาพชุมชน ไดแก 
ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาส ผูพิการ คนทุกขคนยาก และอื่นๆ ถือวาเปนกลุมหลักที่ชุมชน
ตองใหการดูแล แมวา ในการวางแนวคิดของโครงการ ไดกําหนดไวกวางๆวาเปนการเรียนรูกลุมคน
ตางๆในชุมชน ตลอดจนเรียนรูชุมชนของตนเอง แตกระบวนการไดแสดงความสําคัญของกลุม
เหลานี้อยางชัดเจน โดยกลุมคนดังกลาวถือเปนจุดสนใจของชุมชน  
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“.....เปาหมายของคลื่นใสๆ นอกจากขยายเครือขายการใหคําปรึกษา แลวจริงๆ อยาก

ใหคนไปเรียนรูชุมชน ใหขอมูลที่เขาได ผานเวทีที่เปนคลื่นวิทยุ นี่คือคอนเซปที่เรา

อยากได......” 
สายสุมล บุงทอง พยาบาลวิชาชีพศูนยสขุภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี, 

 2 พฤษภาคม 2550 
 
“......ตอนแรกเราเล็งไปที่เร่ืองเจ็บไขไดปวย เรามีคนไขกลุมโรคเรื้อรัง แตเราอยากให

ความรูเขาตรงนี้ เราพูดใหเขาฟงมันก็ไดไมเทาหร เราจะทําอยางไรอยากใหเขาเขาใจ

จริงๆวาคนเปนโรคเบาหวาน เปนแบบนี้แหละ อยากใหเขาไปเห็นวาโรคเบาหวานได

ตัดขามาแลวกี่ครั้ง ทําไมถึงไดตัดขา เพราะอะไร ปฏิบัติตัวยังไง .... แลวเราก็เสริมให

ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน มีหมอ มีเภสัช พูดเรื่องยา......” 
สุภี บริบูรณ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี, 

 2 พฤษภาคม 2550 
 
“......อยากชวยคนที่เขามีปญหา เชน คนเปนเอดส คนพิการ คนแก ชวยเปนสื่อกลาง

ใหเขาในการบอกขาวแกคนทั่วไป และหมอที่โรงพยาบาล เมื่อมีคนรูขอมูลจะไดมีคน

ไปชวยเขา......” 

แมแดง, อสม./ผูสมัครเขามาเปนผูสื่อขาว, 3 พฤษภาคม 2550 
 

การปฏิบัติการของนวัตกรรมที่ผานมา ไดมีการใหผูส่ือขาวสุขภาพไปทําการหาขอมูล
สุขภาพชุมชน โดยมุงเนนการหาขอมูลของกลุมผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาส โดยการไป
คนหากลุมคนเหลานั้น และเยี่ยมบาน  พรอมท้ังสัมภาษณผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
อื่นๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรูถึงวิถีชุมชนและวิถีชีวิตของกลุมคนที่ไดไป
พูดคุยมา ซึ่งสังเกตเห็นไดจากการมอบหมายกิจกรรม ดังนี้ 

 

“......กิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2550 มีการมอบหมายงานใหไปเขียนสุขภาพชุมชน 

อันประกอบดวย 1)ประวัติชุมชน 2)บุคคลที่ชื่นชมที่อยูในชุมชนของเรา 3)ในชุมชนมีผู

พิการ ผูสูงอายุ หรือผูที่ตองการใหความชวยเหลือ มีการดําเนินชีวิตแบบใด 4)บอกเลา

ถึงสภาพชุมชน......” 
สุภี บริบูรณ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี,  

2 พฤษภาคม 2550 
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ปฏิบัติการของนวัตกรรมน้ี กลุมประชากรที่ไดรับประโยชนอาจไดแก กลุมผูสูงอายุ 

ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาส ซึ่งเปนกรณีตัวอยางของการวิเคราะหสถานการณปญหาและแนวทาง
การดูแลสุขภาพ 

 

2. กลุมคนที่เปนเครือขายการดูแล  
นอกจากกลุมประชากรเปาหมายที่กลาวถึงขางตนแลว ยังพบวา ในกระบวนการปฏิบัติการ

ของนวัตกรรมนี้ ไดพัฒนาศักยภาพ “ผูสื่อขาว” ในฐานะเปน “เครือขายการดูแล” ทั้งนี้เพื่อให
สามารถทําความเขาใจขอมูลสุขภาพ และสามารถแปรขอมูลเปนขาวสาร มีทักษะในการเขาถึง
ขอมูล ตลอดจนทักษะในการคนหาและเยี่ยมบาน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพมีหลายวิธี ไดแก การ
จัดอบรมการเปนนักขาว โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาเปนผูฝกสอน และการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขาถึงขอมูลตางๆ เปนตน 

 

“.......ตองการใหผูส่ือขาวสุขภาพเกิดทักษะในการสัมภาษณ เพื่อนําไปใชในการหา

ขอมูล หาขาวในชุมชน เปาหมายในการฝกในวันนี้ เพื่อตองการใหผูส่ือขาวสุขภาพ

ชุมชนไดฝกทักษะการสัมภาษณ การไดเรียนรูขอมูลในชุมชน การทําความรูจักชุมชน

อยางลึกซึ้งมากขึ้น......” 
สายสุมล บุงทอง พยาบาลวิชาชีพศูนยสขุภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี,  

2 พฤษภาคม 2550 
 

“......24 เมษายน 2550 เปนการอบรมทําขาวและเขียนขาว วิทยากร คือไพฑูรย 

ธัญญา หรือ ผศ.ธัญญา สัขพันธานนท (กวีซีไรต 2530) และ อาจารยวิษณุ ติตาทิ

ลักษณ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมาสอนเรื่องการเปนนักขาว ทักษะตางๆ

และใหการบานไปทํา เขียนสกูป ...วาหากเขาเขาใจบริบทชุมชน และบวกกับทักษะ

ผูส่ือขาว เขาก็จะ โอเค......” 
สุภี บริบูรณ พยาบาลวิชาชีพ ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี, 

 2 พฤษภาคม 2550 
 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ “ผูส่ือขาวสุขภาพ” โดยการปฏิบัติจริงทําให เกิดความรูความ

เขาใจของจริง และผูส่ือขาวสุขภาพเชื่อมั่นวาตนเองสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับการฝก
ปฏิบัติไปดําเนินการไดจริง  



 

 
กรณีศึกษา 376 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

 
“......ตองหารายละเอียด และตนสายปลายเหตุของขาว ขุดคุยใหห็นตนเหตุของปญหา 

เพราะหากตองการแกปญหาก็ตองแกที่สาเหตุ จึงจะแกปญหาไดสําเร็จ เปาหมายที่

ตองการหาสาเหตุของปญหา เพื่อจะไดนําขอมูลน้ันมานําเสนอเปนขาวใหคนอื่นรู 

หากเปนเรื่องไมดีจะไดไมทําตาม ทั้งนี้ขาวที่หามานั้นตองมีการคัดกรองที่ดี เพื่อจะได

ขาวที่เปนความจริง ดังนั้นขาวจึงประกอบดวย ขาว(เหตุการณ) และ เบื้องหลังของ

ขาว (สาเหตุ)......” 

 “......การหาสาเหตุ หรือ เบื้องหลังของขาว ทําไดโดยการสังเกตจากเหตุการณและ

การถามคนที่เห็นเหตุการณ แลวถามตอไปยังคนที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ ถามตอไป

เร่ือยๆ และตรวจสอบจนไดความจริง (กรองขาว) จึงจะสามารถนําขาวนั้นไปสงให 

สาวผูดี รายงานขาวทางวิทยุ......” 

 “......แหลงขาวอาจมาจากการศึกษาจากตํารา จากของจริง (เหตุการณที่เปนขาว) 

จากคนที่เปนขาวและคนที่เกี่ยวของกับขาว สวนการนําเสนอขาวตองมีการจัดลําดับ

ความสําคัญของขาว ขาวไหนเรงดวน ตองนําเสนอไปกอน......” 

 “......การหาขาวที่ดีตองเปนลักษณะของการแทรกตัวเองของผูส่ือขาวใหเขากับวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนนั้นไมใชเขาไปแบบการหาขาวเปนเปาหมายหลัก และเมื่อผูส่ือขาว

เปนคนในชุมชนนั้นดวยแลว จะทําใหเขาถึงคนในชุมชนไดงายขึ้น เพราะคนในชุมชน 

มีความคุนเคยกันอยูแลว......” 

“......ตองการขาวที่ถูกตอง แตถาเปนเรื่องเสียหายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตองใหสิทธิ

กับเจาของขาว ตองขอนุญาตเขาหรือครอบครัวเขากอน เขามีสิทธิจะใหเปนขาว หรือ

ไมใหเปนขาวก็ได เพราะถาเรื่องไมดีแมวาจะเปนความจริงก็อาจกระทบตอความรูสึก

ของคนในครอบครัว คนในครอบครัวก็อาจยอมรับไมได ไมอยากเสียชื่อเสียง ผูส่ือขาว

อาจยกบางประเด็นที่เปนอุทาหรณ ใหคนอื่นฟง อยากใหออกขาวแบบกลางๆ เดินทาง

สายกลาง ไมเปนขาวที่สนับสนุนสงเสริมบุคคลใดเปนพิเศษ.....” 

“......การลงฝกศึกษาชุมชนคิดวาเปนกาวแรกของการเปนผูส่ือขาว ทําใหรูจักชุมชน

มากขึ้น รูจักวิธีสัมภาษณมากขึ้น นําขอมูลจากผูที่เราไปศึกษา การลงปฏิทินชุมชน 

ทําใหเรารูขอมูลชุมชนในแตละวัน แตละปวาชุมชนทําอะไรบาง เชนในชวงนี้ชาวบานก็

จะเตรียมอุปกรณทําไรทํานา ชวงนี้มีการทําประเพณีบุญบั้งไฟ แสดงถึงการทําบุญ

ประเพณี มีความสามัคคีของของชาวบาน ก็จะใหประชาชนระวังเรื่องบั้งไฟแตก 

ประชาสัมพันธใหประชาชนมีความระมัดระวังอยาเขาใกล ประชาสัมพันธใหผูนํา



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 377 

 

ชุมชนไดรูและเตือนลูกหลาน  และจากการเดินลงชุมชนในวันนี้ไดพบบานที่มีโองน้ํา

และไมมีฝาปด พบลูกน้ําในโองน้ํา ไดแนะนําชาวบานในการปองกันไขเลือดออกและ

นําขอมูลที่พบมาประกาศขาวเกี่ยวกับการกําจัดลูกน้ํายุงลายเพื่อปองการการเกิด

ไขเลือดออก และใหใชทรายอะเบท ใหเปล่ียนน้ํา......” 

“......วันนี้รูสึกเหนื่อยจากการเดินศึกษาชุมชน แตก็สนุกดี ไดรูจักสัมผัสพื้นที่อื่น ไดเห็น

การทอผาซึ่งในหมูบานของเราไมมีทั้งที่อยูใกลกัน ไดเห็นสิ่งแวดลอมที่แตกตางจาก

บานของตนเอง ไดเห็นการพัฒนาของหมูบานอื่น เพื่อนํามาพัฒนาหมูบานของ

ตนเอง......” 

“......ไดไปปฏิบัติจริงหลังจากการอบรมทําใหเกิดทักษะเกิดความเขาใจเพิ่มมากขึ้น 

เกิดความมั่นใจมากขึ้น กลาถามมากขึ้น กลาพูด กลาปฏิบัติมากขึ้น......” 

“......ไปเห็นภูมิปญญาชาวบานเชนการทอผา เห็นที่เกี่ยวกับสุขภาพคือไดพบหมอยา

สมุนไพร ที่ใชสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็ง......” 

“......ไดเห็นการใชเปลือกไมมาทําสียอมผาแทนการใชสารเคมี......” 

“......ไดเขาไปในกลุมแมบานทอผา ไดสังเกตวาบริเวณทอผามีฝุนละอองแตแมบานไม

มีอุปกรณปองกัน......” 
ขอมูลการสนทนากลุมผูสื่อขาวสุขภาพ, หองประชมุ โรงพยาบาลเมยวดี,  

3 พฤษภาคม 2550 
   

สรุป 
นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” ของศูนย

สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด มุงหวังในเกิดการดูแลกันของคนในชุมชน โดย
ใชกรณี ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาส เปนตน โดยผานกิจกรรมจากการปฏิบัติการจริง 
ไดแก การคนหากลุมคนดังกลาว และการเยี่ยมบาน เพื่อใหเกิดการถามสารทุกขสุกดิบตางๆ ใน
ขณะเดียวกัน ก็มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพกลุมคนที่เปนเครือขายการดูแล หรือที่เรียกกันวาเปน
ผูส่ือขาวสุขภาพ ใหมีขอมูลปญหาสุขภาพและการดูแลสําหรับแปลงเปนเนื้อหาเพื่อสงสารใหเกิด
เครือขายการดูแลสุขภาพผานคลื่นวิทยุชุมชนได  
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นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 
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บทที่ 3 
รูปธรรม 
การพฒันาการดูแลสุขภาพชุมชน  

 
รูปธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติการของนวัตกรรม “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุ

ทองถิ่นไทเมย” ของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด นี้ประกอบดวยการ
ปฏิบัติการอยางนอย 4 ชุดคือ 1)การคนหา “ผูส่ือขาว” 2)การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว 3)การหนุน
เสริมและรวมปฏิบัติการ และ 4)การสื่อสารในรายการ โดยไดสะทอนใหเห็นกระบวนการพัฒนาและ
เปาหมายของการพัฒนาดังที่กลาวถึงแลวในบทที่ 1 และ 2 ตามลําดับ และจากการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ เอกสารตางๆ ตลอดจนการเห็นของจริงในการ
ดําเนินกิจกรรมของกระบวนการพัฒนา สะทอนใหเห็นแนวคิดและรูปธรรมการพัฒนาเครือขาย
การดูแลสุขภาพผาน “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่นไทเมย” ดังภาพที่ 2  

 

รูปธรรมการพัฒนาเครือขายการดูแลสุขภาพผาน“ผูสื่อขาวสุขภาพชุมชนผานคล่ืนใสๆวิทยุทองถ่ินไทเมย”

เยาวชน   ประชาชนในชุมชน 
นักจัดรายการวิทยุ อสม.

อ่ืนๆ 

อบรมทําความเขาใจแนวคิดการเปน
ผูส่ือขาว การจัดทําขาว การศึกษาขอมูล 
การแปลงขอมูลเปนขาว บทบาทผูส่ือขาว

สถานีวิทยุชุมชนทองถิ่นไทเมยอบต. โรงพยาบาล                                
ผูนําชุมชน  นักวิชาการ                       

องคกรชุมชน  สถานีวิทยุชุมชน  อ่ืนๆ

ผูสูงอายุ    
ผูปวยโรคเรื้อรัง 
ผูดอยโอกาส 
คนทุกขคนยาก 

อ่ืนๆ

การคนหาผูส่ือขาว การพัฒนาศักยภาพผูสื่อขาว

การส่ือขาวในรายการ การหนุนเสริมและรวมปฏิบัติการ

คนหาขอมูลและแปลง
เปนขาวการดูแลสุขภาพ 

เยี่ยมบาน งบประมาณ 
บุคลากร พื้นที่การเรียนรู 

สงขาว เลาขาว 
โตตอบในรายการ 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงรูปธรรมการพัฒนาเครือขายการดูแลสุขภาพผานผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผาน
คลื่นใสๆ วิทยุทองถิ่นไทเมย 

 



 

 
กรณีศึกษา 380 
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รายละเอียดดังนี้ 

1. การคนหา “ผูส่ือขาว”  
ดังที่กลาวถึงในขอ 2.1 ในบทที่ 1 ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ไดชี้ใหเห็นการคนหากลุม

คนในชุมชนเพื่อเขามารวมเปนผูส่ือขาว ประกอบดวย เยาวชน อสม. ปราชญชาวบาน ประชาชนที่
สนใจ นักจัดรายการวิทยุ และอื่นๆ ซึ่งมีผูสมัครใจเขารวมเปนผูส่ือขาว จาก 43 หมูบาน มากกวา  
30 คน  จากจํานวนดังกลาวเมื่อไดมีการชี้แจงเงื่อนไขโดยเฉพาะในเรื่องความพรอมที่จะเปน
ผูส่ือขาวแลว ทําใหคงเหลือผูที่จะเปนผูส่ือขาวจริงจํานวน 24 คน  

จากการสัมภาษณผูสมัครใจเขารวมเปนผูส่ือขาวพบวา สามารถจําแนกใหเห็นที่มาของการ
เขามาเปนผูส่ือขาวที่อยูบนฐานของการสมัครใจไดอยางนอย 5 ลักษณะดวยกันคือ 

1) ชุมชนเปนคนเลือก เชน เปนตัวแทนที่หมูบานเห็นวาเปนผูมีความสามารถ เปนตัวแทน
ของกลุม เปนตน  

2) มีความสนใจเปนพิเศษ เชน การเปนผูส่ือขาว นักจัดรายการ เร่ืองสุขภาพ เปนตน 

3) ถูกชักชวนเพราะเคยรวมทํางานกับศูนยสุขภาพชุมชนมากอน เชน เปน อสม. นักจัด
รายการวิทยุ เปนตน 

4) มีประสบการณเดิมอยูแลวและเห็นประโยชนที่จะเกิดมากขึ้น เชน เปนนักจัดรายการวิทยุ
ชุมชนอยูแลว เคยเปนผูส่ือขาว เปนตน 

5) สอดรับกับส่ิงที่ทําอยู เชน การกระจายขาวสารตางๆที่ทําอยูโดยผานหอกระจายขาว การ
เปนนักจัดรายการวิทยุ เปนตน 

 

ดังตัวอยางการสะทอนการเขามาของผูส่ือขาวที่เขารวมปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

“.......เขามาในโครงการนี้โดยความสมัครใจ โดยมีหนังสือมาจากพี่ที่โรงพยาบาลวา
ใหเขามาอบรมผูสื่อขาวสุขภาพชุมชน จะไดนําขาวไปถายทอดใหชาวบานฟงได 

รูสึกมีความสนใจจึงไดสมัครมา และคิดวาถูกสุมมา......” 
รุงนภา, เยาวชน, 3 พฤษภาคม 2550 

 

“.........ตองการเปนนักจัดรายการ เพื่อนําขาวสารที่มีอยูในชุมชนไปเผยแพรใหคน

อื่นรู เชนขาวสารดานนวดแผนไทย อยากใหประชาชนไปใชบริการ พี่ที่สถานีอนามัย
มีหนังสือแจงไป จึงสมัครเขามาอบรม.......” 

นาง, อสม., 3 พฤษภาคม 2550 
 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 
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“.........มีความสนใจในโครงการดีเจ และสนใจเรื่องสุขภาพ เปนการหาขาวใน 

โดยเฉพาะขาวเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งเยาวชนไมไดเปนสมาชิกทุกคน เราจึงตองการเปน
ตัวแทนเพื่อนําขาวตางๆเกี่ยวกับเยาวชน เกี่ยวกับหมูบานเขามานําเสนอ และจาก

ที่เรารวมกลุม และมานําเสนอในวันนี้ จะทําใหมีคนสนใจมาเขารวมมากขึ้น เปนการ

เรียนรูวิธีการเขียนขาว หาขาว เมื่อมีขาวก็สงมายังคลื่นไสๆ เร่ืองทุกเรื่องสามารถเปน

ขาว เปนสารคดีได  ทําใหเรารูวาในหมูบานของเรามีอะไรบาง มีการบานใหไปหา

ประวัติหมูบาน และนํามาเขียนใหม และวันนี้ใหมานําเสนอ.......” 

กลอย, เยาวชน, 3 พฤษภาคม 2550 
 

“...........ตอนแรกยังไมทราบแนชัดวาใหมาทําอะไร แตคิดวาเปนผูถายทอด เปน
ตัวแทนของชุมชน เพื่อถายทอดความรูดานสุขภาพใหชุมชน เร่ืองที่เกี่ยวของ เปน

เร่ืองเกี่ยวของกับสุขภาพ เปนขาวสารเรื่องโรค แตกอนยังไมมีโครงการนี้ก็ทําอยูแลว 

คือประกาศในหอกระจายขาว แตทําแบบไมมีหลักการ ทําตามที่เราเขาใจ พอ

เขามาในโครงการนี้ทําใหเราเขาใจ ทําใหเชื่อมั่นขึ้น ทําใหรูวาการที่จะพูดอะไรไปตอง

ไดขาวสารที่เปนจริง แนนอนกอนพูด ทําใหคําพูดสละสลวยมากขึ้น วันนี้จะมา

นําเสนอสิ่งที่ไดการบานไป.......คิดวาจะทําตอไปไดเพราะไมไดถูกบังคับ มาทําดวย

ความเต็มใจ ในการที่จะเปนผูประชาสัมพันธตออยูแลว........” 

หนุย, ผูสนใจทั่วไป/อสม., 3 พฤษภาคม 2550 
 

“.......แมแดงเปนของชุมชน ทําเพื่อชุมชนมาตลอด ที่มาเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน 

เพราะสนใจคําวาผูสื่อขาว สมัครมาเอง ตั้งแตป 36 เคยเปนผูสื่อขาวกระทรวง
พานิชยมากอน คอยรายงานขาวราคาสินคาตางๆ พอมาเปนผูส่ือขาวสุขภาพจะไดรูวา

จุดไหนมีคนดูแลหรือไม เชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ เคยขึ้นทะเบียนผูพิการ เยาวชน มี

ปญหาอะไร จะไดลงลึกและรายงาน ตางกับ อสม. คือ วันนี้จะเปนการทําสารคดี

หมูบาน เกี่ยวกับสุขภาพ มีผลตรงที่วา เชน ไปดูส่ิงแวดลอม ถาสะอาดก็จะทําให

สุขภาพแข็งแรง มั่นใจวาโครงการนี้จะสําเร็จ เพราะมีหนวยงานตางๆ มีกลุมตางๆเขา

มาชวยเหลือ ทํากันเปนกลุม เชน มีเยาวชนเขามาสืบทอดตอเนื่องกันเปนเรื่อยๆ.......” 

แมแดง, อสม., 3 พฤษภาคม 2550 
 



 

 
กรณีศึกษา 382 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

“........เขามาอยูในโครงการนี้จากการชักนําของคณะ อสม. และตนเองเปนดีเจวิทยุ
ทองถิ่นไทยอยูแลว  จึงนาสนใจจึงเขามาสมัคร โครงการนี้มีประโยชน เพราะเปน

เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพ คําวาสุขภาพชุมชนคือสุขภาพของชุมชนนั้นๆ ผูส่ือขาวจะชวย

กระจายขาวดานสุขภาพ เชน ถามีไขหวัดนกระบาดในหมูบานหนึ่ง เราก็ไปประกาศ

ขาวใหหมูบานอื่นๆไดมีการปองกันดวย เราก็จะชวยกันกระจายขาว เรามีสวนรวมกับ

วิทยากรโดยการนําเสนอขาวสารตางๆของชุมชนมารวมกับวิทยากร เปนการนําเสนอ

ขาวของโรงพยาบาล โดยผานผูส่ือขาว มีการประกาศในวิทยุทองถิ่นไทย ซึ่งผมเปนดี

เจอยูแลว เมื่อกอนไมไดจริงจังกับขาวสารสุขภาพมากนัก  เมื่อมาอยูในโครงการนี้ทํา

ใหเราสามารถรูขาวสารจากสมาชิกมากขึ้น มีความจริงจังกับขาวสารสุขภาพมากขึ้น 

กอนมาเปนโครงการนี้ ทางโรงพยาบาลมีรายการวิทยุอยูแลว มีงบประมาณของ

โรงพยาบาลอยูแลว 2 ป โครงการนี้เปนโครงการตอยอดจากเดิม และโครงการนี้จะทํา

ตอไปถึงแมวาไมมีงบประมาณ เพราะเปนจรรยาบรรณของผูส่ือขาวอยูแลว......” 

โจ(หนุมเมืองชล), นักจัดรายการวิทยุชุมชน, 3 พฤษภาคม 2550 

 
 

2. การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว  
จากการคัดเลือกผูส่ือขาวที่สมัครใจและมีความพรอมที่จะเปนผูส่ือขาว เมื่อไดผูส่ือขาวตาม

จํานวนที่กลาวขางตนแลว ไดมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว ดังปรากฏตามขั้นตอนการ
ดําเนินการและแผนดําเนินการของโครงการ(ขอ 2-7) ดังนี้ 

 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
กิจกรรมการสรางนักขาวสุขภาพชมุชน 

1. คนหากลุมผูสนใจที่จะเปนผูส่ือขาวสุขภาพชุมชน โดยการชักชวนและประชาสัมพันธ
เพื่อรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ 

2. อบรมทักษะการศึกษาชุมชน แกนักขาวสุขภาพชมุชน 
3. อบรมทักษะการเปนนักขาว แกนักขาวสุขภาพชุมชน 
4. นักขาวสุขภาพชุมชนลงศึกษาชุมชนโดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่เปนพี่เล้ียง

(ศึกษาบริบท วถิีชีวิตของผูปวยโรคตางๆ ผูพิการ คนทุกขคนยากในชุมชน เปนตน) 
5. นําขอมูลที่ไดจากการลงศึกษามาวิเคราะห เพื่อใหเปนขอมลูสุขภาพที่มีประโยชน 
6. ส่ือสารขอมูลทีไ่ดผานคลื่นวิทยุโดยนักขาวสุขภาพชมุชน และมีทีมสุขภาพเปนผูดูแล 

สนับสนุนใหขอมูลเพิ่มเติม กรณีที่มีการตอบปญหาหนาไมค 
7. ดําเนินการซ้ําในขั้นตอนที่ 4-6  และมีการสื่อสารขอมูลอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 383 

 

จากศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ และสังเกตการปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว สามารถแสดงใหเห็นลําดับขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว ดังนี้ 

1) ทําความเขาใจแนวคิดการเปนผูส่ือขาว ซึ่งในโครงการนี้ไดมีการจัดอบรมใหผูส่ือขาวทํา
ความเขาใจแนวคิดการเปนผูส่ือขาว ไดแก การตั้งประเด็นขาว เนื้อหาขาว และแหลงขาว 
โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่ เปนนักจัดรายการชื่อดังและเปนนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเปนผูบรรยาย โดยจัดไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 

2) ทําความเขาใจเครื่องมือในการเขาถึงขอมูล ทั้งนี้ไดมีการจัดอบรมทักษะการศึกษาชุมชน
ใหแกผูส่ือขาว การคนหาและเขาถึงแหลงขอมูล เทคนิคการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูล 
การบึนทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลงขอมูลเปนขาว  

3) ฝกทักษะการเปนผูส่ือขาว ทั้งนี้พบวาไดมีการทําหนาที่แตกตางกันไป ไดแก  
3.1) สงขาว  
3.2) เลาขาว   
3.3) โตตอบในรายการ    

เปนตน 
 

ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นทําใหผูส่ือขาวไดเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด เชน ไดเห็นวิถีชีวิตของ
ผูปวยโรคเบาหวาน ไดเห็นวิถีชีวิตของผูสูงอายุรายหนึ่งที่บานอยูอาศัยทุกวันนี้ไดรับการสงเคราะห
จากทางราชการ เปนบานปูนชั้นเดียวยังไมไดทาสี มีฐานะเศรษฐกิจที่ไมดีนัก เนื่องจากปวยเปน
เบาหวาน ลูกสาวเปนโรคอวน ลูกเขยเปนอัมพฤกษ สามีก็เสียชีวิตแลว รายไดนอย เพราะทําไมคอย
ไหว มีรายไดจากที่ลูกอีกคนที่อยูกรุงเทพฯสงมาให แตก็ไมมากนัก เปนตน ทั้งนี้สามารถวิเคราะห
สรุปศักยภาพของผูส่ือขาวไดดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลชุมชน โดยผูส่ือขาวสุขภาพแตละคนในฐานะเปนเครือขายการดูแลตองไป
ทําการคนหากลุมประชากรเปาหมายในชุมชนของตนเอง 

2) เย่ียมบานกลุมประชากรเปาหมาย โดยผูส่ือขาวสุขภาพแตละคนในฐานะเปนเครือขาย
การดูแลจะตองไปเยี่ยมบานกลุมประชากรเปาหมาย เพื่อทําการสังเกตและสัมภาษณ 
คนหาขอมูลสุขภาพ 

3) แลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งนี้เมื่อไดขอมูลสุขภาพของประชากรกลุมเปาหมายดังกลาวแลว 
จะตองนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการสรางการเรียนรูรวมกันของเครือขาย 
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4) สรุปประเด็นความรู ทั้งนี้ในขั้นตอนและแผนการดําเนินการที่ปรากฏนั้น จะไดมีการ
สรุปประเด็นความรูที่ไดจากการศึกษาขอมูลสุขภาพของประชากรกลุมเปาหมาย เพื่อ
นําไปสูการเผยแพรใหประชาชนในพื้นที่ไดเรียนรูตอไป 

 

จากการสนทนากลุมผูส่ือขาว มีการสะทอนถึงประโยชนที่ไดรับจากการอบรมดังตัวอยาง 
ดังนี้ 

 

“. . . . . .คิดวากิจกรรมนี้นาจะเปนประโยชนแกตนเอง เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับ

สุขภาพ......” 

“......อยากนําความรูที่ไดจากการอบรมไปชวยเหลือคนในชุมชน โดยการนําไปบอก

ตอ......” 

“......เปนคนที่คอยสอดแนม แตละองคกรในชุมชนวาเขาทําอะไรกัน  และใหความรูกับ

คนในชุมชนในเรื่องที่ตนเองรูมา......” 

“......อยากชวยคนที่เขามีปญหา เชน คนเปนเอดส คนพิการ คนแก ชวยเปนสื่อกลาง

ใหเขาในการบอกขาวแกคนทั่วไป และหมอที่โรงพยาบาล เมื่อมีคนรูขอมูลจะไดมีคน

ไปชวยเขา......” 

“......ขอดีของการมีรายการแบบนี้ คือ ชาวบานไดรับการชวยเหลือ เกิดการดูแลซึ่งกัน

และกัน......” 
ขอมูลการสนทนากลุมผูสื่อขาว, หองประชุมโรงพยาบาลเมยวดี, 

 3 พฤษภาคม 2550 
 

3. การหนุนเสริมและรวมปฏิบัติการ   
การปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาวในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ มีผูเกี่ยวของเขา

มารวมกระบวนการไมเพียงแตผูส่ือขาวเทานั้น แตยังกลุมคน/องคกรอื่นๆในพื้นที่เขามาหนุนเสริมให
เกิดปฏิบัติการได ไดแก สถานีวิทยุชุมชน โรงพยาบาล องคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ สถานี
อนามัย ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เปนตน โดยกลุมคน/องคกรขางตนมีบทบาทหนาที่ในการหนุน
เสริมและรวมปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

1) สถานีวิทยุชุมชน    
 จัดหาโทรศัพทไวใชในการสื่อสารระหวางผูจัดรายการกับผูฟง  

2) โรงพยาบาล    
 เอื้อใหบุคลากรเปนผูดําเนินกิจกรรมอยางเต็มที่  
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 เปนที่ปรึกษา  
 ใหใชชั่วโมงรายการวิทยุของโรงพยาบาล(CUP)ในการพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว    

3) สถานีอนามัย   
 เปนพี่เล้ียงการเยี่ยมบาน  
 ประสานงานในการพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว   

4) องคการบริหารสวนตําบล   
 ใหการหนุนเสริมงบประมาณ  
 ใหสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลเขารวมเรียนรู  
 เปดพื้นที่เพื่อการเรียนรูและการดูแลประชาชน  

5) นักวิชาการ  
 เปนวิทยากรใหความรูและพัฒนาทักษะการเปนผูส่ือขาว การศึกษาขอมูลชุมชน  
 เปนวิทยากรกระบวนการ  

6) ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบานฯ โดย 

 เปดพื้นที่ที่รับผิดชอบเปนพื้นที่แหงการเรียนรู  
 ใหความรวมมือและเขารวมในการดําเนินกิจกรรม  

7) องคกรชุมชน  
 เปนเครือขายประชาสัมพันธ และเขารวมเรียนรู  

 

4. การสื่อสารในรายการ 
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอีกอยางหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมนี้คือ การสื่อสารในรายการ โดย

พบวา ผูส่ือขาวไดมีการสื่อสารขาวใน 3 ลักษณะคือ 

1) การสงขาว  โดยผูส่ือขาวจะไปทําการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลในชุมชนของตนเอง 
แลวนํามาแปลงเปนเนื้อหาขาว และสงใหผูจัดรายการในรายการทําการสื่อสารให
ประชาชนในพื้นที่รับทราบ 

2) การเลาขาว  โดยผูส่ือขาวจะโทรศัพทเขามารวมในการเลาขาวที่ผูส่ือขาวไดทําการ
แปลงขอมูลมาเปนขาวแลว 

3) การโตตอบระหวางการออกรายการ  โดยผูส่ือขาวจะเขามารวมจัดรายการรวมกับผู
จัดรายการ ทั้งนี้โดยเปนผูพูดโตตอบประเด็นขาวที่กําลังพูดถึงกัน ซึ่งมีทั้งการออกอากาศ
สด(หนาไมค)และการพูดคุยหลังไมค 
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สรุป 
ปฏิบัติการของนวัตกรรมนี้ สะทอนใหเห็นปฏิบัติการอยางนอย 4 อยางคือ 1)การคนหา 

“ผูส่ือขาว” 2)การพัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว 3)การหนุนเสริมและรวมปฏิบัติการ และ 4)การสื่อสารใน
รายการ ดังที่กลาวมาขางตน  
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บทที่ 4 บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 
องคกรและภาคีที่เขารวมปฏิบัติการในนวัตกรรมนี้ ไดแก ประชาชน กลุมคน องคกรชุมชน 

หนวยงานตางๆ และอื่นๆ จําแนกตามบทบาทหนาที่และความเชี่ยวชาญของแตละสวน ดังนี้ 
 

1. กลุมองคกรและภาคีที่เขารวมกระบวนการพัฒนา 
ผูเขารวมปฏิบัติการในนวัตกรรมนี้ จําแนกได 3 กลุม คือ 

1)   กลุมที่ไดรับการดูแล  โดยเปนกลุมประชากรเปาหมายสําคัญของระบบสุขภาพ
ชุมชน เชน ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาส ผูพิการ เปนตน 

2)   กลุมผูสื่อขาว  กลุมนี้เปนกลุมของประชาชนในพื้นที่ที่เปนอาสาสมัครเขารวม
เปนผูดูแลในฐานะผูส่ือขาวสุขภาพ ซึ่งไดแก อสม. เยาวชน นักจัดรายการวิทยุ ประชาชนที่สนใจหรอื
เปนตัวแทนของชุมชน หรือคนที่ศูนยสุขภาพชุมชนเห็นวามีความสนใจและมีความตั้งใจจริงในการ
ทํางาน เปนตน  

3)   กลุมหนุนเสริมและรวมปฏิบัติการ  โดยเปนกลุมของหนวยงาน องคกรชุมชน
ตางๆ เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน สถานีวิทยุชุมชน เปนตน 

 

2. บทบาทหนาที่ของกลุมองคกรและภาคี 
สามารถจําแนกบทบาทหนาที่ของกลุมองคกรและภาคีตามปฏิบัติการที่เกิดขึ้น ไดดังตารางที่ 

1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงบทบาทหนาที่ขององคกรและภาคีจําแนกตามกระบวนการที่ดําเนินการ 
 

องคกรและภาค ี กระบวนการ บทบาทหนาที ่

การคนหา “ผูส่ือขาว”   ใหขอมูลสุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว  

 ใหความรวมมอืในกิจกรรม
ของกลุมผูส่ือขาว 

การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ   

 ใหความรวมมอืในกิจกรรม
ของกลุมผูส่ือขาว 

กลุมที่ไดรับการดูแล เชน 
ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง 
ผูดอยโอกาส ผูพิการ เปนตน 

การสื่อสารในรายการ  แลกเปลี่ยนขอมูลในรายการ 
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องคกรและภาค ี กระบวนการ บทบาทหนาที ่

การคนหา “ผูส่ือขาว”   สมัครใจเขามาเปนผูส่ือขาว 
 เปนตัวแทนของกลุมหรือ
หมูบาน 

การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว  

 ทําความเขาใจแนวคิดการเปน
ผูส่ือขาว การศกึษาขอมูล
สุขภาพ การแปลงขอมูลเปน
ขาว เปนตน 

การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ   

 เยี่ยมบาน 

 หาขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล 

 แปลงขอมูลเปนขาว 
 แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน

กลุมผูส่ือดวยกัน 

 ใหขอมูลสุขภาพแกประชากร
กลุมเปาหมายโดยตรง 

กลุมผูสื่อขาว เชน  อสม. เยาวชน 
นักจัดรายการวิทยุ ประชาชนที่
สนใจ เปนตน 

การสื่อสารในรายการ  สงขาว 
 เลาขาว 
 โตตอบในรายการ(หนาไมค/

หลังไมค) 
กลุมหนุนเสรมิและรวมปฏิบัติการ 

การคนหา “ผูส่ือขาว” - 
การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 

- 

การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ 

- 

 สถานีวิทยุชุมชน 

การสื่อสารในรายการ  จัดหาโทรศัพทไวใชในการ
ส่ือสารระหวางผูจัดรายการ
กับผูฟง 
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องคกรและภาค ี กระบวนการ บทบาทหนาที ่

การคนหา “ผูส่ือขาว” - 
การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 

- 

การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ 

 เปนที่ปรึกษา 
 เอื้อใหบุคลากรเปนผูดําเนิน

กิจกรรมอยางเต็มที่ 
 ใหใชชั่วโมงรายการวิทยุของ

โรงพยาบาล(CUP)ในการ
พัฒนาศักยภาพผูส่ือขาว 

 โรงพยาบาล 

การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว”  แจงขาวและคัดเลือกคนที่จะ

มาเปนผูส่ือขาว 
การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 

 ประสานงานในการพัฒนา
ศักยภาพผูส่ือขาว 

การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ 

 เปนพี่เล้ียงการเยี่ยมบาน  

 สถานีอนามัย   

การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว” - 
การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 

 ใหการหนุนเสริมงบประมาณ  
 ใหสมาชิกขององคการบริหาร

สวนตําบลเขารวมเรียนรู  
การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ 

 เขารวมเรียนรู 

 องคการบริหารสวนตําบล 

การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว” -  นักวิชาการ 

 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 

 เปนวิทยากรใหความรูและ
พัฒนาทักษะการเปนผูส่ือขาว 
การศึกษาขอมูลชุมชน  
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องคกรและภาค ี กระบวนการ บทบาทหนาที ่

 เปนวิทยากรกระบวนการ 
การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ 

- 
 
 
 
 การสื่อสารในรายการ - 

การคนหา “ผูส่ือขาว”  ประชาสัมพันธในหมูบาน 

 คัดเลือกผูส่ือขาวของหมูบาน 
การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 

 เขารวมกิจกรรม 

การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ 

 ประสานงาน/ประชาสัมพันธ
ในพื้นที่ 

 ผูนําชุมชน เชน กํานัน 
ผูใหญบานฯ 

การสื่อสารในรายการ - 
การคนหา “ผูส่ือขาว”  ประชาสมัพันธ  

 เชื้อเชิญใหประชาชนในพื้นที่
เขามารวมเปนผูส่ือขาว 

การพัฒนาศักยภาพ
ผูส่ือขาว 

 เขารวมเรียนรู 

การหนุนเสริมและ
รวมปฏบิัติการ 

 เขารวมเรียนรู 

 องคกรชุมชน เชน อสม.  

การสื่อสารในรายการ - 
 

ดังตัวอยางการสะทอนความคิดเห็นในการสนทนากลุมผูรับผิดชอบโครงการ ดังนี้ 
 

“......มีผูเอื้ออํานวยการทํางานคือพี่ที่เปนหัวหนาและอยูในทีม เปนที่ปรึกษาโครงการ 

เพื่อใหเขาเห็นตรงนี้ เขาก็จะเขาใจ งานในคลินิก เจาหนาที่ก็จะรูจะเขาใจคือทํางาน

แทนกันได......” 
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“......บทบาทเตรียมคน เนื้อหา เชนในขั้นตอนนี้ เราจะสรางผูส่ือขาว ผูส่ือขาวตองมี

คุณสมบัติ ทักษะอะไร เราจะเสริมใหเขายังไงใหเปนผูส่ือขาว และตองเปนผูส่ือขาว

สุขภาพเขาตองรูอะไรบาง .....เราก็เขาไป Search หาขอมูล และจากการไดเขาไป

ประชุมพัฒนานวัตกรรมซึ่งใหใช concept อะไรเชนการมีสวนรวมของชุมชน เราก็มาดู

วาเปนผูส่ือขาว ตองหาแหลงขาวยังไง เราไมรู แลวใครจะดูตรงนี้ใหเราได......” 

“......อาจารยไพฑูรย ไดมาสอนเรื่องการเปนนักขาว ทักษะตางๆและใหการบานไปทํา 

เขียน สกูฟ ......” 

“......สวนนอง สอ. ตอนแรกเราเรียกเขามาคุยดวย เขาบอกวา เขาขอเปนพี่เล้ียงที่อยู

ในพื้นที่ เวลามีอะไรก็ถามเขากอน เขารับวาจะคุยกับคนในพื้นที่ให......” 

“......ขณะฝกงานผูส่ือขาวเราก็ประสานงานกับหัวหนาสถานีอนามัย บอกวาเราจะไป

ศึกษางาน......” 

“......การทํางานรวมกับสถานีอนามัยเพื่อการฝกงานไดใชหนังสือราชการประสานงาน

กับหัวหนาสถานีอนามัยเพื่อดูแลพื้นที่ ขณะผู ส่ือขาวเขาไปฝกการหาขาวโดยใช

การศึกษาชุมชนเปนเครื่องมือ ผานวิธีการใชเครื่องมือ 7 ชิ้นศึกษาชุมชน โดยหัวหนา

สถานีอนามัยประสานงานตอกับผูนําชุมชน ผูใหญบาน อสม.ซึ่งลงพรอมกับผูส่ือขาว

ศึกษาชุมชน......” 

“......กลุมคนอื่นที่ที่เขามาเกี่ยวของไดแก ภาคเอกชน ซึ่งใหความสะดวกในการศึกษา

ดูงานของผูส่ือขาว และที่สําคัญคือ ทีมบริหาร CUP ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณ ซื้อ

ชวงเวลา 11.00-12.00 น.  ซึ่งเปนที่มาของโครงการนี้  เปนฐานการคิดโครงการคลื่น

ใสๆ......” 

การสนทนากลุมผูรับผิดชอบโครงการ, โรงพยาบาลเมยวดี, 3 พฤษภาคม 2550 
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 
การพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “ผูส่ือขาวสุขภาพชุมชนผานคลื่นใสๆวิทยุทองถิ่น

ไทเมย” ของศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด จนสามารถทําใหเกิด
เครือขายการดูแลเต็มพื้นที่ ผูใหการดูแลมีศักยภาพ ลวนมีปจจัยเงื่อนไขที่เกื้อหนุนใหสามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆได ดังนี้ 

 

1. ตองเห็นศกัยภาพของคนในพืน้ที ่
ประสบการณของคณะทํางานที่รับผิดชอบพื้นที่นับตั้งแตกอตั้งศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล

เมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด ไดชี้ความสําคัญของการใชประโยชนจากรายการวิทยุเพื่อใหขอมูล
สุขภาพแกประชาชนเนื่องจากมีการฟงรายการวิทยุในพื้นที่อยางแพรหลาย และเมื่อสถานีวิทยุชุมชน
มีนโยบายใหชั่วโมงสาธารณะในการจัดรายการวิทยุได จึงไดดําเนินจัดรายการวิทยุมาตั้งแตบัดนั้น 
และเมื่อมีการจัดรายการไปไดระยะหนึ่ง ประชาชนที่เปนผูฟงรายการตองการใหมีแกนสาระมากกวา
ที่เปนอยู จึงไดมีความพยายามที่จะพัฒนาการจัดรายการวิทยุมาโดยตลอด โดยเฉพาะการนํา
ศักยภาพของคนในพื้นที่เขามารวมเปนเครือขายในการจัดรายการวิทยุ โดยเปนไดทั้งผูจัดรายการ
วิทยุและทําขาวไดดวย ซึ่งแนวคิดการพัฒนาดังกลาวใหความสําคัญกับศักยภาพของคนในพื้นที่เปน
หลัก 

 
“......จากการสอบถามคนที่ฟงพบวามีกระแสตอบรับที่ดี ส่ิงที่พบวามีการเปล่ียนแปลง

มากขึ้นคือการประชาสัมพันธขาวสารโรงพยาบาลไดผลมากขึ้น ตัวอยางเชนการ

ประกาศรับสมัครงานของโรงพยาบาลที่แตเดิมมีการปดปายประกาศแตพบวา

ประชาชนไมคอยทราบ หลังจากการจัดรายการวิทยุชุมชนมีการประชาสัมพันธ

โรงพยาบาลมากขึ้นสวนใหญประชาชนรับทราบขอมูลจากสื่อวิทยุ มีการใหคําปรึกษา

ในกรณีฉุกเฉินมากขึ้นเชนการใหการปรึกษาเรื่องเพศ จึงทําใหรูวามีประโยชนในการ

ประชาสัมพันธมาก...... ในดานขาวสารดานสุขภาพ แตเดิมมีการจัดประชุม แจกแผน

พับซึ่งในการจัดแตละครั้งใชงบประมาณมากเมื่อเทียบกับการจัดรายการ และทําให

ประชาชนรูขาวสารมากกวา เพราะคนเราไมชอบอาน แตชอบฟงมากกวา การทําเรื่อง

นี้รูสึกวาทําใหชุมชนมีความสุขมากขึ้น  และอีกตัวอยางหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลังจากการจัดรายการวิทยุคือมีการเรียกหมายเลข 1669 มีมากขึ้น มีการใหการ
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ปรึกษามากขึ้นโดยเฉพาะการใหการปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธในกลุมเยาวชน เชนมาขอ

คําปรึกษาฉุกเฉินเรื่องการกินยาคุม บางรายโทรหลังไมลเขามาปรึกษา บางรายสง 

massege และ บางรายมาขอคําปรึกษาดวยตนเองที่สถานี......” 
สายสุมล บุงทอง พยาบาลวิชาชีพศูนยสขุภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี, 

 2 พฤษภาคม 2550 
 
 

2. เอาบริบทของพืน้ที่เปนตัวตัง้ 
การปฏิบัติการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิคร้ังนี้ ไดมีการใชบริบทของพื้นที่เปนตัวตั้ง 

ไดแก  
1) การใหความสําคัญกับพฤติกรรมการฟงวิทยุของประชาชนในพื้นที่ การจัดรายการโดย

กลุมเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเมยวดี เปนรายการสด ใชภาษาทองถิ่น ทําใหสามารถ
ส่ือสารเขาใจกันไดงาย การเปดเพลงลูกทุงสลับกับการใหขอมูลทําใหเกิดความ
เพลิดเพลินและไดสาระในเวลาเดียวกัน  

2) สาระที่เปนประเด็นความรูในการจัดรายการไดจากการศึกษาขอมูลสุขภาพกลุม
ประชากรเปาหมายของระบบสุขภาพชุมชน ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูดอยโอกาส 
จึงทําใหเห็นบริบทการดูแลกันของคนในพื้นที่   และ 

3) การใชคนในพื้นที่เปนผูส่ือขาวและผูรวมจัดรายการวิทยุ 
เปนตน 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) รวมกับสถาบันการศึกษาและองคกรและ

ภาคีในพื้นที่ ไดดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีโจทย
และวัตถุประสงคคือ 1)เพื่อใชนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการคนหาเปนเครื่องมือในการเรียนรู
รวมกันอันนําไปสูการใหบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการสรางการมีสวนรวมของสังคม 2)เพื่อ
พัฒนากลไกในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่สอดคลองกับเงื่อนไขใน
ระดับพื้นที่ 3)เพื่อสรางกระแสการแขงขันในการสรางนวัตกรรมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
และ 4)เพื่อรวมพัฒนาเครือขายการจัดการความรูในกระบวนการพัฒนาระบบปฐมภูมิ ทั้งนี้ทาง
โครงการฯไดใหการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 5 พื้นที่ครอบคลุมจังหวัดตางๆทั่วประเทศ และ
โครงการพัฒนานวัตกรรม“SEX ใสๆวัยแรกรุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอ
เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด เปนโครงการที่อยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับการสนับสนุน
ดังกลาวดวย  

จากการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณและพูดคุยอยางไมเปน
ทางการ  กับ ผู ให ข อมูลซึ่ งประกอบด วย  ผู รับ ผิดชอบโครงการ  และผู เกี่ ยวของตลอด
กระบวนการพัฒนา ไดแก ผูรับผิดชอบโครงการ วัยรุน อสม. ปราชญชาวบาน กลุมแมบาน ครู 
สมาชิก อบต. ผูมีประสบการณตรงในการเปนแมวัยรุน และอื่นๆ ตลอดจนการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ สะทอนใหเห็นการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิใน 5 ประเด็นคือ 1)

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2)เปาหมายของการดูแล 3)รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 
4)บทบาทหนาที่องคกรและภาคี และ 5)เงื่อนไขแหงความสําเร็จ ดังนี้ 
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1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
จากการศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEX ใสๆวัยแรกรุน” 

ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ทําใหเห็น 1)วิวัฒนาการ 
และ 2)การพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

1.1   วิวัฒนาการ  โดยพบวาจากการทํางานในพื้นที่ของศูนยสุขภาพชุมชน ไดมีการ 1)เห็น

ขอมูลปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุนในพื้นที่ เชน วัยรุนโดยสวนมากจะอยูกับ
พอใหญแมใหญ(ปูยาตายาย) เพราะพอแมของวัยรุนสวนมากจะไปทํางานที่จังหวัดอื่น จะกลับมา
บานปละ 1-2 ครั้งในชวงเทศกาลสําคัญ เชน วันสงกรานต วันขึ้นปใหม เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา
พอแมของวัยรุนบางคนไดแยกทางกัน ทําใหวัยรุนโดยสวนมากตองอยูกับพอใหญแมใหญ วัยรุนมอง
วาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเปนเรื่องธรรมชาติเพราะเขาสูวัยหนุมสาวแลว การที่ผูหญิงจีบ
ผูชายไมไดถือวาเปนสิ่งผิดปกติ การทะเลาะกันของวัยรุน โดยสวนมากจะเกี่ยวของกับการหึงหวง 
การดื่มเหลา การใชสารเสพติด มีทั้งการดื่มเหลา สูบบุหรี่ ดมกาว ที่นําไปสูการเกิดการติดและเปน
เหตุใหวัยรุนบางคนตองออกจากโรงเรียน เรียนไมจบการศึกษาภาคบังคับและไมไดเรียนตอในชั้นที่
สูงขึ้น การขับมอเตอรไซดซิ่งนําไปสูการเกิดการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามมาและเกิดการเจ็บปวย การ
ตั้งครรภอายุนอยและการทําแทงมีคอนขางมากแลคาดการณแนวโนมจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เปน
ตน และจากการเห็นขอมูลดังกลาว ไดนําไปสู 2)การสะทอนคิดสถานการณการดูแลสุขภาพ

วัยรุน  พบวา การบริการสุขภาพที่มีอยูของโรงพยาบาลนั้น ไมไดมีการจัดใหบริการเฉพาะหรือมี
คลินิกเฉพาะสําหรับกลุมวัยรุน ตลอดจนมองเห็นวา โดยธรรมชาติของการดูแลวัยรุนที่ปรากฏนั้น 
วัยรุนอยูในครอบครัวและชุมชนเปนสวนมาก ดังนั้นจึงควรเปนบทบาทหนาที่ของครอบครัวและ
ชุมชนที่ตองรวมในการดูแลสุขภาพวัยรุนดวย จึงนําไปสูการออกแบบบริการสุขภาพสําหรับกลุม
วัยรุนในพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการใหครอบครัวและชุมชนเขามารวมในการดูแลสุขภาพวัยรุน เพราะ
มองเห็นวาการแกไขปญหาตองเอาคนที่เกี่ยวของมารวมกันทํางาน  

สามารถแสดงเปนภาพวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นกอนการพัฒนานวัตกรรมได ดังนี้ 
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2545 2548 2549 2550

ศกึษาขอมลูชุมชน

เห็นปญหาและความตองการ 
ดานสุขภาพของวัยรุน

รพ.ไมมกีารบริการเฉพาะกับวัยรุน

เห็นขอมลูการใชบริการ
ในโรงพยาบาล

ทีม ดเีจ สาวผูดใีหขอมลูเพิ่ม

ววิฒันาการการพัฒนานวตักรรม SEX ใสๆวยัแรกรุน

อยูกับพอใหญ
แมใหญ

ใชสารเสพติด
มอเตอรไซดซ่ิง

การทําแทง

การทะเลาะกัน

ศกึษาและรวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของกับวัยรุน

ตั้งครรภอายุนอย

ทัศนคติ
เร่ืองเพศ

การขอถุงยางอนามยั
การขอคําปรึกษาเรื่องตั้งครรภ

ออกโรงเรียน

การสะทอนคดิในทีมทํางาน

ครอบครัวและชุมชนตองรวมดแูล

การออกแบบและดําเนนิการนวัตกรรม sex ใสๆวัยแรกรุน

ติดสารเสพติด

บาดเจ็บ

 
 

1.2   การพัฒนานวัตกรรม  การพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEX ใสๆวัยแรก
รุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ชี้ใหเห็นวาเปนการ
เห็นและใชขอมูลวัยรุนที่นําไปสูการออกแบบการดูแลสุขภาพวัยรุน โดยมีกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมนี้อยางนอย 3 กระบวนการคือ 1)การสรางชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่ 2)การ
เรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน และ 3)การพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะชีวิต ดังภาพ 
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นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

การสรางชุดความรูเก่ียวกับ
สุขภาพวัยรุนในพื้นที ่

การเรียนรู
ประเด็นปญหา
และความ
ตองการดาน
สุขภาพของ

วัยรุน 

การพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต

การเห็นและใช
ขอมูลวัยรุน

การพัฒนานวัตกรรม sex ใสๆวัยแรกรุน

• แมอายุ 14-17 ปมาฝากครรภท่ี รพ. 1 คน/เดือน
วัย
รุน

ผูปกครอง

จนท. PCU

ผูใหญ
บาน

ปราชญชาวบาน

ครู

อสม.

สมาชิก อบต.

• มีภาวะแทรกซอนจากการทําแทงเถ่ือนเขามารับ
การรักษา 2-3 คนเดือน

 
 

 การสรางชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมในการสราง
ชุดความรู 2 กิจกรรมคือ 1)การทําการศึกษาและยืนยันสถานการณปญหาและ
ความตองการดานสุขภาพของวัยรุนในพื้นที่ โดยไดมีการสรางแบบสํารวจขอมูล
เร่ืองความรู ทัศนคติ การรับรูและความตระหนักตอสถานการณของวัยรุน
(นักเรียน ม.1-5) และ 2)การสะทอนและยืนยันสถานการณปญหาและความ
ตองการของวัยรุน ทั้งนี้ไดมีการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม
ขางตน เขาสูเวทีการสะทอนและยืนยันสถานการณปญหาและความตองการดาน
สุขภาพในเวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก”ของผูปกครองและองคกรชุมชน      

 การเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน จากการ
ออกแบบสํารวจขอมูลโดยทําการสํารวจจากผูปกครองของวัยรุนในพื้นที่รวม 200 
คนจาก 43 หมูบาน และนักเรียนวัยรุนชั้น ม.1-5 ในพื้นที่จํานวน 250 คน ทําให
เกิดขอความรูประเด็นตางๆไดแก การรับรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ การ
ตั้งครรภของวัยรุน การทําแทง การดูหนังสือหรือหนังโป พฤติกรรมของวัยรุน 
ความตองการของวัยรุน การอยูกันสองตอสองของวัยรุนในโอกาสวันสําคัญตางๆ 
การเปดซิง การดื่มแอลกอฮอล การรักนวลสงวนตัว การจัดการเมื่อมีอารมณทาง
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เพศ การจัดการเมื่อทราบวาตั้งครรภ ความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองเพศของสังคมไทย 
วิธีการเรียนรูเร่ืองเพศที่วัยรุนอยากได บทบาทของผูใหญที่มีตอเร่ืองเพศของวัยรุน 
จุดมุงหมายในชีวิตของวัยรุน ดังภาพ 

 

 
 

 การพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต การพัฒนาศักยภาพทําในกลุมคนที่
เกี่ยวของกับปญหาและความตองการของวัยรุน ใน 3 กลุม คือ วัยรุน ครู และ
ผูปกครอง คือ  
• กิจกรรมสําหรับผูปกครอง/องคกรชุมชน ไดแก 1)สะทอนขอมูลและ

สภาพปญหาของพื้นที่ใหผูปกครองทราบ 2)ใหความรูเร่ืองการสื่อสารเรื่อง
เพศในครอบครัวภายใตบริบทสังคมชนบทไทย ไดเทาไรถึงเหมาะสม และ 3)

ฝกทักษะการพูดการบอกกลาวเลาเรื่อง 
• กิจกรรมสําหรับครู  ไดแก 1)สะทอนขอมูลและสภาพปญหาของพื้นที่ 2)

อบรมและฝกทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณ และ 
3)ฝกทักษะการใหคําปรึกษา 

• กิจกรรมสําหรับเด็กวัยแรกรุน  ไดแก 1)จัด SEX CLASS สําหรับ
เด็กหญิงและเด็กชาย(โดยสอนในประเด็น ความรูดานรางกายและชีวภาพ
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ทางเพศ อนามัยทางเพศ ดานสังคมและการปรับตัวทางเพศ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ) 2)ฝกทักษะการใชชีวิตผานการคิดการเขียนและแสดงบทบาท
จําลองตามสภาพการณที่เกิด 3)จัดเสวนา “SEX ใสๆวัยแรกรุน” 4)ฝกทักษะ
การใหคําปรึกษา และ 5)จัดประกวด หนุมเมยสาวเมยรักดี เพื่อเปน
แบบอยางและเปนตัวแทนในการไปเผยแพรกิจกรรมของเครือขาย 

 

2. เปาหมายการดูแล 
เปาหมายของการดูแลสุขภาพวัยรุนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมนี้นั้น ใหความสําคัญใน 

2 สวนคือ 1)กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน ไดแก ผูปกครอง องคกรชุมชน ครู วัยรุน 
และเจาหนาที่ PCU และ 2)การทําใหมองเห็นประเด็นความตองการการดูแลของวัยรุนรวมกันของ
คนที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

2.1   กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน โดยมีการเขารวมกิจกรรมตางๆดัง
ตาราง 

กิจกรรมที่ดําเนินการ  
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เจาหนาที่ PCU / / / / / 

แกนนําเครือขาย
เด็กเมยวดีรักดี 

/    / 

ผูปกครองที่มีเด็ก
วัยรุนอายุระหวาง 
12-17 ป(ม.1-5)
อยูในการปกครอง 
เชน พอ แม ปู ยา 
ตา ยาย ลุง ปา นา 
อา เปนตน 

  / /  
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ผูนําชุมชน ไดแก 
ผูใหญบาน 
สมาชิก อบต. เปน
ตน 

  / /  

องคกรชุมชน 
ไดแก ปราชญชาว 
บาน อสม. กลุม
แมบาน เปนตน 

  / /  

ครู   /  / 

วัยรุนในชุมชน     / 

นักวิชาการ     / 
 

2.2   การทําใหมองเห็นประเด็นความตองการการดูแลของวัยรุนรวมกันของคนที่

เกี่ยวของ ดังที่วิเคราะหไดจากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมเวทีตางๆ ดังภาพวิถีชีวิตของ
วัยรุนและปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุนโดยจําแนกตามการเปลี่ยนแปลงของวัย
พัฒนาการของวัยรุน ตามลําดับดังนี้ 
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วิถีชีวิตของวัยรุน

ปญหาและความตองการดานสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงตามวัยพัฒนาการ

มีคนรัก

การเจ็บปวย

ดานอารมณ

เปนตัวของตัวเอง

“ขี้ไคลหลอน”

เสียตัว

หวังเอา

สะสมแตม

ผูชาย
ผูหญิง

อยากรูอยากลอง
คลายเครียด

เครียด

อุบัติเหตุจราจร

ติดสารเสพติด

ชกตอย/ทะเลาะกัน
เรียน

ไมมีเงินใช

หาเงินใช

สาเหตุ

พฤติกรรม

รักทีละคน
รักทีละหลายคน

อกหัก/แฟนทิ้ง
บานแตก

ขี้หงุดหงิด
ใชเหตุผล

ประชด
เพ่ือนสนิท

เพ่ือนทั่วไป

ตั้งครรภ

เปนผูบาวผูสาว

“เสี่ยงสน”
คางบานเพ่ือนบอย

รูปแบบ

พฤติกรรม

ไมเชื่อฟง

คุยโทรศัพทนาน

คุยไปย้ิมไป

เจริญพันธุ

ดานรางกาย

อยากรูอยากลอง ดานสังคม

มีเพ่ือน

เปนแคก๊ิก

พอแมแยกทาง

เปนพอแมคนได

แยกของใช/หอง

“ตัวเอง”“เคา”แทนชื่อ

ออกไปคุยไมใหคนอื่นไดยิน

หึงหวง
เมา

ขามเขต

เมา

แขงมอเตอรไซด

เถียง
ไมทําตาม
เดินหนี

ชอบแสดงเหตุผล

ใจรอน

โอบกอดเวลาซอนทายมอเตอรไซด

แตงตัวไปเรียนแตไมเขาเรียน

อยูกับพอใหญแมใหญ
พอแมแยกทาง

พอแมไปทํางานที่อื่น

พกถุงยางอนามัย
ออกโรงเรียน

เรียนไมจบ

แตงตัว เครื่องแตงกาย
ใชเครื่องสําอาง

 
 

เริ่มเปนบาวสาว รักชอบคนเปน เปนแฟนกัน สงสัยจะเสียตัวแลว
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

“เส
ี่ยง
สน

”

“ขี้ไ
คล

หล
อน

”

ผูชายมันจะเริ่มเอาใจใสทรงผม อยากไวผมยาว อยากทาโคโลญจน เอาโลช่ันแมมาทา ไมกลาแกผาตอหนาแม หายาระงับกลิ่นตัวมาใช 
แอบเอาเงินพอแม อยากไปบานคนอื่น ไมอยากใหพอแมไปไหนมาไหนดวย ใสผาเรียบ หยุดเลนกับเด็กนอย ไปเลนไปอยูกับกลุมรุน
เดียวกันหรือคนท่ีเปนหนุมสาวเต็มตัวแลว พูดไมอยากฟง ไมคอยเถียง วาหนอยก็หงุดหงิด อยากไดเส้ือผาแบบผูใหญ เสียงเปลี่ยน 
อยากแยกของใชของตนเอง รักสะอาด ผูหญิงจะมีหนาอกขึ้นแลว ทาแปง เอาเสื้อช้ันในแมมาใส อยากแตงหนาทาปาก 

หลบหนาหลบตา ทําเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น

คุยกระหนุงกระหนิง 

“ใจ
แต

ก”

คุยโทรศพัทนานๆ  ใชคํา “เจาของ ตัวเอง เคา”
แทนการเรียกกัน 

อางไปทําการบานบอยๆและนอนคางบานเพื่อน ไปโรงเรียน
แตไมเขาเรียน พกถุงยางอนามัย กอดผูชาย

เริ่มเปนผูใหญ
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3. รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน 
จากการสังเกตการดําเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติการจริงและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ได

สะทอนใหเห็นรูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติจริง ไดแก 1) การ
สรางชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่ 2)การเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดาน
สุขภาพรวมกันของผูเกี่ยวของ และ 3)การพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุน ดังนี้ 

3.1   การสรางชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่  โดยพบวา ในการปฏิบัติการจริง
ที่เกิดขึ้นนั้น ไดมีการดําเนินการสํารวจขอมูลเร่ืองความรู ทัศนคติ การรับรูและความตระหนักตอ
สถานการณของกลุมเปาหมาย ไดแก ครู ผูปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1-5  ซึ่งปรากฏเปน
ขอความรูที่เกี่ยวของกับสุขภาพวัยรุนในประเด็นตางๆ ตามเอกสารที่นํามาใชในเวที“หอขาวปงปลา
มาโสเรื่องลูก” ไดแก การรับรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภของวัยรุน การทําแทง 
การดูหนังสือหรือหนังโป พฤติกรรมของวัยรุน ความตองการของวัยรุน การอยูกันสองตอสองของ
วัยรุนในโอกาสวันสําคัญตางๆ การเปดซิง การดื่มแอลกอฮอล การรักนวลสงวนตัว การจัดการเมื่อมี
อารมณทางเพศ การจัดการเมื่อทราบวาตั้งครรภ ความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองเพศของสังคมไทย วิธีการ
เรียนรูเร่ืองเพศที่วัยรุนอยากได การขอใหคําปรึกษาเรื่องเพศของวัยรุน จุดมุงหมายในชีวิตของวัยรุน
(ดังภาพปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน ในขอ 1.2) 

3.2   การเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพรวมกันของผูเกี่ยวของ  

ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไดสะทอนใหเห็นการเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดาน
สุขภาพของวัยรุนรวมกันของผูเกี่ยวของ ทั้งนี้จากการสังเกตการดําเนินกิจกรรมในเวที “หอขาวปง
ปลามาโสเรื่องลูก” ผูเกี่ยวของที่ประกอบดวย ผูปกครองของวัยรุน อสม. ผูใหญบาน สมาชิก อบต. 
ปราชญชาวบาน กลุมแมบาน ตลอดจนเจาหนาที่ PCU ไดมารวมเรียนรูขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
ดังที่กลาวถึงในขอ 3.1  นอกจากนี้ยังพบวา มีการดําเนินการที่เกิดขึ้นกอนหนานี้เชน การนําเสนอ
ขอมูลตอครูและผูบริหารโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อรับฟงแนวทางการดําเนินกิจกรรมและรวมวางแผนใน
การแกปญหาเฉพาะพื้นที่ ที่มีการคาดหวังวานาจะนําไปสูการดูแลสุขภาพวัยรุนในโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสมแกสถานการณมากยิ่งขึ้น 

3.3   การพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุน  กิจกรรมหนึ่งที่ปรากฏ
ตามแผนการดําเนินงานในการพัฒนานวัตกรรม “SEX ใสๆวัยแรกรุน” นี้คือ การพัฒนาศักยภาพของ
ผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ครู ผูปกครอง และวัยรุน ทั้งนี้คาดหวังวานาจะทําใหเกิดทักษะในการดูแล
สุขภาพวัยรุนตามมา ดังนี้  
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 การพัฒนาทักษะผูปกครอง โดยการจัดเวทีสะทอนขอมูลและสภาพปญหาของ
พื้นที่ใหผูปกครองทราบโดยหมอหมูบาน(พยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชน) จัด
ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
ภายใตบริบทสังคมชนบทไทยและการฝกทักษะของการพูดบอกกลาวเลาเรื่องกับ
วัยรุน การจัดกิจกรรม“หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก” มีเปาหมายการดําเนินการทุก
หมูบานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดการซึมซับแบบอยางที่ดีบนฐานคิดที่วา 
“คนที่สําคัญที่สุดที่จะใหความรูทางดานเพศศึกษาคนแรกๆของลูกๆ คือ พอแม 
รวมทั้งการเปนแบบอยางที่ดีใหลูกๆไดเรียนรู ซึมซับบุคลิกภาพตางๆแลวหลอ
หลอมออกมาเปนตัวตนของวัยรุน” 

 การพัฒนาทักษะครู จากแนวคิด “ครูตองมีเจตคติเกี่ยวกับเร่ืองเพศที่ดี ความ
เชื่อที่ถูกตอง และมีทักษะในการสอนอยางเปนธรรมชาติ เนื่องจากเด็กจะกลา
เปดเผยสิ่งเหลานี้ กับคนที่เขารูสึกถึงความเปนมิตรสูงมาก เพราะคําถามเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศไมใชวัฒนธรรมไทย” โดยสะทอนขอมูลแะสภาพปญหาของพื้นที่  อบรม
และฝกทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณและการฝก
ทักษะการใหคําปรึกษา 

 การพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุน จากแนวคิด “การติดอาวุธทางปญญาและการฝก
ทักษะการใชชีวิต จะชวยใหวัยรุนใชชีวิตอยางปลอดภัย เผชิญกับกระแสที่ถาโถม
เขามาอยางรูเทาทัน” การดําเนินการเนนกลุมเปาหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
1-5 โดยพยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนดําเนินงานรวมกับครูในโรงเรียน ไดแก 
1) การจัด SEX CLASS สําหรับเด็กหญิงและเด็กชาย (โดยสอนในประเด็น 
ความรูดานรางกายและชีวภาพทางเพศ อนามัยทางเพศ ดานสังคมและการ
ปรับตัวทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ) 2) ฝกทักษะการใชชีวิตผานการคิด
การเขียนและแสดงบทบาทจําลองตามสภาพการณที่เกิด 3) ฝกทักษะการให
คําปรึกษาใหกับกลุมแกนนําเครือขาย และ 4) จัดประกวด หนุมเมยสาวเมยรักดี 
เพื่อเปนแบบอยางและเปนตัวแทนในการไปเผยแพรกิจกรรมของเครือขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน การควบคุมปองกันโรคโดยชุมชน 

ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพครอบครัว 407 

 

4. บทบาทหนาที่องคกรและภาคี 
จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนานวัตกรรม “SEX ใสๆวัยแรกรุน” ที่ผานมา มีผูเขารวม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม จําแนกได 2 กลุมคือ 1)กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน 
ไดแก วัยรุน ผูปกครอง ครู ปราชญชาวบาน เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน อสม. ผูนําชุมชน สมาชิก 
อบต. เปนตน และ 2)กลุมหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา ไดแก นักวิชาการ  อบต. โรงพยาบาล และ
โรงเรียน เปนตน  โดยกลุมคนเหลานี้ตางทําบทบาทหนาที่ของตนแตกตางกันไป ดังนี้ 

4.1 กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน 
 

กิจกรรมที่ทํา 

 
องคกร
และภาคี 

 
กระบวนการ 

เปน
สม
าช
ิกท
ีมก
าร 

ศึก
ษา
ขอ
มูล

 

เปน
ผูให

ขอ
มูล

 

เปน
ผูร
วม
ใน
กา
ร

กํา
หน
ดเป

า ห
มา
ย 

เปน
ผูร
วม
กิจ
กร
รม
กา
ร

พัฒ
นา
ศัก
ยภ
าพ
แล
ะ

ทัก
ษะ
ชีว
ิต 

เปน
เคร

ือข
าย
กา
รด
ูแล

 

1) การพัฒนาทีมในการ
ทํางาน  

/    

2) การศึกษาและยืนยัน
สถานการณ  

/ /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

วัยรุน 

4) การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะชีวิต 

   / 

เชน เปนแกนนําใน
การเฝาระวังและ
สอดแนม การ
จัดตั้งกลุมเครือ 
ขายแจงขาวและ
ขยายเครือขายใน
โรงเรียนและชุมชน  
เปนตน 

1) การพัฒนาทีมในการ
ทํางาน  

    

2) การศึกษาและยืนยัน
สถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

ผูปกครอง 
  

4) การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและตัก 
เตือน เปน
แบบอยางที่ดีใน
การดําเนินชีวิต 
เรียนรู/เขาใจและ
รูทันในการอยู
รวมกับวัยรุน  เปน
ตน 
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กิจกรรมที่ทํา 

 
องคกร
และภาคี 

 
กระบวนการ 

เปน
สม
าช
ิกท
ีมก
าร 

ศึก
ษา
ขอ
มูล

 

เปน
ผูให

ขอ
มูล

 

เปน
ผูร
วม
ใน
กา
ร

กํา
หน
ดเป

า ห
มา
ย 

เปน
ผูร
วม
กิจ
กร
รม
กา
ร

พัฒ
นา
ศัก
ยภ
าพ
แล
ะ

ทัก
ษะ
ชีว
ิต 

เปน
เคร

ือข
าย
กา
รด
ูแล

 

1) การพัฒนาทีมในการ
ทํางาน  

    

2) การศึกษาและยืนยัน
สถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

องคกร
ชุมชน 
(ปราชญ
ชาวบาน  

อสม.    
กลุม
แมบาน) 

4) การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและตัก 

เตือน เรียนรู/
เขาใจและรูทันใน
การอยูรวมกับ
วัยรุน  เฝาระวัง
ปญหาของวัยรุน
ในชุมชนเปนตน 

1) การพัฒนาทีมในการ
ทํางาน  

/    

2) การศึกษาและยืนยัน
สถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

ครู 

4) การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและ
ตักเตือน เรียนรู/
เขาใจและรูทันใน
การอยูรวมกับ
วัยรุน ใหความรู
เรื่องเพศศึกษา 
เปนตน 
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กิจกรรมที่ทํา 

 
องคกร
และภาคี 

 
กระบวนการ 

เปน
สม
าช
ิกท
ีมก
าร 

ศึก
ษา
ขอ
มูล

 

เปน
ผูให

ขอ
มูล

 

เปน
ผูร
วม
ใน
กา
ร

กํา
หน
ดเป

า ห
มา
ย 

เปน
ผูร
วม
กิจ
กร
รม
กา
ร

พัฒ
นา
ศัก
ยภ
าพ
แล
ะ

ทัก
ษะ
ชีว
ิต 

เปน
เคร

ือข
าย
กา
รด
ูแล

 

1) การพัฒนาทีมในการ
ทํางาน  

/    

2) การศึกษาและยืนยัน
สถานการณ  

/ /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม 

  

  /  

เจาหนาที่  
PCU 

4) การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา 
แนะนําการดําเนิน
ชีวิต สอดสองและ
ตัก เตือน เรียนรู/
เขาใจ รูทันการอยู
รวมกับวัยรุน ให
ความรูเรื่องเพศ 
ศึกษา เปน
ตัวกลางในการ
พูดคุยเรื่องเพศ
ของบุตรหลาน 

เพื่อลดความ
ขัดแยงของคนใน
ชุมชน  

1) การพัฒนาทีมในการ
ทํางาน  

    

2) การศึกษาและยืนยัน
สถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

ผูนําชุมชน 
(ผูใหญบา
น สมาชิก 
อบต.) 

4) การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและตัก 

เตือน เรียนรู/
เขาใจและรูทันใน
การอยูรวมกับ
วัยรุน  เฝาระวัง
ปญหาของวัยรุน
ในชุมชน เปนตน 
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4.2   กลุมหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา 
 

 มีสวนรวมใน
การศึกษา
ขอมูล 

หนุนเสริม
งบประมาณ 

เปดพื้นที่เพื่อ
การเรียนรู 

เปนที่ปรึกษา หนุนเสริม
วิชาการ 

อบต. / / / /  

โรงพยาบาล  / / /  

โรงเรียน /  / /  

นักวิชาการ     / 
 
 
 

5. เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 
จากการปฏิบัติการจริงในการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEXใสๆวัยแรกรุน” 

ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด สะทอนใหเห็นรูปธรรมที่
เกิดขึ้นดังปรากฏในบทที่ 3 แลวนั้น แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนาที่เกิดจากการจัดการ
กับเงื่อนไขหลายสวนดวยกัน ไดแก 1)การใชศักยภาพขององคกรและภาคีในพื้นที่ที่เปนทุนทาง
สังคมและเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนอยางเต็มประสิทธิภาพ 2)การหนุนเสริมจากองคกร
ตางๆในชุมชน  และ 3)การสรางการตระหนักรูในกลุมเปาหมายรวมกัน  ดังนี้ 

5.1   การใชศักยภาพขององคกรและภาคีในพื้นที่ที่เปนทุนทางสังคมและเกี่ยวของ

กับการดูแลสุขภาพวัยรุนอยางเต็มประสิทธิภาพ  กลาวคือ ในการทํางานของศูนยสุขภาพ
ชุมชนนั้น ไดมองเห็นองคกรและภาคีที่ เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน ไดแก กลุมวัยรุน 
ผูปกครอง ครู องคกรชุมชน(เชน อสม. ปราชญชาวบาน กลุมแมบาน เปนตน) ผูนําชุมชน(เชน 
ผูใหญบาน สมาชิก อบต. เปนตน) ตลอดจนเจาหนาที่ PCU เอง ดังนั้นจึงไดพยายามใหกลุมองคกร
และภาคีเหลานั้นเขามารวมเปนทีมในการทํางานตามศักยภาพที่มีอยูของแตละคน 

5.2   การหนุนเสริมจากองคกรตางๆในชุมชน ทั้งนี้พบวา ในการจัดกิจกรรมตางๆที่
ปรากฏนั้น ลวนไดรับการหนุนเสริมจากองคกรตางๆในชุมชน เชน โรงเรียน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โรงพยาบาล นักวิชาการ เปนตน 

5.3   การสรางการตระหนักรูในกลุมเปาหมายรวมกัน โดยอาศัยศักยภาพขององคกร
และภาคีที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนดังที่กลาวแลว ดังนั้นหากองคกรและภาคีที่เกี่ยวของ
ตางมารวมรับรูวา 1) ตนในฐานะเปนกลุมที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน และ 2) วัยรุน 
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มีประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพ ที่ตองไดรับการดูแล จะนําไปสูการออกแบบบริการ
ที่เหมาะสมตามบทบาทหนาที่และตรงกับประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน
มากที่สุดเทาที่จะทําได 
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วิธีการศึกษา 
 

วิธีการวิจัยเพื่อถอดบทเรียน อาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ จากเอกสารที่เกี่ยวของและจาก
ผูคนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ 

การวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม “SEX ใสๆวัยแรกรุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด โดยกรอบวิธีคิดดังนี้ 
 

1. กรอบวิธีคิดในการศึกษา 
เพื่อตอบโจทยของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไดแก  

1) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2) เปาหมายของการดูแล 

3) รูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน (กลไก วิธีการ หรือ ลักษณะของ
กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชน) 

4) บทบาทหนาที่องคกรและภาคี (ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม) 
5) เงื่อนไขแหงความสําเร็จ 

 โดยกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะของขอมูลในพื้นที่ จําแนกเปน  
2 สวนไดแก 1)ขอมูลที่แสดงหลักการ แนวทาง วิธีคิด และบทบาทหนาที่ ในการทํางานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของผูเกี่ยวของตามเปาหมายของนวัตกรรม และ 2)ขอมูลผูเขารวมกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อเปนฐานในการวิเคราะหแนวคิดและวิธีการพัฒนาสุขภาพชุมชนของนวัตกรรม  
ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวจะถูกสังเคราะหเพื่อตอบโจทยขางตน ซึ่งแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางาน
และหนาที่ของ “นวัตกรรม” นี้ 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม“SEX ใสๆวัยแรกรุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน 

โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด คร้ังนี้ ประกอบดวย 

1) ผูรับผิดชอบโครงการ 
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2) ผูเกี่ยวของตลอดกระบวนการพัฒนา ไดแก  
- วัยรุน 

- ผูปกครองของวัยรุน 

- ผูใหญบาน 

- ปราชญชาวบาน  
- อสม. 
- กลุมแมบาน 

- ครู 
- สมาชิก อบต.  
- ผูมีประสบการณตรงในการเปนแมวัยรุน 

เปนตน 

 

3. วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการเขาถึงขอมูลหลายวิธี ไดแก 
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม  โดยคณะทํางานไดเขาไปสังเกตการปฏิบัติจริงในการพัฒนา

นวัตกรรมระหวางวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนกิจกรรมเวที “หอขาวปงปลา
มาโสเรื่องลูก”  

2) การสัมภาษณเชิงลึก  ทั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ เกี่ยวของตางๆ  ไดแก 
ผูรับผิดชอบโครงการ วัยรุน อสม. ปราชญชาวบาน กลุมแมบาน ครู สมาชิก อบต. ผูมี
ประสบการณตรงในการเปนแมวัยรุน เปนตน 

3) การพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูเขารวมปฏิบัติการจริง  
4) การสนทนากลุมผูเกี่ยวของ ไดแก ผูปกครอง วัยรุน เจาหนาที่ PCU  

5) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเรื่องเลา ตลอดจนเอกสาร
การเขารวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินกิจกรรม เปนตน 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ทั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) และการวิเคราะห

สรุปประเด็น(Thematic analysis) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ ไดแก การใชแผนผัง
ความคิด(Mind mapping) การใชตารางสรุป เปนตน 
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5. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือได 
การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของขอมูลและผลการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการ

ตรวจสอบหลายวิธี ไดแก 
1) การตรวจสอบสามเสา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลหลากหลายวิธี และการใชนักวิจัย 

หลายคน 

2) การตรวจสอบความคิด โดยใชวิธีการตรวจสอบความคิดกับผูใหขอมูล การตรวจสอบกับ 
ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 

6. จริยธรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดคํานึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรม 

และความถูกตอง โดยมีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) การขออนุญาตเขาทําการศึกษาในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) การขอความรวมมือในการเปนผูใหขอมูล 

3) การอางอิงชื่อบุคคลจะกระทําเฉพาะในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาตัวใหเปดเผยไดและ
พิจารณาเห็นแลววาจะไมสงผลใดๆตอผูใหขอมูล 

4) การใชคําถามอยางระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากจะเนนการใหผูใหขอมูลเลาใหฟง 
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณกับคณะทํางาน 

6) การสะทอนขอมูลในระหวางการเก็บรวมรวมขอมูลระหวางผูใหขอมูลกับผูเก็บรวมรวม
ขอมูล 

7) การสะทอนขอมูลระหวางคณะทํางาน 

8) การสะทอนความคิดเพื่อยืนยันผลการศึกษากับผูทรงคุณวุฒิ 
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บทที่ 1 กระบวนการพฒันานวัตกรรม
 

จากการศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEX ใสๆวัยแรกรุน” 
ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ทําใหเห็น 1)วิวัฒนาการ
ของนวัตกรรม และ 2)การพัฒนานวัตกรรม ดังตอไปน้ี 
 
 

1. วิวัฒนาการของนวัตกรรม 
สามารถแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEX ใสๆวัยแรกรุน” 

ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ดังภาพที่ 1 และ
รายละเอียดดังนี้ 

 

2545 2548 2549 2550

ศึกษาขอมูลชุมชน

เห็นปญหาและความตองการ 
ดานสุขภาพของวัยรุน

รพ.ไมมีการบริการเฉพาะกับวัยรุน

เห็นขอมูลการใชบริการ
ในโรงพยาบาล

ทีม ดีเจ สาวผูดีใหขอมูลเพ่ิม

ววิฒันาการการพัฒนานวตักรรม SEX ใสๆวยัแรกรุน

อยูกับพอใหญ
แมใหญ

ใชสารเสพติด
มอเตอรไซดซิ่ง

การทําแทง

การทะเลาะกัน

ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับวัยรุน

ต้ังครรภอายุนอย

ทัศนคติ
เรื่องเพศ

การขอถุงยางอนามัย
การขอคําปรึกษาเร่ืองต้ังครรภ

ออกโรงเรียน

การสะทอนคิดในทีมทํางาน

ครอบครัวและชุมชนตองรวมดูแล

การออกแบบและดําเนินการนวัตกรรม sex ใสๆวัยแรกรุน

ติดสารเสพติด

บาดเจ็บ

 
 

ภาพที่ 1 แสดงวิวัฒนาการการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภมูิ “SEX ใสๆวัยแรกรุน” 
ของ ศูนยสุขภาพชมุชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 
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1.1   เห็นขอมูลปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุนในพื้นที ่

จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ ทําใหเกิดศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมย
วดี ขึ้นในป พ.ศ. 2544-2545 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือตําบลเมยวดี ภารกิจของศูนยสุขภาพชุมชน
ในชวงแรกจะเปนการทํางานศึกษาขอมูลสุขภาพชุมชนประกอบดวยการจัดทําแฟมครอบครัว การ
จัดทําแผนที่ชุมชน เปนตน ซึ่งจากการศึกษาขอมูลดังกลาวทําใหเห็นสถานการณปญหาและความ
ตองการดานสุขภาพของวัยรุนในพื้นที่ ไดแก 

 วัยรุนโดยสวนมากจะอยูกับพอใหญแมใหญ(ปูยาตายาย) เพราะพอแมของวัยรุน
สวนมากจะไปทํางานที่จังหวัดอื่น จะกลับมาบานปละ 1-2 ครั้งในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน วันสงกรานต วันขึ้นปใหม เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาพอแมของวัยรุน
บางคนไดแยกทางกัน ทําใหวัยรุนโดยสวนมากตองอยูกับพอใหญแมใหญดังที่
กลาว 

 ทัศนคติเร่ืองเพศ พบวา จากการที่ผูรับผิดชอบโครงการไดพูดคุยกับวัยรุน มีการ
สะทอนถึงทัศนคติเร่ืองเพศ เชน ถือเปนเรื่องธรรมชาติเพราะเขาสูวัยหนุมสาวแลว 
การที่ผูหญิงจีบผูชายไมไดถือวาเปนสิ่งผิดปกติ เปนตน 

 การทะเลาะกันของวัยรุน โดยสวนมากจะเกี่ยวของกับการหึงหวง การดื่มเหลา 
เปนตน 

 การใชสารเสพติด มีทั้งการดื่มเหลา สูบบุหรี่ ดมกาว ที่นําไปสูการเกิดการติดและ
เปนเหตุใหวัยรุนบางคนตองออกจากโรงเรียน เรียนไมจบการศึกษาภาคบังคับและ
ไมไดเรียนตอในชั้นที่สูงขึ้น 

 การขับมอเตอรไซดซิ่ง ที่นําไปสูการเกิดการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามมาและเกิด
การเจ็บปวย  

 การตั้งครรภอายุนอยและการทําแทง  
 

เปนตน ทั้งนี้ผูรับผิดชอบโครงการไดสะทอนตัวอยางกรณีวยัรุนที่เกิดขึ้นจากประสบการณการทํางาน 
อันเปนการยืนยันสถานการณปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน  ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1  นองกิ๊ฟ (นามสมมติ) 

“........วันหนึ่งของเดือน ตุลาคม 2547 เวลาเกือบสองทุม พอกับแมของเด็กหญิงวัย14

ป มาที่โรงพยาบาลพรอมกับใบบันทึกแจงความจากสถานีตํารวจประจําอําเภอ บอก

เจาที่เวรวาลูกสาวถูกรุนพี่ชั้น ม.6 ลอลวงกระทําชําเรา ขอใหโรงพยาบาลตรวจ
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รางกายและตรวจชันสูตรเพื่อนําผลการตรวจไปดําเนินคดี พยาบาลพูดคุยกับเด็กได

ขอมูลวา “รุนพี่ชวนไปวันเกิด ที่จัดขึ้นที่บานของรุนพี่ซึ่งในบานไมมีพอ-แมอยูดวย 

เพราะพอ-แมไปทํางานที่ กทม.ประกอบกับหนูก็รูสึกดีๆกับพี่เขาดวย แตหนูก็ไดชวน

เพื่อนไปดวยคนหนึ่ง แตตอนเกิดเรื่องเพื่อนของรุนพี่ไดชวนเพื่อนหนูไปซื้อเคก หนูก็เลย

ตองอยูกับพี่เขาแคสองคน เขาเขามากอดหนูหอมแกมหนูและขอใหหนูเปนของเขา 

เขาบอกวาเขารักหนูมาก ถาหนูไมยอมแสดงวาหนูรังเกียจเขา หนูก็เลยตองยอมเพราะ

หนูก็ชอบพี่เขาเหมือนกัน  คุณหมอบอกพอ-แมหนูหนอย อยาจับพี่เขาเขาคุกนะหนู

สงสารเขา” เด็กหญิงคนนั้น ไดรับการตรวจรางกาย ตรวจเลือด ทานยาคุมฉุกเฉิน 

ตอมาเด็กหญิงคนนั้นตองยายโรงเรียน รุนพี่ผูชายคนนั้นก็ตองเขาสถานพินิจฯ......” 
 

กรณีที่ 2  นองจอย (นามสมมติ) 

“......ในหมูบานเด็กหญิงกําลังจะเรียนชั้น ม.2 เทอมที่ 1 ตองออกจากโรงเรียนวันนี้

(เดือนพฤษภาคม 2548) เพราะพรุงนี้เธอตองเขาพิธีแตงงานกับชายผูเปนสามีของเธอ 

แมเธอบอกกับเราวา”มันตองเอาผัวแลวละคุณหมอ ฉันเอามันไมอยูแลว มันไปเฝาเขา

ทุกวัน วันเสารที่แลวฉันตองไปตามมัน เจอมันนอนดวยกันบนเถียงนาของผูชาย ฉันไป

บอกผูใหญบานไวแลว มันถึงยอมมาแตงนี่ไง ไมงั้นมันคงไมแตงกับ...หรอก(ชื่อลูก

สาว)”เราไดแตนั่งฟงยังไมแสดงความเห็นอะไร ญาติผูนองของเธอก็พูดขึ้นอีกวา”เด็ก

สมัยนี้มันทําไมไวกับเร่ืองแบบนี้เหลือเกิน คงตองรีบใหเอาผัวเร็วๆ พอ-แมจะไดไมตอง

มานั่งเฝานั่งระวัง ใหผัวมันระวังแทน” เรารูสึกวาขนาดพอแมที่เล้ียงดูมาตั้งแตเกิด

จนถึงบัดนี้ ยังไมสามารถเขาใจและดูแลลูกตัวเองได ตองใหคนอื่นมาดูแลแทน ดวย

เหตุผลที่เธอเหนื่อยลาตอความประพฤติของลูกสาว แลวตอมาชีวิตคูของลูกสาวเธอก็

ไปไมรอด ทั้งคูอยูดวยกันไดแค 4 เดือนก็ตองจบ เราไมไดเห็นความโศกเศราเสียใจ

จากเธอและตอมาเธอก็มีผูชายคนที่ 2-3-4 ไปเร่ือยๆ เราก็ไดแตแนะนําเด็กสาวคนนั้น

วา อยาเพิ่งทองนะคุมกําเนิดไวกอนและใหระวัง โรคติดตอทางเพศสัมพันธไวดวย มัน

คงเปนเรื่องเศราแนๆที่เด็กหญิงคนนี้ตองติดเอดสตั้งแตเธออายุแค 15 ป........” 
 

กรณีที่ 3  นองฟา (นามสมมติ) 
“.......เดือนสิงหาคม 2548 เด็กสาวอายุ 17 ป มาดวยอาการปวดทอง ริมฝปากมีสี

ขาวของยา Antacid gel ติดอยู เพราะพอผูแกชราเอาใหกินกอนมาโรงพยาบาล แต

หลังกินยาไปนาน 30 นาทีอาการไมดีขึ้น จึงเหมารถพาลูกสาวมาโรงพยาบาลในเวลา 

03.00 น.พยาบาลเวรขอตรวจรางกายและซักประวัติ อาการสําคัญที่ทําใหตองมารับ
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การรักษา เด็กสาวใหประวัติวามีอาการปวดบิดทองตั้งแตตอนสามทุมกินยาแลวก็ยัง

ปวดมากขึ้นเรื่อยๆ พยาบาลเวรขออนุญาตเปดเสื้อของเธอขึ้นเพื่อตรวจดูตําแหนงที่

ปวด แตพอเปดเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนที่เด็กสาวใสมา กลับพบวาหนาทองของเด็กสาว

คนนั้นนูนขึ้นผิดปกติ คลําดูมี uterine contraction  พยาบาลจึงถามเด็กสาววา 

“ประจําเดือนหนูมาครั้งสุดทายเมื่อไหร” เด็กสาวหนาซีดลงและตอบวา  ”เพิ่งมาได 3 

วัน พยาบาลลองเอาหูฟงฟงดูตรงหนาทองของเธอ พบวามี Fetal Heart Sound (ตอน

ตรวจรางกายพอเด็กสาวเดินออกไปหองน้ํา) พยาบาลเลยบอกกับเด็กสาวคนนั้น วา

ตรวจเจอ…. ดังนั้นจึงทําใหเธอมีอาการปวดทอง เด็กสาวจึงยอมใหขอมูลแกพยาบาล

วา เธอทองและไปทําแทงมา โดยไปพรอมกับเพื่อนอีกคน แตทําไมของเพื่อนหนูมัน

ออกมาหมด ของหนูก็มีเลือดออกมาตั้ง 3 วันแลว ตอนนี้ยังมีเด็กอยูในทองหนูหรือคะ 

คุณหมออยาบอกพอหนูนะ พยาบาลเวรไดอธิบายใหเด็กสาวคนนั้นฟงวา “อาการแบบ

หนูคงตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สําหรับการพูดกับผูปกครองหมอจะคอยๆ

พูดกับพอ-แมหนูเอง เปนเรื่องจําเปนที่ตองบอกผูปกครองอยูนะ แลวหนูเอาเงินที่ไหน

ไปทําแทงละ?”  “แฟนหนูใหคะ” “แลวตอนนี้แฟนไปไหน ทําไมไมมาคุยกับพอ-แมหนู

ละ พอแมจะไดรับรูอาจจะไมตองทําแทงก็ไดนะถาไดคุยกันกอน” เด็กสาวตอบวา 

“แฟนหนูบวชแลวคะและเอาเงินใหหนู 3,000 บาท เพื่อไปเอาลูกออกเขาบอกวาเขายัง

ไมพรอมที่จะมาสูขอหนู ” หลังนอนพักรักษาในโรงพยาบาลได 1วัน เด็กสาวก็คลอด 

แตเด็กเสียชีวิตกอนคลอด พยาบาลเวรวันนั้นรูสึก สงสารพอผูแกชราของเด็กสาวเปน

ที่สุด ทั้งรูสึกหดหูใจกับความไมรับผิดชอบของผูชายและความเขลาของเด็กสาวคนนั้น 

จากคืนวันนั้นเด็กสาวถูกใหออกจากโรงเรียนและไปหาทํางานรับจางที่กทม.และไม

ทราบวาชีวิตเธอเปนอยางไรตอไป แตผูชายคนนั้นไมตองทําอะไรเลย........” 
 

กรณีที่ 4  นองสวย (นามสมมติ) 

“.....คุณหมอตรวจปสสาวะใหลูกสาวดิฉันหนอยไมเห็นมันซื้อผาอนามัยมาใชเลย ตั้ง 

3 เดือนแลว....” ลูกสาวตะโกนใสแมดวยเสียงอันดังวา “ แมหนูอายนะ หนูจะไปทอง

ไดอยางไร หนูยังไมมีแฟนเลย” พยาบาล  “ เอาอยางนี้ดีไหม หมอขอคุยกับแมหนูกอน 

เพราะอะไรปาถึงไดคิดวาลูกสาวทอง” “ ก็เห็นลูกสาวคนขางบานมันทองฉันก็เลยกลัว

วาลูกสาวของฉันจะเปนเหมือนเขา” “ แลวเขามีพฤติกรรมอะไรที่ทําใหปาสงสัยวาเขา

จะออกนอกลูนอกทางหรือคะ ก็ไมเห็นมีหรอก แตทําไมไมเห็นมันขอเงินไปซื้อ

ผาอนามัยเลยละ มันอาจจะแอบหนีฉันไปหาผูชายก็ได” “ ถาอยางนั้นเดี๋ยวหมอขอคุย
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กับลูกสาวปากอนนะแลวคอนคุยพรอมกัน” ”หนูสาบานก็ได หนูไมเคยไปนอนกับใคร 

หนูไมทองหรอก แตเพื่อใหแมสบายใจหนูตรวจใหแมดูก็ได แตหนูก็เสียใจอยูนะที่แม

ไมเชื่อใจหนู” แลวเราก็นั่งพูดคุยกัน ในที่สุดก็ไมตองตรวจปสสาวะ แมก็เลิกกังวล

เพราะก็เชื่อมั่นในความประพฤติของลูกสาวลูกสาวก็ดีใจที่แมเชื่อมั่นในตัวเธอ พรอม

กับไดความรูเร่ืองการกําเนิดของทารก ซึ่งตอนนั้นเราสังเกตเห็นวาทั้งแมและลูกสาวมีสี

หนาตื่นเตนตลอดเวลา.....” 
 

รวมถึงขอมูลที่ผูรับผิดชอบโครงการไดจากการสังเกตและพูดคุยกันของคนในพื้นที่ ดังนี้ 
 

“.......ทุกวันนี้มันเปนเรื่องประหลาดจริงๆนะหมอ ผูหญิงมานอนเฝาผูชายที่บาน ยาย

บอกใหกลับบานไปก็ไมยอมกลับไมรูเปนลูกเตาเหลาใครนาสงสารพอ-แมจริงๆมาเฝา

ผูชายทั้งๆที่ใสชุดนักเรียน สมัยยายนะการมานั่งเฝาผูชายที่บานของเขาแบบนี้ไมมี

หรอก จะมีแตผูชายไปบานผูหญิง ที่เขาหมายตาเอาไวนั่นแหละ เพราะเขาจะมาดูวา

ผูหญิงคนนั้นมีความเปนแมบานแมเรือนขนาดไหน เข็นฝายเปนมั้ย(ปนดาย)ต่ําหูกทอ

ผาเปนหรือไม คุณหมอ ยายบอกตามตรงเลยนะ ยายรับไมไดจริงๆ หลานยายที่เปน

ผูหญิงก็มี ไมเห็นเปนแบบนี้เลย......” 

“.......ส่ิงที่ไดเห็นดวยตาของพวกเราอยูทุกเมื่อเชื่อวัน ตามทองถนน ตามงานรื่นเริง

ตางๆในเทศกาลประจําถิ่น ตามโรงหนังกลางแปลงที่มาฉายในหมูบาน ตามปา

ละเมาะขางๆโรงเรียนวันที่มีกีฬาสีของโรงเรียน คือ การนั่งจับมือถือแขนกันเปนคูๆ นั่ง

กอดกัน การนั่งซอนทายมอเตอรไซคแบบประกบหนา-หลัง ชายหญิงชาย หญิงชาย

หญิง ถึงจะยังมีใหเห็นไมมากนัก แตนี่คือสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งเทานั้น เพราะไมมี

ศูนยการคา.......” 

“......ส่ิงที่ไดจากการพูดคุยเมื่อออกไปทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียน ครูจะบอกกับเราวา 

เด็กที่ใจแตก ก็ตองปลอยไป เมื่อไหรที่ทําประเจิดประเจอมาก ก็จะเรียกมาตักเตือน 

ตัดคะแนนความประพฤติ แตถาตั้งทองก็ตองออกจากโรงเรียนอยางเดียว กับ

ความเห็นที่วาหลังคลอดลูกแลวกลับเขามาเรียนอีกไดหรือไม ไมทราบเหมือนกันแตคง

ไมมีเด็กคนไหนกลับเขามาเรียนหรอก สําหรับเร่ืองที่จะใหเอาตูถุงยางหยอดเหรียญมา

ไวในโรงเรียน นั่นมันคงหมายความวาโรงเรียนสนับสนุนใหเด็กมีเพศสัมพันธอยาง

อิสระแนๆ  คงทําอยางนั้นไมไดหรอก ผูปกครองเด็กนักเรียนคงไมยอมดวยละ แลว

เปนหนาที่ใครสอนเพศศึกษา ก็คงตองครูที่สอนสุขศึกษาน่ันแหละแลวก็มีครูอนามัย

โรงเรียนดวย ในโรงเรียนของเราก็ไมทราบเหมือนกันวาครูคนไหนที่ผานการอบรม
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วิธีการสอนเพศศึกษาหรืออาจจะไมมีก็ได ไมแนใจเหมือนกัน ถาเปนตัวเอง ก็ไมรูจะ

บอกกับเด็กวาอยางไร แตเด็กนักเรียนก็รูวาเราสอนวิชาภาษาไทยเขาก็ไมมาถามเรา

หรอก ถาจะมีโครงการอบรมการสอนเพศศึกษาแกครูทุกคนในโรงเรียน ก็คงดีนะ 

เพราะถาใหพูดเรื่องนี้กับเด็ก เราก็อายไมรูจะเริ่มอยางไร จะบอกกลาวอยางไรถึงจะถูก

จะควร สอนมากนักก็จะกลายเปนชี้โพรงใหกระรอกไป มันเปนดาบสองคมเหมือนกัน

นะ การพูดการสอนเรื่องนี้......” 

“.......การชวยกันดูแลวัยรุนเพื่อปองกันไมใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ตองชวยกัน

หลายหนวยงานรวมกันทํางาน โดยครอบครัวชวยดูแลลูกหลานของตนเอง ส่ังสอน

อบรม โรงเรียนใหคําปรึกษา สอนเพศศึกษา นักเรียนไมคอยฟงแตยังดีกวาไมมีการพูด

กันในเรื่องนี้ โรงพยาบาลออกหนวยใหคําปรึกษาควรจะมาทุกเดือนตอนนี้มา 4 เดือน

ครั้งตองมาอยางตอเนื่อง ชุมชนตองชวยกันวากลาวตักเตือนถาเห็นแลวไมควรอยูเฉยๆ 

สวนตํารวจอาจไมคอยมีสวนเกี่ยวของเทาไหรอาจคอยจับพวกที่หนีเรียนที่แอบไปอยู

ตามทองนาสงกลับโรงเรียน.....” 

“.......เคยอยูเวรดึก มีเด็กวัยรุนชายมาขอถุงยางครั้งละ 100 อันก็มี บางทีก็มีเด็กวัยรุน

ผูหญิงโทรมาถามเรื่องยาที่กินหลังรวมเพศแลวไมใหตั้งทอง มีโทรปรึกษาอยูบอยๆ ก็

คิดเหมือนกันวาทําไมวัยรุนเดี๋ยวนี้ ถึงมีปญหาเรื่องเพศเยอะจัง......” 
 

1.2   การสะทอนคิดสถานการณการดูแลสุขภาพวัยรุน 

จากขอมูลดังกลาวขางตนไดนําไปสูการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัยรุนในพื้นที่ 
โดยการศึกษาขอมูลสถิติการมารับการรักษาของวัยรุนจากการไปทําแทงและติดเชื้อมารับการรักษา 
การมาขอถุงยางอนามัย การมาขอคําปรึกษาเรื่องตั้งครรภ ตลอดจนการไดรับขอมูลจากทีมดีเจสาว
ผูดีจากสถานีวิทยุชุมชนของศูนยสุขภาพชุมชน ทําใหเกิดการสะทอนถึงสภาพปญหาและความ
ตองการดานสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้น และไดทําการวิเคราะหสถานการณการดูแลสุขภาพวัยรุน ซึ่ง
พบวา การบริการสุขภาพที่มีอยูของโรงพยาบาลนั้น ไมไดมีการจัดใหบริการเฉพาะหรือมีคลินิก
เฉพาะสําหรับกลุมวัยรุน ตลอดจนมองเห็นวา โดยธรรมชาติของการดูแลวัยรุนที่ปรากฏนั้น วัยรุนอยู
ในครอบครัวและชุมชนเปนสวนมาก ดังนั้นจึงควรเปนบทบาทหนาที่ของครอบครัวและชุมชนที่ตอง
รวมในการดูแลสุขภาพวัยรุนดวย  

 

“.......จากสถิติของโรงพยาบาล ตั้งแตป 2545 เปนตนมา มีเด็กวัยรุนที่มา
โรงพยาบาลดวยปญหาภาวะแทรกซอนจากทําแทงเถื่อน เดือนละ 2-3 ราย มา

ตลอด จนมาป 2549 มี 3 รายติดกัน ภายในหนึ่งเดือน สวนสถิติที่แผนกฝากครรภ 
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มารดาที่เปนวัยรุน(อายุ 14-17 ป) ในปงบประมาณ 2549 เฉลี่ย เดือนละ 1 คน 
สวนใหญเปนเด็กนักเรียนที่ตั้งทองระหวางเรียน.......ส่ิงที่เลามาทั้งหมด แมจะเปนแค

เพียงไมกี่เร่ืองที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนนี้ แตมันคือตัวกระตุนที่ทําใหทีมงานเกิดแรง

บันดาลใจ ประกอบกับสมาชิกทีมไดพูด คุยกันอยางไมเปนทางการบอยๆครั้ง ถึง

แนวคิดและมุมมองของแตละคนในการทํางาน การเกิดมาเปนคน พวกเราคนตัวเล็กๆ

ที่อยูหางไกล จะทําอะไรเพื่อแผนดินอันมีบุญคุณตอเราไดบาง การทํางานเพื่อทําให

ปญหาบางอยางเบาบางลง โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นในเด็กวัยแรกรุน ผูซึ่งจะเปนคน

สรางโลกในอนาคต ถาเรายังปลอยใหเหตุการณเกิดขึ้นตามยถากรรม ทั้งๆที่มัน

สามารถแกไขหรือทําใหปญหานั้นทุเลาเบาบางลงได เราจะยังนิ่งเฉยตอเหตุการณ

กระนั้นหรือ เมื่อมีโอกาส มีงานทํา มีผูสนับสนุนที่ดี ยังจะมีขอแมหรือเงื่อนไขอะไรเลา 

ที่เราจะไมทํางานนั้น แลวเราจะทําอยางไร เปนอีกคําถามที่ตามมา เด็กวัยแรกรุน

เหลานี้ ถึงจะกาวยางไปอยางมั่นใจได กาวไปเปนผูใหญที่ดีและมีคุณภาพของชุมชน

ของสังคมตอไป.........แตชางยากที่จะบอกกลาวเลาเรื่องใหเปนธรรมชาติได ไมคอยมี

ใครท่ีจะกลาไปสํารวจหรือสอบถามวาทําไมผูคนในสังคมนี้จึงมีความคิดวา ถาพูดถึง

เร่ืองราวเหลานี้แลวมันถึงกลายเปนเรื่องไมดีไมงาม อยานํามาพูดกัน เอาแตมา

แกปญหาที่ปลายเหตุกันทั้งนั้น มีคนทองไมพึงประสงคก็มีสถานที่ทําแทงเถื่อนใน

ชุมชน ถามีคนแจงความ ตํารวจก็ไปจับ มีคนตกเลือดจากการทําแทงเถื่อนมาก็ไป

รักษาที่โรงพยาบาล ถาคนทองอยูในวัยเรียนครูก็ใหออกจากสถานศึกษา  แคนี้หรือคือ

การแกปญหาที่ดีที่สุด ไมนาจะใช  ยังมีทางออกของการแกปญหาอยูหลายชองทาง

และหนึ่งในหลายชองทางนั้น ก็คือการติดอาวุธทางปญญาใหทุกคนที่เกี่ยวของ

ตางหากเลาที่จะทําใหการแกปญหานั้น เปนไปไดอยางยั่งยืน......” 

รัตนาวดี, ผูรบัผิดชอบโครงการ, โรงพยาบาลเมยวดี, 14 พฤษภาคม 2550 
 

จากที่กลาวมาขางตน ไดนําไปสูการออกแบบบริการสุขภาพสําหรับกลุมวัยรุนในพื้นที่ โดยมี
แนวคิดในการใหครอบครัวและชุมชนเขามารวมในการดูแลสุขภาพวัยรุน เพราะมองเห็นวาการแกไข
ปญหาตองเอาคนที่เกี่ยวของมารวมกันทํางาน ดังคํากลาวของผูรับผิดชอบโครงการ ดังนี้ 
      

“......เด็กไมไดอยูแตเฉพาะเด็ก แตเด็กมีสังคม มีคนรอบขาง และคนรอบขางที่มี
อิทธิพลตอตัวเด็ก ก็คือ พอแม ครูและเพื่อน ถาผูคนเหลานี้ มีความรูแจงใน

เร่ืองราวที่เกิดขึ้น สามารถคิดและตัดสินใจในการดําเนินชีวิต อยางมีความรับผิดชอบ

ทั้งตอตนเองและผูอื่น เรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับคนอื่นๆเปนสมาชิกที่มีคุณภาพ
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ของสังคม โดยมีเราเปนผูสรางโอกาสและสรางกระบวนการใหผูคนเหลานี้ไดทบทวน 

ไดคิดและไดเรียนรู รวมกันสานและถักทอความคิดเพื่อใหเด็กๆนําไปจัดการกับ

เร่ืองราวไดอยางเหมาะสม ปญหาตางๆที่มันกําลังคุกคามและกลืนกินผูคนก็จะถูก

กําจัดปดเปาไปในที่สุด....”  

รัตนาวดี, ผูรบัผิดชอบโครงการ, โรงพยาบาลเมยวดี, 14 พฤษภาคม 2550 
 

2.   การพัฒนานวตักรรม 
จากการวิเคราะหวิวัฒนาการและเอกสารโครงการพบวา การพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ “SEX ใสๆวัยแรกรุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัด
รอยเอ็ด ชี้ใหเห็นวาเปนการเห็นและใชขอมูลวัยรุนที่นําไปสูการออกแบบการดูแลสุขภาพวัยรุน 
โดยมีกิจกรรมการพัฒนา 3 กิจกรรม ไดแก 1)การสรางชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่ 2)

การเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน และ 3)การพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะชีวิต ดังภาพที่ 2  

 

การสรางชุดความรูเก่ียวกับ
สุขภาพวัยรุนในพื้นที ่

การเรียนรู
ประเด็นปญหา
และความ
ตองการดาน
สุขภาพของ

วัยรุน 

การพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต

การเห็นและใช
ขอมูลวัยรุน

การพัฒนานวัตกรรม sex ใสๆวัยแรกรุน

• แมอายุ 14-17 ปมาฝากครรภท่ี รพ. 1 คน/เดือน
วัย
รุน

ผูปกครอง

จนท. PCU

ผูใหญ
บาน

ปราชญชาวบาน

ครู

อสม.

สมาชิก อบต.

• มีภาวะแทรกซอนจากการทําแทงเถ่ือนเขามารับ
การรักษา 2-3 คนเดือน

 
ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม“SEX ใสๆวัยแรกรุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน 

โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 
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รายละเอียดเปนดังนี้ 
2.1   การสรางชุดความรูเกีย่วกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที ่

จุดเริ่มตนของการทํางานในการพัฒนานวัตกรรมนี้ เกิดจากการมองเห็นขอมูลวัยรุนใน
พื้นที่ที่มีปญหาและความตองการดานสุขภาพที่ศูนยสุขภาพชุมชนตองใหการดูแล เมื่อมีการพูดคุย
ในกลุมที่ทํางานดวยกัน ทําใหเกิดการพัฒนาทีมในการทํางานในระดับศูนยสุขภาพชุมชนขึ้นมากอน 
ทั้งนี้โดยอาศัยความสนใจและการเกี่ยวของของหนวยงานในเครือขายสุขภาพ(CUP)เมยวดีเขา
มารวมเปนทีมการทํางานในฐานะเปนผูรับผิดชอบโครงการรวมกัน  

 

“.....ในปลายป 2548 ถึงตนป 2549 ภาพของปญหาวัยรุนยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น 

บุคคลที่ทํางานและเกี่ยวของกับปญหาของวัยรุน เร่ิมหันหนามาคุยกัน แลกเปลี่ยน

ขอมูลกัน ทั้งทีมของเจาหนาที่ ประจํา PCU ที่ดูแลหมูบาน ทีมดีเจสาวผูดี ทีมเภสัชกร 

และชักชวนกันตั้งเปนทีมงานที่จะทําโครงการแกปญหาวัยรุน ซึ่งมีจํานวน 5 คน เปน

พยาบาลวิชาชีพ 3 คน เภสัชกร 1 คน และ เจาหนาที่เภสัชกร 1 คน โดยทีมงาน

สามารถดําเนินงานเขากันไดเปนอยางดี เนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิดกัน

อยูแลว จึงงายตอการทํางาน......ปลายป 2548 เลยเริ่มคิดอยากทําเรื่องเกี่ยวกับวัยรุน

มากขึ้น พอชวงป 2549 ประมาณเดือน มิ.ย. มีโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมเขามา เลย

เปนโอกาสดีที่จะไดทําส่ิงที่คิดไวใหเปนจริง เลยชวนนองที่ ward ที่มีเพื่อนเปนหัวหนา

ตึกอยูมาทําดวยเพราะนองเขาทํางานเยี่ยมบานอยูดวย นองที่ PCU คนหนึ่ง นอง

เภสัชกรที่เคยไปเปนวิทยากรยาเสพติดดวยกัน กับนองเจาหนาที่เภสัช รวมแลวก็ 5 

คน ......โครงการนี้เปนการเริ่มแบบเริ่มคิด 1 คน แลวขยายความคิดสูคนอื่นกลายเปน

ทีมงาน มีพื้นฐานจากการที่ทุกคนมีความสัมพันธกันสวนตัว ทําใหทํางานดวยกันได

ดี......” 

รัตนาวดี, ผูรบัผิดชอบโครงการ, โรงพยาบาลเมยวดี, 14 พฤษภาคม 2550 
 

นอกจากนี้ยังมีการหาเครือขายอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับวัยรุนเขามารวมเปนทีมดวย 
ไดแก แกนนําเครือขายเด็กเมยรักดี ผูปกครอง ครู และองคกรชุมชน โดยเขามารวมในการสรางชุด
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุน โดยการ  

 การทําการศึกษาและยืนยันสถานการณปญหาและความตองการดานสุขภาพของ
วัยรุนในพื้นที่ โดยไดมีการสรางแบบสํารวจขอมูลเร่ืองความรู ทัศนคติ การรับรู
และความตระหนักตอสถานการณของวัยรุน(นักเรียน ม.1-5)  
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 การสะทอนและยืนยันสถานการณปญหาและความตองการของวัยรุน ทั้งนี้ไดมี
การนําเอาขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามขางตน เขาสูเวทีการสะทอนและ
ยืนยันสถานการณปญหาและความตองการดานสุขภาพในเวที “หอขาวปงปลา
มาโสเรื่องลูก”ของผูปกครองและองคกรชุมชน 

 

ชุดความรูที่ไดจากการศึกษาดังที่กลาวขางตน สามารถสรุปใหเห็นไดในขอ 2.2 
 

2.2   การเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน 

เมื่อเกิดทีมในการทํางานแลว ไดมีการวางแผนการดําเนินงานตอโดยกิจกรรมแรกที่
ดําเนินการคือการออกแบบสํารวจขอมูลโดยมีประเด็นในการสํารวจคือ การรับรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภของวัยรุน การทําแทง การดูหนังสือหรือหนังโป พฤติกรรมของวัยรุน 
ความตองการของวัยรุน การอยูกันสองตอสองของวัยรุนในโอกาสวันสําคัญตางๆ การเปดซิง การดื่ม
แอลกอฮอล การรักนวลสงวนตัว การจัดการเมื่อมีอารมณทางเพศ การจัดการเมื่อทราบวาตั้งครรภ 
ความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองเพศของสังคมไทย วิธีการเรียนรูเร่ืองเพศที่วัยรุนอยากได บทบาทของผูใหญ
ที่มีตอเร่ืองเพศของวัยรุน จุดมุงหมายในชีวิตของวัยรุน  ทําการสํารวจจากผูปกครองของวัยรุนใน
พื้นที่รวม 200 คนจาก 43 หมูบาน และนักเรียนวัยรุนชั้น ม.1-5 ในพื้นที่จํานวน 250 คน ทั้งนี้
สามารถสรุปและวิเคราะหจากการนําเสนอและเอกสารที่ใชประกอบการนําเสนอ ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 แสดงปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัย รุนจากการศึกษาโดยใช
แบบสอบถาม(สรุปและวิเคราะหจากการนําเสนอในเวทีหอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก) 

 

จากการสังเกตการปฏิบัติการจริงในเวที “หอขาวปงปลา มาโสเรื่องลูก” พื้นที่หมูที่ 
10 ต.เมยวดี พบวา ผูเขารวมเวทีที่ประกอบดวย ผูปกครอง องคกรชุมชน ครู และเจาหนาที่ PCU ได
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดจากการศึกษาและมียืนยันสถานการณปญหาดังที่กลาวขางตนใน โดยมี
ความคิดเห็นสอดรับกับผลการศึกษา และมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงสถานการณปญหา
และความตองการดานสุขภาพของวัยรุน ดังนี้ 

 

“....ถาผูหญิงยอมใหมันก็ไดกันเลย....” 

“....ผูชายมันหวังเอาอยูแลว....” 

“....ถาเขาอยูดวยกัน เขาก็ไมคิดถึงเราหรอก ตอนนั้นมันคงมีแคมันสองคนเทานั้น

แหละ.....” 

“....วัยรุนจะเอาเพื่อนเปนใหญ....” 

“....ทุกวันเขาทําตามแฟชั่น อยางมีแฟน มันก็เปนแฟชั่น ไดยินเขาวากันวา ไมมีก็อาย

เขา คนนั้นยังมีคนนี้ยังมี มันอายเขาที่ตนเองไมมี....” 
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“....เด็กเขาคุยกันเขาจะไมใหพอแมรูหรอก เขาจะแอบคุยกันคอยๆ เห็นเราเดินเขาไป

ใกลเขาก็จะเดินหนีไปทางอื่น เราถามเขาก็จะบอกวาเพื่อนอยางเดียว ถาเปนเพื่อน

จริงๆนะ เขาจะคุยเสียงดัง....” 

“....เคยแอบไดยินเขาคุยกัน(วัยรุนผูหญิง)เขาจะบอกกันวาใครไดกับใครแลว ใคร

เปดเผยตัวเปนแฟนกะใครบางแลว....” 

“....เด็กที่มันไดกันแลว เขาจะแสดงออกนอกหนาเลย จะมาถึงบาน เดินเขาถึง

หองนอน จะคลอเคลียกันอยูตลอดเวลา....” 

“.....ถาลูกเราเปนอยางนี้ พอแมก็คงอาย มันเสียเกียรติศักดิ์ศรีของตระกูล.....” 

“.....จะอางวาไปทํารายงานที่บานเพื่อน เราโทรตาม เห็นวาดึกแลวก็บอกวายังไมเสร็จ 

มันดึกเราก็นอน มาเห็นเขาอีกทีก็ตอนเชา บางวันไมกลับบานเลย ยังบอกวาจะนอนที่

บานเพื่อนเสารอาทิตยอีก....” 

“....สังเกตวาเวลาวันสําคัญเด็กจะนัดกันไปเที่ยว อยางวันวาเลนไทน วันลอยกระทง 

บุญบองไฟ นัดกันไปเปนคูๆ ขี่ซอนมอเตอไซดกันเปนคูๆ.....” 

“....เด็กสมัยนี้เขาใชโทรศัพท ใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ท คุยกัน เราไมรูเร่ือง ตามเขา

ไมทัน สงขอความทางโทรศัพทนัดกัน เราก็ไมรูวาเขานัดกันอยางไร.....”  

“....เดี๋ยวนี้เด็กผูหญิงมันจับผูชาย.....” 

“....โทรศัพทเรามีใหใชเบอรบาน เขาก็วาไมสะดวก เขาไมใช เราไมไดซื้อใหหรอก แต

เขาก็เอามาใหกันใช เอาไวโทรคุยกัน ซิมเขาเอามาพรอมเลย....” 

“....เด็กนอยสมัยนี้มันรักกันชอบกัน มันหอบผาตามไปอยูดวยกันเลย ผูใหญมารูอีกที

ก็...มันไดกันแลว มีทอง....” 

“....พอเริ่มเปนหนุมเปนสาวก็ “เวายาก”....” 

“....เร่ืองทองกอนแตงนี่มันนาอายมาก ผูหญิงมันเสีย ผูชายมันไมเสีย มันไมทอง.....” 

“.....จะสังเกตงายๆ วามัน “ขี้ไคลหลอน” (เร่ิมเปนหนุมเปนสาว)เนี่ย ผูชายมันจะเริ่ม

เอาใจใสทรงผม อยากไวผมยาว อยากทาโคโลญจน เอาโลชั่นแมมาทา ไมกลาแกผา

ตอหนาแม หายาระงับกล่ินตัวมาใช แอบเอาเงินพอแม อยากไปบานคนอื่น ไมอยาก

ใหพอแมไปไหนมาไหนดวย ใสผานี่ตองเรียบ หยุดเลนกับเด็กนอย ไปเลนไปอยูกับ

กลุมรุนเดียวกันหรือคนที่เปนหนุมสาวเต็มตัวแลว พูดไมอยากฟงเทาไหร แตก็ไมคอย

เถียง วาหนอยก็หงุดหงิด อยากไดเส้ือผาแบบผูใหญ เสียงเปลี่ยน อยากแยกของใช

ของตนเอง รักสะอาด ผูหญิงจะมีเพิ่มก็เร่ืองเริ่มเห็นหนาอกขึ้นแลว ทาแปง เอาเสื้อ

ชั้นในแมมาใส อยากแตงหนาทาปาก.....”  
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“.....สังเกตคนที่เขาเปนแฟนกันนะ เขาจะพูดแทนตัวเอง “เจาของ” “ตัวเอง” “เคา” แต

เปนเพื่อนกันเขาก็จะพูดกูมึง....” 

“.....ลูกชายเขาพกถุงยางอนามัย อันนี้เราก็เดาวาเขาตองไปมีอะไรกับผูหญิงแลว....”  

“.....วันเกิดเนี่ย เด็กเสียตัวงายมาก แคผูชายเอาของขวัญที่ถูกใจและตอนนั้นอยาก

ไดมาก เขาเอามาใหแลวก็ขอมีเพศสัมพันธดวย ก็ยอมเลย อยางโทรศัพทเนี่ย ไดเลย 

อีกอยางเขาก็กินเหลากินเบียรกันดวย มันเลยงายไปใหญ.....” 

“.....คนที่เปนแฟนกัน คุยโทรศัพทไปยิ้มไป ถามเขาวาโทรไปหาใครเขาไมบอก แตถา

คุยกับเพื่อนเขาจะบอกชื่อเลย.....” 

“.....สังเกตลูกชายตัวเอง เขาจะมีสาวๆมาหาที่บาน.....”  

“.....ม.1-2 จะเริ่มเปนบาวสาว ม.2-3-4 จะเริ่มมีแฟน รักกันชอบกัน ม.4-5 ชวงเสีย

สูงสุด ม.6 เปนผูใหญแลว คิดเปน....”  

“.....สวนมากบานเราเด็กจะอยูกับพอใหญแมใหญ พอแมไปทํางานตางจังหวัดกัน....” 

“.....เขาจะ “เส่ียงสน” คือไมแสดงพิรุธใหเราเห็น อยางขี่มอเตอรไซด เวลาอยูใน

หมูบานจะนั่งธรรมดา แตพอออกนอกบานก็จะใหผูหญิงมานั่งขางหนาตัวเอง หรือไมก็

นั่งโอบกอดกัน  เวลามาหากันที่บานก็พูดจากันเหมือนเพื่อน แตเราเห็นสายตาเขานะ

มันรูวามองไมเปนแบบเพื่อน ก็เรามีประสบการณมากอนเราก็รูสายตาแบบนี้มันเปน

แฟนกัน ไมใชเพื่อน....” 

“.....คนบานเรา เวลาเห็นลูกคนอื่นทําไมดีก็ไมกลาบอกกันหรอก พอแมก็จะเสียหนา

ถาเราบอก เขาก็ไมเชื่อดวย เปนพี่นองกันแทๆโกรธกันเลยเรื่องแบบนี้ มันเปนเรื่องใน

ครอบครัว เขาจะบอกเราวาอยามายุง มันเรื่องของเขา.....” 

ขอมูลการสนทนากลุมในเวที “หอขาวปงปลามาโสเรือ่งลูก”  
ณ หมูที่ 10 ต.เมยวดี, 14 พฤษภาคม 2550 

 

ทั้งนี้สามารถยืนยันเพิ่มเติมจากตัวอยางกรณีศึกษาในพื้นที่ ดังกรณีของ “สม”(นาม
สมมติ) ดังนี้ 
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ประสบการณชีวิตของ “สม”(นามสมมติ)  
เสนทางชีวิต 

สม...แมลูกสองอายุ 22 ป เลาถึงชีวิตครอบครัวตัวเองสั้นๆ วา มีพี่นองสามคน หญิง 1 คน 
ชาย 2 คน สมเปนพี่สาวคนโต ครอบครัวมีฐานะปานกลาง พอแมทํางานรับจางในกรุงเทพฯ 
ตั้งแตสมอายุ 2 ขวบ นาน ๆ จะมาเยี่ยมบาน บางปไมไดกลับบาน สมและนองชายคนแรกอาศัย
อยูกับยาย เรียนหนังสือที่โรงเรียนใกลบาน สวนนองชายคนเล็กพอกับแมเอาไปเลี้ยงอยูที่
กรุงเทพฯ ดวย การเรียนอยูในระดับดี ไดเปนตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน ตอนอยูประถม 5-6 จึง
มาอยูบานพักกับครูที่โรงเรียนอีกแหงหนึ่งเพื่อฝกซอมกีฬาจนเรียนจบชั้นประถม 6 มาเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจําอําเภอ และเริ่มตน...ประสบการณชีวิตวัยรุน โดยชวยเหลือตัวเอง
โดยเปนลูกจางแมคาขายสมตําไดวันละ 30 บาท สามารถซื้อเส้ือผาของเครื่องใชเปนของตนเอง
ได ตั้งแตอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการเรียนอยูในระดับตน ๆ ของหองมาตลอด ชวยเหลือ
กิจกรรมโรงเรียนโดยเปนตัวแทนนักกีฬา จนขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ิมมีผูชายมาจีบ (สามีใน
ปจจุบัน) คบกันไปเที่ยวดวยกัน จนกระทั่งขึ้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ...ไมไปโรงเรียนตั้งแตนั้นเปน
ตนมา  ตอมามีเพื่อนบานมาทักวาดูอวนขึ้น ซึ่งขณะนั้นประจําเดือนมาไมแนนอน ไมแนใจวาตั้ง
ทองหรือเปลาและไมมีอาการผิดปกติอะไร จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลพบวาตั้งครรภ ครั้งแรกที่
ทราบผลวาตั้งครรภ “...รูสึกตกใจ สับสน กลัวคนอื่นจะนินทาวาเอา คนในหมูบาน รับรูวาตัวเอง
เปนเด็กดี ไมเหลวไหล ผลการเรียนหนังสือก็ดี และเปนความหวังของครูที่โรงเรียนเตรียมใหเรียน
ตอเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6…” คนแรกที่สมเลือกปรึกษาคือแม “…ตอนแรกแมบอกวาจะให
ไปทําแทง แตก็กลัววาจะติดเชื้อและกลัวบาป ก็เลยเปลี่ยนใจ...” สุดทายจึงตัดสินใจอยูกิน
ดวยกันจนกระทั่งคลอดลูกคนแรกเปนผูหญิงเมื่อ พฤษภาคม 2545 และคนตอมาเปนผูหญิง
เชนกันเมื่อเดือนมีนาคม 2550 ลูกคนแรกมียายชวยเลี้ยงใหจนอายุได 1 ขวบ จึงแยกครอบครัว
ออกมาปลูกบานอยูตามลําพัง สมทําหนาที่เปนแมบานและเลี้ยงลูกสาวสองคน สวนสามีทํางาน
รับจางตบแตงบานทําฝาอลูมิเนียมรายไดวันละ 500 บาท ไมมีหนี้สิน มีบางครั้งที่รูสึกหงุดหงิด
เมื่อสามีกลับมาบานแลวเมามาดวยแตไมเคยทะเลาะถึงขั้นตบตีกัน ปจจุบันใชชีวิตครอบครัว
อยางมีความสุขกับการดูแลสามี ทํางานบานและเลี้ยงลูกสาวที่นารักทั้งสองคน 
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กรณีศึกษากรณีศึกษา  ““วิถีชีวิตวัยรุนวิถีชีวิตวัยรุน””
เป
นค

นจั
งห
วดั
นค

รพ
นม

อยูกับยาย พอกับ
แมทํางานกรุงเทพ มีผูบาวมาจีบ รูสึก

อบอุนใจ อยากมี
คนปรึกษา

ยายไปอยูโรงเรียน
ใหมเพ่ือซอมกีฬา 
อยูบานพักครู

เรียนมัธยมตนโรงเรียน
ประจําอําเภออยูกับปูยา 
ผลการเรียนดี เปน
นักกีฬาของโรงเรียน

อาย ุ13-15 ปอาย ุ2 -10 ป อายุ 11- 12 ป

เสนทางชีวิตของวัยรุนตั้งครรภกอนวัยอันควร

อาย ุ16  ป

รับจางทํางาน หาเงินใช
เอง

อาย ุ17  ป

ไมไปโรงเรียน ต้ังทอง 
คลอดลูก เลี้ยงลูก

 

จากกรณีตัวอยางของการมีครอบครัววัยรุนสามารถสะทอนวิถีการดําเนินชีวิต การรับรู ความ
ตองการในชีวิตวัยรุน มุมมองที่มีตอวัยรุนและการชวยเหลือของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  
วัยที่อยากมีเหมือนคนอื่น 

วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ เร่ิมมีการแตงตัว รักสวยตัวรักสวยรัก
งาม บางครั้งอยากมีเส้ือผาสวย ๆ ใสเหมือนคนอื่น บางครอบครัวมีฐานะที่ไมสามารถสนับสนุน
ไดตามความตองการ วัยรุนบางคนจะมีทางออกโดยรับจางทํางานพิเศษเพื่อหาเงินชวยเหลือ
ตัวเอง  

“…หนูอาศัยอยูกับปูกับยา บางวันไมมีเงินไปโรงเรียนตองกลับบามากินขาวกลางวัน 

บางครั้งหนูอยากของใชเหมือนคนอื่นบาง วันหยุดหนูจะไปทํางานรับจางชวยขาย

สมตําไดวันละ 30 บาท หนูสามารถซื้อของใชเองเสื้อผานักเรียนของหนูไดดวย...” 
วัยที่ตองการคนเขาใจ 

เด็กวัยรุนที่เร่ิมมีเพื่อนตางเพศมาใหความสนใจ บางครั้งมีความสับสนในความรูสึก การรับรู
ตนเอง ตองการคนที่เขาใจ ไวใจ สามารถใหคําปรึกษา รับรู รับฟงเรื่องราว ความรูสึกของตนเอง 
คนที่เลือกปรึกษาจะเปนคนที่วัยใกลเคียงกันหรือคนวัยรุนไววางใจ สามารถเก็บความลับของ
ตนเอง ไมบอกเลาใหคนอื่นฟง 
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“...ตอนหนูอยู ม. 4 หนูเร่ิมมีคนมาจีบ เขาอายุมากกวาหนูทํางานแลว เวลาที่หนูอยู

ใกลเขา รูสึกวามันอบอุน มันบอกไมถูก คือมีคนเขาใจเรา เราไมเคยมีความรูสึกอยาง

นี้เพราะพอกับแมไมอยูบานจนหนูชิน...คือหนูอยากรูวาความรูสึกอยางนี้มันคือความ

รักใชมั้ย...” 

“…หนูไมไดคุยกับปูยาเรื่องนี้ หนูคิดวาเขาไมเขาใจเรา...คนที่หนูเลือกปรึกษาคือนา

เพื่อนบานเพราะอยากใหเขารับรูความรูสึกของหนู...บางทีก็เปนเพื่อนในกลุมที่สนิท

กัน”  
 
ความอิสระเพื่อปลดปลอย 

ชีวิตวัยรุนเปนวัยที่ตองการเรียนรูโลกภายนอก อยากรูอยากเห็น ตองการความเปนตัวของ
ตัวเอง จึงตองอิสระในการเรียนรู หากครอบครัวที่ไมเขาใจ หรือ ไมพรอมดวยภาระความรับผิดทํา
มาหากินเลี้ยงครอบครัว ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของวัยรุนไดจะทําใหเกิดความ
คับคองใจ และอาจเปนที่มาของการหาทางออกในทางที่เหมาะสมเพื่อความอิสระของตัวเอง 

“…ตอนนั้น (วัยรุน) หนูอยากไปเที่ยวขางนอกบาง หนูขอปูยาออกไป บางครั้งแกไม

ยอมใหไป หนูรูสึกอึดอัดใจมาก ถามอยูในใจวาทําไมหนูถึงออกไปเที่ยวไมได หนู

อยากไปเที่ยวบาง...” 

 
วัยรุนสมัยฉันตางกับปจจุบัน 

มุมมองของคนที่ผานประสบการณวัยรุนมาจะมองวัยรุนปจจุบันเปนพวกที่ทําอะไรตามที่ใจ
อยากทําไมสนใจวาครอบครัวจะเปนอยางไร การคบเพื่อนตางเพศจะแตกตางกันในเรื่องของการ
รักนวลสงวนตัว การวางตัว มีมุมมองตอวัยรุนปจจุบันเปลี่ยนไปเปนภาพของการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรหากมีการคบกับเพื่อนชาย 

“…สมัยหนูเปนวัยรุนหนูไปเที่ยวกับแฟน ไมเคยถึงขั้นถูกเนื้อตองตัว กลางคืนหนูจะ

กลับบาน ไมเคยไปนอนคางคืนที่ไหน...วัยรุนตอนนี้ถาเห็นไปกับผูชายสองตอสองแลว

ละก็ ถามไดเลยวากินยาคุมดวยหรือเปลา...” 
 

 

จากการปฏิบัติการจริงที่เกิดขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ ไดมีการพูดคุยประเด็น
ปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน โดยใหคนที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุนเขา
มารวมกันศึกษาและยืนยันสถานการณดังที่กลาวถึงแลว จากการดําเนินการดังกลาวไดชี้ใหเห็น
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ความเขาใจตรงกันถึงเปาหมายของนวัตกรรมโดยประกอบดวย 2 สวนคือ 1)กลุมคนที่ตองรวมใน
กระบวนการ และ 2)การมองเห็นประเด็นความตองการการดูแลของวัยรุนรวมกันของคนที่เกี่ยวของ 
รายละเอียดในบทที่ 2 

2.3    การพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต 

การศักยภาพทําในกลุมคนที่เกี่ยวของกับปญหาและความตองการของวัยรุน ใน 3 

กลุม คือ วัยรุน ครู และผูปกครอง โดยใชโรงเรียนเปนพื้นที่แหงการเรียนรู เนื่องจากวาโรงเรียนเปน
สถานที่ที่เปนแหลงรวมของวัยรุน โดยในแตละกลุมมีวิธีการพัฒนาศักยภาพแตกตางกันตาม
เปาหมายของการพัฒนาคุณลักษณะของกลุมนั้นๆที่จะชวยดูแลวัยรุน โดยมีการกําหนดใหมี
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพใหกับผูเกี่ยวของกับวัยรุน1 ดังนี้ 

กิจกรรมสําหรับผูปกครอง/องคกรชุมชน 
1) สะทอนขอมูลและสภาพปญหาของพื้นที่ใหผูปกครองทราบ 

2) ใหความรูเร่ืองการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวภายใตบริบทสังคมชนบทไทย ได
เทาไรถึงเหมาะสม 

3) ฝกทักษะการพูดการบอกกลาวเลาเรื่อง 
กิจกรรมสําหรับครู 
1) สะทอนขอมูลและสภาพปญหาของพื้นที่ 
2) อบรมและฝกทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณ 
3) ฝกทักษะการใหคําปรึกษา 
กิจกรรมสาํหรับเด็กวัยแรกรุน 
1) จัด SEX CLASS สําหรับเด็กหญิงและเด็กชาย(โดยสอนในประเด็น ความรูดาน

รางกายและชีวภาพทางเพศ อนามัยทางเพศ ดานสังคมและการปรับตัวทางเพศ 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ) 

2) ฝกทักษะการใชชีวิตผานการคิดการเขียนและแสดงบทบาทจําลองตาม
สภาพการณที่เกิด 

3) จัดเสวนา “SEX ใสๆวัยแรกรุน” 

4) ฝกทักษะการใหคําปรึกษา 
5) จัดประกวด หนุมเมยสาวเมยรักดี เพื่อเปนแบบอยางและเปนตัวแทนในการไป

เผยแพรกิจกรรมของเครือขาย 
 

                                                 
1 ขอมูลจากเอกสารโครงการ  
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สรุป 
จากที่กลาวมาขางตนไดชี้ใหเห็นวิวัฒนาการและการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ

พัฒนานวัตกรรม “SEX ใสๆวัยแรกรุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยเกิดขึ้นจากการเห็นและใชขอมูลของวัยรุนในพื้นที่ ทําใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเปนการออกแบบบริการในการดูแลสุขภาพวัยรุน โดยมีกิจกรรมการพัฒนา  

4 กิจกรรม ไดแก 1) การพัฒนาทีมในการทํางาน 2) การศึกษาและยืนยันสถานการณ 3) การ
กําหนดเปาหมายรวม และ 4) การพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต ซึ่งเชื่อวาจะนําไปสูการเกิดความ
เขาใจวัยรุนรวมกันของผูเกี่ยวของ และสามารถใหการดูแลวัยรุนไดตามบทบาทหนาที่ของตน รวมถึง
การลดความรุนแรงของสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดตอไป 
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บทที่ 2 เปาหมายดูแล
 

จากการสังเกตการปฏิบัติการจริงในเวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก” และ “การสนทนาเรื่อง 
SEX ใสๆวัยแรกรุน”  ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEX 

ใสๆวัยแรกรุน” ครั้งนี้ พบวา ไดมีการพูดคุยประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน 
โดยใหคนที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุนเขามารวมกันสะทอนและยืนยันสถานการณที่เกิดขึ้น
จริง โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาและยืนยันสถานการณปญหาของวัยรุนที่ไดมากอนหนานี้แลว 
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนความคิดของผูเกี่ยวของ จากการดําเนินการดังกลาวชี้ใหเห็นวา 
เปาหมายของการดูแลสุขภาพวัยรุนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมนี้นั้น ใหความสําคัญใน 2 
สวนคือ 1)กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน ไดแก ผูปกครอง องคกรชุมชน ครู วัยรุน และ
เจาหนาที่ PCU และ 2)การทําใหมองเห็นประเด็นความตองการการดูแลของวัยรุนรวมกันของคนที่
เกี่ยวของ 
 

1. กลุมคนที่เกี่ยวของกบัการดแูลสุขภาพวัยรุน  
พบวา ในการดําเนินกิจกรรมที่ปรากฏในการพัฒนานวัตกรรม ไดแก 1)การสํารวจขอมูลเร่ือง

ความรู ทัศนคติ การรับรูและความตระหนักตอสถานการณ ของกลุมเปาหมาย (ครู ผูปกครอง และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5) 2)การนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสนอและ
รับฟงแนวทางการดําเนินกิจกรรมในการแกปญหาเฉพาะพื้นที่ 3)สะทอนขอมูลและสภาพปญหา
ของพื้นที่ใหผูปกครองทราบ 4)เวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก” และ 5)การสนทนาเรื่อง SEX ใสๆ
วัยแรกรุน  ไดมีการเชิญผูเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนเขามารวมกิจกรรมตามกิจกรรมที่
ดําเนินการ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผูเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนและกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

เกี่ยวของ 
กา
รส
ํารว

จข
อมู
ลเร

ื่อง
คว
าม
รู 

ทัศ
นค
ติ ก

ารร
ับรู
แล
ะค
วาม

ตร
ะห
นัก
ตอ
สถ
าน
กา
รณ

 
กา
รน
ําเส

นอ
ขอ
มูล
ตอ
คณ

ะ
กร
รม

 กา
รส
ถา
น ศ

ึกษ
า 

สะ
ทอ
นข
อมู
ลแ
ละ
สภ
าพ
ปญ

หา
ขอ
งพ
ื้นท
ี่ให
ผูป
กค
รอ
งท
ราบ

 

เวท
ี “ห
อข
าว
ปง
ปล
าม
าโส

 
เรื่อ

งลู
ก” 

กา
รเส

วน
าเร
ื่อง

 SE
X ใ

สๆ
วัย

แรก
รุน

 

เจาหนาที่ PCU / / / / / 

แกนนําเครือขายเด็กเมยวดี
รักดี 

/    / 

ผูปกครองที่มีเด็กวัยรุนอายุ
ระหวาง 12-17 ป(ม.1-5)อยู
ในการปกครอง เชน พอ แม 
ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา 
เปนตน 

  / /  

ผูนําชุมชน ไดแก 
ผูใหญบาน สมาชิก อบต. 
เปนตน 

  / /  

องคกรชุมชน ไดแก ปราชญ
ชาวบาน อสม. กลุมแมบาน   
เปนตน 

  / /  

ครู   /  / 

วัยรุนในชุมชน     / 

นักวิชาการ     / 
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โดยเหตุที่ผูเกี่ยวของเหลานั้นตางเปนบุคคลที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุนทั้งส้ิน ทั้งนี้ดัง
ตัวอยางที่ผูรับผิดชอบโครงการไดแสดงไวในโครงการ ดังนี้   

 

“คนที่สําคัญที่สุดที่จะใหความรูทางดานเพศศึกษาคนแรกๆของลูกๆ คือ พอแมของเขา

นั่นเองรวมทั้งการเปนแบบอยางที่ดีใหลูกๆไดเรียนรู ซึมซับบุคลิกตางๆแลวหลอหลอม

ออกมาเปนตัวตนของพวกเขา” 

“ครูตองมีเจตคติเกี่ยวกับเร่ืองเพศที่ดี ความเชื่อที่ถูกตอง และมีทักษะในการสอนอยาง

เปนธรรมชาติ เนื่องจากเด็กจะกลาเปดเผยส่ิงเหลานี้ กับคนที่เขารูสึกถึงความเปนมิตร

สูงมาก เพราะคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศไมใชวัฒนธรรมไทย” 

“การติดอาวุธทางปญญาและการฝกทักษะการใชชีวิต ในสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง

ไปแกเด็กวัยนี้ จะชวยใหพวกเขาใชชีวิตอยางปลอดภัย เผชิญกับกระแสที่ถาโถมเขา

มาอยางรูเทาทัน” 
 
 

2. การมองเห็นประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของ
วัยรุนรวมกันของผูเกี่ยวของ 
การเชิญผูเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนเขามารวมเวทีดังที่กลาวถึงนั้น นับไดวาเปน

กระบวนการที่ทําใหคนที่เปนทุนทางสังคมที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน ไดมาพบปะและ
แลกเปลี่ยนขอมูลปญหาและความตองการของวัยรุนทําใหผูเกี่ยวของเหลานั้นมีความเขาใจวิถีชีวิต
ของวัยรุนในสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบัน  

จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเกี่ยวของที่เขารวมเวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก”  
และการสนทนากลุมผูปกครอง และกลุมแกนนําเครือขายเด็กเมยวดีรักดี ตลอดจนการสัมภาษณ
วัยรุนในพื้นที่ สามารถสรุปวิเคราะหใหเห็นความเขาใจวิถีชีวิตของวัยรุน ไดดังภาพที่ 4  

 



 

 
กรณีศึกษา 438 
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

วิถีชีวิตของวัยรุน

ปญหาและความตองการดานสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงตามวัยพัฒนาการ

มีคนรัก

การเจ็บปวย

ดานอารมณ

เปนตัวของตัวเอง

“ข้ีไคลหลอน”

เสียตัว

หวังเอา

สะสมแตม

ผูชาย
ผูหญิง

อยากรูอยากลอง
คลายเครียด

เครียด

อุบัติเหตุจราจร

ติดสารเสพติด

ชกตอย/ทะเลาะกัน
เรียน

ไมมีเงินใช

หาเงินใช

สาเหตุ

พฤติกรรม

รักทีละคน
รักทีละหลายคน

อกหัก/แฟนทิ้ง
บานแตก

ขี้หงุดหงิด
ใชเหตุผล

ประชด
เพ่ือนสนิท
เพ่ือนทั่วไป

ตั้งครรภ

เปนผูบาวผูสาว

“เสี่ยงสน”
คางบานเพ่ือนบอย

รูปแบบ

พฤติกรรม

ไมเช่ือฟง

คุยโทรศัพทนาน

คุยไปย้ิมไป

เจริญพันธุ

ดานรางกาย

อยากรูอยากลอง ดานสังคม

มีเพ่ือน

เปนแคก๊ิก

พอแมแยกทาง

เปนพอแมคนได

แยกของใช/หอง

“ตัวเอง”“เคา”แทนชื่อ

ออกไปคุยไมใหคนอ่ืนไดยิน

หึงหวง
เมา

ขามเขต

เมา

แขงมอเตอรไซด

เถียง
ไมทําตาม
เดินหนี

ชอบแสดงเหตุผล

ใจรอน

โอบกอดเวลาซอนทายมอเตอรไซด

แตงตัวไปเรียนแตไมเขาเรียน

อยูกับพอใหญแมใหญ
พอแมแยกทาง

พอแมไปทํางานที่อ่ืน

พกถุงยางอนามัย
ออกโรงเรียน

เรียนไมจบ

แตงตัว เครื่องแตงกาย
ใชเครื่องสําอาง

 
ภาพที่ 4 แสดงวิถีชีวิตของวัยรุน(วิเคราะหจากการแสดงความคิดเห็นของผูปกครองและวัยรุน) 
จากความเขาใจวิถีชีวิตของวัยรุนที่ปรากฏตามภาพขางตน ทําใหผูเกี่ยวของที่เขารวมเวที

สามารถวิเคราะหปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุนโดยจําแนกตามการเปลี่ยนแปลง
ของวัยพัฒนาการของวัยรุนที่จะนําไปสูการเกิดปญหาดานสุขภาพตามมาได ดังภาพที่ 5  

 

เริ่มเปนบาวสาว รักชอบคนเปน เปนแฟนกัน สงสัยจะเสียตัวแลว
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

“เส
ีย่ง
สน

”

“ข
ีไ้ค
ลห
ลอ
น”

ผูชายมันจะเริ่มเอาใจใสทรงผม อยากไวผมยาว อยากทาโคโลญจน เอาโลช่ันแมมาทา ไมกลาแกผาตอหนาแม หายาระงับกลิ่นตัวมาใช 
แอบเอาเงินพอแม อยากไปบานคนอื่น ไมอยากใหพอแมไปไหนมาไหนดวย ใสผาเรียบ หยุดเลนกับเด็กนอย ไปเลนไปอยูกับกลุมรุน
เดียวกันหรือคนท่ีเปนหนุมสาวเต็มตัวแลว พูดไมอยากฟง ไมคอยเถียง วาหนอยก็หงุดหงิด อยากไดเส้ือผาแบบผูใหญ เสียงเปลี่ยน 
อยากแยกของใชของตนเอง รักสะอาด ผูหญิงจะมีหนาอกขึ้นแลว ทาแปง เอาเสื้อช้ันในแมมาใส อยากแตงหนาทาปาก 

หลบหนาหลบตา ทําเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น

คุยกระหนุงกระหนิง 

“ใจ
แต
ก”

คุยโทรศพัทนานๆ  ใชคํา “เจาของ ตัวเอง เคา”
แทนการเรียกกัน 

อางไปทําการบานบอยๆและนอนคางบานเพื่อน ไปโรงเรียน
แตไมเขาเรียน พกถุงยางอนามัย กอดผูชาย

เริ่มเปนผูใหญ

 
ภาพที่ 5 แสดงปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุนโดยจําแนกตามการ

เปล่ียนแปลงของวัยพัฒนาการของวัยรุน(วิเคราะหจากการแสดงความคิดเห็นของ
ผูเขารวมเวที) 
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เหลานี้แสดงใหเห็นวาผูเกี่ยวของตางมองเห็นประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพ
ของวัยรุนรวมกัน ซึ่งสามารถจะใชเปนตัวกระตุนคิดใหผูเกี่ยวของสามารถใหการดูแลสุขภาพวัยรุนที่
เหมาะสมไดตอไป ดังตัวอยางแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการสะทอนคิดของผูปกครอง องคกรชุมชน ผูนํา
ชุมชน ที่เขารวมปฏิบัติการจริง ดังนี้ 

 

“......ไดความรู จะเอาไปไวสังเกตลูกของตัวเอง.....” 
“.......เขาใจวัยรุนบานเรามากขึ้น......”  

“.......จะเอาไปบอกเพื่อนบานตออีก.......” 

“.......คิดวาเพื่อนบานมันตองชวยกันดู ตองชวยกันสังเกต แลวก็บอกกัน จะโกรธ

ยังไงก็ตองบอกเอาไวใหเขาถามลูกเขาเอาวาเปนยังไง.......”  

“......ยกตัวอยางคนดีๆใหเขาเห็น......” 

“......ก็วาเขาบาง......” 
“......ไมทําอะไร ไมรูจะทํายังไง เราไมไดอยูดวย ตองทํางานตางจังหวัด......” 

“......ไมเอาหนงัสือโป หนังโป มาวางใหลูกเห็น......” 

“.......เปนตัวอยางที่ดี......” 
“......ทําใหเขาติดเรา เขาก็จะไมไปไหน......” 

“......ใหเหน็เขาตลอดเวลา......” 
“......จะบอกจะเตือนเขาวาใหถึงเวลาอันควร(พอแมเห็นดวย มีงานทํา เรียนจบ)กอน

คอยเอากัน ใหคบกันได......” 

“......เห็นแนวทางการเลี้ยงดูของแตละคน......” 

“......เอาไปพดูใหลูกฟง......” 
“......ปรับปรุงเจาของ......” 
“......เอาไปเบิ่งไปซอมเด็กนอยในบาน......” 

“......เอาไปบอกตอๆกันได......” 
“......อสม.เอาไปสอดสองได......” 

ขอมูลจากการสนทนากลุมในเวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก”, 
 14 พฤษภาคม 2550 

และการสนทนากลุมผูปกครอง อสม. หมูที่ 8 ต.เมยวดี,  
15 พฤษภาคม 2550 
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สรุป 
จากที่กลาวมานั้นชี้ใหเห็นเปาหมายของการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEX ใสๆวัยแรกรุน” ที่ประกอบดวย 2 สวนคือ 1)มุงใหผูเกี่ยวของ
กับการดูแลสุขภาพวัยรุนเขามารวมในการดําเนินกิจกรรมตลอดกระบวนการ ที่นําไปสู 2)การ
มองเห็นและเขาใจประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุน ที่คาดวาจะนําไปสูการ
จัดการแกไขสภาพปญหาที่มีอยูและปองกันการเกิดปญหาตอไป 
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บทที่ 3 รูปธรรมการพฒันาการดูแลสุขภาพ
วัยรุนจากการปฏิบัติของนวัตกรรม 

 
 
 

การพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEX ใสๆวัยแรกรุน”  ที่เกิดขึ้นจากการมี
ฐานขอมูลดานสุขภาพของวัยรุน จนนําไปสูการศึกษาและยืนยันสถานการปญหาและความตองการ
ดานสุขภาพของวัยรุนเพิ่มมากขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการ 5 กิจกรรม ไดแก 1) การสํารวจขอมูล
เร่ืองความรู ทัศนคติ การรับรูและความตระหนักตอสถานการณของกลุมเปาหมาย (ครู ผูปกครอง 
และนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1-5) 2) การนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเสนอและรับ
ฟงแนวทางการดําเนินกิจกรรมในการแกปญหาเฉพาะพื้นที่ 3) สะทอนขอมูลและสภาพปญหาของ
พื้นที่ใหผูปกครองทราบ 4) เวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก” และ 5) การสนทนาเรื่อง SEX ใสๆวัย
แรกรุน  

จากการสังเกตการดําเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติการจริงและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ได
สะทอนใหเห็นรูปธรรมการพัฒนาการดูแลสุขภาพชุมชนที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติจริง ไดแก 1)การสราง
ชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่ 2)การเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพ
รวมกันของผูเกี่ยวของ และ 3)การพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุน รายละเอียด
ดังนี้ 
 

1. การสรางชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่  
โดยพบวา ในการปฏิบัติการจริงที่เกิดขึ้นนั้น ไดมีการดําเนินการสํารวจขอมูลการสํารวจขอมูล

เร่ืองความรู ทัศนคติ การรับรูและความตระหนักตอสถานการณของกลุมเปาหมาย ไดแก ครู 
ผูปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1-5  ซึ่งปรากฏเปนขอความรูที่เกี่ยวของกับสุขภาพวัยรุนใน
ประเด็นตางๆ ตามเอกสารที่นํามาใชในเวที“หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก” ไดแก การรับรูเกี่ยวกับโรค
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภของวัยรุน การทําแทง การดูหนังสือหรือหนังโป พฤติกรรมของ
วัยรุน ความตองการของวัยรุน การอยูกันสองตอสองของวัยรุนในโอกาสวันสําคัญตางๆ การเปดซิง 
การดื่มแอลกอฮอล การรักนวลสงวนตัว การจัดการเมื่อมีอารมณทางเพศ การจัดการเมื่อทราบวา
ตั้งครรภ ความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองเพศของสังคมไทย วิธีการเรียนรูเร่ืองเพศที่วัยรุนอยากได การขอ
คําปรึกษาเรื่องเพศของวัยรุน จุดมุงหมายในชีวิตของวัยรุน ทั้งนี้จําแนกตามกลุมที่ทําการศึกษา ดังนี้ 
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1.1   หลากหลายมุมมองและแงคิดจาก พอ-แม ผูปกครอง วัยรุนไทเมย 

จากการสํารวจความคิดเห็น/ความรู/ทัศนคคติของ พอ-แม ผูปกครอง ของเด็กวัยรุน
อําเภอเมยวดี จํานวน 43 หมูบาน จํานวน 200 คน พบวา  

1) การรับรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ (เร่ืองราวจากพอ-แม/ผูปกครอง) 
พอแม/ผูปกครองสวนใหญรับทราบวาเชื้อโรคเอดสติดตอไดแค 2 ทางคือ ติดตอจากเลือด ไมวาจะ
เกิดจากการใชเข็มฉีดยารวมกัน หรือการไปจับสัมผัสกับเล่ือดของผูที่มีเชื้อเอดสและอีกทางก็คือ การ
รับเชื้อโรคเอดสจากการมีเพศสัมพันธที่สําสอนแลวไปมสวมถุงยางอนามัย ดังคําพูดของคุณแมทาน
หนึ่งที่วา  

“เอดสมันกะติดตอได 2 ทางนั่นแหลว คือทางเลือด ถาไปใชเข็มฉีดยาหรือไปจับ

บายเลือดของคนที่เปนเอดสกะจะเฮ็ดใหเปนเอดสไดคือกัน และอีกที่นากลัวก็

คือการติดเอดสจากการไปนอนกับคนอื่นที่บอแมนผัวแมนเมียเจาของ ก็เฮ็ดให

ติดเอดสไดคือกัน” 

แตยังมีผูปกครองอีกสวนหนึ่งที่ไมทราบวาโรคเอดสติดตอไดอยางไร  
“ไมรูหรอก ไมเคยเปน” 
 

2) การตั้งครรภของวัยรุน   

2.1) ทราบไดอยางไรวามีการตั้งครรภ  แมและยาย/ยาจะเปนผูที่รูวาถามี
การตั้งครรภจะมีอาการดังนี้ คนที่ตั้งทองก็จะมีอาการวิงเวียนคลื่นใสอาเจียน เบื่ออาหารเหนื่อย
ออนเพลียไมอยากลุกจากที่นอน และไมมีประจําเดือน ดังที่แมคนหนึ่งพูดวา  

“ลูกสาวบานนั้นไปกับผูชายบอยมาก ตอมาเพิ่นก็มีอาการเบื่ออาหารทํา

อะไรก็มีแตบนวาเหนื่อย ลุกก็วินนั่งก็วิน อีก 5-6 เดือนตอมาก็เห็นหนา

ทองปองออกมา แตเราก็ไมกลาบอกพอ-แมเขาหรอก กลัวเขาวาหาเรื่อง

ใสลูกเขา”  
 

สําหรับแมอีกคนบอกวา สวนใหญก็จะจอบดูวาเดือนนี้ลูกซื้อผาอนามัยแลวหรือยัง  
“ถาเดือนใหนลูกไมขอเงินไปซื้อผาอนามัยก็จะใจคอไมดีเลย กลัวมันทอง”  
 

2.2) ปองกันไมใหตั้งครรภไดอยางไร  ผูปกครองจะทราบวิธีปองกันการ
ตั้งครรภ โดยผานประสบการณของตนเอง เชน การกินยาคุมกําเนิด ฉีดยาคุมกําเนิด ใชยาฝงหรือ
การใสถุงยางอนามัย ใสหวงและการทําหมัน  
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“แตบางอยางคนที่ยังไมมีลูกก็คุมแบบนี้ไมได ใชไหมคุณหมอ เชน การ

ใสหวงอนามัยหมอจะไมใสให ถายังไมเคยมีลูก”  
 

แตผูปกครองสวนใหญไมทราบเรื่องยาคุมฉุกเฉินเลย  
“มีดวยหรือกินยังไง ที่โรงพยาบาลเรามีมั้ยหมอ จะไดบอกกันตอๆไป ไม

เปนนักเรียนกินมั้ย” 
 

3) การทําแทง(เถื่อน)  สวนใหญพอ-แม/ผูปกครองจะมีแนวความคิดวา เปนเรื่อง
โหดรายมาก มันผิดมันบาป ไมอยากใหเกิดขึ้น ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม   

“มันบาปจริงๆ นะคุณหมอการฆาคนไมไดรูเร่ืองรูราวดวย เพราะตอนทําเด็กที่

จะมาเกิดเขาไมรูเร่ืองดวยหรอกวาใครตั้งใจใหเขาเกิดหรือไมไดตั้งใจใหเกิด รับ

ไมไดหรอก ถาเปนลูกเปนหลานแม แมก็คงไมใหทํายังไงมันก็เกิดมาแลว ก็คง

ตองเลี้ยงกันไป ถึงจะไมพรอม” 

แตผูปกครองอึกสวนหนึ่งก็คิดวาการทําแทงขณะอายุครรภยังไมมากโดยเฉพาะเมื่องตั้งทองนอยกวา 
3 เดือน สามารถทําแทงไดเพราะถึงจะเปนบาปก็จะบาปไมมากนัก และที่ใหทําแทงเพราะมีสาเหตุวา
กําลังอยูในวัยเรียน ถามีลูกแลวจะไปทําอะไรกิน  

“ถาเปนลูกเปนหลานเราก็คงใหเอาออกกอน มันจําเปน ดีกวาปลอยใหลูกเสีย

อนาคตถึงจะบาปถาไมพรอมจริงๆก็ตองเอาออกนั่นแหละดีกวาปลอยใหทอง

และคลอดออกมาแลวเลี้ยงเขาแบบทิ้งๆขวาง” 
 

4) การดูหนังสือหรือหนังโป (เมื่อถามถึงวาถาเห็นลูกกําลังดูหนัง/หนังสือโปทานจะ
ทําอยางไร) ผูปกครองทั้งหมดตอบวา ไมใหดูไมใหอาน และจะบอกกลาวตักเตือนวามันเปนสิ่งไมดีๆ 
ไมเหมาะสําหรับเด็กถาบานมีหนังแบบนี้อยูก็ใหเก็บใหพนมือเด็ก และผูปกครองบางคนบอกวาถา
เห็นลูกแอบดูแอบอานจะดุดาวากลาวใหลูกรูสึกกลัวจะไดไมทําอีก  

“ฉันก็ดาเลยนะสิมันทําแบบนี้ไดอยางไรไมมีอะไรทําแลวหรือ ถึงเอาหนังโปมาดู 

ตอไปอยาทําอีกนะ จําไวถาดูอีกมะเหงกลงหัวแนๆ”   

“อยาทําแบบนี้นะลูก มันเปนสิ่งไมดี มันยังไมถึงเวลาลูกยังเด็กอยู” 
 

5) พฤติกรรมของเด็กวัยรุน(ผูปกครองคิดอยางไรกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุนสมัยนี้) 
ผูปกครองสวนใหญมีความเห็นวา เด็กวัยรุนสมัยนี้มีการพัฒนาตนเองในทุกๆดานอยางรวดเร็ว
เกินไป  เวลาบอกสอนอะไรก็ไมฟง ดื้อร้ันและกาวราวมากขึ้น ชอบทําในสิ่งที่ไมคอยกอใหเกิด
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ประโยชนอะไรมากนักเวลาทําอะไรก็จะทําตามเพื่อน ชอบเที่ยวเตรมากกวาอานหนังสือ ตั้งแกงกิน
เหลาและขับรถซิ่ง  สําหรับผูหญิงยิ่งนาเปนหวงมากๆ โดยเฉพาะการแตงตัวที่ส้ันๆ ทั้งบนและลาง 
บางคนก็มีแฟนดวยซ้ําและเวลามีแฟนก็ชอบพากันออกไปนอกบานมากกวามาบานตัวเอง  

1.2   ความคิด ความรูและความตองการของเด็กวัยรุน 

จากการสอบถามเด็กวัยรุนชายหญิงจํานวน 250 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่
แหงหนึ่งพบวา มีขอมูลที่นาสนใจในประเด็นเรื่องความคิดและทัศนคติของวัยรุนที่มีตอคนตางเพศ  
ความรูเร่ืองเพศและความตองการใหผูอื่นรับรูเร่ืองของตนเอง ดังนี้ 

1) การอยูกันสองตอสองของวัยรุนในบรรยากาศและในโอกาสวันสําคัญตางๆ  
1.1) บรรยากาศเปนใจ (คุณจะทําอยางไรกับเพื่อนหญิงของคุณหรือไม 

โดยเฉพาะในวันที่บรรยากาศเปนใจอยางคืนที่พระจันทรเต็มดวง) เด็กวัยรุนชายสวนใหญตอบวาจะ
บอกรักผูหญิงและขอหอมแกมและจับมือกันไวและบางคนบอกวาจะทําอะไรมากกวานั้นถาผูหญิง
ยอมซึ่งมีหนทางทําใหผูหญิงยอมใหได แตก็ยังมีผูชายสวนหนึ่งตอบวาไมทําอะไรเพราะกลัววาพอ-
แมเสียใจ 

1.2) โอกาสวันสําคัญ (ถาในวันวาเลนไทนคุณอยูกับเพื่อนชายสองตอสองและ
เพื่อนชายคุณบอกวารักคุณมาก) โดยมีการใชสถานการณในการนําประเด็นถามคือ “ภู ไมมั่นใจวา
คุณรักผมหรือเปลา ถา “จุ” ทําใหผมมั่นใจวาคุณก็รักผมคุณจะตองใหผมหอมแกม” เด็กวัยรุนหญิง
สวนใหญตอบวาไมยอมใหหอมแกมหรอกเพราะยังไมถึงเวลายังเด็กอยูและถายอมเขาก็จะขอเราไป
เร่ือยๆ แตยังมีสวนหนึ่งที่ตอบวายอมเพราะเราก็รักเขาเหมือนกันและอาจจะหอมเขากอนก็ได 

2) การเปดซิง (ถากลุมเพื่อนของคุณชวนไปเปดซิงสาวแตคุณไมอยากไปคุณจะทํา
อยางไร) เด็กวัยรุนชายตอบวา ปฏิเสธไปเลยวาไมไปเพราะตองทํางานอยูและบางคนก็จะแนะนํา
เพื่อนตอวาอยาไปทําเลยเดี๋ยวมันจะเกิดปญหาตางๆตามมาได จะทําใหพอ-แมจะเดือนรอน แตยังมี
วัยรุนชายสวนหนึ่งตอบวา ไมปฏิเสธความปรารถนาดีของเพื่อนๆหรอก 

3) การดื่มแอลกอฮอล (ในงานวันวาเลนไทน หองคุณจัดปารตี้วาเลนไทนมีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดวย) คุณก็ดื่มจนมึนๆดวยกันทั้งคู เพื่อนๆยุวาถาคุณรักกัน คุณจะตองมีความสัมพันธ
กับแฟนคุณใหไดในวันนี้ ผูชายสวนใหญจะตอบวาถาเมาจริงๆ ก็อาจจะทําอะไรเกินเลยตามคํายุได
เพราะถาเพื่อนรูวาเราไมทํามันอาจจะวาใหเราไดวาเราไมแนจริง 

4) การตั้งครรภ  

4.1) สงสัยตั้งครรภ (ถาเพื่อนมาปรึกษาวาสงสัยจะตั้งทองคุณจะแนใจแลว
หรือวาทองจริงๆ) โดยสวนมากก็จะถามกอนวา “เธอไปตรวจมาแลวหรือถาไปตรวจมาแลวเธอก็ตอง
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ไปบอกไปปรึกษาพอของเด็กในทองสิแลวเปนอยางไรก็ใหบอกพอ-แม ฉันจะไปเปนเพื่อนเธอเอง” แต
ยังมีบางสวนที่จะพาไปทําแทงถาผูชายไมรับผิดชอบ 

4.2) การจัดการเมื่อทราบวาตั้งครรภ (ถาวันหนึ่งคุณพลาดและตั้งทองคุณ
จะ...) บอกเพื่อนกับแฟนและถาทองจริงๆ ก็ตองบอกพอ-แมและขอโทษที่ทําใหพอ-แมอับอาย แตมี
บางสวนที่บอกวาหาเงินไปทําแทงโดยใหผูชายรับผิดชอบคาใชจาย 

5) การรักนวลสงวนตัว (คุณคิดอยางไรกับคําวารักนวลสงวนตัว) เด็กวัยรุนหญิงสวน
ใหญคิดวาเปนเรื่องดีเพราะมันจะบงบอกไดวาเรางามทั้งกายและใจ แตทุกวันนี้ผูหญิงจะยอมทุก
อยางเพื่อผูชายที่เรารักอยูแลวจึงเปนเรื่องที่ผูหญิงไมสามารถปฏิบัติไดจริง 

6) การจัดการเมื่อมีอารมณทางเพศ (หลังดูหนัง/หนังสือเอกซจนเกิดอารมณคุณ
จะ..) ถาเกิดอารมณก็ตองหาที่ระบาย โดยการชักวาว ไปอาบน้ําใหหายรอน โทรไปหาเพื่อนสาวขอ 

sexphone นอยจะตอบวาดูเพื่อใหรูเฉยๆ ไมไดคิดอะไร 
7) ความคิดเห็นที่มีตอเรื่องเพศของสังคมไทย (สังคมไทยเปดเรื่องเพศมากหรือ

นอย) เด็กวัยรุนคิดวาสังคมไทย สังคมไทยเปดบางเรื่องมากไป แตบางเรื่องก็นอยไป ตอบไมถูก บาง
ทีแคถามก็ดาทั้งๆที่มันเปนเรื่องธรรมชาติแทๆ แตบางทีมีบางอยางที่ไมสมควรทําใหผูใหญก็ทําให
เห็น  และบางสื่อบางอยางก็มีสวนทําใหเราอยากเลียนแบบสิ่งที่เขากระทํากัน 

8) วิธีการเรียนรูเรื่องเพศที่วัยรุนอยากได (เรียนรูเร่ืองเพศแบบใหนถูกใจวัยรุน) 
เร่ืองเพศที่อยากเรียน บรรยากาศการเรียนตองสนุกและเปนธรรมชาติ เร่ืองที่อยากเรียนคือเร่ืองการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางผูหญิงกับผูชาย การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการปองกัน
การตังครรภ ควรสอนแบบใหเราไดแงคิดดวย 

9) การขอคําปรึกษาเรื่องเพศของวัยรุน  

9.1) คนแรกที่อยากจะบอก (ถาวันหนึ่งคุณเกิดมีปญหาขึ้นมาคนแรกที่คุณจะ
บอก..) ตองดูกอนวาปญหามันมีขนาดใหนถาปญหาเล็กนอยก็จะปรึกษาเพื่อนกับครู ถาปญหาใหญ
มากก็จะปรึกษาคนในครอบครัวโดยเฉพาะแมเพราะแมจะตองชวยเราไดแนๆ 

9.2) การปรึกษาเรื่องที่เปนความลับ (คุณอยากไปขอคําปรึกษากับคนที่....)
คนที่เราอยากไปขอคําปรึกษาดวยตองเปนคนที่ไมพูดมากเก็บความลับไดดีและมีนิสัยแบบเรียบๆ
พูดกับเราแบบตรงไปตรงมาแตเปนกันเองกับเรา 

9.3) การใหผูใหญรับรู   อยากใหผูใหญรับรูวาความจริงวัยรุนก็เปนแบบที่เห็น  
มันเปนธรรมชาติของชวงวัย ยอมรับและดูแลในสิ่งที่เราทําและเปนอยางเขาใจ อยากใหผูใหญให
กําลังใจเราและพาเราเดินผานชวยนี้ไปไดดวยความรักและเขาใจเพราะสิ่งดีๆที่เราทําก็มีเยอะแยะไป 
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10) จุดมุงหมายในชีวิตของวัยรุน  โดยสวนมากอยากเรียนใหจบมีการงานที่ดีๆที่
เล้ียงพอ-แมครอบครัวได เปนครูสอนแนะแนวใหเด็กๆเปนพยาบาลไดดูแลคนในครอบครัวและได
เจอรักแทมีครอบครัวที่ดีตอไป 

จะเห็นไดวา จากการศึกษาดังกลาวไดสะทอนใหเกิดขอมูลความรูที่เปนประโยชนใน
การดูแลสุขภาพวัยรุนอยางยิ่ง ซึ่งเชื่อไดวาหากผูเกี่ยวของไดรับรูขอมูลความรูเหลานี้แลว จะ
สามารถนําไปสูการดูแลสุขภาพวัยรุนที่เหมาะสมตอไปได 

 

2. การเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสขุภาพรวมกนั 
ของผูเกี่ยวของ  
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไดสะทอนใหเห็นการเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการ

ดานสุขภาพของวัยรุนรวมกันของผูเกี่ยวของ ทั้งนี้จากการสังเกตการดําเนินกิจกรรมในเวที “หอขาว
ปงปลามาโสเรื่องลูก” ผูเกี่ยวของที่ประกอบดวย ผูปกครองของวัยรุน อสม. ผูใหญบาน สมาชิก 
อบต. ปราชญชาวบาน กลุมแมบาน ตลอดจนเจาหนาที่ PCU ไดมารวมเรียนรูขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจดังที่กลาวถึงในขอ 1 ขางตนแลว นอกจากนี้ยังพบวา มีการดําเนินการที่เกิดขึ้นกอนหนานี้เชน 
การนําเสนอขอมูลตอครูและผูบริหารโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อรับฟงแนวทางการดําเนินกิจกรรมและรวม
วางแผนในการแกปญหาเฉพาะพื้นที่ ที่มีการคาดหวังวานาจะนําไปสูการดูแลสุขภาพวัยรุนใน
โรงเรียนไดอยางเหมาะสมแกสถานการณมากยิ่งขึ้น 

การดําเนินการในลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการเรียนรูปญหาและความตองการดาน
สุขภาพรวมกันของผูเกี่ยวของ ที่คาดวาจะนําไปสูการหาทางออกในการแกไขและการปองกันการ
เกิดปญหาของวัยรุนไดตอไป 

 

3. การพัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุน 
กิจกรรมหนึ่งที่ปรากฏตามแผนการดําเนินงานในการพัฒนานวัตกรรม “SEX ใสๆวัยแรกรุน” 

นี้คือ การพัฒนาศักยภาพของผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ครู ผูปกครอง และวัยรุน ทั้งนี้คาดหวังวา
นาจะทําใหเกิดทักษะในการดูแลสุขภาพวัยรุนตามมา ดังนี้ 

3.1   การพัฒนาทักษะผูปกครอง  

โดยจะมีการจัดเวทีสะทอนขอมูลและสภาพปญหาของพื้นที่ใหผูปกครองทราบโดย
หมอหมูบาน(พยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชน) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็น
การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวภายใตบริบทสังคมชนบทไทยและการฝกทักษะของการพูดบอก
กลาวเลาเรื่องกับวัยรุน การจัดกิจกรรม“หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก” มีเปาหมายการดําเนินการทุก
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หมูบานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดการซึมซับแบบอยางที่ดี “คนที่สําคัญที่สุดที่จะใหความรู
ทางดานเพศศึกษาคนแรกๆของลูกๆ คือ พอแม รวมท้ังการเปนแบบอยางที่ดีใหลูกๆไดเรียนรู ซึมซับ
บุคลิกภาพตางๆแลวหลอหลอมออกมาเปนตัวตนของวัยรุน” 

3.2   การพัฒนาทักษะครู  

จากแนวคิด “ครูตองมีเจตคติเกี่ยวกับเร่ืองเพศที่ดี ความเชื่อที่ถูกตอง และมีทักษะใน
การสอนอยางเปนธรรมชาติ เนื่องจากเด็กจะกลาเปดเผยสิ่งเหลานี้ กับคนที่เขารูสึกถึงความเปนมิตร
สูงมาก เพราะคําถามเกี่ยวกับเร่ืองเพศไมใชวัฒนธรรมไทย” โดยสะทอนขอมูลแะสภาพปญหาของ
พื้นที่  อบรมและฝกทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณและการฝกทักษะการ
ใหคําปรึกษา 

3.3   การพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุน  
จากแนวคิด “การติดอาวุธทางปญญาและการฝกทักษะการใชชีวิต จะชวยใหวัยรุนใช

ชีวิตอยางปลอดภัย เผชิญกับกระแสที่ถาโถมเขามาอยางรูเทาทัน” การดําเนินการเนนกลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 โดยพยาบาลประจําศูนยสุขภาพชุมชนดําเนินงานรวมกับครูใน
โรงเรียน 

1) จัด SEX CLASS สําหรับเด็กหญิงและเด็กชาย(โดยสอนในประเด็น ความรูดาน
รางกายและชีวภาพทางเพศ อนามัยทางเพศ ดานสังคมและการปรับตัวทางเพศ 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ) 

2) ฝกทักษะการใชชีวิตผานการคิดการเขียนและแสดงบทบาทจําลองตาม
สภาพการณที่เกิด 

3) จัดเสวนา “Sex ใส ๆ วัยแรกรุน” 

4) ฝกทักษะการใหคําปรึกษาใหกับกลุมแกนนําเครือขาย 

5) จัดประกวด หนุมเมยสาวเมยรักดี เพื่อเปนแบบอยางและเปนตัวแทนในการไป
เผยแพรกิจกรรมของเครือขาย 

 

สรุป  
การพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ “SEX ใสๆวัยแรกรุน” กอใหเกิดรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติจริงในพื้นที่ 3 อยางดวยกันคือ 1)การสรางชุดความรูเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุนในพื้นที่ 2)การ
เรียนรูประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพรวมกันของผูเกี่ยวของ และ 3)การพัฒนา
ศักยภาพผูเกี่ยวของในการดูแลสุขภาพวัยรุน   
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บทที่ 4 บทบาทหนาที่องคกรและภาคี
 
 
 

จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนานวัตกรรม “SEX ใสๆวัยแรกรุน” ที่ผานมา มีผูเขารวม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม จําแนกได 2 กลุมคือ 1)กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน 
ไดแก วัยรุน ผูปกครอง ครู ปราชญชาวบาน เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน อสม. ผูนําชุมชน สมาชิก 
อบต. เปนตน และ 2)กลุมหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา ไดแก นักวิชาการ  อบต. โรงพยาบาล และ
โรงเรียน เปนตน  โดยกลุมคนเหลานี้ตางทําบทบาทหนาที่ของตนแตกตางกันไป รายละเอียดดังนี้ 
 

1. กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน  
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ไดแก  
- การศึกษาและยืนยันสถานการณปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุนในพื้นที่ 

โดยทําการศึกษาจากกลุมวัยรุน ผูปกครอง ตลอดจนครูในโรงเรียนตางๆในพื้นที่ 
- การสนทนากลุม ผูปกครอง องคกรชุมชน(อสม. กลุมแมบาน ปราชญชาวบาน) ผูนํา

ชุมชน(ผูใหญบาน สมาชิก อบต.) เจาหนาที่ PCU ในเวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก”   
- การเสวนาเรื่อง  “SEXใสๆวัยแรกรุน” โดยมีวัยรุน  ครู  เจาหนาที่  PCU ตลอดจน

นักวิชาการเขารวมในเวที  
สะทอนใหเห็นบทบาทหนาที่ของแตละคนดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงบทบาทหนาที่ของกลุมคนที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนจําแนกตาม
กระบวนการ 

 

กิจกรรมที่ทํา  
 
 

องคกรและ
ภาคี 

 
 
 

กระบวนการ 

เปน
สม
าช
ิกท
ีมก
าร 
ศึก
ษา

ขอ
มูล

 

เปน
ผูให

ขอ
มูล

 

เปน
ผูร
วม
ใน
กา
รก
ําห
นด

เปา
หม
าย

 

เปน
ผูร
วม
กจิ
กร
รม
กา
รพ
ัฒน

า
ศัก
ยภ
าพ
แล
ะท
ักษ

ะช
ีวิต

 

เปน
เคร

ือข
าย
กา
รด
ูแล

 

1) การพัฒนาทมี
ในการทํางาน  

/    

2) การศึกษาและ
ยืนยันสถานการณ  

/ /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

วัยรุน 

4) การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
ชีวิต 

   / 

เชน เปนแกนนําใน
การเฝาระวังและ
สอดแนม การ
จัดตั้งกลุม
เครือขายแจงขาว
และขยาย
เครือขายใน
โรงเรียนและชุมชน  
เปนตน 

1) การพัฒนาทมี
ในการทํางาน  

    

2) การศึกษาและ
ยืนยันสถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

ผูปกครอง 

4) การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
ชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและ
ตักเตือน เปน
แบบอยางที่ดีใน
การดําเนินชีวิต 
เรียนรู/เขาใจและ
รูทันในการอยู
รวมกับวัยรุน  เปน
ตน 
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กิจกรรมที่ทํา  
 
 

องคกรและ
ภาคี 

 
 
 

กระบวนการ 

เปน
สม
าช
ิกท
ีมก
าร 
ศึก
ษา

ขอ
มูล

 

เปน
ผูให

ขอ
มูล

 

เปน
ผูร
วม
ใน
กา
รก
ําห
นด

เปา
หม
าย

 

เปน
ผูร
วม
กจิ
กร
รม
กา
รพ
ัฒน

า
ศัก
ยภ
าพ
แล
ะท
ักษ

ะช
ีวิต

 

เปน
เคร

ือข
าย
กา
รด
ูแล

 

1) การพัฒนาทมี
ในการทํางาน  

    

2) การศึกษาและ
ยืนยันสถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

องคกรชุมชน  
(ปราชญ
ชาวบาน 

อสม. กลุม  

แมบาน) 

4) การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
ชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและ
ตักเตือน เรียนรู/
เขาใจและรูทันใน
การอยูรวมกบั
วัยรุน  เฝาระวงั
ปญหาของวัยรุน
ในชุมชนเปนตน 

 

1) การพัฒนาทมี
ในการทํางาน  

/    

2) การศึกษาและ
ยืนยันสถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

ครู 

4) การพัฒนา
ศักยภาพและ
ทักษะชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและ
ตักเตือน เรียนรู/
เขาใจและรูทันใน
การอยูรวมกบั
วัยรุน ใหความรู
เร่ืองเพศศึกษา 
เปนตน 
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กิจกรรมที่ทํา  
 
 

องคกรและ
ภาคี 

 
 
 

กระบวนการ 

เปน
สม
าช
ิกท
ีมก
าร 
ศึก
ษา

ขอ
มูล

 

เปน
ผูให

ขอ
มูล

 

เปน
ผูร
วม
ใน
กา
รก
ําห
นด

เปา
หม
าย

 

เปน
ผูร
วม
กจิ
กร
รม
กา
รพ
ัฒน

า
ศัก
ยภ
าพ
แล
ะท
ักษ

ะช
ีวิต

 

เปน
เคร

ือข
าย
กา
รด
ูแล

 

1) การพัฒนาทมี
ในการทํางาน  

/    

2) การศึกษาและ
ยืนยันสถานการณ  
 

/ /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

เจาหนาที่  
PCU 

4) การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
ชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและ
ตักเตือน เรียนรู/
เขาใจและรูทันใน
การอยูรวมกบั
วัยรุน ใหความรู
เร่ืองเพศศึกษา 
เปนตัวกลางใน
สถานการณ
ปญหาที่ชุมชนไม
สามารถพูดคุยกัน
ในเรื่องเพศของ
บุตรหลานได
โดยตรง เพื่อลด
ความขัดแยงของ
คนในชุมชน เปน
ตน 
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กิจกรรมที่ทํา  
 
 

องคกรและ
ภาคี 

 
 
 

กระบวนการ 

เปน
สม
าช
ิกท
ีมก
าร 
ศึก
ษา

ขอ
มูล

 

เปน
ผูให

ขอ
มูล

 

เปน
ผูร
วม
ใน
กา
รก
ําห
นด

เปา
หม
าย

 

เปน
ผูร
วม
กจิ
กร
รม
กา
รพ
ัฒน

า
ศัก
ยภ
าพ
แล
ะท
ักษ

ะช
ีวิต

 

เปน
เคร

ือข
าย
กา
รด
ูแล

 

1) การพัฒนาทมี
ในการทํางาน  

    

2) การศึกษาและ
ยืนยันสถานการณ  

 /   

3) การกําหนด
เปาหมายรวม  

  /  

ผูนําชุมชน 
(ผูใหญบาน  
สมาชิก อบต.) 

4) การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
ชีวิต 

   / 

เชน ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการ
ดําเนินชีวิต 
สอดสองและ
ตักเตือน เรียนรู/
เขาใจและรูทันใน
การอยูรวมกบั
วัยรุน  เฝาระวงั
ปญหาของวัยรุน
ในชุมชน เปนตน 

 

2.   กลุมหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา 
นอกจากจะมีกลุมคนตางๆที่กลาวถึงขางตนแลว ยังมีอีกกลุมหนึ่งที่ถือไดวาเปนกลุมหนุน

เสริมกระบวนการพัฒนา ไดแก อบต. โรงพยาบาล โรงเรียน นักวิชาการ เปนตน โดยกลุมเหลานี้มี
บทบาทหนาที่ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงบทบาทหนาที่กลุมหนุนเสริมกระบวนการพัฒนา 
 

 มีสวนรวมใน
การศึกษา
ขอมูล 

หนุนเสริม 

งบประมาณ 

 

เปดพื้นที่เพื่อ
การเรียนรู 

เปนที่ปรึกษา หนุนเสริม
วิชาการ 

อบต. / / / /  

โรงพยาบาล  / / /  

โรงเรียน /  / /  

นักวิชาการ     / 
 

 
สรุป 

จากที่กลาวมาชี้ใหเห็นวา หากแตละองคกรและภาคีตางทําบทบาทหนาที่ที่อยูบนฐานความ
เชี่ยวชาญและถือเปนภารกิจรวมกันในการดูแลวัยรุนดังเชนกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ผานมานี้ 
จะทําใหเกิดการดูแลวัยรุนอยางเต็มพื้นที่ได ประกอบกับความไดเปรียบในเชิงความสัมพันธอยาง
ใกลชิดของประชาชนในพื้นที่แลเจาหนาที่ของ PCU ทําใหการทํางานของเครือขายตางๆ ประสาน
ความรวมมือกันเปนอยางดี 
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บทที่ 5 เงื่อนไขแหงความสาํเรจ็
 

จากการปฏิบัติการจริงในการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ “SEXใสๆวัยแรกรุน” 
ของศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด สะทอนใหเห็นรูปธรรมที่
เกิดขึ้นดังปรากฏในบทที่ 3 แลวนั้น แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการพัฒนาที่เกิดจากการจัดการ
กับเงื่อนไขหลายสวนดวยกัน ไดแก 1)การใชศักยภาพขององคกรและภาคีในพื้นที่ที่เปนทุนทาง
สังคมและเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนอยางเต็มประสิทธิภาพ 2)การหนุนเสริมจากองคกร
ตางๆในชุมชน  และ 3)การสรางการตระหนักรูในกลุมเปาหมายรวมกัน  ดังรายละเอียด 

 

1. การใชศักยภาพขององคกรและภาคีในพื้นที่ที่เปนทุนทางสังคมและ 
เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

กลาวคือ ในการทํางานของศูนยสุขภาพชุมชนนั้น ไดมองเห็นองคกรและภาคีที่
เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุน ไดแก กลุมวัยรุน ผูปกครอง ครู องคกรชุมชน(เชน อสม. ปราชญ
ชาวบาน กลุมแมบาน เปนตน) ผูนําชุมชน(เชน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. เปนตน) ตลอดจน
เจาหนาที่ PCU เอง ดังนั้นจึงไดพยายามใหกลุมองคกรและภาคีเหลานั้นเขามารวมเปนทีมในการ
ทํางานตามศักยภาพที่มีอยูของแตละคน(ดังไดอธิบายในบทที่ 4 แลว)  

การเขามารวมเปนทีมการทํางานดังกลาวเกิดขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต การศึกษา
และยืนยันสถานการณปญหาและความตองการดานสุขภาพของวัยรุนในพื้นที่ การสนทนากลุมใน
เวที “หอขาวปงปลามาโสเรื่องลูก” เพื่อยืนยันสถานการณปญหาและความตองการดานสุขภาพของ
วัยรุนในพื้นที่ ตลอดจนในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพวัยรุน เหลานี้ไดสะทอนถึงการใช
ศักยภาพขององคกรและภาคีในพื้นที่ที่เปนทุนทางสังคมและเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนอยาง
เต็มประสิทธิภาพ ดังที่กลาวถึง ซึ่งคาดหวังวาหากใชศักยภาพเชนนี้แลวจะนําไปสูการดูแลสุขภาพ
วัยรุนที่เหมาะสมในบริบทของพื้นที่และสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันได
อยางลงตัว โดย 

- วัยรุน มีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยพัฒนาการของตนเอง ซึ่ง
จะนําไปสูการดูแลสุขภาพวัยรุนดวยกันเองไดทั้งในแงของการเปนที่ปรึกษาใหแก
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วัยรุนดวยกัน การเฝาระวัง ตลอดจนเปนเครือขายการดูแลกับศูนยสุขภาพชุมชนที่
รับผิดชอบพื้นที่ดวย 

- ผูปกครอง มีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยพัฒนาการของวัยรุน 
เกิดการตระหนักและเฝาระวังในระดับครอบครัว และเปนเครือขายการดูแลกับ
ศูนยสุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบพื้นที่ดวย 

- ครู มีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยพัฒนาการของวัยรุน เกิด
การตระหนักและเฝาระวังในโรงเรียน ใหคําปรึกษาแกวัยรุนได รวมถึงการใช
ขอความรูที่ไดจากการศึกษาประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพของ
วัยรุนเปนฐานในการจัดการศึกษาในหลักสูตร และเปนเครือขายการดูแลกับศูนย
สุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบพื้นที่ดวย 

- องคกรชุมชน เชน อสม. ปราชญชาวบาน กลุมแมบาน เปนตน มีความเขาใจใน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยพัฒนาการของวัยรุน เกิดการตระหนักและเฝา
ระวังในระดับชุมชน และเปนเครือขายการดูแลกับศูนยสุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบ
พื้นที่ดวย 

- ผูนําชุมชน  เชน  ผูใหญบาน  สมาชิก อบต . เปนตน  มีความเขาใจในการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยพัฒนาการของวัยรุน เกิดการตระหนักและเฝาระวัง
ในระดับชุมชน และเปนเครือขายการดูแลกับศูนยสุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบพื้นที่
ดวย 

- เจาหนาที่ PCU มีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยพัฒนาการของ
วัยรุน เกิดการตระหนักและเฝาระวังทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เปน
แกนนําในการดูแลสุขภาพวัยรุน เปนตน 

 

2. การหนุนเสริมจากองคกรตางๆในชุมชน 
ทั้งนี้พบวา ในการจัดกิจกรรมตางๆที่ปรากฏนั้น ลวนไดรับการหนุนเสริมจากองคกร

ตางๆในชุมชน ดังนี้ 
 โรงเรียน  เชน  

- ใหความรวมมือในการเปดพื้นที่ใหมีการศึกษาและยันยันสถานการณปญหา
และความตองการดานสุขภาพของวัยรุน  
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- ใหครูของโรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆเพื่อการดูแลสุขภาพวัยรุนที่เหมาะสม
ตามบทบาทที่ครูสามารถทําได 

- เปนที่ปรึกษา   เปนตน 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน 

- ใหการดูแลสุขภาพวัยรุนในชุมชนเปนกิจกรรมในแผนของชุมชน 

- ใหการอุดหนุนงบประมาณดําเนินการ 
- เปดพื้นที่การเรียนรู 
- เปนที่ปรึกษา   เปนตน 

 โรงพยาบาล  เชน 

- ใหความรวมมือในการใชขอมูลที่เกี่ยวของกับวัยรุนที่มีอยูเพื่อใชเปนฐานใน
การออกแบบบริการ 

- การหนุนเสริมความรูทางวิชาการและการทํางานแกศูนยสุขภาพชุมชน 

- เปนที่ปรึกษา   เปนตน 

 นักวิชาการ  เชน 

- การหนุนเสริมความรูทางวิชาการและการทํางานแกศูนยสุขภาพชุมชน   เปนตน 
 

จะเห็นไดวา การรวมหนุนเสริมใหเกิดการดูแลสุขภาพวัยรุนดังที่ปรากฏนี้ จะทําใหเกิด
เปนภารกิจรวมกันในการดูแลสุขภาพวัยรุน ที่ไมเพียงแตเปนบทบาทหนาที่ขององคกรใดองคกรหนึ่ง
เทานั้น  

 

3. การสรางการตระหนักรูในกลุมเปาหมายรวมกัน 
โดยอาศัยศักยภาพขององคกรและภาคีที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพวัยรุนดังที่กลาว

แลว ดังนั้นหากองคกรและภาคีที่เกี่ยวของตางมารวมรับรูวา (1)ตนในฐานะเปนกลุมที่เกี่ยวของกับ
การดูแลสุขภาพวัยรุน และ (2)วัยรุนมีประเด็นปญหาและความตองการดานสุขภาพ ที่ตองไดรับการ
ดูแล จะนําไปสูการออกแบบบริการที่เหมาะสมตามบทบาทหนาที่และตรงกับประเด็นปญหาและ
ความตองการดานสุขภาพของวัยรุนมากที่สุดเทาที่จะทําได(ดังที่กลาวถึงในบทที่ 2) 
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สรุป 
จากที่กลาวมา หากมีการจัดการเงื่อนไขตางๆที่เหมาะสมดังที่กลาว จะทําใหนําไปสูการดูแล

สุขภาพวัยรุนอยางที่คาดหวัง ในการพัฒนานวัตกรรม “SEX ใสๆ วัยแรกรุน” ของศูนยสุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ที่เกิดขึ้นนั้น ไดจัดการเงื่อนไขสําคัญอยางนอย  
3 ประการดังที่กลาว 
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