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√–∫∫∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘... 
®ÿ¥§“πß—¥§ÿ≥¿“æ¢Õß√–∫∫ ÿ¢¿“æ 

 
 

 
ระบบริการสุขภาพในปจจุบันที ่เนนแตเยียวยาดวยกระบวนการทางการ

แพทยแบบแยกสวน การใชยา และเครื่องมือราคาแพง ประชาชนนิยมมารับ

บริการที่โรงพยาบาล ที่วนเวียนเปนวงจร ยิ่งสงผลใหคาใชจายดานสุขภาพเพิ่ม

มากขึ้นเรื ่อยๆ แตคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมกลับเพิ่มขึ้นไมมาก เรา

กำลังจะประสบกับทางตัน! 

 

√–∫∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ ∑“ßÕÕ°¢Õß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 
ระบบบริการปฐมภูมิ พัฒนามาจากรากฐานแนวคิดสาธาณสุขมูลฐาน ที่มี

อุดมการณที่ยิ่งใหญในการทำใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพไดอยางทั่ว

ถึง ประชาชนและสังคมยอมรับ ใชเทคเทคโนโลยีที่เหมาะสมดวยคาใชจายที่

ชุมชนและประเทศรับผิดชอบได และเปนสวนที ่ประกันความเปนธรรมของ

สังคมในดานสุขภาพ 

 

 

 

1) Àπà«¬∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘ ‡æ‘Ë¡§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ¥â«¬§«“¡‡¢â“„® „ à„® 
·≈–„°≈â™‘¥  

ความเปนทีมเล็ก มีเครื่องมือทางการแพทยไมมาก แตจุดเดนคือการอยูใน

ชุมชน ใกลชิดชุมชน ทำใหเปนโอกาสที่จะเขาใจชีวิต เขาใจปญหาของประชาชน 

การสัมผัสกับชีวิตมนุษย (human contact) ลักษณะการเยียวยาก็ไมใชแตยา แต

เปนการดูแลที่เขาใจ ใสใจดวยหัวใจความเปนมนุษย  

“ตรวจผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่โรงพยาบาลวันหนึ่งตองตรวจ

คนไขเปนรอย ไดแตเขียนใบสั่งยาใหคนไข ลักษณะยาเปนอยางไรไม

เคยไดเห็น ตรวจคนละไมเกิน 2-3 นาที ทำแบบนี้เปนประจำ.... ขณะ

เดียวกันเมื่อออกไปตรวจที่สถานีอนามัย บังเอิญไดเจอกับยายคนเดียว

กันที่รักษาที่ รพ. มาดวยความดันโลหิตสูง 180 หากเจอยายคนนี้ที่โรง

พยาบาลก็คงไดแตเพิ่มยามากขึ้น เมื่อเจอที่ สอ. จึงใชโอกาสที่อยูใกล

ไปเยี่ยมบานยายตอนบาย ไดไปเจอกองยาจำนวนมากที่หมอสั่งใหไป

เอง สิบกวารายการ ยาหลายตัวเหมือนกันมาก เปนโอกาสที่หมอได

เห็นยาที่ตนเองสั่ง เราเปนหมอยังสับสนกับยาเลย แตยายอายุ 80 กวา

ปอยู กับตาอีกคนที่อายุไลเลี ่ยกัน จะไมสับสนกับยาที่กินไดอยางไร 

....จึงไดวิธีการแกปญหาของยายคนนี้ใหม ดวยการจัดยาเปน unit dose 

คือจัดเปนจัดเปนซองเล็กๆ แทนที่จะจายยาเพิ่ม”  

2) Àπà«¬∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘ ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘º≈¥â“π ÿ¢¿“æ ¥â«¬§à“„™â®à“¬∑’Ë‰¡à Ÿß 

หนวยบริการปฐมภูมิเปนหนวยบริการที่อยูใกลบานมีโอกาส แกปญหาได

ตรง เปนที่ปรึกษาใหกับประชาชนได ก็ทำใหประหยัดคาใชจายทั้งคนไข สถาน

พยาบาลก็ประหยัด ไมตองจายยา รักษาซ้ำ ลดการรักษาที่ไมจำเปนเพื่อเอาใจ
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คนไข การศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก (Starfield 1994) ใหผลเปนที่ชัดเจนวา

ประเทศที่มีระบบบริการปฐมภูมิเขมแข็ง (ไดแก เนเธอแลนด อังกฤษ เดนมารค) 

จะมีคาใชจายดานสุขภาพตอหัวประชากรต่ำกวาประเทศที่เนนการแพทยเฉพาะ

ทางถึงสองเทา และผลลัพธสุขภาพของประชาชนดีกวา  

3) √–∫∫∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘™à«¬≈¥§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”‡æ‘Ë¡§«“¡‡ªìπ∏√√¡„π —ß§¡  

หนวยบริการปฐมภูมิ เปนหนวยบริการหนึ ่งที ่ทำหนาที ่คนหาและดูแล

ประชากรกลุมตางๆ ทั้งประชากรกลุมปกติและผูดอยโอกาสอยางตอเนื่อง ดวย

ลักษณะบริการที่เขาถึงงาย ยอมสงผลใหกลุมผูดอยโอกาสเขาถึงบริการไดมาก

กวา มีบทเรียนจากตางประเทศที่พบวาประเทศที่มีการจัดบริการเนนระบบ

บริการปฐมภูมิทำใหความเหลื ่อมล้ำในการใชทรัพยากรสำหรับคนรวยและ

คนจนลดลง ผลการศึกษาในประเทศแถบอาฟริกา 7 ประเทศ ชี้วางบประมาณ

ดานสุขภาพที่รัฐบาลของแตละประเทศจายนั้น ถูกใชไปกับประชากรที่มีฐานะดี

กวากลุมยากจนถึง 2.5 เทา แตประเทศที่เนนการบริการปฐมภูมิ มีความแตก

ตางในการใชทรัพยากรระหวางคนรวยกับคนจนเพียง 1.5 เทา (Starfield 2007)  

4) √–∫∫∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘™à«¬µÕ∫ πÕßµàÕªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™π 
™ÿ¡™π °√–µÿâπ„Àâ™ÿ¡™π‡¢â“¡“‡ªìπµ—«À≈—° ®—¥°“√ ÿ¢¿“æ¥â«¬µπ‡Õß 

หนวยบริการปฐมภูมิ เปนหนวยบริการในชุมชน ตองรับผิดชอบสุขภาพโดย

รวมของประชาชนในชุมชน ยอมหลีกหนีไมไดที่ตองตอบสนองปญหาของชุมชน 

ประกอบกับสุขภาพเองก็มีความหลากหลาย มีลักษณะจำเพาะกับแตละคน 

แตละกลุมมาก ฉะนั้นเมื่อมีหนวยเล็ก กระจายใกลบาน พรอมกับเปดรับใหคำ

ปรึกษา ก็ทำใหเปนที่ปรึกษาของประชาชน ชุมชนไดสะดวก หลากหลายตาม

สภาพของแตละกลุม หนวยบริการปฐมภูมิ จึงเปนสวนที่จะชวยใหระบบบริการ

สาธารณสุขตอบสนองกับชุมชน สังคม ไดอยางตรงประเด็น และทั่วถึง  

ทั้งหมดนี้เปนคุณภาพที่ลึกซึ้ง เปนคุณภาพที่หนวยบริการขนาดใหญทำได

ยากกวา และเปนคุณภาพที่ขาดหายไปในระบบบริการสุขภาพปจจุบัน ฉะนั้น

จึงอาจกลาวไดวาหนวยบริการปฐมภูมิเปนจุดคานงัดที่ยกระดับคุณภาพบริการ

สุขภาพใหตอบสนองตอความตองการของสังคม และชุมชน 
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 Õß·√ß·¢Áß¢¬—π ™à«¬°—π(º≈—°)¥—π   
™à«¬°—π‡ √‘¡ ‡µ‘¡‡µÁ¡√–∫∫ ÿ¢¿“æ 

‡√◊ËÕß‡≈à“®“° CUP §”µ“°≈â“ 
  
 
 
 

 

โรงพยาบาลคำตากลา จังหวัดสกลนคร เปนอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เผชิญกับ

ปญหาคนไขลน OPD ผู ใหบริการก็เร งรีบ คนไขชวนทะเลาะเพราะรอนาน 

ปญหาการขาดนัดซ้ำซากของผูเปนเบาหวานไมไดถูกแก ทั้งจากเรื่องรอนาน มา

ไมทันรถ ไมมีคนพามาสง คนมาแตเช าแตบริการเร ิ ่มชา คนไขเก ิด 

hypoglysemia ปญหาที่กลาวมาทำใหทีมโรงพยาบาลตองทบทวนบริการใหม 

โดยมีโจทยที่ตองแกรวมกันคือ ทำอยางไรใหบริการมีคุณภาพ โรงพยาบาลจะ

แนนนอยลง ผูปวยพึงพอใจ ไมมีโรคแทรก คาใชจายของผูปวยลดลง และเจา

หนาที ่มีความสุข เหลานี ้เปนมูลเหตุ เปนจุดเริ ่มของความรวมมือในทีมสห

วิชาชีพ ทั ้ง พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย PCU และแพทยโรงพยาบาล

คำตากลาก็เหมือนโรงพยาบาลชุมชนหลายแหงเผชิญคือ ความขาดแคลน และ 

turn over rate สูง คำตากลาจึงใชพยาบาลและเภสัชเปนหลัก แพทยอยูในฐานะ

ผูสนับสนุน หากชวงใดที่แพทยออกใหบริการรวมดวยได นั่นจะเปนจุดดีในเรื่อง

ของการสอนเจาหนาที่สถานีอนามัย เปนการสอนแบบนั่งตรวจดวยกัน อยางไร

ก็ตามการดำเนินงานเบาหวานของทีมคำตากลาเริ่มจากปรับวิธีใหบริการภาย

ใตชื่อ “เบาหวาน บริการใกลใจ และใกลบาน” เปนการจัดบริการที่ PCU เดือน

หนึ่งมีการจัดคลินิกเบาหวานนอกโรงพยาบาลเดือนละ 7 ครั้ง วิธีทำงานของโรง

พยาบาลจึงเสมือนวามีภาระมากขึ้น เปนภาระที่ตองจัดการทั้งบริการในโรง

พยาบาล และบริการที่ PCU แตอะไรที่ทำใหทีมมีพลัง? 

หัวหนาพยาบาลเลาถึงวิธีทำงานวา “เริ่มแรกเราคุยกันในทีมวาเปา

หมายที่อยากเห็นคืออะไร แลวมานั่งหารือกันวา เราจะออกไป PCU 

อยางไร ที่ทำให PCU เองก็ไมลำบากใจ ซึ่งเราก็ไดคุยกับ สอ.วา เวลา

เราลงไปไมตองเตรียมอาหารใหเรานะ เราจะหอไปเอง บอยครั้งที่เราก็

หอไปฝาก สอ. ดวย นอกจากนี้ยังคุยกันดวยวาเราลงไปเราทำอะไร 

สอ.จะทำอะไร เราจะเปนทีมเดียวกัน และสิ่งที ่เราให คือ คายา คา

บริการที่เกิดขึ้นจากงานบริการเรายกให สอ.หมด ใหเขาบริหารจัดการ

ไดเต็มที่ เราไมไดเอาเขาโรงพยาบาล ...เรื ่องคาตอบแทนทีมงานโดย

เฉพาะภายใตโครงการ 30 บาท เมื่อออกไปใหบริการที่ PCU สามารถ

เบิกไดตามกรอบวิชาชีพ แตเราก็มาคุยกันวา ถาเงินหมดจะเกิดอะไร

ขึ้น เราก็สรุปกันวาจริงๆมันคืองาน เปนงานบริการซึ่งถือเปนหนาที่ที่

เราพึงกระทำอยูแลว เปนแตวาเรายายสถานที่ใหบริการเทานั้น…ถาม

วาเราเหนื่อยไหม ตอบไดเลยวาเหนื่อย กวาจะไดกินขาวก็บาย 2 แต

เมื่อเราไดคุยกับคนไขคุยกันในทีม มันทำใหเรามีพลังที่จะทำงานตอ”  

คำบอกเลาของหัวหนาพยาบาล สะทอนถึงวิธีทำงานในทีม สะทอนถึงการ

หลอเลี้ยงกำลังใจ สะทอนถึงการหนุนเสริม PCU ทั้งหมดเปนเพราะตองการเห็น

สิ่งดีๆที่จะเกิดกับผูปวยหรือประชาชนรวมกัน และที่สำคัญคือ ไมทำใหการหนุน

เสริมเปนการเพิ่มหรือผลักภาระใหแก PCU แตตองเปนพี่เลี้ยงชวยเติมสวนขาด 

รับฟง และรวมเรียนรูไปพรอมกัน 
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ปจจัยที ่ทำใหทีมและการทำงานมีความยั ่งยืน เภสัชกร หนึ ่งในทีม

คำตากลา สะทอนเหตุปจจัยที่ทำใหเกิดความเปนทีม และมีการทำงาน

อยางตอเนื ่อง วามาจาก “นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที ่

ทำใหเราตองออกชุมชน ออก PCU กระจายโครงสรงอัตรากำลังเปน

ประการหนึ ่ง อีกประการหนึ ่งคือทีมงานที ่ลวนประกอบไปดวยผู มี

ประสบการณ อายุราชการยาวนาน มีความผูกพันกับพื้นที่ ทำงานกัน

จนรูใจ เรามีวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง จุดนี้ถือ

เปนความชัดเจนที่ยึดอยางเหนียวแนนในทีมงาน มันทำใหเราทิ้งคนไข

ไมได ไมวาจะไปอบรม มีราชการ วันนั้นที่เราตองไป PCU เราจะเลือก

ไป PCU หรือตองจัดตารางใหลง lock และประการสุดทายเราเนนการ

พัฒนาบุคลากรทั ้งในโรงพยาบาลและ PCU ทั ้งเรื ่องการอบรม การ

ทำงานกับคนไข เราเอามาคุยกัน แตอะไรก็ไมสำคัญเทาวาเรามีใจอยูที่

คนไขเหมือนกัน” 
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การคัดกรอง จากเรื่องของสาธารณสุข เปนเรื ่องของชุมชน PCU บานกุด

จาน CUP อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร เปนอีกหนึ่งแหงที่ใชการคัดกรอง

เปนเครื่องมือของการมีสวนรวม เปนการรวมทั้งระดับ อสม. อบต. ผูนำชุมชน 

และประชาชน โดยคุณวัลภา นักวิชาการสาธารณสุข PCU บานกุดจานเลาสูกัน

ฟงวา “แตละหมูบานเรามีโจทยรวมกันวา ทำอยางไรใหคัดกรองในหมูบานของ

เราครบ 100% ซึ่ง อสม.แตละหมูเขาก็จะไปคิดวิธีการ หากหมูไหนทำไดมากก็

จะเปนบทเรียนตัวอยางใหหมูอื่นไดเรียนรู” หากมองในมุมกลับ หลายคนอาจ

คิดวาเปนการผลักภาระให อสม. ใหชุมชน แตถากลับมุมมองใหมวานี่เปนจุด

เริ ่มที ่จะนำไปสูการสรางใหชุมชนรับรู และตระหนักถึงความเสี ่ยงของตนเอง 

เพราะตนเองเปนเจาของสุขภาพ จึงมิใชแคการคัดกรองใหได 100% แตเปา

หมายคือชุมชนคัดกรองตนเองเปน วินิจฉัยความเสี่ยงของตนเองและชุมชนได 

เพื่อที่จะนำไปสูการจัดการและปองกันปจจัยเสี่ยงนั้นๆ “ที่บานกุดจานจึงใช

กลุมเยาวชนภายใตชื่อกลุมเยาวชนรักชุมชนเขามามีบทบาทสำคัญในการเปน

แกนนำสุขภาพเบาหวาน กลุมเยาวชนที่เริ่มตั้งแตชั้นประถมปที่ 2 มามีสวนรวม

ดูแลผูเปนเบาหวาน ตรวจเทา ติดตามเยี่ยมบาน กระทั่งรวมใหบริการคลินิก

เบาหวานในสถานพยาบาล กลุมพวกนี้จะไดรับความรูเรื ่องเบาหวานเสมือน

หนึ่งเปนบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเด็กจะเริ่มจากการทองจำเพื่อสื่อสารใหไดกอน

ที่จะซึมซับเขาไปสูเปนความรูแลวนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีผูนำชุมชนที่เปน

ผูสื่อสารความเคลื่อนไหวและความเปนไปในชุมชน สวนขุมกำลังหลักดานงบ

ประมาณคงหนีไมพนองคการปกครองทองถิ่น ซึ่งหากเล็งเห็นวาสิ่งที่ทำนั้นโดน

ใจประชาชน อบต.จะไมปฏิเสธที่จะสนับสนุนงบประมาณ และหากเปนไปได 

เมื่อมีกิจกรรมควรเชิญ อบต.รวมดวยทุกครั้ง...ขอเพียงเราจริงใจ ตองแสดงให

เห็นวาเราทำงานจริง ทำใหเขาเห็นใจ อยางตนเองเวลาลงไปทำงานในชุมชนจะ

พาลูกตัวเล็กลงไปดวย ชาวบานเขาก็จะเห็น อบต.เขาก็เห็นวา เออหนอ ทำงาน

ยังพาลูกมาดวย อันนี้เปนเจตนาของเราที่จะใหเขาเห็นใจ และเราก็พาลูกเราไป

เรียนดวย นอกจากนี้เราตองทำตัวกลมกลืนกับเขา เขากินอะไรกันอยูเราก็กิน

แบบนั้น...ทำตัวสนิทสนมกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งตองเปนแบบอยาง

ทางดานสุขภาพ ประเด็นสำคัญที่สุดตองระลึกเสมอวา การทำงานชุมชน ทำ

งามรวมกับ อสม.หากมีคาตอบแทนแลวจะเปนตัวบั่นทอนความยั่งยืน ที่บาน

กุดจานจึงเลี่ยงการจายคาตอบแทนเปนเม็ดเงิน แตเลี้ยงอาหารแทน เพราะเรา

ตองสรางใหเขาตระหนักและรับรูวา อสม.คือ อาสา อาสาที่จะดูแล รับผิดชอบ

ชุมชน... สวนกับ อบต.หากเรามีโอกาสเมื่อใดจักตองชมหนวยงานเขา และตอง
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ชมใหเขาไดยิน ใหชาวบานรับรู ยกยองใหเกียรติ และทำใหเขาเห็นผลงานใน

สวนที่เขาไดสนับสนุน เชน เมื่อมีการประชุมหรือกิจกรรมตางๆในชุมชน จะตอง

เชิญ อบต.เขารวมดวย ใหเกียรติเขาเปนประธาน แลวตองประกาศดวยวา 

อบต.มีสวนสนับสนุนอะไรบางในหมูบานของเรา... กลุมเยาวชน เราก็เลือกเด็ก

ที ่ม ีความสนใจ ผู ปกครองสนใจ เราฝกจนเขาสามารถไดเปนนักเร ียนทุน

พยาบาล เมื่อชาวบานเห็นก็ยิ่งสนับสนุน ซึ่งประเด็นนี้เราก็ตองบอกเขาวา ไมใช

ทุกคนนะที่ฝกแลวจะไดเปนหมอ เปนพยาบาล เพราะตองไมลืมวาเรามีคูแขง

อีกเยอะ อันนี้ก็ตองบอกใหเขารูและไมใชไปใหความหวังกับเขาอยางเดียว แต

สวนใหญเราก็พบวาผู ปกครองที่สนับสนุนใหลูกมาเปนแกนนำก็เพื ่อที ่จะนำ

ความรูที่ไดไปใชกับครอบครัว ชุมชน” 

∫Ÿ√≥“°“√ß“π ÿ¢¿“æ 
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จากสถิติแนวโนมของจังหวัดพิษณุโลก อัตราการปวยตอแสนประชากรของ

ผูปวยดวยโรคเบาหวานพบสูงขึ้น ดังนี้ ป 2546 เพิ่มขึ้น จาก 337.9 เปน 563.4 

และอัตราการปวยตอแสนประชากรดวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ป 2546 

เพิ่มขึ้นจาก 268.5 เปน 346 จากขอมูลรายงานสาเหตุการตายดวยโรคไมติดตอ

ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ป 2544 – 2546 พบวา อัตราการตายตอแสน 

ประชากรดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ป 2544 เพิ่มขึ้นจาก 16.50 เปน 42.31 

ในป 2546 จากขอมูลสถิติภาวะแทรกซอนที่ทำใหผู เปนเบาหวานตองเขาพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาล คือภาวะ hypoglycemia / hyperglycemia และการ  

ติดเชื้อ ป 2544 คิดเปนรอยละ 2 ป 2545 เพิ่มเปนรอยละ 3.2 จากสถิติทั้งอัตรา

ปวยและอัตราตายจากเบาหวานที่มีแนวโนมสูงขึ้นชัดเจน จึงเปนจุดเริ่มตนของ

การทำงานควบคุมเบาหวานแบบบูรณาการ คณะทำงานเบาหวาน โรงพยาบาล

พุทธชินราช จึงไดนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห วางแผนและพัฒนางานเบา

หวาน โดยมีจุดเริ่มตนจากการคัดกรอง คนหาโรคเบาหวาน มาสูการปรับระบบ

บริการเพื่อรองรับ และขยายผลเขาไปสูระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตามลำดับ

โดยกำหนดเปาหมายการทำงานเพื่อลดอุบัติการณการเกิดโรคเบาหวาน ลด

ความชุกของเบาหวานที่ควบคุมไมได ลดอัตราการเกิดและควบคุมรุนแรงของ

ภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน 
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ในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น ไดมีการแตงตั้งคณะทำงาน  

เบาหวาน โดยการมีสวนรวมของทีมสหสาขาวิชาชีพ มีขั้นตอนและระบบการ

ดำเนินงานจำแนกตามระดับบริการ ตั ้งแตระดับผู ร ับบริการ ผู ใหบริการ 

คุณภาพบริการ และภาระงานที่ทำ โดยกำหนดวัตถุประสงคในแตละระดับของ

การจัดบริการ  

ระดับปฐมภูมิ: เนนกลยุทธในการสงเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงตอการ

เกิดโรคเบาหวานในประชาชนกลุมปกติ โดยใหความสำคัญในกิจกรรมที่ศูนย

สุขภาพชุมชนเครือขายโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- การใหขอมูลพื้นฐานในการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง 

- กิจกรรมการสรางเสริมพลังอำนาจในการใหประชาชนสามารถรับผิดชอบ 

 สุขภาพของตนเอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ติดตามผลการให 

 ความรู และติดตามผลลัพธสุขภาพทุก 6 เดือน 

- กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุมเสี่ยงสูง 

- การขยายเครือขายชมรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเบาหวานเขตอำเภอเมือง  

 จังหวัดพิษณุโลก 

ระดับทุติยภูมิ: คนหาโรคตั้งแตระยะเริ่มแรก โดยพัฒนาระบบการคัดกรอง

เบาหวานอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหสามารถจัดกลุมประชาชนในพื้นที่เปนกลุม

ปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมปวย ใหไดรับการใหความรู จากผลการดำเนินงาน  

คัดกรองเบาหวานอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหมีจำนวนผู ปวยเพิ ่มขึ ้น อยาง

รวดเร็ว จึงไดวางแผนจัดระบบการใหบริการ เปดบริการ คลินิกเบาหวาน ศูนย

สุขภาพเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช สงผลใหเกิดระบบบริการที่ตอบสนองตอ

ความตองการของผูรับบริการ ดังนี้ 

- ระบบบริการคลินิกเบาหวาน 

- ระบบการใหความรูในการสรางเสริมพลังอำนาจผูเปนเบาหวาน 

 และครอบครัว 

- ระบบการทำงานรวมกันในระหวางศูนยสุขภาพชุมชน 

 และคลินิกเบาหวาน 

- ระบบการใหความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเปนเบาหวาน 

- ระบบการเก็บขอมูลพื้นฐานผูเปนเบาหวาน 

ระดับตติยภูมิ: เพื่อใหมีผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ด ีลดอัตราปวย อัตราตาย 

อัตราพิการ แบงระดับการทำงานตามความซับซอนของปญหาภาวะแทรกซอน

ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง เชื่อมโยงทุกสหสาขาวิชาชีพ มีบทบาทหนาที่ชัดเจนใน

การติดตามดูแลผูเปนเบาหวาน ใหไดรับการบริการที่ครอบคลุม จัดทำ care 

map ดูแลผูเปนเบาหวานที่มีภาวะ Hypo-Hyperglycemia อยางมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงทำ care map การดูแลแผลที่เทา เปนตน สงผลใหสามารถลดอัตราปวย 

อัตราตาย จากภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน ไดอยางชัดเจน 

จากการพัฒนางานการควบคุมปองกันเบาหวานแบบบูรณาการมาตลอด

ระยะเวลา 3 ป นั้น กอใหเกิดแนวทางการดูแลประชาชนทุกระดับ ตั้งแตกลุม

ปกติ กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค และกลุมปวย อยางมีมาตรฐานชัดเจน และมี

การทำงานแบบบูรณาการ ผลการทำงานในระยะยาว คาดวาประชาชนในพื้นที่

ร ับผิดชอบของเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะมีอ ัตราการเกิดโรค  

เบาหวานลดลง ผู เปนเบาหวานจะมีชีวิตที ่เปนสุข อัตราเกิดโรคแทรกซอน

เฉียบพลันและเรื ้อร ังลดลง อันเปนเหตุใหคุณภาพชีว ิตเสียไป เปนผลให

บุคลากรสาธารณสุขทำงานรักษาลดลง ลดคาใชจายของโรงพยาบาลและเพิ่ม

บทบาทการทำงานในเชิงสรางเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
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ผลการดำเนินงาน ป 2547 ป 2548 ป 2549

อัตราการเกิดเบาหวาน 9.6 7.1 5.5

ผูปวยที่มี Hba1c < 7 % 5.2 11.2 21

อัตราการเขาพักรักษาดวย 

ภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน 

3.2 1.4 0.8

อัตราปวยตาย 1 0.2 0.04
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1. ในการดำเนินงานนั้นมีการรวมกันกำหนดเปาหมาย วัตถุประสงคในการ

ทำงานชัดเจน 

2. บุคลากรในทีมงานมีความรับผิดชอบ ดำเนินงานตามเปาหมายที่กำหนด

ไวรวมกัน มีการเรียนรู โดยการเสาะแสวงหาความรู ทั้งจากภายในองคกร และ

ภายนอกองคกร อยางตอเนื่องและนำความรูที่ไดจากความสำเร็จมาพัฒนางาน

ในหนวยงาน แบบกาวกระโดด ทำใหสามารถดำเนินงานไดรวดเร็ว และทันตอ

สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

3. วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานควบคุมปองกันเบาหวานระดับ

อำเภอ เพื่อหาโอกาสพัฒนาคุณภาพในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ โดย

วิเคราะหปญหาถึงรากของปญหา และคิดหาวิธีแกปญหาอยางเปนระบบ 

4. นำขอมูลมาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการในดานตาง ๆ เพื่อบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

5. ดำเนินงานโดยกลวิธีที่เหมาะสมไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายนอก

โรงพยาบาล ศึกษาดูงาน รวบรวมความรูมาสูแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนางาน 

6. พัฒนางานในแตละระดับ โดยการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติ ตรวจ

สอบผลการทำงานตามตัวชี้วัดทุกไตรมาส หาโอกาสพัฒนาโดยการกำหนดวิธี

ปฏิบัติใหมๆ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติและปรับปรุงคุณภาพตลอดเวลา ใน

การดำเนินงานคุณภาพของบริการ กอใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืนขององคกร 
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- ผูนำเห็นความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาในดานตาง ๆ   

- ผูนำสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในทีมนำพลังทุนทางปญญาในหนวย 

 งาน มาใชอยางเหมาะสม เพื่อบรรลุเปาหมายในการดำเนินงาน 

- องคกรมีเปาหมายที่ชัดเจน 

- ทุกหนวยงานมีการเก็บขอมูลที่ถูกตองครอบคลุมและนำขอมูลมาพัฒนา 

 งานเปนระยะ 

- มีการติดตามและวัดผลอยางตอเนื่อง 
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หนึ่งในผูเปนเบาหวานที่บังเอิญตรวจพบในการคัดกรอง และกลายมาเปน

ผูนำแหงการปฏิบัติตนเพื่อปรับลีลาชีวิตทั้งเมื่อปวยและกำลังจะปวยเลาถึงการ
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คัดกรองในชุมชนวา “เจาหนาที ่ของกลุ มงานเวชศาสตรครอบครัว รวมกับ  

เจาหนาที่สถานีอนามัยตำบลบานกราง ลงไปคัดกรองประชาชนทั้งตำบล ซึ่งได

มีการประสาน ผู ใหญบาน อบต.ใหความรวมมือ ประกาศนัดหมายลูกบาน  

งดอาหารและน้ำหลังเที่ยงคืน เพื่อมาทำการเจาะเลือด เจาะเสร็จทางผูใหญ

บาน อบต.ก็จัดใหมีขาวตมเลี ้ยง การมีบริการเขาถึงในหมูบานเปนผลดีตอ  

ชาวบาน เพราะการมาโรงพยาบาลแตละครั ้งนั ้นไมง าย ระยะทางไกล...  

หลังการคัดกรองเราก็มาแยกกลุ ม พวก 200-300 กวา กลุ มหนึ ่ง คาบลูก  

คาบดอกกลุมหนึ่ง ในกลุม 200-300 กวาจะตองถูกสงตอมาที่โรงพยาบาล กอน

สงจะใหความรูกอนวาเบาหวานเปนอยางไร ตองปฏิบัติตัวแบบไหน เมื่อมาถึง

โรงพยาบาลจะจัดใหมีการคุยกันกับผูปวย ตางแลกกันวาคุมไดไมไดอยางไร 

เพราะอะไร”  

ปจจุบันมีบทบาทสำคัญคือ จัดโอกาสใหผู เปนเบาหวานแตละตำบลมา  

พบกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูเลาสูกันฟง เกิดเปนชมรมที่มีลักษณะของกลุมชวย

กลุม ซึ่งมิไดมีขอบเขตแคเพียงการควบคุมโรคแตกวางขวางถึงคำวาสุขภาพ

และความสุข จุดเริ่มที่ทำใหหันมารวมกลุมคนปวยนั้นมาจากการที่เห็นผลจาก

การปฏิบัติตนของตนเองและอยากชวยผูอื่น เมื่อครั้งตนไดรับการวินิจฉัยใหมๆ 

“แรกเริ่มที่ตนเองคัดกรองแลวพบน้ำตาล 300 กวา นึกในใจวามันคงจะขึ้นเปน 

400, 500 และคงจะมากขึ้นเรื่อยๆ ลดไมไดแนแท คงตายแนนอน หมอบอกวา

มันคุมได เวลาฟงหมอพูดก็นึกคานวาคงไมจริง ไมเชื่อ ก็หมอไมเปนจะมารูได

อยางไร แตพอฟงคนเปนเบาหวานดวยกันพูดหลายปากเขา ก็มีความเห็นวา

หรือมันจะลดไดจริง วิถีของการลดก็มีหลักใหญๆ 4 เรื่อง คือ ควบคุมปริมาณ

อาหาร ออกกำลังกาย ไมขาดยา มาตามนัด จึงตั้งใจมาลองปฏิบัติตนดู หนักๆ 

เขามันก็ลด จากนัดเดือนละครั้ง เปน 2 เดือนครั้ง เปน 3 เดือนครั้ง และ 4 เดือน

ครั้ง แปลวาเราคุมมันอยู อะไรที่ทำใหเราคุมมันอยู สรุปวาครอบครัวตองชวย

เสริมชวยหนุน เราเองก็ตองทำตัวเปนกลาง หิวแลวเราก็ตองถามตนเองวาที่เรา

จะกินนั ้นมันเปนพิษเปนภัยไหม อดของที ่เราชอบไดไหม อันนี ้สำคัญคือ 

ครอบครัวตองชวย อยางผมชอบทุเรียนมาก ยังเสียใจวาลูกก็ตองอดดวยเพราะ

พอกินไมได ก็ตองบอกลูกวา ถาลูกอยากกิน ขอใหกินมาแตนอกบานเลย ไม

ตองถือเขามา ลูกก็ไมเคยถือเขามาเลย พวกบานผม(ภรรยา) ก็คอยเตือนทุกวัน

วากินยาหรือยัง อยางนี้สำคัญ อีกเรื่องนึงคือ ผมเปนคนของสังคม มีงานเลี้ยงมี

อะไรบอยๆ เราก็ตองกินใหเรียบรอยกอนออกจากบาน เวลามานั่งโตะจีนรวม

กับคนอื่นเราก็เลือกกินถั่ว กินผลไม ละเวนของชอบลงเสีย จริงๆ ปวยก็ดี เพราะ

ถาไมปวยเราก็คงปลอยชีวิตไปตามสังคม เขาเมาเราก็เมากับเขา เขาดึกเราก็

ดึกกับเขา แตพอปวยมันใชเปนขออางได เราไมตองดื ่ม ไดกลับบานเร็วขึ ้น  

ลูกเตาก็ยิ้มแยมแจมใส อีกทั้งประหยัดไปในตัว” 
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เมื่อเกิดชมรมเบาหวานของแตละหมูบาน ตำบลที่หันมาสนใจในการออก

กำลังกายที่สนใจออกกำลังกายเพราะเห็นชัดวามันชวยใหน้ำตาลลดลงจริง 

สวนคนที่ไมไดเปนก็นึกอยากมารวมดวยเพราะกลัววาจะเปน จึงเกิดเปนกลุม

ใหญกวา 200 คน พอออกกำลังกายเสร็จพวกเบาหวานดวยกันก็มีผักมาขาย 

คนมีปลาเอาปลามา จึงกลายเปนวาเราไดมีโอกาสกินอาหารที่ไมเปนพิษเปน

ภัยตอตนเอง กวา 4 ปแลวที่ยังคงมีการรวมกลุมและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

สวนตัวผมซึ่งก็มีตำแหนงใน อบต.ก็สนับสนุนงบประมาณอีกเดือนละ 3,000 

บาทใหกับกลุ ม เพื ่อมาเปนคาตอบแทนใหคนนำเตนบาง เปนคาเครื ่องดื ่ม  

น้ำแข็งบาง กลายเปนสิ่งที ่ดีที ่หลายจังหวัดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูงาน...  

สิ่งหนึ่งที่เปนผลจากการรวมกลุมที่คุณปรีชาสะทอนไดอยางชัดเจนคือ 
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“ลูกหลานไมอยากใหพอแม ปูยาตายายตายไวหรอก เมื่อเขาเห็นวาพอ

แม ปูยาตายาย เขามาออกกำลังกายแลวยิ้มแยมมีความสุขกลับบาน 

เขาก็มีความสุข ไมเพียงเทานั้น เมื่อยายมีแรง มีกำลังเลี้ยงหลานได 

เขาก็มีโอกาสไปทำมาหากินได หลานก็อยูกับยายได ผิดกับเมื่อกอนที่

เขาตองพะวักพะวงดูทั้งยายดูทั้งหลาน พอพูดถึงการออกกำลังกาย ทุก

คนจึงดูเต็มใจ บางถีบจักรยานมาสง รอรับกลับดวยก็มี จึงกลายเปน

เรื่องดี เปนเรื่องที่ครอบครัวมีสวน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเดือน

ละ 1 ครั้ง คือ เจาะเลือด ทานอาหารเชารวมกัน นั่งวิปสสนา ตรวจเทา 

มีกิจกรรมใหความรูจากหมอ ออกกำลังกาย พัฒนาวัด หรือบางครั้งก็มี

การสัญจรนอกสถานที่ ไปออกกำลังกายชายทะเล คนแกก็มีชีวิตชีวา

มากขึ้น... เขาเห็นผลที่เกิดขึ้น จริงๆ คนเถาคนแกอยากอยูกับลูกหลาน

นานๆ ลูกหลานไมตองเสียเวลามานั่งเฝา สามารถไปทำมาหากินได 

คนมีเงินเขาบานก็มีความสุข กลับมาเห็นคนที่บานมีความสุขก็ยิ ่งมี

ความสุข “ 
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ความหมายของความเปนธรรมทางสุขภาพ คือ สภาพของสถานะสุขภาพที่

เทาเทียมกันโดยไมแตกตางกันอยางเปนระบบระหวางประชากรที่มีลักษณะ

ตางกัน เชน เพศ เชื่อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ฯลฯ หรือ สภาพการดอยโอกาส 

เชน ความยากจน ความเทาเทียมกันของสถานะสุขภาพเชนนี ้เปนหลัก

จริยศาสตร ของระบบบริการสุขภาพและสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนที่

ยอมรับกันในระดับสากล กลาวอยางงายๆ ในบริบทระบบบริการสุขภาพ คือ 

การไดรับบริการสุขภาพเพื่อหวังผลสุขภาพดี ควรเปนไปตามความจำเปนทาง

สุขภาพ ไมใชเพราะฐานะทางสังคม ผูมีความจำเปนมากกวาควรไดรับบริการ

สุขภาพที่มากกวา องคการอนามัยโลกฯ สรุปวาถาจะพัฒนาความเปนธรรม

ทางสุขภาพ ควรลดชองวาง 5 ประการ ไดแก  

1. กระแสโลกาภิวัตนที่มีผลตอความเปนธรรมทางสุขภาพ ที่เนนการ

คาและการเปดเสรีการลงทุน ขอตกลงทางการคาของโลก ทำใหเกิดความไม

เปนธรรมทางสุขภาพ การแพรกระจายโรคติดเชื้อที่รวดเร็ว วิถีชีวิตที่เสี ่ยงตอ

สุขภาพ การจัดบริการสุขภาพของภาครัฐที่ออนแอลง 

1 ความบางสวนสรุปจากเอกสารประชุมวิชาการโดย ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 

2. โครงสรางสังคมการเมืองที่ขัดขวางการมีสุขภาพดีของประชาชน 

โครงสรางทางอำนาจของสังคม เปนปจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชน และ

ความไมเปนธรรม เชน นโยบายแรงงาน การกระจายรายได สิ่งแวดลอม การ

เขาถึงบริการสังคมและบริการสุขภาพ 

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคลและบริบทสังคม ปจจัยเสี่ยงของ

บุคคลที่แตกตางกัน(สูบบุหรี่ ดื่มเหลา พฤติกรรมการกิน) เกิดจากความแตกตาง

ปจจัยเศรษฐกิจและสังคมที่ตางกัน 

4. ปจจัยระบบบริการสุขภาพที่มีผลตอความเปนธรรมทางสุขภาพ 

การจัดบริการที่เปนธรรมจะชวยลดการลมละลายของบุคคลและครอบครัวจาก

การเจ็บปวยหนัก หรือโรคเรื้อรัง การลดคาใชจายทางสุขภาพของรัฐจะทำให

การเขาถึงและผลลัพธทางสุขภาพลดลง คาใชจายครัวเรือนที่สูงขึ้น  

5.การพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิผลที่ลดความไมเปนธรรมทาง

สุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณควรคำนึงผลกระทบทางสุขภาพ

ดวยมากกวาการมองมิติทางดานใดหนึ่ง(การคา เศรษฐกิจ) จะชวยใหเกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
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มีแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 5 ประเด็นที่เปนรูปธรรมดังนี้ 

1. ผูดอยโอกาสทางสังคม ไดแก ผู พิการ การจดทะเบียนครอบคลุม

ทั้งหมด โดย ลงสำรวจในพื้นที่ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวย

เหลือตางๆ ดานการศึกษาและดานอาชีพ ตามสภาพความพิการและตามความ

ตองการของผูพิการ 
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2. ผูปวยเรื้อรัง เชน ผู ปวยเบาหวาน มีการจัดหนวยออกใหบริการใน

ชุมชน เพื่อลดภาระคาใชจายของผูปวย มีการแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพกับ

เจาหนาที่และชุมชน ปรับการดูแลใหสอดคลองกับวิถีชีวิต เกิดกลุมดูแลกันเอง

ในชุมชน 

3. สรางสุขภาพและปองกันโรค รูปธรรมที่เห็นชัดเจน คือ การรณรงคการ

ไมสูบบุหรี ่ ปรับจาก คลินิกเลิกบุหรี ่ที ่โรงพยาบาล (ไมสะดวกและเขาไมถึง  

ชาวบาน) ไปสูการจัดทีมสุขภาพออกไปใหบริการในชุมชน โดยใชชวงเวลาค่ำ

หรือนอกเวลาราชการ  

4. การใหบริการ กรณีผูปวยนอก มีชองทางพิเศษใหแกผูรับบริการที่มี

ความจำเปนเรงดวนที่ตองใหบริการกอน เชน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยเด็กที่มีไขสูง  

5. ประสิทธิภาพการบริการ การสรางระบบคุณภาพในเครือขายบริการ

อำเภอเขาวง  
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มีการดำเนินการภายใตบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม สรางความ

รวมมือกัน รวมกันเรียนรู และแกปญหา จนเกิดนวัตกรรมบริการสุขภาพและ

สังคม เชน โรงพยาบาลตำบล, กองทุนสุขภาพ (จัดหายูนิตทำฟน เครื ่องมือ

กายภาพบำบัด ปรับปรุงภูมิสถาปตย รวมทั้งจัดสงนักเรียนทุนจากชุมชนสง

เรียนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร ทันตาภิบาล), ระบบการ

รักษาทางไกลผานดาวเทียมในโรงพยาบาลตำบลทุกแหงทั้ง 31 แหง, เครือขาย

จิตเวชชุมชน กายภาพบำบัดโรงพยาบาลตำบล, โครงการตาสวางทั้งอำเภอ  

รถเคลื่อนที่บริการทางทันตกรรม, บริการการแพทยฉุกเฉินระดับตำบล และ

ศูนยไกลเกลี่ยชุมชนตำบลปากดุก (การสรางกฏระเบียบทางสังคมโดยชุมชนเอง

ในการ จัดระเบียบทางสังคม ไมใหคนทะเลาะวิวาท ลักขโมย จำกัดความเร็วรถ

ในชุมชน) 
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1. ความเปนธรรมในดานผูมารับบริการ จัดทำหลักประกันสุขภาพให

ครอบคลุมแกประชาชนทุกคน, พัฒนาเครือขายบริการระดับปฐมภูมิ ทั้งในและ

นอกเขตเทศบาล, ระบบการสงตอ รับกลับ, การดูแลรักษาที่ศูนยสุขภาพชุมชน

ใหมีมาตรฐานเทียบเทา, การดูแลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลาง  

2. ความเปนธรรมในดานผูที่ไมมารับบริการ คนหาผูพิการ คนปวยหนัก 

คนแกที่ขาดการดูแล เพื่อเขาไปชวยเหลือคนเหลานี้, จัดระบบในการสงเสริม  

สุขภาพและปองกันโรค โดยเฉพาะนอกสถานบริการ,จัดระบบเฝาระวังและ

ควบคุมโรค ในคนที่แข็งแรงหรือไมมีพฤติกรรมเสี่ยง  

3. ความเปนธรรมในดานผูที่ใหบริการ มีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานที่เหมาะสม ควรสรางคุณคาใหกับผูที ่ทำงานในระบบบริการ วาตนเองมี

ความสำคัญในระบบเพียงไรและอยางไร  

4. ความเปนธรรมในดานผูที่ใหงบประมาณ การประชุมวางแผนการใช

งบประมาณอยางเหมาะสม, ลดความเหลื่อมล้ำระหวางสิทธิการรักษา โดยมี

การคัดเลือกบัญชียาที่จำเปนตองใช, จัดการสนับสนุนการดูแลตนเองของภาค

ประชาชน, การกระตุนใหชุมชนตางๆ มีความรูสึกวา สุขภาพเปนเรื่องของเขา

เอง ทำใหเกิดกิจกรรมสุขภาพตางๆ ตามมา เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ 

ชมรมออกกำลังกาย ไปจนถึงการรวมลงขันกับภาครัฐในกิจกรรมตางๆ 
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§«“¡‡ªìπ∏√√¡‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ¥’ 
¢Õß§π‡¢“«ß 

‡√◊ËÕß‡≈à“®“°‚√ßæ¬“∫“≈‡¢“«ß ®—ßÀ«—¥°“Ã ‘π∏ÿå 

 

 

 

มนุษยทุกคนยอมอยากไดรับความเปนธรรม ไมตองการถูกเอารัดเอาเปรียบ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่เจ็บปวย ทุกคนยอมตองการการบริการที่ดี สะดวก

รวดเร็ว และมีความเทาเทียม ดังนั้นเจาหนาที่ดานสาธารณสุขทุกคนจึงควรมี

ความเปนธรรมอยูในจิตใตสำนึกวาควรใหบริการแกทุกคนอยางเทาเทียมกันทุก

เพศ ทุกวัย ทุกกลุมอาชีพในทุกพื้นที่และใหบริการโดยไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติ 

ตลอดจนขยายโอกาสใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน จึงจะสามารถสรางความไว

วางใจจากผูรับบริการ ไดรับความรวมมือในการดำเนินงานสาธารณสุข และ

สามารถเสริมสรางใหคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี 

สำหรับโรงพยาบาลเขาวงไดมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สรางความเปนธรรม

ในบริการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในหลากหลายประเด็น เชน 

1. ประเด็นผูดอยโอกาสทางสังคม ไดแก ผู พิการ โรงพยาบาลเขาวง  

มุ งเนนใหผู พิการไดรับการจดทะเบียนครอบคลุมทั ้งหมด โดยไดใหบริการ  

จดทะเบียนแกผูพิการแบบ “เคาะประตูบาน” คือ ลงสำรวจในพื้นที่ ประเมิน

ความพิการทางการแพทย ถายรูป และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของออกสิทธิ

ใหแกผูพิการ โดยที่ผูพิการไมตองเดินทางมาที่โรงพยาบาลหรือไมตองไปติดตอ

ที ่หนวยงานอื ่นๆ นอกจากนี ้ย ังไดมีการฟ นฟูผู พ ิการทุกประเภท โดยการ

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือดานตางๆ เชน ดานการศึกษา

และดานอาชีพ ตามสภาพความพิการและตามความตองการของผูพิการอีกดวย 

2. ประเด็นผูปวยเรื้อรัง เชน ผู ปวยเบาหวาน โรงพยาบาลไดมีการจัด

หนวยออกใหบริการในชุมชนบางพื้นที่ในลักษณะ “ใกลบานใกลใจ” เพื่อลด

ภาระคาใชจายของผูปวย รวมทั้งการเสียเวลามาที่โรงพยาบาล ผลที่ไดนอก

เหนือจากความประทับใจในบริการ ก็คือ ผูปวยและญาติมีความกลาที่จะแสดง

ความเห็น มีการแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพกับเจาหนาที่ในบริบทที่เปนของ

ชุมชน เกิดการยอมรับทั้งตัวเจาหนาที่และผูปวยในการดูแลสุขภาพที่ปรับให

สอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน สำหรับผูปวยเรื้อรังที่

ไมอยากเปดเผยตัว เพราะอายหรือทอแทในชีวิต เชน ผูปวยเอดส ผูปวยมะเร็ง 

โดยเฉพาะมะเร็งเตานม จะมีเจาหนาที่ไปเยี่ยมเยียนใหบริการและใหคำแนะนำ

ที่บาน รวมทั้งจัดกิจกรรมสรางเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันแบบ self help group 

3. ประเด็นดานสรางสุขภาพและปองกันโรค รูปธรรมที่เห็นชัดเจน คือ 

การรณรงคการไมสูบบุหรี่ ซึ ่งเดิมไดมีการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ที ่โรงพยาบาล 

ตาม “เวลาราชการ” ซึ ่งแนนอนวามีผู มาใชบริการนอยมากๆ เนื ่องจากไม

สอดคลองกับ “เวลาราษฎร” อีกทั้งกลุมเปาหมายมักจะอายหรือไมสนใจจะมา

ใชบริการอยู แลว โรงพยาบาลเขาวงจึงไดจัดทีมสุขภาพออกไปใหบริการใน

ชุมชนที่มีความสนใจ โดยใชชวงเวลาค่ำหรือนอกเวลาราชการ ผลที่ไดคือ ทั้งผู

ที ่ต องการเลิกบุหรี ่และทีมสุขภาพตางมีเวลาใหกันและกันอยางเต็มที ่ ใน

บรรยากาศที่เปนกันเอง ไมเรงรีบ กอเกิดความสัมพันธในฐานะที่ตางตองการ

สรางสุขภาพที่ดีใหตัวเอง ใหครอบครัว และใหแกชุมชน รวมกันหาแนวทาง

แกไขปญหา โดยนำทรัพยากรในทองถิ่นมาใชในการอดบุหรี่ เชน การอมเม็ด

มะขามคั่ว การคาบไม แทนการใชลูกอม และมีการขยายผลไปถึงการสราง
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สุขภาพที่ดีโดยวิธีอื่นอีก เชน การออกกำลังกาย การกินอาหารที่ถูกตอง ฯลฯ 

อีกตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการสรางสุขภาพ ก็คือ การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ซึ่ง

เดิมจะใหการดูแลแบบ “ตัวชี้วัด” ซึ่งเนนการทำกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

ทำใหการสรางสุขภาพเด็กเปนหนาที่ และเปนปญหาของเจาหนาที่สาธารณสุข 

โดยผูเกี่ยวของอื่นๆ ตลอดจนผูปกครองไมเขาใจและไมคิดวาเปนปญหา การ

แกไขปญหาจึงขาดความตอเนืองและขาดความยั ่งยืน ตอมาไดปรับมาใช

แนวคิด “แผนที่ผลลัพธ” (outcome mapping) ที่ถือวาเด็กในศูนยเด็กเล็ก เปน

ศูนยกลางในการพัฒนา แลวมองหาภาคีเครือขาย ไดแก ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก 

อบต. ตลอดจนแมคาที่ขายของบริเวณศูนยเด็กเล็กมารวมกันสรางสุขภาพให

กับเด็ก บนแนวคิดที่วาทุกคนชวยสรางสุขภาพใหเด็กไดโดยไมใชเปนหนาที่

เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข และที่สำคัญคือ การสรางความรู สึกวาทุกภาคี

เครือขายตางมีความสามารถในการสรางสุขภาพใหกับเด็กไดในบริบทของ

ชุมชนของตนเอง 

4. ประเด็นการใหบริการ กรณีผูปวยนอกมีการจัดใหบริการตามลำดับ

กอนหลัง ดวยบัตรคิว โดยชี้แจงขั้นตอนการใหบริการใหทุกคนรับทราบและถือ

ปฏิบัติรวมกัน มีชองทางพิเศษใหแกผูรับบริการที่มีความจำเปนเรงดวนที่ตอง

ใหบริการกอน เชน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยเด็กที่มีไขสูง ผูพิการ เปนตน มีชองทาง

ใหผูรับบริการไดสะทอนความคิดเห็นในการใหบริการผานทางตูรับความคิดเห็น

ตามจุดตางๆ ในโรงพยาบาล และทาง web site หรือ จากการไปรับฟงโดยตรง

ในชุมชน ในชวงประเมินความพึงพอใจ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังจัดใหมี “ศูนย

สิทธิประโยชน” บริเวณตึกผูปวยนอก เพื่อเปนสถานที่ที่ประชาชนสามารถเขา

มาปรึกษาปญหาไดทุกเรื่องเกี่ยวกับการบริการ เชน สิทธิรักษาพยาบาล รอง

เรียนบริการ ขอคำแนะนำดานสุขภาพ รวมทั ้งเขามาพักผอนอานหนังสือ

ระหวางรอรับบริการ 

ในสวนการบริการผู ป วยใน หากผู ป วยหนักเกินความสามารถของโรง

พยาบาลก็จะจัดใหมีการสงตอไปยังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิตอไป และมีการ

ติดตามเยี่ยมบานหลังจากไดรับการสงตอกลับมา 

5. ประเด็นประสิทธิภาพการบริการ มุมมองนี้เปนมุมมองที่ทำใหการ

บริการที่ตองการใหเกิด “ความเปนธรรม” เปน “รูปธรรม” ชัดเจนขึ้น อำเภอ

เขาวงเปนอำเภอที่หางไกลจากจังหวัดเกือบ 100 กิโลเมตร สภาพโดยรวมเปน

ชุมชนชนบทที่หางไกลความเจริญ แนวคิดของชาวโรงพยาบาลเขาวง คือ “ทำ

อยางไร ถึงแมหางไกลแตการบริการไมตางจากในเมือง” คำวาไมตางจากใน

เมืองไมใช หมายถึงการมีเทคโนโลยีใหม ทันสมัย แตหมายความวา “มาตรฐาน

การบริการอยางไรที ่ประชาชนเขาวงพึงไดร ับ” โดยไมมีความแตกตางกับ

ประชาชนอื ่นที ่อยู ในพื ้นที ่ที ่เจริญหรืออยู ในเมือง จากแนวคิดนี ้ทาทายและ

กระตุนใหเจาหนาที่โรงพยาบาลเขาวงทุกคนชวยกันพัฒนาหนวยงานจนผาน

มาตรฐานในหลายๆ ระบบ สงผลใหประชาชนไดรับบริการที่ดี เชน การพัฒนา

โรงพยาบาลตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผล

ของงานภาครัฐ (PSO) ระบบบริการภาคเอกชนและประชาชน (PSO 1107), HA, 

HQA, และมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นอกจากนี ้ตัวอยางที ่เปน  

รูปธรรมที่ลดชองวางการบริการ ก็คือ ยาและเวชภัณฑ กลาวคือ โรงพยาบาล

เขาวงและสถานีอนามัยในอำเภอเขาวงจะใชยาและเวชภัณฑอยางเดียวกันกับ

ผูปวยทุกประเภทโดยไมแยกวาเปนบัตรทองหรือผูปวยที่เบิกคารักษาได และถา

หากวายาและเวชภัณฑใดที่ผูปวยจำเปนตองใชตอเนื่องจากโรงพยาบาลอื่นที่มี

ศักยภาพสูงกวา ทางโรงพยาบาลเขาวงก็จะจัดหามาใหโดยผูปวยไมตองเดิน

ทางไกลไปรับยาเอง ยกเวนกรณีที่ตองไปติดตามการรักษาตามนัดเทานั้น และ

ขณะนี้เพื ่อแกปญหาสุขภาพใหกับประชาชนพรอมๆ กับลดความเดือดรอน  

ของผู ปวยในการเดินทางไปรับบริการจากสถานบริการที ่มีศักยภาพสูงกวา  
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โรงพยาบาลเขาวงจึงไดเชิญแพทยเฉพาะทางบางสาขามาใหบริการ เชน จักษุ

แพทยมาใหบริการผาตัดตอกระจกและตอเนื้อ, สูตินรีแพทยมาใหบริการทุกวัน

พุธ และแพทยเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมกระดูก เสนเอ็นและขอมาใหบริการทุก

วันเสาร ทำใหผูปวยและญาติประหยัดเวลาและลดคาใชจายลงไปไดมาก 

จาก 5 ประเด็นเปนตัวอยางความเปนธรรมในมุมมองที่มอบใหกับผูมารับ

บริการ ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่เราชาวโรงพยาบาลเขาวงใหความสำคัญไมนอย 

นั่นคือ การสรางความเปนธรรมใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเขาวงทุกคนในทุกๆ 

ดาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการสรางความเปนธรรมใหกับการบริการประชาชนตาม

มา การสรางความเปนธรรมใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลอยูบนแนวคิดที่วา ทุก

คนในโรงพยาบาลมีศักดิ์ศรี เทาเทียมกัน แตกตางกันก็เฉพาะความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนาที่ที่แตละคนพึงมีหรือไดรับมอบหมาย ดังนั้นความเปนธรรม

สำหรับเจาหนาที ่ท ุกคนในโรงพยาบาลจะตองเกิดโดยรวมกันสราง เชน 

แนวทางปฏิบัติที่กำหนดเปนวัฒนธรรมองคกรที่ทุกคนพึงกระทำ การพิจารณา

ความดีความชอบ การไดรับสวัสดิการและคาตอบแทนที่เหมาะสม การมีโอกาส

ไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในสิ่งที่พึงไดรับ เปนตน 

ในฐานะที ่ เจ าหนาที ่สาธารณสุขทุกคนมีหนาที ่ให บร ิการสุขภาพแก

ประชาชน “ความเปนธรรม” เปนหลักประกันอยางหนึ ่งที ่เราพึงมอบใหกับ

สังคม ความเปนธรรมในการบริการจะเกิดไดก็โดยการมีจิตสำนึกที่ดีของผูให

บริการ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็โดยการสรางและปลูกฝงใหเกิดในตัวเอง ในหนวยงาน 

โดยมีเปาหมายปลายทางที่ “ประชาชนทุกคนและทุกพื้นที่” 
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ปจจุบันการใหความหมายของ สุขภาพ กวางมาก เพราะนอกเหนือจาก 

กาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ที่เรียกวาสุขภาพองครวมแลว สุขภาพยังรวมถึง

เรื ่อง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ สิ ่งแวดลอมเขาเปนองค

ประกอบ และกลไกสำคัญของการสรางสุขภาวะของสังคม ความเปนธรรมจึงมี

การกลาวถึงมากขึ้นในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารจัดการหลายเรื ่อง เชนการจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจายรายหัว

ประชากร ก็เพื่อตองการใหเกิดความทั่วถึงและเปนธรรม 

อยางไรก็ตาม รูปธรรมความเปนธรรมในการปฏิบัติ กับความเปนธรรมใน

อุดมการณ อาจมีความเหมือนกันในเรื่องจุดมุงหมายที่ตองการใหเกิดความเปน

ธรรมในการจัดสรรทรัพยากร การเขาถึงบริการ คุณภาพบริการ แตอาจมีความ

แตกตางกันในเรื ่องการประเมินคา ความพึงพอใจของความเปนธรรมที่ไดรับ 

คนชนบทกับคนเมืองอาจใหคุณคาและความพึงพอใจ ความเปนธรรมในบริการ

สุขภาพแตกตางกัน คนชนบทมีความพึงพอใจในบริการสุขภาพ ใกลบาน-ใกล

ใจที่มีคุณภาพ ไมตองการเดินทางไกลเพื่อไปรับบริการที่เกินความจำเปน เสีย

* ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลมสัก 
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ทั้งเวลา เสียคาใชจายทางตรงทางออม เมื ่อมีความเจ็บปวยรุนแรงเกินกวา

ระดับปฐมภูมิ ก็มีระบบสงตอที ่มีคุณภาพ มีระบบการแพทยฉุกเฉิน มีการ

จัดการสุขภาพชุมชน ตรงกับปญหาและความตองการของชุมชนอยางมีสวน

รวม เชน ปญหาโรคระบบทางเดินหายใจ ปญหาการเจ็บปวยเรื ้อรัง โรคเบา

หวาน โรคความดันโลหิตสูง ปญหาโรคติดตอในชุมชน เชนไขเลือดออก ปญหา

โรคทางอาชีวอนามัย ปวดกลามเนื้อ กระดูก เอ็น และ ขอ ปญหาโรคทางจิต

ประสาท ประชาชนและชุมชนไดมีสวนรวมเปนเจาของในการดูแลสุขภาพ มี

ความสมดุลในการรับบริการภาครัฐและการดูแล มีความรวมมือกันทั้งระดับ

ปจเจกชน กลุมองคกร เครือขายในชุมชน และเครือขายระหวางชุมชน 

ดังนั้นการดำเนินงานสุขภาพในพื้นที่อำเภอหลมสัก จึงไดดำเนินการภายใต

บริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม สรางความรวมมือกัน เรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง ดังที่ศาสตราจารย น.พ.ประเวศ วะสี กลาวไวคือ “Interactive learing 

through action.” ผลการดำเนินการตลอดมาตั้งแตป 2545-ปจจุบัน ประชาชน

เกิดความพึงพอใจ เกิดพลังชุมชน เครือขาย กลายเปนความเปนธรรมที่ไมได

ออกแบบ หมายถึงเปนไปตามเหตุและปจจัยที ่เกิดขึ ้นเองภายหลังจากที ่ได

พยายามดำเนินการอยางเต็มที่ของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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ชุมชน และประชาชน ในอำเภอหลมสักก็ไมแตกตางจากที่อื่น ที่ถูกกระแส

ความเจริญและสิ่งลอหลอกทางกระแสสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ 

การแพทยตะวันตก ยั ่วยุนำพาใหทำลายระบบสังคมชุมชน ทำลายและใช

ทรัพยากรทองถิ ่นเกินความจำเปน ระบบการแพทยและระบบสุขภาพชุมชน  

หายไป ขาดการดูแลพึ่งตนเองเมื่อเจ็บปวยเบื้องตน ประกอบกับสถานีอนามัย

ไมเปนที่ยอมรับ ขาดความศรัทธา และไมไววางใจทั้งคุณภาพและบริการระดับ

ปฐมภูมิ ความขาดแคลนยาเวชภัณฑ ครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ รวมทั้งศักยภาพ

ทีมสุขภาพ ลวนแตเปนปจจัยที่ทำใหประชาชนในตำบล เขามารับการรักษาใน

โรงพยาบาลชุมชน ในป 2544 จำนวนผูปวยนอกที่แออัดในโรงพยาบาลหลมสัก 

ไมต่ำกวา 700 รายตอวัน ซึ่งก็ทำใหคุณภาพการรักษาภายในโรงพยาบาลชุมชน

ลดลงไปดวย ทั้งนี ้เนื ่องจากจำนวนผูปวยสวนใหญที่มารับการรักษาเปนโรค

เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคอยางงายที่ระดับปฐมภูมิสามารถรักษาได 

ทำใหสูญเสียเวลาในการไปพัฒนาในระบบที่ยากขึ้นของบริการระดับทุติยภูม ิ

ศรัทธาและไววางใจ (Faith and Thrust) โรงพยาบาลตำบลถูกพัฒนาขึ้น

จากโครงสรางสถานีอนามัยเดิม โดยการมีสวนรวมของสามภาคสวน คือ 

องคการบริหารสวนตำบล ประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรง

พยาบาล กำหนดเปาหมายระยะแรกใหประชาชนยอมรับ จัดใหมีความพรอม

ทั้งดานโครงสรางภูมิสถาปตย ยาและเวชภัณฑที่เพียงพอ จัดใหมีทีมสุขภาพ

โดยจัดสงพยาบาลวิชาชีพออกไปประจำในตำบล จำนวน 25 คนมีแพทย

หมุนเวียนไปตรวจ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความพรอม ทำใหโรงพยาบาล

ตำบลเปนพึ่งแรกที่ประชาชนนึกถึง (First Contact) เปนผลใหจำนวนผูรับบริการ

ในตำบลจาก 85,497 ครั ้ง ในป 2544 เปน 217,695 ครั ้ง ในป 2549 พบวา

จำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกวา แสนครั้งโดยเฉพาะประชาชนที่ปวยดวยโรคระบบทาง

เดินหายใจที่เคยรักษาในโรงพยาบาลหลมสักลดลง มากกวา 20,000 ครั้งตอป 

นับไดวาเปนการกระจายทรัพยากรจาก โรงพยาบาลอำเภอไปสู  ตำบล ซึ ่ง

เปรียบเสมือน Gateway Keeper ไดอยางคุมคา และเปนการลดภาระคาใชจาย

ภาคประชาชนไดอยางมหาศาล ประชาชนกลุมใหญในชุมชนไดประโยชน  
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คนกลุมใหญอยูในชุมชน...สัดสวนคนชุมชนมีมากกวาในเมือง แต

ตลอดระยะเวลาการพัฒนาที ่ผ านมา บริการปฐมภูมิถูกละเลย ขาดการ

สนับสนุนอยางจริงจัง หมายความวาเปนการปลอยใหประชาชนกลุมใหญใน

ชนบทเผชิญกับความไมเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรไปดวย การดำเนิน

การกระจายทรัพยากรของอำเภอหลมสัก เปนการคลายเกลียวระบบที่จากเดิม

หมุนสูศูนยกลาง เปนกระจายสูเสนรอบวง...ชุมชน 
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คนละ 2 บาทตอคนตอเดือน มติประชาคม ในการดำเนินโครงการ  

โรงพยาบาลตำบล ทำใหอำเภอหลมสักมี กองทุนสุขภาพ ซึ่งเกิดจากการรวม

ทุน กันของ สามภาคสวน การบวกคือการเสริมพลังสานประโยชนรวมกัน ผล

จากการบวกกันเปนพลังของชุมชน คุณคามากกวาจำนวนเงินที่รวมได คนละ 2 

บาท ตอคนตอเดือน เปนพลังความรวมมือที ่สามารถเกิดสิ ่งมหัศจรรย คือ

ดำเนินการควบคุมโรคในชุมชน จัดหาครุภัณฑที ่มีมูลคาสูง เชนยูนิตทำฟน 

เครื่องมือกายภาพบำบัด ปรับปรุงภูมิสถาปตย รวมทั้งจัดสงนักเรียนทุนจาก

ชุมชนสงเรียนในสาขาวิชาที ่ขาดแคลน เชน พยาบาลศาสตร ทันตาภิบาล 

สาธารณสุขศาสตร เพื่อใหกลับมารับใชถิ่นกำเนิดของตนเอง ขณะนี้เริ่มทะยอย

จบกลับมาและในป 2551 ก็จะจบครบทุกคน จำนวน 30 ทุน ทั้งพยาบาลศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร ทันตาภิบาล  

พลังของชุมชนแกไขปญหาความไมเปนธรรมของระบบในการ

จัดสรรทรัพยากรได เพราะความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในระดับตำบลนั้น

เปนปญหาซ้ำซากและเรื ้อรังของระบบตลอดเวลา ผูมีความรู  ความสามารถ

มากจะอยูใหบริการในเขตเมือง ในขณะที่ชนบทมีสัดสวนประชากรมากกวาเขต

เมือง แตเราจะไมไดรับการจัดสรรคน ไดรับจัดสรรก็นอย จางก็ไมมีคนอยากมา

อยู ถาไดรับจัดสรรคนสวนใหญจบใหมสงมาอยูทั ้งความรูและประสบการณ

นอย สักระยะก็ยายหนี เปนอยางนี้เรื่อยมา นี่คือตัวอยางของความไมเปนธรรม

ในการจัดสรรทรัพยากรของระบบ ซึ่งอำเภอหลมสักไดใชพลังเครือขายในการ

แกไข ซึ่งตองประสานรอบทิศ สถานศึกษาที่จะรับ, อบต.ที่ตองตั้งกรอบอัตรา

กำลังไวรับเมื่อเด็กนักเรียนทุนชุมชนจบมา, ผูบริหารราชการสวนภูมิภาคที่มี

บทบาทในการอนุมัติกรอบ ทุกอยางเกิดจากการพลังเครือขาย ที่ตองเรียนรูและ

ปฏิบัติไป แกปญหาไปทั้งสิ้น  

หัวใจของการสรางสุขภาพไมใชอยูที ่วาทำใหใครแข็งแรงกวาใคร ใครได

ประโยชนมากกวากัน ใครสุขมากกวากัน แตอยูที ่การรวมพลังกัน ชวยกันทำ

ชวยกันคิดสิ่งที่ดีงาม สรางสรรค คนที่มีสวนรวมลวนแลวแตพบกับความสุข ไม

ทุกข ไมเบียดเบียนใคร ไมมีใครเดือดรอน การสละเงินคนละ 2 บาทตอคนตอ

เดือน คนไมเดือดรอน แตพบความสุขไมตองเสียเวลาเดินทางไกลไปรับยา

รักษา มีความเปนเจาของโรงพยาบาลตำบล รับผิดชอบตอสุขภาพของตน 

ครอบครัว และชุมชน 

การสรางวิธีการงาย ๆ เอาเงิน 2 บาทมารวมกัน เปนบันไดที่ทำใหคนรูจัก

การแบงปนและการใหที่มากขึ้น เอาชนะธรรมชาติความเห็นแกตัวของมนุษย 

ทำใหปจจุบันเกิดโครงการดีๆ ในพื้นที่อำเภอหลมสักอยางมากมาย เชนศูนย

ไกลเกลี่ยชุมชนตำบลปากดุก..เปนการสรางกฏระเบียบทางสังคมโดยชุมชนเอง

ในการ จัดระเบียบทางสังคม ไมใหคนทะเลาะวิวาท ลักขโมย จำกัดความเร็วรถ

ในชุมชน การสรางชุมชนเขมแข็งในการตานภัยบุหรี ่ สุรา ที ่ บานหัวนาเลา

ตำบลบานติ้ว การรวมตัวกันในการออกกำลังกายทาทางที่ถูกตองในการบำบัด
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อาการปวดกลามเนื้อ เอ็นกระดูกขอ ภายใต ชมรมฉันสบายดี ปจจุบันขยายไป

มากกวา 6 ตำบล เปนตน นับวาผลที่เกิดขึ ้นเปนสิ ่งที ่ประชาชนในชุมชนได

ประโยชนจากพลังเสริมของชุมชนเอง 

 
çNO OPD Walk Iné 
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 เกิด แก เจ็บ ตาย เปน เรื่องธรรมชาติ ผูกพันลึกซึ้งกับวิถีสุขภาพชุมชน 

การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีประวัติมายาวนาน เผลอๆไปสักระยะ 

ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ เกิด แก เจ็บ และตาย เปลี่ยนแปลงไปอยาง

มากมาย การทำคลอดโดยแพทยพื้นบานมาเปนการคลอดที่โรงพยาบาล เมื่อ

เจ็บปวย โรงพยาบาลกลายเปนที่พึ่งแออัดไปดวยผูปวยที่แมเจ็บปวยดวยโรค

อยางงาย ไขหวัด ก็ตองรักษาที่โรงพยาบาล ผานเลยสถานีอนามัยมาซึ่งเปน

หนวยใหบริการระดับปฐมภูมิ 

การตั ้งเปาหมายใหประชาชนที ่มาโรงพยาบาล ตองเปนกลุ มที ่มีความ

จำเปน และไดรับการสงตอ การดูแลเบื้องตนมาจากระดับปฐมภูมิ เปนเรื่องที่

ตองใชกระบวนการเชิงระบบอยางยิ่ง เพราะเริ่มตนโครงการในป 2545 ยอดผูรับ

บริการผูปวยนอก โรงพยาบาบาลหลมสักมากถึง 700 ราย และ 3ใน 5 สวน 

เปนโรคระดับปฐมภูมิ ทำใหความคิดที่ตองพัฒนา หนวยบริการใกลบาน-ใกลใจ

ตองทำอยางจริงจัง  

ภายหลังจากดำเนินการมา 5 ป พัฒนาระบบสุขภาพตำบลเต็มที่ ประกอบ

กับไดใชโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศการใหบริการผู ปวยในโรงพยาบาล 

ทำใหสามารถเก็บขอมูล และใหบริการผู ปวยดวยความเชื ่อมโยงทั ้งระบบ 

ปจจุบัน จำนวนผู ป วยนอกโรงพยาบาลหลมสักจาก 700 รายลดลงเหลือ 

ประมาณ 2-300 รายตอวัน ทำใหโรงพยาบาลหลมสักมีโอกาสพัฒนาระบบ

บริการผู ปวยที ่ยากและซับซอนขึ ้น โดยมีแพทยผู เชี ่ยวชาญ ดานศัลยกรรม 

อายุรกรรม สูติกรรม และสงทีมพยาบาลไปฝกทักษะในโรงพยาบาลจังหวัด ใน

เรื่องการดูแลผูปวยหนัก โดยที่อำเภอหลมสักไมมีตึก หอผูปวยหนัก แตเราจัด

ใหพยาบาลมีความชำนาญและใชเครื่องมือในการดูแลผูปวยหนักในตึกได ในป 

2550 นี้ 

การลดทุกขคือการสรางสุขนั่นเอง ยิ่งลดทุกขไดมาก โดยเฉพาะทุกขที่เปน

เชิงกลุม เชิงสังคมที่ตองใชพลังของเครือขาย ไมสามารถแกไดดวยคนเดียว 

หรือดวยกลุมองคกรเดียว ตองอาศัยพลังความรวมมือ โรงพยาบาลตำบลทุก

แหงปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีการเชื่อมโยง การสงตอที่ดี ก็ทำใหทุกขของชาว

บานที่ตองมารอตรวจตั้งแตตีสามตีสี ่ ลดลง สามารถตรวจใกลบาน ถาเกิน

ความสามารถก็มีระบบสงตอ มีทั้งระบบการรักษาทางไกลผานดาวเทียมในโรง

พยาบาลตำบลทุกแหงทั้ง 31 แหง โดยมีโรงพยาบาลเปนแมขาย คนที่มาตรวจ

ที่โรงพยาบาลก็เหมาะสมที่จะไดรับการดูแลดีขึ้น ยากและซับซอนขึ้น การลดคา

ใชจายประชาชนทั้งทางตรงและทางออม ก็เปนการลดทุกขใหประชาชนได การ

ออกแบบเชิงระบบที่ดีทำใหเกิดความเปนธรรมจากสัมมาพัฒนาไดเชนกัน 

 

5 ‚√§ Gateway Keeper 
กลุมเปาหมายที่เราตองดูแลและใหบริการที่ครอบคลุมไดในระดับตำบล คือ

โรคระบบทางเดินหายใจ ภายหลังจากที่จัดความพรอมใหโรงพยาบาลตำบล 

เรื่องนี้บรรลุผลใน 3 ป แรกที่ดำเนินการ คือผูปวยลดที่โรงพยาบาลหลมสักมาก

กวา 20,000 ครั้งตอป ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำบล ดูแลกันในชุมชน  
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โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปจจุบันผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิต

สูง สงกลับไปดูแลตอเนื่อง ที่โรงพยาบาลตำบล มีทีมสุขภาพดูแล และมีแพทย

หมุนเวียนไปตรวจโดยผูปวยที่สามารถควบคุมไดไมตองเดินทางมารอนานๆ  

ที่โรงพยาบาล และสามารถทำกลุมการดูแลตนเองในชุมชนได ปจจุบันยอด  

ผูปวยโรคเบาหวานที่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาล ป 2545 มากกวา 4,000 

ราย เหลือประมาณไมเกิน 1,000 ราย 

โรคทางจิตเวช โรคจิตประสาท ปญหาอยางหนึ่งของสุขภาพคือปญหาเรื่อง

โรคทางจิตเวช ความเครียด ปญหาการขาดความตอเนื่องในการรับยาและการ

ติดตามการรักษา ปญหาการขาดผู ดูแล การลามโซตรวน การฆาตัวตาย 

ปญหาการทำรายรางกายทารุณกรรม ทั้งนี้เพราะบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานจิต

เวช โดยเฉพาะแพทยไมมีในจังหวัดเพชรบูรณ อำเภอหลมสักจึงไดพัฒนา

พยาบาลสงฝกอบรมดานจิตเวช ใหมาดำเนินการ และสรางเครือขายพยาบาล

ใหสามารถดูแลผูปวยในชุมชนไดทุกแหง สรางแกนนำเครือขายจิตเวชชุมชน ใน

กลุมดังนี้..พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพทุกแหงในโรงพยาบาลตำบล

ไดร ับการฝกทักษะและความรู สามารถดูแลตอเนื ่องครบกระบวนการได 

โรงเรียนไดรับการฝกอบรมครูในดวงใจและฟนฟูความรูทุกป เพื่อใหสามารถ

ดูแลปรึกษาปญหากลุมนักเรียน อาสาสมัครในชุมชนไดรับการฝกใหเปนศิราณี

ในหมูบาน 250 หมูบาน เพื่อเปนเครือขายสุขภาพจิต คนหากลุมเสี่ยง และดูแล

ผูปวยตอเนื่องที่บาน  

ปจจุบันอำเภอหลมสัก ปลดโซตรวนไดทุกราย ผูปวยจิตเวชไดยาตอเนื่อง

โดยผูดูแล และไมตองเดินทางมารับยาเอง มีการตรวจรักษาในตำบล และมีขั้น

ตอนการเบิกจายยาของโรงพยาบาลหลมสักผานเครือขาย อำนวยความสะดวก

ใหโดยผูปวยไมตองเสียเวลาในการเดินทางมา นับเปนการแกปญหาเชิงระบบ

โดยใชเครือขายการดูแลสุขภาพจิตครอบคลุมทั้งอำเภอหลมสัก 

โรคทางอาชีวอนามัย ปวดกลามเนื้อ เอ็น กระดูก ขอ อำเภอหลมสักเปน

พื้นที่เกษตรกรรม เชนเดียวกับชนบททั่วไป การใชยาแกปวดเกินความจำเปน 

การเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและการรักษาโดยการใชเลือด เพื ่อทดแทน

เลือดที่ออกในกระเพาะอาหารมีมาก จึงไดเกิดโครงการ “ฉันสบายดี” โดยทีม

งานนักกายภาพบำบัด และสมาชิกชมรม รวมกันสอนการใชทาทางที่ถูกตอง 

และการออกกำลังกายในทาเหมาะสม การฟนฟูกลามเนื้อและขอ เพื่อลดการใช

ยาแกปวดอักเสบกลามเนื้อ ปจจุบันไดขยายเครือขายไปมากกวา 6 ตำบล และ

ไดจัดใหมีเครื่องกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลตำบล มีนักกายภาพบำบัดลงไป

ดูแล ซึ่งในป 2550 ดำเนินการเปน 16 แหง 

การกำหนดเปาหมายในระดับตำบลใหสามารถดูแลใน 5 โรคได เปนผลให

ประชาชนกลุมใหญสามารถเขารับบริการที่ใกลบาน ไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง 

ทั้งหมดตองอาศัยการจัดการที่เปนระบบ 
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การดูแลสุขภาพองครวม ใหครอบคลุมทั้งสี่มิติที่ไมแยกดูที่ละสวน คือ

รักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และพื้นฟูสุขภาพ สามารถเกิดได

เปนรูปธรรมและใกลเคียงกับชีวิตมากในบริบทชุมชน ตลอดเวลาการทำงานที่

ผานมา โรงพยาบาลกำหนดกรอบการทำงาน แยกเปนฝายงานตางๆ เพื่อให

ครอบคลุมใน สี่มิติ ทั้งฝายรักษา ฝายสงเสริม สุขาภิบาลและปองกันโรค ฝายที่

ดูแลเกี่ยวกับการฟนฟูสุขภาพ เชนกายภาพบำบัด คลินิกพิเศษตางๆ ทำใหไม

สอดคลองเชื ่อมโยงกับชีวิตจริงของผู ปวย การดูแลนับเปนรายคน รายครั ้ง 

อยางมากก็ทำกลุมที่ความสัมพันธในกลุมมีนอย เพราะตางคนตางมาเจอะกัน
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วันที่หมอนัดมา การเรียนรูในกระบวนการกลุมแบบตอเนื่องมีนอย เพราะความ

สัมพันธระหวางผูปวยกับโรงพยาบาลมีนอย ความสัมพันธระหวางผูปวยภายใน

กลุมยิ่งนอย การที่จะไววางใจพูดคุยกันก็คงไดผิวเผิน ซึ่งตางจากความสัมพันธ

สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลตำบลกับผูปวยหรือผูปวยกับผูปวยในชุมชน ดัง

นั้นหากเราเติมเต็มในสวนตำบลใหมีความพรอมในการดูแลรักษาใหครอบคลุม

ทั้งสี่มิติ ก็เทากับเปนการแกจุดดอยเรื่องความพรอมเครื่องมือ อุปกรณ และ

บริการที่จำเปน และเสริมจุดเดน คือโอกาสในการดูแลตอเนื่อง การดูแลแบบ

เวชปฏิบัติครอบครัว การดูแลกันดุจญาติมิตรกันจริงๆในชุมชน ตรงนี้คือความ

เปนธรรมที่เกิดขึ้นเองไมได ตองเกิดจากการจัดการ โดยใชฐานขอมูล วาอะไร

คือปญหา อะไรคือสวนขาด และอะไรถาใสเติมเขาไปในตำบลแลว ลดทุกข 

คนในชุมชนได ก็ควรทำและลงทุน เพราะแสนจะคุม 

กายภาพบำบัดโรงพยาบาลตำบล กรอบโรงพยาบาลชุมชนนอยกวา 90 

เตียงนั่นเปนไปไดยาก จากประสบการณทำงานพบวาผูปวยที่มีการเจ็บปวย

เรื้อรังตองอาศัยการบำบัดฟนฟูโดยการนัดมาทำกายภาพบำบัดตอเนื่องตองใช

เวลา และหลายครั ้ง ซึ ่งผู ปวยสวนใหญจะรักษาไมครบโปรแกรมการดูแล 

เนื่องจากมีความลำบากในการเดินทางมา สวนใหญเปนผูสูงอายุ ตองมีคนดูแล

และตองมีญาติพามา ขอจำกัดของเครื่องมือความสามารถในการรับผูปวยได

แตละวัน ทำใหตองคิดวาทำอยางไร ผูปวยในระดับตำบลจะไดรับบริการที่งาย 

สะดวก ตอเนื่อง ก็ตองใหผู ปวยงายในการเขาถึงบริการไมเดินทางไกล และ

สะดวกในการดูแล การนำเครื่องมือกายภาพบำบัดอยางงายที่จำเปนประมาณ 

4 ชิ้นลงไป โดยประสานสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ก็พอเพียงสำหรับการ

ดูแลระดับปฐมภูมิ มีนักกายภาพบำบัดหมุนเวียนลงไปใหการดูแลรักษาฝก

อบรมเจาหนาที่ของตำบลใหสามารถใชเครื่องมือไดอยางถูกตองปลอดภัย ในป 

2550 สามารถดำเนินการได 16 แหง  

การรักษาและปรึกษาทางไกล ดวยระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงผาน

ดาวเทียม ขอจำกัดเรื ่องจำนวนแพทยมีนอยอยางไรก็เปนปญหาในชนบท  

โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ก็ขาดแคลน ถึงแมรอยละ 80 ของประชาชนเปนกลุม

เปาหมายระดับปฐมภูมิ แตก็มีกลุมผูปวยสวนหนึ่งที่มีความซับซอนในชุมชนที่

ตองใชศักยภาพผู เชี ่ยวชาญในการรักษา ดังนั ้น เพื ่อแกไขขอจำกัดในเรื ่อง

แพทยที่มีไมเพียงพอ และเพิ่มชองทางโอกาสในการรักษาพยาบาล โดยใชกลอง

ใหเห็นภาพและเสียงผานระบบอินเตอรเน็ต ครอบคลุมทั้ง 31 แหง.เพื่อใหโรง

พยาบาลตำบลสามารถปรึกษาทางไกลได โดยโรงพยาบาลเปนแมขายในเรื่อง 

การรักษาโรคทั่วไป หองกายภาพบำบัด งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานสุขภาพ

จิตและสงเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียนและขอมูล และจะขยายไปฝายตางๆ

ของโรงพยาบาลใหสามารถติดตอกับโรงพยาบาลตำบลได ขณะนี้ติดตั้งจาน

ครอบคลุมทั้ง 31 แหงดวยความรวมมือกับบริษัท TOT Sattelline เริ ่มใชและ

พัฒนาระบบ ในป 2550 เปนปที่เชื่อมตอการดูแลผูปวยระหวางโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลตำบลโดยระบบสารสนเทศหลายเรื่อง โดยเฉพาะการรักษา การขอ

คำปรึกษา การสงกลับขอมูลเพื่อการดูแลตอเนื่อง และระบบรายงาน 

โครงการตาสวางทั้งอำเภอ อำเภอหลมสักไมมีจักษุแพทย แตผูสูงอายุ  

มีปญหาตาตอกระจกเปนพันดวงตา ทำใหต องประสานจักษุแพทยจาก  

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

และมูลนิธิ พอสว.เพื่อใหคณะแพทยมาผาตัดในอำเภอหลมสัก ลดภาระการ

เดินทาง และการรอคิวการผาตัดที่นาน ฝกอบรมใหโรงพยาบาลตำบลสามารถ

ดูแลติดตามหลังผาตัด รวมทั้งคนหาผูดอยโอกาสที่มีปญหาใหสามารถเขารับ

บริการได ปจจุบันดำเนินการไป ไดมากกวา 800 ดวงตา และในป 2550 มีแผน

ดำเนินการตอเนื่องเปนปที่ 3  
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บริการการแพทยฉุกเฉินระดับตำบล อำเภอหลมสักมีขอจำกัดในเรื่อง

พื้นที่และการแบงเขตการปกครอง เพราะมีจำนวนตำบลมากถึง 22 ตำบลมี

สถานีอนามัย 31 แหง มีประชากรมากกวา แสนหกหมื่นคน บางแหงอยู บน

ภูเขาสูงหางไกล การเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงเปนไปไดยากในระดับตำบล 

เนื่องดวยขอจำกัดจำนวนบุคลากร และสถาการณการเงินคาตอบแทน แตสิ่งที่

เติมเต็มเพื ่อประชาชนนการเจ็บปวยนอกเวลาคือ ระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินนระดับตำบล ซึ ่งเปนความรวมมือกันขององคการบริหารสวนตำบล 

มูลนิธ ิ หนวยงานองคกรที ่เก ี ่ยวของ ฝกอบรมอาสาสมัครและจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ ปจจุบันสามารถดำเนินการในระดับ First Responder ไดเอง 9 ตำบล 

และดำเนินการโดยโรงพยาบาลหลมสักและมูลนิธิ ในระดับ BLS และ ABLS

ครอบคลุม 22 ตำบล  

ทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่ เนื่องจากจำนวนทันตาภิบาลที่จะดูแลรักษาใน

ระดับตำบล และยูนิตฟน มีไมเพียงพอ ไมครอบคลุมในทุกพื้นที ่ของอำเภอ 

ประกอบกับไมมีทันตแพทยในระดับตำบล ทำใหการดูแลประชาชนกลุมเปา

หมายทันตกรรมนั้น จึงตองจัดรูปแบบรถเคลื่อนที่บริการทางทันตกรรม ออกไป

ดำเนินการ โดยไดจัดใหมีรถยูนิตฟนเคลื่อนที่ไปใหบริการในโรงพยาบาลตำบล

ที่ไมมีทันตาภิบาลประจำ โดยได สลับเปลี่ยนพื้นที่ทุกสัปดาห ทำใหประชาชน

ในพื้นที่ ดอยโอกาสคือไมมีหนวยฟน และบุคลากรไดรับบริการโดยไมตองเดิน

ทางมารับบริการที ่โรงพยาบาล และยังเปนการไปคัดกรองผู ปวยที ่มีความ
จำเปนตองรับการรักษาที่ยากเพื่อนัดมารับบริการที่โรงพยาบาลหลมสักอีกดวย 
เปนบริการเชิงรุกเปนปที่ 3 มีประชาชนนับหมื่นคนที่ไดรับบริการ  

ในสวนองคการบริหารสวนตำบล 7 แหงไดสนับสนุนงบประมาณซื้อยูนิต
ฟน และจัดสรรนักเรียนทุนทันตาภิบาลจากชุมชน เพื่อใหจบกลับมาทำงานใน
ทองถิ่น นับเปนความพยายามผูเกี่ยวของที่พยายามดูแลสุขภาพประชาชน  

อิสรภาพจำลอง “คืนคนดีสูสังคม” อำเภอหลมสักมีเรือนจำและมีจำนวน

ผูตองขังแออัดมากในยุคปราบปรามยาเสพติด ความเปนอยูแออัด ผูตองขังมี

ปญหาทั้งทางกายทางจิต ความเครียดสูง จึงไดรวมมือกับเรือนจำ โดยการใช

แนวคิดอิสรภาพจำลอง ในเรือนจำ คือใน 24 ชั่วโมงใหมีกิจกรรม งาน และสัน

ทนาการ มีฟตเนสออกกำลังกาย ไดดูภาพยนตร อานหนังสือในหองสมุด มีมินิ

มาทรซื้อของ เปลี่ยนบทบาทผูคุมเปนผูนำคลายปกครองลูกบาน เหมือนไมได

คุมขัง จัดระบบเยี่ยมญาติ เห็นหนาและพูดคุยได ระบบการปรุงอาหารและการ

สุขาภิบาลในเรือนจำไดมาตรฐาน ทำใหเรือนจำอำเภอหลมสักเปนที่ดูงาน และ

มีชื่อเสียงที่ดีในการดูแลผูตองขัง เพราะเปนกลุมดอยโอกาสที่มักไมไดรับโอกาส

ในบริการสุขภาพ 
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ทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง เปน สัมมาพัฒนา ถาทิศทางการพัฒนาที่ถูก

ตองจะกอใหเกิดพลังมหาศาล การดำนินการที่ผานมาของอำเภอหลมสัก เชื่อ

มั่นวาเปนประโยชนกับประชาชน ทั้งนี้ไดพัฒนาสองทาง จากลางขึ้นบน และ

บนลงลางเสมอ ในสวนที ่เปนบทบาทของเราก็ดำเนินการเต็มที ่ ในป 2550 

พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำบลถูกสงใหอบรมหลักสูตร พยาบาลเวช

ปฏิบัติทุกคนเปนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร มีนักเรียนทุน

ของชุมชนจบกลับมา บริหารจัดการยาและเวชภัณฑใหเพียงพอ มีรถเคลื่อนที่

เขาไปสงยาในตำบล ไมทำใหเจาหนาที่เสียเวลาในการปฎิบัติงาน และรับขยะ

ติดเชื้อออกมาบำบัดโดยถูกวิธี ไมทำลายสิ่งแวดลอมชุมชน ในขณะเดียวกัน 

ก็ไดสรางศักยภาพความสามารถในกลุ มประชาชน โดยอบรมและฝกทักษะ

ประชาชนใหเปนพยาบาลประจำครอบครัวเพื่อใหดูแลญาติที่สูงอายุและเจ็บ

ปวยเรื ้อรังได มีการดำเนินโครงการโรงเรียนพอแม , พัฒนาศูนยเด็กเล็ก  
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 ในชุมชนรวมกับ อบต., โครงการ อสม.เฉพาะทาง ,อาสาสมัครปฐมพยาบาล  

ในชุมชน ฝกอบรมดีเจประจำหมู บ านทุกแหง เพื ่อเปนกระบอกเสียงการ

ประชาสัมพันธสุดทายกระบวนการตางๆ ผลงานตางๆมาชน มารวมกันไดผล

งาน เปนความเปนธรรมที่ไมไดออกแบบ แตเกิดขึ้นเองจากสัมมาพัฒนา  

 

„™âÀ—«§‘¥... „™â„® Ÿâ... „™â¡◊Õ∑”... ‡æ◊ËÕ‡ªÑ“À¡“¬  

ถาผมและทีมงานทอแทไปเสียตั้งแตในปแรกๆที่ทำ ปานนี้ก็คงไมเกิด..หรือ

จะมีหนาตาระบบสุขภาพของอำเภอหลมสักอยางไรก็ไมรูเหมือนกัน..เพราะการ

เริ ่มทำอะไรใหมๆ ทั ้งบอกไมไดวาผลจะเปนอยางไร..ก็ธรรมดาที่ตองอาศัย

ความความอดทน ความเชื่อ ความศรัทธา วาเปนไปได ไมหยุดยั้ง ใหกำลังใจ

ทั้งตัวเอง คนรอบขาง ทีมงาน ใหมองที่เปาหมายสุดทาย.. แตทุกอยางที่กลาว

มาไมไดเสร็จสมบูรณโดยโรงพยาบาล เปนเพราะทีมสาธารณสุขอำเภอ และ

สาธารณสุขตำบลที่เข็มแข็งที่เปนเสนเลือดสวนปลายที่สำคัญ มีการไหลที่ดีไม

อุดตัน..ทุกอยางที่คิด จึงเกิดการนำไปปฎิบัติ ดวยฉันทะ อีกทั้งความรวมจาก

พลังเครือขาย พลังสื ่อวิทยุในทองถิ ่นชุมชน พลังประชาชน ทำใหความเปน

ธรรมที่ไมไดออกแบบ วาจะตองเปนธรรมอยางไร กับใคร กลายเปนความสุขที่

ประชาชนไดร ับ สามารถเขาถึงบริการ ความสุขของคนทำงาน ที ่ทำให

ประชาชนลดทุกขได ทั้งนี้เพราะ เรา ใชหัวคิด... ใชใจสู... ใชมือทำ... เพื่อเปา

หมาย นั่นเอง 

 

 §«“¡‡ªìπ∏√√¡‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ¥’ 
¢Õß§πÀ“¥„À≠à  

‡√◊ËÕß‡≈à“®“°‚√ßæ¬“∫“≈À“¥„À≠à ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“* 

 

 

ความเปนธรรม (fairness) ความยุติธรรม (justice) หรือความเสมอภาค 

(equity) เปนแนวคิดที่ถูกนำมาใชในการจัดบริการสุขภาพอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน ความเปนธรรมในมุมมองบางคนอาจเห็นวา “ถามีผูหนึ่งผูใดไดรับสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดจากผูอื่นแลว ผูรับนั้นจะตองตอบแทนผูใหในปริมาณที่เทากัน” แตใน

มุมมองของการจัดบริการสุขภาพ โดยทั ่วไปความเปนธรรมนั ้นจะหมายถึง 

“การบริการสุขภาพที่ประชาชนซึ่งมีความจำเปนที่เทากัน พึงไดรับอยางเทา

เทียมกัน” ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื ่อใหเกิดความเปนธรรมนั ้น 

จำเปนตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพบริการ (quality) ความตรง

ประเด็น (relevance) และความคุมทุน (cost-effectiveness) ดวย การพัฒนาใน

เฉพาะดานใดดานหนึ่งจนเกิดความไมสมดุลยอมมีผลเสียตอระบบสุขภาพโดย

รวม เชน การทุมทรัพยากรไปในเทคโนโลยีที่ซับซอนของโรงพยาบาล ยอมทำให

คุณภาพในการดูแลผูปวยกลุมหนึ่งที่โรงพยาบาลดีขึ้นมาก แตขณะเดียวกันอาจ

ทำใหการเขาถึงบริการที่จำเปนของประชากร กลุมใหญมีปญหาได นอกจากนี้

การพัฒนาใหเกิดความเปนธรรมเพื ่อสุขภาพดีของประชาชน ไมควรมุ งเนน

เพียงการพัฒนาแตดานของประชาชนที่มารับบริการเทานั้น แตควรพิจารณาใน

ดานของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในระบบสุขภาพอื่นๆ ดวย ซึ่งพอจะสรุปไดดัง

ตอไปนี้  

*นพ.พณพัฒณ โตเจริญวาณิช กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ 
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1. §«“¡‡ªìπ∏√√¡„π¥â“πºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√ 
- ดำเนินการสำรวจ และจัดทำหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมแก

ประชาชนทุกคน โดยไมควรใหเรื่องรายไดหรือคาใชจายเปนอุปสรรคตอการเขา

ถึงบริการ ซึ่งภายหลังการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา

ประชาชนในอำเภอหาดใหญมีหลักประกันสุขภาพของภาครัฐเพิ่มจากราวรอย

ละ 50 ในป พ.ศ. 2540 เปนราวรอยละ 90 ในป พ.ศ. 2549 

- พัฒนาเครือขายบริการระดับปฐมภูมิ ทั้งในและนอกเขตเทศบาล ทั้งใน

และนอกเวลาราชการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการของประชาชน 

โดยเฉพาะประชาชนที่อยู หางไกลหรือตองทำงานในเวลาราชการ ปจจุบันมี

ศูนยสุขภาพชุมชน 3 แหง รอบตัวเมืองหาดใหญ ที่มีแพทยใหบริการทั้งในและ

นอกเวลาราชการ ทุกวันทำการ  

- พัฒนาระบบการสงตอ รับกลับ และตามดู ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจ

วาประชาชนที่มารับบริการ ไดรับบริการที่จำเปนที่ควรจะได  

- พัฒนาการดูแลรักษาที ่ศูนยสุขภาพชุมชนใหมีมาตรฐานเทียบเทาโรง

พยาบาล โดยจัดระบบการใหคำปรึกษาและจัดการอบรมแกเจาหนาที่ ซึ ่งใน

พื้นที่กลุมอาการเฉียบพลันที่พบบอย ไดแก โรคหวัด เจ็บคอ(43%) ปวดกลาม

เนื้อ กระดูกและขอ(14%) ปวดศีรษะเวียนศีรษะ(12%) อุบัติเหตุ สัตวกัด(6%) 

ปวดทอง ทองรวง(6%) และผื่นผิวหนัง(5%) นอกจากนี้ควรจัดทำแนวทางการ

ดูแล DM HT รวมถึงหาเครื่องไมเครื่องมือตางๆ ที่จำเปนในการดูแลโรคดังกลาว

ดวย เพราะในปจจุบันมากกวาครึ่งของผูปวยเหลานี้ไปรับบริการที่โรงพยาบาล

ศูนย หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทำใหขาดการดูแลเชิงบุคคลและขาดความ

ตอเนื่อง นำไปสูคุณภาพการดูแลที่ไมดี 

- พัฒนาการดูแลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลาง เพราะผูปวยทุกคนที่มีอาการ

เจ็บปวยยอมมีความกลัว ความกังวล หรือความคาดหวัง ดังนั้นผูปวยควรมี

สิทธิที่จะไดรับความรูในเรื่องการเจ็บปวยของตน ในเรื่องยา ตลอดจนคำแนะนำ

ตางๆ ที่เหมาะสม 

 
2. §«“¡‡ªìπ∏√√¡„π¥â“πºŸâ∑’Ë‰¡à¡“√—∫∫√‘°“√ 
    À√◊ÕºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  

- ควรมีการประสานกับทองถิ่น เพื่อคนหาผูพิการ คนปวยหนัก คนแกที ่

ขาดการดูแล เพื่อเขาไปชวยเหลือคนเหลานี ้อาจจะโดยการไปเยี่ยมบาน ฝกผู

ดูแล ติดตอกลุ มคนหรือองคกรเพื ่อชวยเหลือ ตลอดจนจัดสิทธิประโยชนที ่

สมควรจะไดรับ แมแตการสงเสริมใหมีรายไดเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- จัดระบบในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยเฉพาะนอกสถาน

บริการ เพราะยังมีประชาชนในชุมชนอีกกลุมหนึ่งที่ไมไดมาพบแพทย แตเริ ่ม

ปวยแลวหรือมีความเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งจำเปนตองไดรับการคัดกรองและได

รับคำแนะนำที่ถูกตองตอไป เชน การไปใหความรูและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในโรงงาน การใหคูปองแกกลุมเปาหมายไปตรวจคัดกรองไดที ่คลินิกหรือโรง

พยาบาลเอกชน โดยผูรับบริการรวมจาย 

- จัดระบบเฝาระวังและควบคุมโรค โดยคนที่แข็งแรงหรือไมมีพฤติกรรม

เสี่ยง ก็ไมควรปวยจากคนที่เปนโรคหรือคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เชน การควบคุม

โรคทองร วงเฉียบพลัน ไขเล ือดออก ตาแดง การจัดเขตปลอดบุหรี ่ในที ่

สาธารณะ เปนตน 
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3. §«“¡‡ªìπ∏√√¡„π¥â“πºŸâ∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ 
- ระบบควรมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ผูใหบริการที่

งานมีความเสี่ยงสูง ตองทำงานในปริมาณมาก และมีคุณภาพงานดี ก็ควรไดรับ

คาตอบแทนที่เหมาะสม ระบบคาตอบแทนแบบเงินเดือนคงไมเปนทางออก  

ที่ดีพอ 

- ควรสรางคุณคาใหกับผู ที ่ทำงานในระบบบริการ โดยเฉพาะพยาบาล

ชุมชน เจาหนาที่สถานีอนามัย หรือแมแตอาสาสมัครสาธารณสุข วาตนเองมี

ความสำคัญในระบบเพียงไรและอยางไร ซึ่งผูบริหารระดับสูงควรไดรับรูและเ 

ห็นความสำคัญ 

- ผูมีอำนาจในกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ควรมีนโยบายสนับสนุน

การฝกอบรมและกระจายทรัพยากรตางๆ อยางพอเพียง โดยเฉพาะงบประมาณ

และบุคลากรในสถานบริการระดับปฐมภูมิที่หางไกล 

 

4. §«“¡‡ªìπ∏√√¡„π¥â“πºŸâ∑’Ë„Àâß∫ª√–¡“≥ 
- การประชุมวางแผนการใชงบประมาณอยางเหมาะสม โดยเลือกพัฒนา

ประเด็นสุขภาพที่สำคัญ และคำนึงถึงความคุมทุนดวย เชน การคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก คงมีประโยชนกวาการคัดกรองมะเร็งปอด แมจะพบมากทั้งคู แต

การคัดกรองมะเร็งเตานมมีวิธีที่ทราบแลววาด ี 

- ลดความเหลื่อมล้ำระหวางสิทธิการรักษา โดยมีการคัดเลือกบัญชียาที่

จำเปนตองใช ซึ ่งบัญชียาที่ดี คือ บัญชียาที่เมื ่อแพทยหรือเจาหนาที ่ปวยก็

สามารถใชยาไดเชนเดียวกับที่จายใหผู ปวย และเมื่อผู ปวยจำเปนตองใชยา

ราคาแพงก็สามารถมีสิทธิใชอยางเทาเทียมกัน โดยอาจมีขอบงชี้วาจำเปนตอง

ใชเพราะเหตุใด 

- ควรจัดการสนับสนุนการดูแลตนเองของภาคประชาชน การศึกษาในพื้นที่

พบวาสัดสวนในการใชการดูแลตนเองเทียบกับการไปสถานบริการเปนสัดสวน

ราว 2 : 3 ซึ่งถือวาต่ำกวาในตางประเทศที่มีสัดสวนอยางนอย 2 : 1 เชน ราว 

70% ของผูปวยหวัด ยังไปใชบริการที่สถานบริการ การลดระดับไขมันในเลือด

ควรเนนการปรับพฤติกรรมกอนที่จะเริ่มใชยาลดไขมัน 

- ควรมี co-payment ที่เหมาะสม โดยคนรวยอาจจายมากคนจนจายนอย

กวา แตไมควรสูงจนเปนอุปสรรคตอการใชบริการ ทั ้งนี ้น าจะกระตุ นให

ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้น ไมใชบริการอยางฟุมเฟอย 

- การจัดหางบประมาณ ควรใชหลักการผอนถายทรัพยากรจากคนรวยไปสู

คนจน แตควรปรับปรุงระบบการเก็บภาษีใหเทาเทียม การเก็บภาษีบาป เชน 

เหลา บุหรี่ ก็ถือวาเปนธรรม เพราะสุดทายบุคคลเหลานี้ก็จะเจ็บปวยและตอง

มาใชทรัพยากรของสวนรวม  

- การกระตุนใหชุมชนตางๆ มีความรูสึกวา สุขภาพเปนเรื ่องของเขาเอง 

ทำใหเกิดกิจกรรมสุขภาพตางๆ ตามมา เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ ชมรม

ออกกำลังกาย ไปจนถึงการรวมลงขันกับภาครัฐในกิจกรรมตางๆ 
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การสรางความเขมแข็งของภาคีชุมชนเพื่อพัฒนาใหเกิด “พลัง” ตองเนนที่

การมีสวนรวมของประชาชน และการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการเรียนรูและ

พัฒนาไปสูการพึ่งตนเองของชุมชน การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีชุมชน

ตองอาศัยการจัดการ ใหช ุมชนมีความเปนองคกรคือ มีเปาหมาย มี

กระบวนการดำเนินงาน ที่อยูในแนวทางการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง 

ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางพลังภาคีชุมชนมีดังนี ้ 

1. พลังภาคีชุมชนเปนกลไก (กำลัง) และเครื่องมือที่จะนำการพัฒนาชุมชน

ไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 

2. พลังภาคีชุมชนเกิดจากการรวมตัว โดยมีการจัดการที่ดี คือมีการจัดการ

ใหเกิดภาคี และการทำงานรวมกันเปนภาคี โดยภาคีความเขาใจถองแท ทั้ง 

เจตนารมณ อุดมการณ เปาหมาย และหลักการ-วิถีการพัฒนา 

3. การพัฒนาใหเกิดพลังภาคีชุมชน ตองเขาใจธรรมชาติของชุมชนและการ

พัฒนาชุมชน ที่วา  

- ชุมชนมีรากฐาน มีแกน โดยเฉพาะดานเชื้อชาติ เครือญาติ ระบบ 

 วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู (สำนึกรักบานเกิด จิตสาธารณะ  

 จิตสำนึกในความรูรับผิดชอบ ภาคภูมิใจตอบทบาทที่ไดรับ “บำบัด 

 ทุกข-บำรุงสุข” )  

- การพัฒนาพลังภาคีชุมชน ตองการเวลา และการบมเพาะ อดทน เชื่อมั่น 

 ทั้งเปาหมาย วิธีการพัฒนา และความสำเร็จ  

- เปาหมายการพัฒนาชุมชน คือการไปใหถึงความสุข การกินดีอยูดี และ 

 การพึ่งพาตัวเองได 

 

æ—≤π“æ≈—ß¿“§’™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π  
กระบวนการพัฒนาพลังภาคีชุมชนที่สำคัญนอกจากการเริ ่มตนดวยการ

พัฒนาใหเกิดเครือขายหรือภาคี ภายใตแนวคิดการทำงานอยางมีสวนรวมแลว 

จากการถอดบทเรียนการพัฒนาที่เกิดขึ ้นในพื้นที่พบวา การพัฒนาพลังภาคี

ชุมชนในการเคลื่อนขบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน หรือที่ชุมชนมักใชคำเรียก 

“สุขภาวะชุมชน” นั้น ยังตองอาศัยกลไกสำคัญอีก 2 สวน คือ การสรางการ

เรียนรู และการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสองกลไกนี้จำเปนตองไดรับ

การออกแบบใหสอดแทรกเขาไปในทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งเบื้อง

ตนสรุปไดวา การพัฒนาใหเกิดพลังภาคีชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะของ

ชุมชนมีขั้นตอนสำคัญๆ ดังนี้ 
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การทำความรูจักและทำความเขาใจทุนของชุมชน ซึ่ง “ทุน และทุกข” 

ในที่นี ้ “ทุน” หมายถึง “ทุนที่เปนทรัพยากร” “ทุนบุคลากร” “ทุนทางสังคม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมที่ชุมชนยึดถือ” ขณะที่ “ทุกข” หมายถึงภาวะ

คุกคาม หรือความเสี่ยง ตลอดจนปญหาที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู 

กระบวนการทำความเขาใจ “ทุนและทุกข” ของชุมชนนี้เปนจำเปนตอง

เปนกระบวนการที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน ภายใตฐาน

ขอมลูท่ีดี คือ เปนขอมลูท่ีถกูตอง แมนยำ ทันสมัย สอดคลองกับความตองการใช 

ทั้งนี้เปาหมายของขั้นตอนนี้ นอกจากจะมุงสื่อสารขอมูลชุมชนแลว การ

พัฒนาในขั้นตอนนี้ตองการสรางและพัฒนาพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ชุมชนที่สำคัญก็คือ “พลังใจ” และ “แรงบันดาลใจ” ทำใหเกิดจิตสำนึกในการ

แกไข หรือพัฒนาทองถิ่น หรือที่เรียก “จิตสาธารณะ” ในทางปฏิบัติอาจใชการ

สงเสริมกระบวนการประชาคม หรือเวทีประชาคม ดวยการหยิบยกประเด็นที่

ชุมชนสนใจ มาเปนเครื่องมือในการรวมคน และกาวเขาสูกระบวนการสรางแนว

รวมการพัฒนาตอไป  

“ ใหความรู บอยๆ พูดบอยๆ ใหความรู ที ่เขาอยากได ตองใหเขามี

จิตสำนึก ตองใชเวลานาน ทำเปนตัวอยาง พูดสักพักเขาก็จะเชื ่อ 

เพราะวาเราไมไดเอาอะไรจากเขา มันไดคุณเองไดผลแกตัวเอง ผล

ประโยชนที่ไดรับผลักไปหาเขา” (นาลัภย หนูประดิษฐ ผูใหญใจดีแหง

บานคลองหวะ) 
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เปนขั ้นของการแสวงหาแนวรวมเพื ่อพัฒนา เปนกระบวนการสราง

บรรยากาศการทำงานใหเกิดเครือขายปฏิบัติการของภาคีเพื่อสรางพลังภาคี

ชุมชน ซึ่งในที่นี้พบวา การพัฒนางานในชุมชนสามรถจำแนกสมาชิกชุมชนออก

เปน 3 กลุม ประกอบดวย  

1. ภาคีสวนนำหรือกลุมแกนนำ ซึ่งนักวิชาการบางทานเรียกภาคีกลุมนี้วา

เปน “นักจัดการชุมชน” ซึ่งถือเปนคำเรียกที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่ในการ

สรางพลังภาคีเครือขาย 

2. ภาคีสวนปฏิบัติการ ภาคีกลุมนี้ในชุมชนมักมีจำนวนมาก และเปนภาคีที่

จะตองเปนกำลังขับเคลื่อนหลักรวมทั้งการเปนสวนหลักที่จะไดรับผลจากการ

พัฒนาที่เกิดขึ้น 

3. ภาคีสวนสนับสนุน ภาคีกลุมนี้เทาที่พบจะทำหนาที่สนับสนุนปจจัยการ

พัฒนาสองสวนคือ งบประมาณ และวิชาการและชุดความรูที่จำเปนสำหรับการ

ดำเนินงาน ดังนั้นสวนใหญภาคีสวนสนับสนุนนี้มักจะหมายถึงหนวยงานหรือ

องคกรตางๆ ที่ตั้งอยูในชุมชน อาทิสถานีอนามัย โรงเรียน เปนตน 

การพัฒนาที ่ภาคีภาคสวนตางๆ ใหมีส วนรวมอยางแทจร ิงควรเปน

กระบวนการพัฒนาที่ภาคีแตละภาคสวนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ซึ่งการ

จำแนกบทบาทของภาคีเครือขายในเชิงปฏิบัติการจะสามารถชวยใหแตละภาค

สวนปฏิบัติการดำเนินงานอยางมีประสิธิภาพ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการ ตามที่กลาวในเบื้องตนแลววา การปฏิบัติการเพื่อ

การสรางพลังภาคีชุมชนมีกลไกสำคัญอยูสองสวนคือ การสรางการเรียนรู และ

การบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้จะขยายความในรายละเอียดของ

กลไกทั้งสองสวนดังนี้ 

การสรางการเรียนรูเพื่อการสรางพลัง ตองเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

เปนการเรียนรูที่สามารถนำความรูที่ไปไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ เหมาะสม

สอดคลองกับการวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน ขบวนการนี้เปนการสรางใหเกิด 

“พลังภูมิปญญา” ทำใหเกิดการเชื่อมตอ ทักษะ องคความรู และประสบการณ

ใหมๆ นำไปสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรู และเปนชุมชนที่มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทั้งนี้ในทางปฏิบัติการสรางการเรียนรูนี้อาจดำเนินการผานกระบวนการสรุปบท

เรียนรวมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการศึกษาดูงานในแหลง

เรียนรู ตางๆ ทั ้งในและนอกชุมชน ทั้งนี ้พลังที ่เกิดจากการเรียนรู นี ้จะเอื ้อให

กระบวนการทำงานของชุมชนเปนการทำงานภายใตความเขาใจรวมกัน เกิด

กระบวนการสรางวิสัยทัศนและการแลกเปลี ่ยนประสบการณ การวิเคราะห

ปญหา และโอกาสอยางรอบดาน รวมทั้งการกำหนดแนวทาง วิธีการ แผนงาน

ในการแกไขปญหา หรือการพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ สรางสรรค และยั่งยืน 

 

“ผมมีที่เรียนรูใตรมไม มีเกาอี้ 10 กวาตัว ใครมาก็วางเกาอี้รับแขกใต

ตนไม สวนใหญนักเรียนจะมา ผมสอนนักเรียน เรื ่อง “บานทรงไทย

ปนหยา” และชี้ใหดู บานตัวเอง ซึ่งมี อายุ 70 กวา ป ชี้ใหเด็กรูจักไม

ระแนง เชิงชาย หนาจั่ว เพดาน ฟาก กลอน สอนวิชากรีดยาง สาธิตทำ

ยางแผนใหดูเลย ออกมา 2 แผน การทำปุยหมักชีวภาพ ชี้ใหดูแปลงผัก

ตรงขางบาน การเรียนรูที่ดีตองพาใหเห็นของจริง – ใหคนอื่นมาคุยให

ฟง-ทำตัวเปนตัวอยางที่ดี...” (นาลัภย หนูประดิษฐ ผูใหญใจดีแหงบาน

คลองหวะ) 

 

การบริหารจัดการเพื่อการสรางพลังภาคีเครือขาย เทาที ่พบมีหัวใจ

สำคัญอยู ที ่การบริหารจัดการใหเกิดการ “รวมคิด” “รวมทำ” “รวมรับผล

ประโยชน” ทั้งนี้คุณลักษณะของการจัดการที่ดีตอการสรางพลังของเครือขาย

นอกจากจะเปนการจัดการที่โปรงใส เปนธรรม เปนการจัดการทุนในชุมชนเพื่อ

ขับเคลื ่อนการทำงานของภาคีเครือขายไปสู เปาหมายการทำงานแลว การ

จัดการยังตองสรางใหเกิดบรรยากาศการทำงานที่มีสวนรวมและการเรียนรูของ

ทุกฝาย ทั้งนี้พบวาการจัดการเครือขายที่ดีจะกอใหเกิดพลัง “พลังความคิด” 

จากนั้นจะนำไปสู “พลังอุดมการณ” ซึ่งจะแปรไปเปน “กำลัง” ขับเคลื่อนการ

พัฒนา จนทายที่สุดการจัดการที่ดีจะกอใหเกิด “พลังของความปติยินดี” ซึ่งจะ

เปนแรงสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานเครือขายชุมชนตอไป ในทางปฏิบัติ 

การจัดการที่ดีจะกอใหเกิดเงื่อนไขที่หนุนเสริมการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 

1. มีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอความเปนประชาสังคม อันประกอบดวย

การมีกลุม องคกร จำนวนคน สถานที่ การพบปะ ประเด็นพูดคุย ความใกล

ชิดและการสื่อสาร วาทั้งหมดนี้มีมากนอยเพียงไร 

2. เกิดกระบวนการตัดสินใจและการเรียนรูของชุมชนอยางมีสวนรวม  

ตอเนื่อง 

3. เกิดผู นำ ซึ ่งสามารถเปนการนำการพัฒนาตามสมรรถนะในแตละ

ดานกระจายตัวอยูในสวนตางๆ ของชุมชน  



ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทุนทางสังคม/วัฒนธรรม 
ทุนมนุษย 
ทุนทางปญญา 

ศึกษาตนทุนมูลฐาน 
ของชุมชน 

เคลื่อนเครือขาย
ปฏิบัติการ  

สรางพลังชุมชน 

กระบวนการสรางการเรียนรู 
กระบวนการ 

สรางพลังชุมชน 

ภาคีชุมชน 
ภาคปฏิบัติการ 

ภาคีภาคจัดการชุมชน 
หรือภาคีสวนนำ 

ภาคีชุมชน 
ภาคสนับสนุน 

การจัดการชุมชน 

การพึ่งตนเองของ
ชุมชน 

ความเปนอิสระในการจัดการชีวิต
ของชุมชนและสมาชิกในชุมชน 

ความมั่นคงในชีวิต 

ความเปนสุขของสมาชิกในชุมชน 
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4. ระบบความสัมพันธระหวางองคกรตางๆ ในชุมชน เปนไปในทางที่จะ

เสริมพลังการพัฒนา 

5. มีระบบการบริหารจัดการและกฎระเบียบ ที ่เอื ้ออำนวยและเปน

ปญหาอุปสรรคในการทำงาน การบริหารบุคคล กลุม โครงการ การบัญชี 

การเงิน การตรวจสอบ การบันทึกการประชุม การวางแผนแบบมีสวนรวม 

ลวนเปนเรื ่องที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม ภายใตสภาวะความรู ความสามารถ

ของชุมชนประยุกตเขากับหลักวิชาการสากล 

6. มีกลไกในการเฝาระวังและจัดการกับความขัดแยง ทั ้งภายในและ

ภายนอกชุมชน มีกระบวนการทั้งแบบดั้งเดิม โดยใชวัฒนธรรมชุมชนและ

สันติวิธีอยางไรบาง จึงทำใหลดความขัดแยงและหันมาเสริมสรางความเขม

แข็งแกชุมชนรวมกัน 

 

¿“æ· ¥ß¢∫«π°“√æ—≤π“æ≈—ß¿“§’™ÿ¡™π 
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∑”Õ¬à“ß‰√„Àâ™“«∫â“πÕ¬Ÿà¥’¡’ ÿ¢  
∂Õ¥§«“¡§‘¥ª√“™≠å™“«∫â“π ≈—¿¬å ÀπŸª√–¥‘…∞å 

ºŸâ„À≠à„®¥’·Ààß∫â“π§≈ÕßÀ«– 

 

 

 

สิ ่งที ่บอกวา คนอยูดีมีสุข หรือไมดูจาก คนในชุมชนนั้นมีการออม ดังที ่

กลาวกันวา “มีเงินใช ออมเปนทุน หมุนใหกูเชิดชูเศรษฐกิจชุบชีวิตชุมชน” ไม

ฟุงเฟอ หรือโออาจนเกินพอดี คนบริโภคสิ่งที่เปนประโยชน ไมดื่มกินสารพิษจน

มากเกินไป ออกกำลังกายตามวิชาสุขศึกษาเบื้องตน มีจิตสำนึกในการดูแล

สุขภาพ มีความคิดในการบริหารจัดการ คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน ให

สอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชน มีการรวมกลุม รวมมือกันในทุกเรื่อง และทุก

ภาคสวน ถาทำไดชีวิตจะยืนยาว ชุมชนมีความเขมแข็งอยางทั่วถึง 

 

®“°ª√– ∫°“√≥å‰¥â¢âÕ§‘¥°“√æ—≤π“„Àâ™“«∫â“πÕ¬Ÿà¥’¡’ ÿ¢ 
1. µâÕß √â“ß„Àâ§π¡’®‘µ ”π÷° 

โดย ใหความรูบอยๆ พูดบอยๆ ใหความรูที ่เขาอยากได ตองใหเขามี

จิตสำนึก ตองใช เวลานาน ทำเปนตัวอยาง พูดสักพักเขาก็จะเชื่อ เพราะวาเรา

ไมไดเอาอะไรจากเขา มันไดคุณเองไดผลแกตัวเอง ผลประโยชนที่ไดรับผลักไป

หาเขา อยาฝากเพื่อน สุขภาพเองฝากเพื่อนไมได อยาคิดวาหมอมาก หมอทัน

สมัยเปนอะไรไปหาหมอก็ได เอดสหมอยังหาวิธีปองกันไมไดเลย และถาคิดได

ปองกันไดเกิดโรคใหมทันที ธรรมชาติมันเปนอยางนี้ เตือนสติ ออกกำลังกายได

กับคุณไมใชไดกับผม วิธีทำใหยั่งยืนตองออกกำลังกันเปนกลุม แนะนำใหรวม

กลุมพวกที่เดินก็เดินกันไป ขาดอุปกรณก็สรรคหาให  

บานผมจึงเปนแหลงใหความรู ผมจะมีปายติดไวท่ีริมบานวา “จุดถายทอด

ความรูเร่ืองไรนาสวนผสม หมู 5 ตำบลคอหงส” 

“ขออภัยที่มาหาไมพบ มิไดหลบไปซุมอยูมุมไหน เพราะมีเหตุจำเปนจึง

ตองไป คอยมาใหมอีกครั้งมีหวังเจอ” คนอานแลวสบายใจ  

ผมมี “ที่เรียนรูใตรมไม” มีเกาอี้ 10 กวาตัว ใครมาก็วางเกาอี้ รับแขก

ใตตนไม สวนใหญนักเรียนจะมา ผมสอนนักเรียน เรื่อง “บานทรงไทย

ปนหยา” และชี้ใหดู บานตัวเอง ซึ่งมี อายุ 70 กวา ป ชี้ใหเด็กรูจักไม

ระแนง เชิงชาย หนาจั่ว เพดาน ฟาก กลอน สอนวิชากรีดยาง สาธิตทำ

ยางแผนใหดูเลย ออกมา 2 แผน การทำปุยหมักชีวภาพ ชี้ใหดูแปลงผัก

ตรงขางบาน 

 พาใหเห็นของจริง อสม.ไป รพ. เพื ่อใหคุณฉลาดขึ้น มีศักดิ ์ศรีใหเขา

ยอมรับ เชน เห็นผูปวยเมาแลวขับรถก็จะเปนอยางผม หรือไปดูผูปวยโรคความ

ดันสูงก็เลาวาถาไมออกกำลังกายก็จะเปนอยางผม  

 ใหคนอื่นมาคุยใหฟง ผมชอบฟงเพื่อน เพราะไดรูปแบบ ไดลีลา สำเนียง 

ถาเราอานเองไมรู หนาไหนที่เราเจอ แตเพื่อนอานมาหมดแลวและเลือกที่ดีๆ

มาบอก  
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2. ∑”®“°‡√◊ËÕß‡≈Á°‰ªÀ“‡√◊ËÕß„À≠à 

อยาทำอยางไทยทำแลวลมทุกที ดังคำกลาวที่วา “ทำแบบไทยทำจากใหญ

ไปหาเล็ก ทำแบบเจกทำจากเล็กไปหาใหญ” คือจะดำเนินกิจการอะไรก็ตาม 

ตองเริ่มจากเล็กๆ นอยคอยๆ พัฒนาแบบคอยเปนคอยไป จนไปสูความสำเร็จ 

คนจีนทำงานครบ 4 ห คือ เริ่มจากหิ้วขาย เมื่อขายไดดีเปลี่ยนเปนหาบ พอทำ

มาคาขึ้นก็เชาหองขายเปนทางการและขยายสูหาง 

3. ∫Õ° ‘Ëß∑’Ë·°â∑ÿ°¢å‰¥â®√‘ß 

ดังพระพุทธเจาตรัสวา “อยาสรางทุกข” เมื่อไมมีทุกขสุขก็จะตามมา เชน 

เราตองดูวาในชุมชนทุกขอะไร เชน ลูกจะเขาโรงเรียนตองใชเงินครึ่งพัน หนึ่ง

พัน หาไมไดตองกู ถาพึ่งภาครัฐชา แกไขไมได เราจัดการกันเองสิ่งเล็กนอยๆ 

โดยการออม ทำกองทุน แกไดจริงกูกันเอง เงินหมุนเวียนกันเอง เอากำไรกันเอง

แมวาจะนอยแตไดปนผลเอง ทำใหภูมิใจ แตใหรัฐทำใหก็แกปญหาไมได เพราะ

ไมเดือดรอนเรื่องนั้น  

วาไปตามเรื่องจริง คือ ตองปฏิบัติจริง เราพูดตามเรื ่องที ่ทำไมใชตาม

ตำรา เรื่องที่ปฏิบัติจริง ออมทุกวัน ไมสูบบุหรี่ เจียดเวลาออกกำลังกาย ที่เห็น

มานักวิชาการคุยจังแลวพอแยกเขาก็เลิก แตถาผมคุยเขาทำเลย เพราะผมเอา

เรื่องที่ปฏิบัติจริงมาพูด 

4. µâÕß‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’ 

เปนพี่ชายคนโต จึงตองเปนตัวอยางใหนอง เพราะถาไปหาแฟนเดี๋ยวนอง

ตาม ประกอบกับพอสอนดี สิ่งที่หามเด็ดขาด คือ 1. สุรา 2. ยาเสพติด ไมสูบ

บุหรี่ ไมดื่มเหลา ออมทุกวัน ตองรับผิดชอบตัวเองและคนขางเคียง รับผิดชอบ

รวมกันในครอบครัว เหลือจากนั ้นตองชวยสังคม จึงไมปลอยเวลาใหไร 

ประโยชน ที่บานเขียนปายไววา“ไมซื้ออะไรนอกจากไขมดแดง” เพราะไมตอน

รับคนที่มาขายของนอกจากไขมดแดงเพราะหายาก  

 

เราตองทำดวยเขาจึงจะทำ ไมยึดติดกับหนาที่เปนลูกนองก็ไดเปนหัวหนา

ก็ได บางคนถาไมเปนหัวหนาแลวไมทำ การรวมยากลำบากดวยกันสรางความ

เขาใจและเห็นอกเห็นใจกัน 

5. µâÕß∑”µàÕ‡π◊ËÕß 

ไมจับๆวางๆ ราชการสอนใหชาวบานเสีย ไมมีงบไมทำ  

โดยสรุป วิธีปฎิบัติตัว ตองคอยเปนคอยไป สุดทายขอฝากคำกลอนที่จำมา

จากวัด วา 

   ทีละนอยคอยเดินไปตามขั้น  จะถึงชั้นเทียมเทานกเขาเหิร 

   ทีละขีดวินาทีที่เข็มเดิน   จะสูงเกินถึงกันพุทธัญดร  

  การกออิฐติดแนนแผนละครั้ง  คงมีหวังเทาเทียมเหลี่ยมสิงขร  

  ที่ละหยดวารินเซาะดินดอน  เปนสาครใหญเวิ้งวางครัน 
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“บานหนองผือ” ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

กอตั้งประมาณป พ.ศ. 2460 โดยอพยพมาจากถิ่นตางๆหลายกลุม สาเหตุที่ตั้ง

ชื่อวาบานหนองผือ เนื่องจากสมัยกอนสภาพพื้นที่หมูบาน  มีสภาพเปนปาไผ

และมีหนองน้ำขนาดใหญ รอบๆ หนองน้ำจะเต็มไปดวยตนผือจึงตั้งชื่อตามนั้น  

ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุมขนาดใหญติดกับลำน้ำชี การปกครองเปน

หมูบานที่อยูอยางฉันทพี่นองและชวยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด  ตอมาในป พ.ศ. 

2537 ไดแยกบานหนองผือ เปน 2 หมูบาน คือ หมูที่ 1 และ หมูที่ 10  

ในอดีตชาวบานหนองผือมีการทำนาขาว ปลูกผัก โดยอาศัยแหลงน้ำจาก

ธรรมชาติ เพื ่อใชในการเพาะปลูก ทำกันไวกินในครัวเรือน และทำไดตาม

ฤดูกาลเทานั้นคือปละ 1 ครั้ง การทำนามี 2 อยางคือ ทำนาดำและนาหวาน 

การทำการเกษตรในอดีตไมมีการแขงขัน  คนในสมัยนั้นอยูกันอยางพี่นองชวย

เหลือจุนเจือกัน  ดิน ปา และทรัพยากรตามธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ

มาก ทำใหชาวบานมีความเปนอยูที่มีความสุข มีบางปที่มีฝนตกชุกมากก็ทำให

เกิดน้ำทวม ถาฝนนอยก็เกิดภัยแลง การทำการเกษตรตองรอน้ำฝนอยางเดียว 

การแกไขปญหาที่ผานมาในกรณีน้ำทวม มีคน “ยายบานหนี” และการแกไข

ปญหาแลง มีการขุดบอน้ำไวตามหัวไรปลายนาเพื่อเก็บกักน้ำไวใชในการปลูก

ขาวปลูกผักและเลี้ยงปลาไวเปนอาหาร 

ปจจุบันบานหนองผือ มีคลองชลประทานสงน้ำตลอดป ดวยเหตุนี้ประชากร

เกือบทุกครัวเรือนจึงมีการประกอบอาชีพทำนาเปนอาชีพหลัก โดยมีการทำนา 

2-3 ครั้งในรอบ 1 ป ไดแก การทำนาปรังในชวงฤดูแลง และการทำนาปในชวง

ฤดูฝน หมุนเวียนกันไป จึงกลาวไดวาอาชีพทำนาเปนอาชีพที่ทำรายไดหลักให

กับครอบครัว โดยขายขาวไดปละประมาณ 10,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูก

ผักซึ่งทำรายไดเปนอันดับรองลงมา โดยในบานหนองผือมีผูประกอบอาชีพปลูก

ผักอยูถึงประมาณ 70 กวาครัวเรือนจากทั้งหมด 235 ครัวเรือน ปริมาณการสง

ออกผักจากบานหนองผือทั ้ง 2 หมู บ าน เฉลี ่ยประมาณวันละ 800-1,000 

กิโลกรัม โดยปลูกเฉลี่ยครอบครัวละ 2 งาน - 3 ไร  

จากระบบการผลิตดังกลาวทำใหเกษตรกรตองลงทุนในการผลิตมาก ไมวา

จะเปนปุยเคมี  สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช และ การเก็บ

เกี่ยวที่ตองใชเครื่องจักรทุนแรง เชน เครื่องเกี่ยวขาว ทำใหตนทุนการผลิตสูง

และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ราคาผลผลิตไมแนนอน มีการ

ใชสารเคมีของเกษตรกรเพิ ่มปริมาณขึ ้น สงผลกระทบตอสุขภาพและสิ ่ง

แวดลอมอยางรุนแรง ซึ่งจากขอมูลการตรวจสารพิษในเม็ดเลือด (6 หมูบาน) 

ของสถานีอนามัยบานหนองผือ เมื่อป 2545 พบวามีผูที่มีสารพิษในเม็ดเลือด 

จำนวน 200 คน  มีชาวบานหนองผือ 

เจ็บปวยจากการใชสารเคมี เชน มีอาการแพยา เปนผื่นคันตามตัว ระคาย

เคืองผิวหนัง/ตา มีการบวมและอักเสบ  นอกจากนี้ มีสารเคมีที่เกิดจากการใช

ยาฆาหอยเชอรี่ มีการสะสมในน้ำ ในดิน ทำใหเกิดโรครุนแรง เชน เมื่อเทาเปน
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แผลจากการเหยียบเปลือกหอยเชอรี่ เมื่อลงน้ำทำใหแผลเปอย อักเสบเรื้อรัง 

บางคนลงนาไปโดยไมรูวาเพื่อนบานเพิ่งใชยาในนาขาว จึงไมไดปองกัน ก็จะมี

อาการแพยาอยางเห็นไดชัด คือ อาการเวียนหัว หายใจไมสะดวก อาเจียน 

นอกจากนี้จากการสังเกตพบวา สภาพแวดลอมตามหวยหนองคลองบึงถูก

ทำลาย เชน ปู ปลา หอย กบ เขียด ฯลฯ ตายและสูญพันธุ “เวลาเขียดตกลง

จากคันนา ลงน้ำชักตายทันที ปลาไหลในรูที่อยูตามคันนา ก็พุงออกจากรูมา

ตายทันทีอีกเหมือนกัน” ถาพื้นที่ที่มีกบเขียดตายใหม ๆ ชาวบานสวนใหญจะ

เขาใจเบื้องตนวา เพิ่งมีการใชยาใหม ๆ และยิ่งไปกวานั้น เมื่อใชยาฆาหอยแลว

ประมาณ 2-3 วันชาวนาจะเอาน้ำดีจากคลองสงน้ำของชลประทานมาชะลางน้ำ

ที่ใชยาระบายลงในคลองระบายน้ำทิ้งเพื่อใหปริมาณสารพิษเจือจางลง  ซึ่งน้ำ

ดังกลาวจะไหลลงสูหนองน้ำธรรมชาติ และระบายลงสูลำน้ำชีอีกทอดหนึ่ง 

จากสถานการณความรุนแรงดังกลาว  มีแกนนำชุมชน ทั ้งผู ใหญบาน 

ประธาน อสม. กรรมการหมูบาน ประธานกลุมแมบาน และสมาชิก อบต. ได

ตระหนักถึงปญหาดังกลาว และไดพูดคุยกันวา “เห็ดจั๋งไดดี” อยากจะแกวิกฤติ

นี้ ในเวลาประจวบเหมาะกับที่พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (อ.ชูพักตร และคุณ

พนา) ไดเขามาชวน “โสเหล” (ตั้งวงพูดคุย) และพัฒนาขึ้นเปนโครงการวิจัย 

“กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาวและ

ผักที่ใชสารเคมีสูการผลิตแบบเกษตรอินทรีย บานหนองผือ ตำบล

หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” 

มีการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหชุมชนเขาใจแลว ก็เริ่มกระบวนการเก็บ

ขอมูล โดยเริ่มตั้งแตการกำหนดประเด็นที่จะเก็บ ไดแก เรื ่องประวัติหมูบาน 

เรื่องขาว (การปลูกในอดีต พิธีกรรม) เรื่องผัก (การปลูก/การเก็บในอดีต ผักที่

หายไป ผักที ่เปนยาพรอมสรรพคุณ) และแบงงานกันไปตามความถนัดและ

ความสมัครใจของแตละคน จากนั้น ก็แยกยายกันไปสัมภาษณคนที่ทำมากอน 

ซึ่งมักจะรูกันเองอยูแลววาใครทำอะไร เกงเรื่องไหนในหมูบาน ควบคูไปกับการ

ใชเวทีในการเก็บขอมูล  ขอมูลทั้งหลายที่ไดก็จะถูกนำเขาสูเวที “โสเหล” แลก

เปลี่ยนเติมเต็มกับชาวบาน พรอมกับวิเคราะหและหาแนวทางคืนสูอดีต ซึ่งก็

พบวา “การทำเกษตรอินทรีย” เปนทางเลือกที่นาจะเหมาะที่สุด จึงไดไปศึกษา

ดูงาน ดานเกษตรธรรมชาติ  กลับมาทดลองทำในไรของตนเองสวนหนึ่งเพื่อ

ใหเปนตัวอยางแกชาวบาน ในการคอยๆ ปรับ พรอมกับบันทึกขอมูลการลงทุน

และเปรียบเทียบผลผลิตใหชาวบานไดรูไดเห็น  

จากความพยายาม มีชาวบานที ่เริ ่มปรับเปลี ่ยนสู เกษตรปลอดสารเคมี

ประมาณ 70 ครัวเรือน จากทั้งหมด 200 ครัวเรือน เกิดการรวมกลุมกันทำน้ำ

หมักชีวภาพ และโรงปุยชีวภาพ จนยอดขายปุยเคมีและสารฆาแมลงในหมูบาน

ลดลง กลายเปนแหลงเรียนรูของหมูบานขางเคียงและคนภายนอก ทั้ง อบต. 

ก็ไดบรรจุการพัฒนาโรงปุ ยชีวภาพไวในแผน และสนับสนุนการศึกษาดูงาน 

สวนทางโรงเรียนก็เริ่มนำไปขยายผลสูเด็ก โดยการพัฒนาเปนหลักสูตรเกษตร

อินทรีย  

ระหวางการขับเคลื่อนงานวิจัยในระยะทดลอง เปนจังหวะอันดีที่ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ในการจัดตั้ง “โรงเรียนเกษตรอินทรีย” ในบาน

หนองผือ ดวยศักยภาพของชุมชนและทีมวิจัยที ่สามารถเปนวิทยากรไดจาก

ความมั่นใจในขอมูลที่ผานการลงมือทดลองปฏิบัติดวยตนเอง  
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คำตอบที่ไดคือ “แรงระเบิดจากภายใน” เพราะถามี “ใจ” อยากจะทำแลวก็

สามารถเคลื่อนได ไมวาจะลำบากเพียงไร ซึ่งแรงระเบิดที่วานี้ก็เกิดจาก การ

มองเห็นประโยชนและโทษของการใชสารเคมี ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น กับความ

ทาทายของปญหา ประกอบกับความรวมมือจากภาคีตางๆทั้งชาวบาน ผูนำ

ชุมชน ขาราชการ  ผูมีความรูในพื้นที่ เด็กและเยาวชน ซึ่งทุกฝายมีบทบาท

หนาที่ ที่แตกตางแตอยูภายใตเปาหมายและอุดมการณเดียวกัน 

·π«∑“ß„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°“√º≈‘µ Ÿà·∫∫‡°…µ√Õ‘π∑√’¬å  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È §◊Õ  
1. คนหาชุมชน ศึกษาอดีต “รูเขารูเรา” จดบันทึก และ “ใสใจ”  

2. ใหความรู แตไมบังคับ ใหทำตามความสมัครใจ  

3. เขาใจคน 3 กลุม คือ ชวนแลวทำเลย รอดูทาที และไมเอาเลย 

 เพื่อจะไดรูวาควรทำงานกับกลุมใดกอน 

4. ทำจริงจังและตอเนื่อง  

5. ทำใหเห็นเปนตัวอยาง  

6. รูจักรอเวลาและจังหวะที่ชาวบานพรอม  

การสรางของการกระบวนการเรียนรู  การแสวงหาเครือขาย การพัฒนา

ระบบการแบงปน เกื้อกูล และความพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต 

ตลอดจนการ สรางคนรุนใหม มาสืบทอดเจตนารมย จะเห็นสิ่งดีๆนี้ไดจากบาน

หนองผือ 

 

 

 √ÿª°√–∫«π°“√æ—≤π“¢Õß∫â“πÀπÕßº◊Õ  
- ป พ.ศ. 2540 ไดเปนพื้นที่ตำบลนำรองประชาคม โดยใชกระบวนการ

แบบมีสวนรวมของชุมชน มีการรวมคิด รวมวางแผน รวมแกปญหาของ

ชุมชน  

- ป พ.ศ.2541 มีการรวมกลุมสตรีแมบาน จัดตั้งโรงสีขาวของกลุมแม

บาน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเกษตรจังหวัดจำนวน 200,000 

บาท มีการทำขาวกลองเพื่อสุขภาพ และพัฒนาโรงสีอยางตอเนื่องจนเปน

โรงสีขาวระดับตำบล  

- ป พ.ศ. 2545 ไดมีการรวมกลุมจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อสุขภาพ รักษาสิ่ง

แวดลอมในชุมชน ลดปริมาณขยะ มีการนำขยะมา Recycle โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากงานสาธารณสุขมูลฐานจำนวน 30,000 บาท มี

การดำเนินการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 50,000 บาท 

รวมรณรงคปองกันโรคฉี่หน ู(leptospirosis) ใหรูจักการปองกันโรคและ

ใชภูมิปญญาแกไขปญหา ไดแก สกีไถนา และ รองเทาไหมโปลี ชนะเลิศ

การประกวดที่นครราชสีมา 

 - ป พ.ศ.2547 รวมกับสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดำเนินโครงการ

วิจัย “กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตขาว

และผักที ่ใชสารเคมีสู การผลิตแบบเกษตรอินทรีย บานหนองผือ ตำบล

หนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” 
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จัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ในการทำเกษตร

อินทรียเพื ่อสุขภาพและสิ ่งแวดลอม นำไปสู การสรางสุขภาพโดยชุมชน 

ผลักดันใหมีการจำหนายผักปลอดสารพิษ (โครงการตลาดสีเขียว) เปน

ชุมชนตนแบบเรื่อง การทำเกษตรอินทรีย 

- ป พ.ศ.2548 รวมกับสถานีอนามัยดำเนินโครงการ “รวมพลังผูสูงวัย

สรางสุขภาพกายใจใหแข็งแรง” เกิดชมรมผู สูงอายุทุกหมู บาน มีชมรม

ฌาปนกิจระดับตำบล และ คลังสมองผูสูงอายุระดับตำบล 

- ป พ.ศ.2549-2550 จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช

ดำรัส โดยของบสนับสนุนจาก สสส. โดยจะมีการสรางงาน สรางรายได 

เชน จำหนายเห็ด จำหนายผักปลอดสารพิษ และลดรายจาย เชน การทำ

น้ำยาอเนกประสงคในครัวเรือน 

รวมกับศูนยอนามัยแมและเด็ก เขต 6 วิจัยเรื่อง การประเมินพัฒนาการ

เด็ก 0-5 ป 
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“บานสามขา” ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลำปาง เปนหมูบานที่มีประชากร

อาศัยอยู 152 หลังคาเรือน จำนวน 656 คน จากสภาพหมูบานในอดีตที่การ

คมนาคมไมคอยสะดวก ความเจริญจากเขตเมืองยังเขาไปไมถึง ทำใหชาวบาน

มีวิถีชีวิตที่เปนแบบเกษตรกรชนบทดั้งเดิม และขอมูลจากผังเครือญาติทำให

ทราบถึงลักษณะความสัมพันธที ่มาจากเครือญาติเดียวกันเปนสวนใหญ 

ประกอบกับการมีประวัติศาสตรที่ยาวนานเกี่ยวกับ เจาพอติ๊บปาละ บรรพบุรุษ

ของชุมชนที่เปนผูกอบกูเมืองลำปางในอดีต ชาวบานจึงมีความเอื้ออาทรตอกัน

และพึ่งพากันในยามจำเปน ซึ่งลักษณะวิถีชีวิตของชาวบานแบบชนบทดั้งเดิมนี้

ไดสงผลถึงวิถีชีวิตในปจจุบันอยูมากเพราะชาวบานยังคงรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี การอยูรวมกันดวยความสงบสุขและเกิดผูนำตามธรรมชาติมากมาย 

ซึ ่งลักษณะดังกลาวนี ้อาจถือไดวาเปนทุนทางสังคมอยางหนึ ่งของหมู บาน

สามขา สวนในดานเศรษฐกิจนั้นยังคงขึ้นอยูกับอาชีพดานการเกษตรเปนสวน

ใหญ และมีการประกอบอาชีพเสริมดานการแกะสลักไมเนื้อออนนอกฤดูเก็บ

เกี ่ยวดวย การประกอบอาชีพที ่สำคัญของประชากรในหมูบานสามขาไดแก 

อาชีพ ทำนา ทำไร รับจางทั่วไป รับราชการ และการประกอบอาชีพสวนตัว
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ไดแกการคาขาย พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายไดใหกับชาวบานไดแก ขาว 

หอม กระเทียม มะขาม และผลผลิตจากปา รายไดตอปของชาวบานทั้งหมด

รวมกันมีมูลคา 21,628,956 บาท โดยรายไดสวนใหญมาจากอาชีพรับจางรวม

ถึงอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ รองลงมาไดแกรายไดจากอาชีพทางการ

เกษตร เชน รายไดจากการปลูกพืชนา พืชสวน พืชไร  เปนตน ในขณะที ่

ประชาชนในหมู บานมีภาวะหนี ้ส ินทั ้งในระบบจากธนาคารตางๆ สหกรณ

การเกษตร กลุมตางๆ ในหมูบาน และหนี้นอกระบบจากกลุมนายทุนตางๆ รวม

ทั้งหมด 20,147,175 บาท ซึ่งประชาชนในหมูบานเห็นวาเปนปญหาของชุมชน

หมูบานสามขาที่ควรไดรับการแกไข 
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เมื่อประมาณป พ.ศ. 2508 ชุมชนบานสามขามีลักษณะเปนชนบทดั้งเดิม 

การคมนาคมไมสะดวกอาศัยการเดินเทาและทางเกวียนเปนหลัก ตอมา พระครู

แกว เจาอาวาสวัดสามขาเปนผูนำชาวบานพัฒนาทางเดินเทาจนสามารถใช

เปนถนนเขาหมูบานได กอนที่จะมีหนวยงานของทางราชการไปทำการตัดถนน

เปนทางรถยนตในหมูบาน ซึ่งเปนตนเหตุสำคัญที่นำความเปลี่ยนแปลงทางวิถีชี

วิตมาสูหมูบานสามขา การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบานสามขา ไดเกิดขึ้น

อีกครั ้งหนึ ่ง เมื ่อไดมีการนำรถไถนาแบบคนเดินตาม มาใชในการไถนาเพื ่อ

ทำการปลูกขาวเปนครั้งแรก ซึ่งในสมัยกอนชาวบานจะใชควายไถนา เนื่องจาก

รถไถนาแบบคนเดินตาม สามารถใชไดงาย สะดวกและรวดเร็ว ชาวบานจึงกูยืม

เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) มาซื้อรถไถนาหรือที่ชาว

บานเรียกกันวา ควายเหล็ก มาใชในครัวเรือนของตนเอง ทำใหเปนจุดเริ่มตน

ของการเกิดหนี้สิ้นขึ้นภายในหมูบาน 

ในชวงป พ.ศ. 2529 มีระบบไฟฟาเขาสูหมูบาน ซึ่งไดกลายเปนตัวนำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบานครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยชาวบานไดเพิ่ม

เครื่องใชและเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใชไฟฟา เชน โทรทัศน ตูเย็น เครื่อง

เสียง พัดลม เตารีด วิดีโอ เปนตน กอใหเกิดการกูหนี้ยืมสินเพื่อซื้ออุปกรณเพื่อ

ความสะดวก สบายและความบันเทิง ทำใหวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมหดหายไป 

ชาวบานสามขาพยายามที่จะชวยกันแกไขปญหาหนี้สิน โดยการจัดตั ้ง

กองทุนตางๆ ขึ้นในหมูบาน ไดแก กองทุนรวมน้ำใจ กองทุนการศึกษา กองทุน

จัดไรนา กองทุน 26 และกองทุนอื่นๆ รวมกวา 39 กองทุน ซึ่งกองทุนเหลานี้จัด

ตั้งขึ้นมาในชวงที่ชุมชนเริ่มประสบปญหาหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ เมื่อถึงเวลาชำระหนี้ชาวบานหลายคนไมมีเงินชำระหนี้ทำใหตองหา

เงินภายในหมูบานไปชำระหนี้ จึงเกิดการระดมทุนจากผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีในหมูบานนำเงินไปลงหุนและปลอยเงินกูใหกับชาวบานในอัตราดอกเบี้ยรอย

ละ 5 ตอเดือน ตอมาชวงป พ.ศ. 2536-2539 ชาวบานเริ่มมีภาระหนี้สินเพิ่มมาก

ขึ้นจนรับไมไหว ครัวเรือนในหมูบานรอยละ 80 มีภาระหนี้สินรวมมูลคาถึง 5 

ลานบาท รวมถึงการมีภาระหนี ้สินนอกระบบที ่มีจำนวนถึงรอยละ 50 ของ

หลังคาเรือนจากการกูยืมเงินจากกลุมนายทุน ที่มีดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 10 ถึง 

20 บาทตอเดือน จากสภาพปญหาดานภาระหนี้สิน โยงใยสงผลใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงปญหาทางสังคมในหมูบาน กลาวคือการที่

มีปญหาหนี้สินในครอบครัวทำใหสมาชิกของครอบครัวตองรับภาระหนัก ในการ

ที่ตองทำงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้นในขณะที่เวลาในการพักผอน

หรือการดูแลดานสุขภาพรางกายลดลง สงผลใหเกิดความเจ็บปวยจากการที่

ตองทำงานหนัก และยังมีภาวะเครียดจากการบริหารจัดการดานรายไดและราย

จายของครอบครัว ประกอบกับปญหาเรื ่องยาเสพติดไดเขามาทำลายชุมชน

บานสามขา โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ทำใหมีผูติดยาเสพติด และไดกลายเปน

ปญหาสำคัญของชุมชน 
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หลังจากที่พบวามีปญหาเกิดขึ้นกับบานสามขา ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังที่เกิด

ขึ ้นเปนระยะเวลายาวนาน ชุมชนจึงมีความพยายามที ่จะหันหนามาแกไข

ปญหารวมกันอยางจริงจัง โดยการจัดเวทีประชาคมขึ้นในหมูบาน เพื่อคนหา

ปญหาและรวมกันคิดหาแนวทางเพื่อแกไขปญหา พบวาในหมูบานมีปญหาที่

สำคัญอยู 2 เรื่อง คือปญหายาเสพติด และปญหาหนี้สินชุมชนจึงมีมติรวมกันที่

จะแกไขปญหาหนี้สินอยางเรงดวนกอน เพราะเปนปญหาที่แกไขไดดวยตนเอง 

ในขณะเดียวกันก็พยายามแกไขปญหายาเสพติดควบคูกันไปดวย 
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จากปจจัยตางๆ ของชุมชนหมูบานสามขา ทั้งลักษณะภูมิประเทศ วิถีชีวิต

ชุมชน และการที่ชาวบานที่มีความสัมพันธแนนแฟน และตองรวมกลุมกันเพื่อ

แกไขปญหาวิกฤติตางๆ รวมถึงการพัฒนาหมูบานรวมกันมาอยางตอเนื ่อง

ยาวนาน ทำใหเกิดผู นำตามธรรมชาติ กลุมองคกรตางๆ ที่เสียสละ มีความ

เคลื ่อนไหวตลอดเวลา ในหมู บาน มีการจัดเวทีประชาคมเพื ่อพบปะหารือ

ประชุมรวมกันในชุมชน ซึ่งถือวาเปนทุนเดิมทางสังคม และทุนดานบุคคลที่มี

คุณภาพ เชน ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ พระสงฆ ขาราชการที่เกษียณอายุแลว 

ขาราชการหนวยงานตางๆ บานสามขาจึงเปนชุมชนที่มีการกอตัวของประชาคม

ไดอยางรวดเร็ว จากสภาพปญหาหนี้สิน ปญหายาเสพติด ผูนำชุมชนและชาว

บานไดรวมกันคิดหาทางแกไขปญหาจากจุดที ่มองวาเปนทุนความเขมแข็ง 

ความภาคภูมิใจที่มีอยูเดิม เกิดการรวมกลุมจัดกิจกรรมขึ้นมากมาย เกิดกลุม

สัจจะออมทรัพยที่เขมแข็ง จนปญหาหนี้สินทุเลาเบาลง ปญหายาเสพติดลดลง

ดวยแนวคิดที ่ชวยกันดูแลกลุ มเสี ่ยง แบบญาติ พี ่นอง ลูกหลาน ไมใชแบบ  

ผูปวย หรือผูที่เปนปญหาของชุมชน นอกจากนั้น จากเวทีที่มีอยูอยางตอเนื่อง 

ทำใหเกิดกิจกรรมแกไขปญหาตาง ๆ อีกมากมาย เชน กติกาการไมสูบบุหรี่ในที่

สาธารณะ การแกไขปญหาโรคไขเลือดออกโดยใชกลไกการมีสวนรวมของ

สมาชิกในชุมชนในการดูแลไมใหมีลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน การแกไขปญหาสิ่ง

แวดลอมดานการอนุรักษปาไมโดยชุมชน และการเก็บมูลสัตวไมใหสกปรก

บริเวณถนนในหมู บาน กิจกรรมสงเสริมการบริโภคอาหารที ่ปลอดภัย และ

กิจกรรมการจัดสรรเงินสวัสดิการสำหรับผูปวยในหมูบานทุกคนที่นอนพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาลรายละไมต่ำกวา 200 บาท แตไมเกิน800 บาทตอป โดยการ

กิจกรรมดานสุขภาพหลังจากการพัฒนาชุมชนเขมแข็งหมูบานสามขานั้น กลุม

แกนนำไดแก ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน สมาชิก อ.บ.ต. ของหมูบาน 

และผูนำที่ผานการคัดเลือกจากกลุมองคกรตางๆ ที่มีอยูในชุมชน ไดมีประชุม

รวมกันและประสานการดำเนินงานรวมกัน โดยกลุมแกนนำนี้มีบทบาทคอนขาง

มากในการทำใหเกิดกิจกรรมดานสุขภาพในชุมชน ภายใตความรวมมือของชาว

บานที่เปนสมาชิกของชุมชน ที่รวมกันคิด สรางกฎระเบียบ และยึดปฏิบัติรวม

กัน  

“ชุมชนหมูบานสามขา” จึงไดรับการยอมรับเปนหมูบานชุมชนเขมแข็ง ที่

สามารถพึ่งพาตนเองไดโดยชุมชนสามารถบริหารจัดการแกไขปญหาตางๆ ของ

ชุมชน และมีการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื ่องและยั ่งยืน หมู บานสามขาเปน

หมูบานตัวอยางในการพัฒนาชุมชนเขมแข็งและเปนแหลงศึกษาดูงานดาน

ชุมชนเขมแข็ง ดังเชน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2546 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี ไดมาเยี่ยมชมหมูบานสามขา และไดมาเปนประธานในพิธีเปด

ธนาคารชุมชนสามขากรุงไทย ซึ่งเปนธนาคารชุมชนแหงแรกของประเทศไทย 
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เวียงชัยเปนอำเภอขนาดเล็กตั้งอยูหางจากตัวจังหวัด 12 กม. การปกครอง

แบงเปน 5 ตำบล 75 หมูบาน เทศบาลตำบล 1 แหง อบต. 5 แหง ประชากร

ทั้งหมด 46,359 คน แยกเปนชาย 23,015 คน หญิง 23,344 คน พื้นที่สวนใหญ

ติดอำเภอเมือง ภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีแมน้ำกกและแมน้ำลาวไหลผาน 

ชาวบานมีวิถีชีวิตกึ่งเมืองกึ่งชนบท อาชีพหลักคือเกษตรกรรมปลูกขาวและพืช

ผักเพื ่อจำหนายในตัวเมือง รองลงมาเปนการรับจางทั ้งในตัวเมืองและตาง

จังหวัด  

จากการวิเคราะหสถานการณรวมกันของหนวยงานภาครัฐ/เอกชนและ

องคกรปกครองสวนทองถิ ่นรวมทั ้งข อมูลตามระเบียนรายงานตางๆ พบ

สถานการณที่เปนปญหาสำคัญดังนี้  
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- สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก คือ มะเร็ง, COPD, CRF, ภูมิคุมกันบกพรอง 

และอุบัติเหตุจราจร (โรคชราอยูลำดับที่ 2)  

- การแพรระบาดของเชื ้อเอดส จำนวนผูปวยเอดสและผูติดเชื ้อมีอาการ 

(ยอดสะสมตั้งแตป พ.ศ. 2531- 2549) 1,721 คน คิดเปนอัตราตอแสนประชากร 

3908.70 ซึ่งเปนอันดับ 1 ของจังหวัด และมีเด็กไดรับผลกระทบจากเชื้อเอดส 

528 ราย 

- อัตราการฆาตัวตาย (ป 2547-2549) สูงเปนอันดับตนๆ ของจังหวัด ป 

2549 พบถึง 21.57 ตอแสนประชากร 

- การตรวจสารพิษในกระแสเลือด พบวา สวนใหญมีผลเลือดอยูในภาวะ

เสี่ยง รอยละ 55.26 ปลอดภัย รอยละ 22.11 ไมปลอดภัย รอยละ 18.59 ปกติ 

รอยละ 4.04  
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- ครอบครัวออนแอ เนื่องจากในป 2535 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจชาว

บานขายที่ดินทำกินใหแกนายทุนตางชาติเปนจำนวนมาก วัยแรงงานจึงตอง

อพยพไปทำงานตางถิ่น ทิ้งลูกหลานใหปู- ยา ตา- ยาย เลี้ยงดูและนำฝากเลี้ยง

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งแตอายุ 1 ป สวนหนึ่งติดเชื้อเอดสกลับมาแพรกระจาย

สูสามี-ภรรยาเกิดปญหาดานสุขภาพ เศรษฐกิจและความแตกแยกในครอบครัว 

อีกทั้งสภาพสังคมในยุคของบริโภคนิยมที่สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิต การ

แขงขันมุงเนนเงินและวัตถุพอ-แมมีเวลาใหกับครอบครัวรวมทั้งงานเพื่อสวนรวม

นอยลง ปจจุบันพบวาการหยาราง การตั้งครรภขณะอายุยังนอยและขาดความ

พรอมในการสรางครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้น  

- การยึดมั่นในศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณียอหยอน เด็กขาด

การอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ขาดแบบอยางของการประพฤติตนที่ดี ดัง

เห็นจากการจัดเวทีวิเคราะหสถานการณชุมชนทั ้ง 5 ชุมชน มีปญหาความ*อรุณศรี หอเจริญ  
หัวหนาฝายเวชศาสตรชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 
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สัมพันธของคน 3รุนไดแก เด็ก/เยาวชน ผูใหญ และผูสูงอายุขาดการสื่อสารและ

ความเขาใจที่ดีตอกัน 

- การดื่มสุรา อำเภอเวียงชัยเปนแหลงผลิตและจำหนายสุราพื้นบานที่ลือชื่อ 

การซื ้อ-ขายทำไดงาย จึงมีผู ดื ่มสุราจำนวนมากและจากการเสวนากลุมเด็ก

นักเรียนพบวาครอบครัวที่พอ-แมทะเลาะวิวาทกันสวนใหญมาจากการดื่มสุรา 

นอกจากนี้บางครอบครัวใหเด็กหัดดื่มสุราตั้งแตระดับประถม  

¥â“π‡»√…∞°‘® 

จากลักษณะทางกายภาพของชุมชนเปนที่ราบลุมน้ำกกอาชีพสวนใหญ คือ

ทำนา ทำสวนพืชผักสงขายในตัวจังหวัด ซึ่งปจจุบันที่ทำกินลดนอยลงไปจึงมี

การเรงผลผลิตโดยการใชปุยเคมี/ยาฆาแมลงจำนวนมากทำใหตนทุนการผลิต

สูงเกิดภาวะหนี ้สิน อีกทั ้งกระทบตอ สิ ่งแวดลอม ดินเสื ่อม-น้ำเสีย รวมทั ้ง

สุขภาพ 
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อำเภอเวียงชัยเปนชายขอบของความเปนเมืองและชนบท ปญหาตางๆถูก

สะสมมาอยางยาวนาน แตละปญหาตางเปนเหตุปจจัยสงผลกระทบตอกัน สง

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปญหาเชิง

โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง และประการสำคัญ

คือการเรียนรูที่ออนแอลงจนไมสามารถรับมือและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่

เขามารุมเราอยางรวดเร็วและรุนแรง 

ดังนั้นในการคลี่คลาย ทุกภาวะ ดังกลาวขางตน ทางทีมงานชุมชนของโรง

พยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรจึงไดใหความสำคัญกับการเรียนรู จากการ

ปฏิบัติจริง มีการสรุปทบทวนเปนระยะๆอยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยงมิติตางๆ

เขาดวยกันและไมแยกทำเปนเรื่องๆ หากแตทำเปนกระบวนการ และการดำเนิน

งานดังกลาวจำเปนอยางยิ ่งที ่ตองอาศัยพลังของทุกภาคีที ่เกี ่ยวของ ทั ้งนี ้

เนื ่องจากปญหาสุขภาพไมไดเกิดจากโรคเทานั ้น แตสวนใหญเปนปญหา

สุขภาพสังคม (Social Health) และปญหาสุขภาพสิ่งแวดลอม (Environment 

Health)  
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การปฏิบัติงานในชุมชนมีฝายเวชศาสตรชุมชนเปนผูรับผิดชอบหลัก และมี

ทีมชุมชนดูแลรับผิดชอบ 5 หมู 

บาน ทีมชุมชนประกอบดวย เจาหนาที่ฝายเวชศาสตรชุมชน 5 คน รับผิด

ชอบคนละ 1-2 หมูบานและลูกจางชั่วคราวของโรงพยาบาลที่เปนคนในพื้นที่ 

สนใจงานชุมชนอีก 15 คน สำหรับการปฏิบัติงานในกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน 

ผูพิการและปญหาสุขภาพจิต ผูติดเชื้อเอดส แรงงานตางดาว งานคุมครองผู

บริโภค งานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ อยูในรูปการประสานงานและใหความรวมมือ

กับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

การเรียนรูรวมกันภายในโรงพยาบาลอาศัยวิธีการที่หลากหลาย เชน การ

สะทอนขอมูลของนองๆ ทีมชุมชนที่อยูในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนรวมกันในคณะ

กรรมการตางๆ (PCT,HPH,NCD,MCH ฯ) การทำงานรวมกันเปนทีมสหสาขา

วิชาชีพ (วัยทอง, ผูสูงอายุ, NCD, MCH, HPH, ผูพิการ, งานคุมครองผูบริโภค, 

งานโรคติดตอฯ) 
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นอกจากนี้ทีมงานยังมีการเรียนรูรวมกับเครือขายการเรียนรูระบบสุขภาพ

ภาคประชาชน(ขวงผญา)ทั้งในระดับอำเภอ/จังหวัดซึ่งมีการพบปะกันทุก 1-2 

เดือน การศึกษาดูงานพื้นที่เรียนรูของเครือขายบานจุมเมืองเย็น การหนุนเสริม

วิชาการและแลกเปลี ่ยนประสบการณจากอาจารยนเรศ สงเคราะหสุข และ

โอกาสแลกเปลี่ยน/นำเสนอผลงานทั้งในระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับประเทศ  

· «ßÀ“·π«√à«¡.....¿“§’æ—π∏¡‘µ√ 

การแสวงหาภาคีพันธมิตร ไดใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

ผานกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย จากนั้นจึงเริ่มขยายคน ขยายพันธมิตรภาคี

ตางๆ อาทิเชน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

จากประสบการณของ ทพ.ไพฑูรย สายสงวนสัตย ที่ไดทำงานรวมองคการ

ยูนิเซฟในการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอำเภอแมจัน กอปรกับทีมงาน

สนใจและมีความเชื่อวาเด็ก..เปนวัยเดียวที่สรางได จึงใหความสำคัญกับการ

พัฒนาตั้งแตวัยเด็กแรกเกิด-6 ป ซึ่งเปรียบเสมือนแบบพิมพและเปนชวงอายุที่มี

อิทธิพลตอการวางรากฐานของชีวิต ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและ

สังคม จึงใชการตรวจสุขภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งอำเภอจำนวน 15 

แหงเปนเครื่องมือเพื่อการเรียนรูของทีมงานและแสวงหาแนวรวม โดยการคืน

ขอมูลใหพอแม ผูปกครอง แกนนำชุมชน ผูนำทองถิ่นทุกแหงอยางตอเนื่องและ

รวมกันวิเคราะหขอมูลหาแนวทางแกไขรวมกัน รวมทั้งสรางความสัมพันธอยาง

ตอเนื ่องผลักดันใหมีการแตงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชนระดับอำเภอ ประชุมและสะทอนขอมูลกลับในเวทีทุกระดับ มีการอบรม

กลุมสัมพันธและการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการทั ้งเจาหนาที ่รพ./สถานี

อนามัย/ครู/ตำรวจ/ผูนำทองถิ่น/ผูนำชุมชน/อบต./ ผูดูแลเด็กโดยสานตอขอรับ

ทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กจากองคการยูนิเซฟ และมีการติดตามอยางตอ

เนื่องผานการประชุมนายก อบต. สัญจรทุกเดือน การประชุมคณะกรรมการผู

ดูแลเด็กระดับจังหวัดและอำเภอทุกเดือน การรวมงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทุกแหง ติดตามการตรวจสุขภาพของผูดูแลเด็กปละ 1 ครั้ง ติดตามจากเด็กๆ

ที่มารับบริการทันตกรรมในรพ.และติดตามการเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง และทพ.ไพฑูรย สายสงวนสัตย จะออกเยี่ยม

เยือนนายก อบต.และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อกระตุน สนับสนุนขวัญกำลังใจ

ตลอดเวลา และเมื่อเด็ก มาทำฟนในรพ. จะพูดคุยซักถามหากพบวาเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กแหงไหนมีปญหาเรื ่องฟนมาก หลังใหบริการเสร็จจะขับรถไป

ติดตามคนหาสาเหตุวาเปนเพราะอะไรและหาแนวทางแกไขรวมกัน 

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในอำเภอเวียงชัยไดใหความ

สำคัญและกำหนดเปนนโยบาย/แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกอนวัย

เรียน มีการจัด/ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพครู

พี่เลี ้ยงและผูปกครองโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งนี้

แนวคิด/แนวทางการดำเนินงานดังกลาวไดขยายการเรียนรูไปสูพื้นที่อื ่นๆของ

จังหวัด เชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย จังหวัดเชียงราย ป2550 ที่

ดำเนินงานครอบคลุมเปาหมายศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงในจังหวัด ซึ่งไดรับ

การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด และเปนการดำเนินงานใน

ลักษณะภาคีรวมระหวาง หนวยงานสาธารณสุข ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมฯ 

กาชาดจังหวัด สถาบันวิชาการ ศูนยวิชาการ สื่อมวลชน และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  
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ฟนฟูความสัมพันธ คน 3 รุน “คนเฒาคนแกจี้ตาง คนหนุมสืบสาน  

ลูกหลานเฮียนฮู” 

ในป 2546 ทีมสุขภาพชุมชนไดจัดเวทีวิเคราะหสถานการการณชุมชน

หมูบานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลทั้ง 5 หมูบาน พบวามีปญหาดาน

ความสัมพันธของคน 3 รุน ไดแก เด็ก/ เยาวชน ผูใหญ และผูสูงอายุที่ขาดการ

สื่อสาร และความเขาใจที่ดีตอกัน ทำใหเกิดปญหาตางๆตามมา เชน เด็กซิ่ง 

ติดเกมส แกงคซามูไร เสพยา ทองในวัยเรียน ฯลฯ ผูสูงอายุกลับถูกละเลยไมให

ความสำคัญ ผูใหญมุงแตทำมาหากินไมมีเวลาดูแลครอบครัว ขณะเดียวกัน

ความสัมพันธของชุมชนมีนอยลง เด็กและเยาวชนไมรู จักประวัติศาสตรราก

เหงาของตนเองขาดความมั่นใจภาคภูมิใจในตนเองและทองถิ่น 

ทางทีมงานชุมชนจึงไดดำเนินงานโดยยึดพื้นที่ชุมชนเปนตัวตั้ง และบูรณา

การงานตางๆ เขาดวยกันโดยไมแยกเปนกิจกรรมเชิงเดียว และสรางพื้นที่และ

โอกาสใหคนทั้ง 3 รุน ไดเรียนรูรวมกัน ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน เชน 

- การเรียนรูชุมชนของเด็กและเยาวชน ผานวัฒนธรรมชุมชน โดยเด็ก

และเยาวชนรวมกันจัดทำแผนที่ชุมชนและเรียนรู ประวัติชุมชนจากพิธีกรรม

ตางๆ เชน การทำบุญพระธาตุเวียงฮอ, การเลนดนตรีพื ้นบาน,การฟ นฟู/

สืบทอดประเพณีสงกรานตฯลฯโดยกิจกรรมตางๆไดรับการถายทอดผูสูงอาย ุ

และการสนับสนุนจากผูใหญ ตอมาเด็กและเยาวชนไดรวมตัวกันเปนกลุมเด็ก

และเยาวชน เขารวม กิจกรรมในวันผูสูงอายุและวันอสม.แหงชาติ และไดมีการ

ตกลงรวมกันใชชื่อวา คนเฒาคนแกจี้ตาง คนหนุมสืบสาน ลูกหลานเฮียนฮู ซึ่ง

หมายถึงความสัมพันธและการสืบทอดของคนสามรุนโดยใชเปนทิศทางและเปา

หมายในการทำงาน  

 

- การเสริมสรางความสัมพันธของครอบครัวและสุขภาพใจในชุมชน 

โดยหารือกับแกนนำชุมชนและคนหาอาสาสมัครที ่ตองการเขารวมกิจกรรม

ครอบครัวสัมพันธ ประกอบดวย พอ-แม-ลูก เนื ้อหาเปนการสรางทักษะการ

สื่อสารในครอบครัว มีผู เขารวมทั้งหมด 120 ครอบครัว จากการประเมินผล

กิจกรรมดังกลาว ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากเนื่องจากชวยใหคนใน

ครอบครัวเขาใจกันมากขึ้น นอกจากนี้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำเด็ก/

เยาวชน และผูสูงอายุให เปนเครือขายในการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

- ชมรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ทีมงานรวมกับแกนนำผูสูงอายุปรับ

กิจกรรมตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมเชนจากการตรวจสุขภาพผูสูงอายุแตละ

หมูบานปรับมาเปนการประชุมสัญจรเครือขาย 5 หมูบานทุกเดือนและมีการ

เยี่ยมผูสูงอายุที่อยูติดบานติดเตียงในหมูบานนั้นๆ เพื่อสรางขวัญและกำลังใจ 

การไปรวมงานศพของผูสูงอายุ, การออกกำลังกายทุกวันพุธ (ไดแก ไทเกก ไม

พลอง เดินเร็ว ปนจักรยาน) และผูสูงอายุที่มีความรูดานการทำของเลนพื้นบาน 

ไดมาทำของเลนใหเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดีของโรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมดัง

กลาวผูสูงอายุไดคิดริเริ่มเอง เจาหนาที่เปนเพียงผูสนับสนุน 

- ชมรมวัยทอง ไดดำเนินการมาตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบันมีสมาชิก 737 

คน โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกเดือน แยก 

เปนสมาชิกใหมจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสสุดทายและที่หนึ่งของทุกเดือน ซึ่ง

มีการสัมภาษณและซักประวัติความเสี่ยงตางๆ การประเมินความเครียด การ

ประเมินภาวะขาดฮอรโมน ซึ่งใชกระบวนการสนทนากลุมเพื่อคนหาปญหาและ

ความตองการของกลุ ม แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและใหขอมูลเกี ่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อยางเขาสูวัยหมดระดู การตรวจหาน้ำตาลและไขมันในเลือด

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับอาหารสำหรับวัยทอง ฝกปฏิบัติการออกกำลังกาย 
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การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การตรวจฟนและการดูแลสุขภาพของชองปาก

และฟน การดูแลสุขภาพจิต เนนการสรางความตระหนักและการดูแลสุขภาพ

ตนเอง สำหรับสมาชิกเกาเชิญชวนรวมกิจกรรมชมรมสรางสุขภาพสตรีวัยทอง

ตามความสนใจทุกวันจันทรสุดทายของเดือน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม

ความสนใจ การออกกำลังกายรวมกัน การศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่

และติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยการสังเกต สอบถาม การประเมิน

ภาวะสุขภาพประจำป 

จากการดำเนินงานที่ผานมา 4-5 ป พบวามีสมาชิกที่มารวมกิจกรรมชมรมฯ

อยางสม่ำเสมอเฉลี่ยเดือนละ 60-100 คน และป 2549 สงเสริมสนับสนุนให

ชมรมฯเปนแกนนำขับเคลื่อนบริโภคปลอดภัย ใสใจสุขภาพในงานมหกรรมสราง

สุขภาพ จำหนายผักปลอดสาร อาหารปลอดภัยในวันกิจกรรมชมรมฯ และการ

ทำน้ำยาเอนกประสงคใชในครัวเรือนเพื่อความประหยัดและลดการใชสารเคม ี
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จากสถานะสุขภาพที่มีอัตราปวยและตายดวยโรคไมติดตออยูในอันดับตนๆ 

ประกอบกับชาวบานสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีการ

ใชสารเคมีจำนวนมาก ทางทีมงานชุมชนจึงไดช ักชวนใหช ุมชนวิเคราะห

สถานการณ และขอมูลสถานสุขภาพ และองคการบริหารสวนทองถิ่นสนับสนุน

การตรวจเลือดหายาฆาแมลงที ่ตกคาง จากขอมูลดังกลาวไดสรางความ

ตระหนักแกชุมชนและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ โดยทุกหนวยงานเริ ่มใหความ

สำคัญกับการบริโภคที ่ถูกตองปลอดภัย ตั ้งแตการผลิต การจำหนาย การ

ประกอบอาหาร และการบริโภค ประกอบกับทิศทางในปจจุบันที ่ภาครัฐให

ความสำคัญกับการลดสารเคมีในการผลิต ทางอำเภอเวียงชัยจึงไดประกาศ

นโยบาย เลิกใชสารเคมีในการเกษตรภายใน 3 ป และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขามามีสวนรวม ไดแก เกษตร ปศุสัตว ศึกษาธิการ สาธารณสุข องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แกนนำชุมชน ฯลฯ ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงมีอาหารปลอดภัย ( พืชผักปลอดสาร/ 

สารปรุงรส /ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ/ น้ำอัดลม ฯลฯ ) และชมรมวัยทองของโรง

พยาบาลไดเนนกิจกรรมการบริโภคปลอดภัย เชน การรณรงคปลูกผักสวนครัว 

การคัดเลือกและปรุงอาหารที่ปลอดภัย การทำน้ำยาอเนกประสงค เปนตน และ

ไดผสมผสานเขากับงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อสรางวินัยสุขภาพที่ดีแกเด็ก 

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลไดสรางความตระหนักใหแกบุคลากรของโรง

พยาบาล โดยการเจาะเลือดหาสารพิษตกคาง เพื ่อนำไปสู การปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  

อยางไรก็ตาม ในการขับเคลื่อน ประเด็นบริโภคปลอดภัย นั้นไมงายนักตอง

ใชเวลาและการเรียนรูที่มีพลัง เนื่องจากเปนปญหาเชิงโครงสราง และเปนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทางทีมงานชุมชนเองจึงไดเริ่มทำจากจุดเล็กๆ และผสม

ผสานกับกิจกรรมตางๆ ที่มีอยู ทั้งนี้สวนหนึ่งไดรวมกับเครือขายขวงผญา/โครง

การบานจุ มฯ และสมัชชาสุขภาพจังหวัด ..ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และขับ

เคลื่อนประเด็นดังกลาว 
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เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การเสริมสรางสุขภาวะใหมีความยั่งยืนไดนั้น 

ไมอาจเกิดขึ้นไดโดยฝายใดฝายหนึ่งเพียงลำพัง หากตองอาศัยพลังของทุกภาค

สวน จากประสบการณของทีมงานชุมชน พบวาการสรางภาคีและพันธมิตร

สุขภาพ ใหเกิดพลังในการการขับเคลื่อนสุขภาวะนั้น มีปจจัยสำคัญดังนี้ 
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1. การสรางความสัมพันธ ทีมงานใหความสำคัญมากเปนอันดับแรก เนน

สรางความสัมพันธกับชุมชน/บุคลากรหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ไดกำหนดทาที

ตนเองแบบพี่-นอง-เพื่อน-ลูกหลานพรอมจะเรียนรูกับชุมชนและหนวยงานตางๆ 

โดยมีวิธีการหลากหลายผสมผสานกับงานปกติ เชน การเยี่ยมบาน, การสำรวจ

ขอมูล, การรวมงาน/ กิจกรรม , การออกเยี่ยมเยือนหนวยงานตางๆ ในพื้นที่เพื่อ

ทำความรูจักและแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณการทำงาน เปนตน 

2. การสรางความเชื่อมั่น/ความศรัทธาและความไววางใจ โดยการออก

เยี ่ยมเยือน ปฏิบัติงานเชิงรุกตางๆ เชน การรวมประชุมนายกอบต.สัญจร, 

ประชุมคณะกรรมการผู ดูแลเด็ก, การตรวจหาสารพิษในกระแสเลือด, การ

พัฒนาศักยภาพอสม.ใหเปนหมอนอยสามารถคัดกรองคนหาผูปวยความดัน

โลหิตสูงและตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อหาภาวะเบาหวานได การประชุม อสม. 

สัญจรทุกเดือน การอบรมสุขภาพใจในชุมชน ครอบครัวสัมพันธ ผูสูงอายุสัญจร

ทุกเดือน ฯลฯ เปนตน 

3. การเขาไปเรียนรูกับชุมชน/หนวยงาน ทีมงานเขาไปเรียนรูกับชุมชน

โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน/การจัดเวที/การรวมกิจกรรมตางๆเพื่อใหเขาใจถึงวิธี

คิดการตัดสินใจทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพของชุมชน เชน การเลี้ยงดูเด็กเล็กที่ถูก

ตองของผูปกครองและพี่เลี้ยงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พออุยแมอุยที่เลี้ยงหลาน/

เหลนในชุมชน การฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีโดยคนหาคุณคาความหมายเพื่อ

ปรับประยุกตใชในปจจุบัน  

4. การสะทอนหรือคืนขอมูล เปนการใชขอมูลเพื่อสรางความตระหนัก

รวมโดยเชื ่อมโยงขอมูลตางๆเขากับบริบทของพื้นที ่ใหแกชุมชน/หนวยงาน

ตางๆที่เกี่ยวของในเวทีตางๆ ตามความเหมาะสม เชน ขอมูลการตรวจสุขภาพ

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอมูล IQ,EQ เด็กในโรงเรียนเชื่อมโยงกับปญหาเด็ก/

วัยรุนยุคปจจุบัน การตั้งครรภไมพึงประสงคและการตั้งครรภของวัยรุน ขอมูล

การตรวจสารพิษ สถานะสุขภาพ สาเหตุการตาย โรคที่พบมากในอำเภอ ซึ่ง

องคความรูเรื่องตางๆ ดังกลาวขางตนถือเปนจุดแข็งของเจาหนาที่สาธารณสุขที่

ประชาชน หนวยงานตางๆ ยอมรับเพียงแตการใหขอมูลหรือคืนขอมูลควรดู

จังหวะและความเหมาะสม ตอเนื่องตามบริบทและสถานการณ และควรมีชอง

ทาง/เทคนิคที่หลากหลายตามดวยกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลอง เหมาะสมและการ

เกาะติดสถานการณอยางตอเนื่อง จนสามารถผลักดันเปนนโยบายสาธารณะ

ของอำเภอและทองถิ ่น อาทิ องคกรทองถิ ่น อำเภอเวียงชัยหันมาใหความ

สำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเมื่อไดรับทราบขอมูลและไดรับการถาย

โอนดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงปรับปรุงโครงสรางพื ้นฐานของศูนยฯและ

กำหนดคุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็กในศูนยฯ และอำเภอเวียงชัยกำหนดใหเกษตร

ปลอดสารเปนวาระเรงรัดของอำเภอภายในป 2552 เกษตรกรจะตองลด เลิกใช

ยาฆาแมลงและสารเคมีในการเกษตร 

5. การบูรณาการเชื่อมงานตางๆ เขากับชุมชน ทีมงานไดกลั ่นกรอง

บูรณาการงานนโยบายตางๆเขาดวยกันไมแยกเปนโครงการใหชาวบานดำเนิน

การเปนเรื่องๆโดยเปาหมายหลักคือสุขภาวะหรือความสุข เชน การบูรณาการ

งานเมืองไทยแข็งแรง,หมู บานสุขภาพใจ,ครอบครัวสัมพันธ,หมู บานจัดการ

สุขภาพ โครงการบานจุมเมืองเย็นฯ, ชมรมสรางสุขภาพ, การฟนฟูสมรรถภาพผู

พิการ,การจัดงานมหกรรมสรางสุขภาพ “บริโภคปลอดภัย ใสใจสุขภาพ” โดย

เชื ่อมโยงงานสรางเสริมสุขภาพตางๆ เริ ่มจากงานเลี ้ยงสังสรรคปใหมชมรม

สรางสุขภาพสตรีวัยทองที่จัดทุกปปรับมาใหความสำคัญกับสตรีวัยทองเปน

พลังสำคัญในการการขับเคลื่อนประเด็นอาหารปลอดภัยเพราะมีบทบาทสำคัญ

ในการเลือกวัตถุดิบและปรุงอาหารใหสมาชิกในครอบครัวและชุมชน การเสวนา

ประเด็นเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยโดยหัวหนาสวนราชการตางๆ เพื่อขับ
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เคลื่อนเชิงนโยบาย การประกวดอาหารปลอดภัย ประกวดสมตำ ประกวดตรวจ

เตานมดวยตนเอง จำหนายผักปลอดสารอาหารปลอดภัย การตรวจสารปน

เปอนในอาหารและการตรวจสารพิษในกระแสเลือด การประกวดรองเพลง การออก

กำลังกายเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงไดรับความสนใจจากประชาชนท่ัวไปจำนวนมาก ฯลฯ 

6. การคนหาแกนนำชุมชน ไดมีการคนหาแกนนำชุมชน/แกนนำทองถิ่น 

นอกจากแกนนำตามโครงสราง/การจัดตั้งตามระบบราชการดวยวิธีการหลาก

หลายและไมเปนทางการ เชน การตอตัว/พูดคุย/ชักชวน ผูที่นาสนใจ การจัดเวที 

การชักชวนระหวางกลุมแกนนำดวยกันเอง ฯลฯ วิธีการดังกลาวทำใหพบแกน

นำที่มีใจและความพรอมซึ่งเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน 

เชน นายกอบต.ดอนศิลา กำนันตำบลดอนศิลาเปนผูขับเคลื่อนการบวชผาชาง 

สืบชะตาตำบลดอนศิลาและการเกษตรปลอดสาร นายกอบต.เวียงเหนือขับ

เคลื่อนเกษตรปลอดสารโดยสนับสนุนงบประมาณการตรวจสารพิษทั้งตำบล

และสงเสริมกลุมปุยอินทีรย ฯ 

7. การวิเคราะห สรุปทบทวน ไดมีการวิเคราะห สรุปทบทวนเพื่อแกไข

และพัฒนารวมกันในสวนของทีมงานและชุมชนเปนระยะๆมาโดยตลอด ทั้งนี้

ทีมงานไดใหความสำคัญตอการมองเห็นเปาหมายและทิศทางที่ตรงกันของทีม

งานและชุมชนดังที ่การจัดเวทีชุมชนทุกครั ้งไดมีการกำหนดและตอกย้ำเปา

หมายรวมกันอยูเสมอ เชน สุขภาพคือภาพของความสุข การสรางความสุขใน

ครอบครัว/ชุมชน ความรักเอื ้ออาทรตอกัน การเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและ

เยาวชน การลดเลิกสุราในงานศพ งานที่มีเด็กและเยาวชน งานออกกำลังกาย

ตางๆ 

8. การทำงานเปนเครือขาย ทำงานรวมกันในลักษณะเครือขายเรียนรู  

เชน เครือขายการเรียนรูเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 5 หมูบานในกลุมคน  

3 รุน เครือขายการเรียนรูสุขภาพภาคประชาชน( ขวงผญา)ระดับจังหวัด/อำเภอ 

เครือขายการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก ชวยใหเกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรูและการสรางความมั่นใจของชุมชนและเจาหนาที ่ฯลฯ เปนตน 

9. ทีมงานชุมชน ทีมสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลมีองคประกอบที่เหมาะ

สมและเอื้อตอการทำงาน 

- ผูอำนวยการโรงพยาบาล ใหความสำคัญสนับสนุนงานชุมชนและการ

สรางภาคีพันธมิตรสุขภาพตางๆ 

- ทพ. ไพฑูรย สายสงวนสัตย ทำหนาที่เปนที่ปรึกษา และเชื่อมประสาน

กับหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอก การใหขอมูลแกหนวยงานตางๆ

เพื่อสรางความตระหนัก การสรางรูปธรรมเพื่อขยายผล บทบาทนี้มีความ

สำคัญตอการสรางภาคีพันธมิตรสุขภาพ ( เปนบุคคลที ่ทุกฝายใหการ

ยอมรับ มีความจริงใจและตั้งใจ เสียสละ มองเห็นความเชื่อมโยงหลายมิติ

ทั้งภาพกวางและเชิงลึก มีภาวะผูนำสูง) 

- ทีมงานชุมชน เปนผูที่มีใจรักในงานชุมชน พรอมที่จะเรียนรูกับผูอื่น

และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง  

  โดยสรุป สังคมไทยวันนี้ปญหาตางๆ มีความซับซอนและทวีความ

รนุแรง ความเขมแขง็ของครอบครวัและชมุชนลดนอยลง กระบวนการเรยีน

รูและพลังของกลุม/เครือขายที่เคยมีมาในอดีตออนแอลงไปมากดังนั้นการ

สรางพลังของเครือขายหรือภาคีพันธมิตรตางๆ ทั้งภาครัฐ/ เอกชน/องคกร

ทองถิ่นและที่สำคัญคือชุมชน ภายใตสถานการณใหมจึงนับวามีความ

สำคญัตอการขบัเคลือ่นไปสูสงัคมอยูดมีสีขุ 

 





รปูธรรม...สะทอนแนวคดิ
การพฒันาสขุภาพชมุชน 
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