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โอกาส ช่องทาง ท่ีจะสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ  
เข้ามามีบทบาทและผลงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพชมุชน
ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่ ได้มากขึ้น  

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 

ความหมายการสร้างเสรมิสุขภาพชมุชน ทีเ่ป็นแก่นแท้จรงิ คอื 
การท�าให้บุคคล ประชาชน ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการจัดการควบคุม 
สร้างสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่เพียงการท�ากิจกรรม
บริการเป็นด้านๆ แต่เพียงส่วนเดียว 

หน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นกลไกส�าคัญ ในระบบสุขภาพ ท่ี
ช่วยจะเสริมให้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เกิดขึ้นกับประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในเชิงที่มองจากบทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และในเชิงจ�านวนความครอบคลุม  แต่ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ 
ความรูค้วามสามารถในเชงิการจดักระบวนการทีน่�าไปสูก่ารเสรมิสขุภาพ
ทีแ่ท้จรงิ ทีป่ระชาชน ชมุชนมส่ีวนร่วมกบัส่วนท่ีเป็นระบบบรหิารจดัการ
จากเชิงนโยบาย และระบบสนบัสนนุการด�าเนนิงานทัง้ในเชงิงบประมาณ 
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ก�าลังคน และวชิาการท่ีสนบัสนนุ จากระบบงานส่วนกลางของกระทรวง
สาธารณสขุ ทีไ่ม่ชัดเจน และ ไม่ได้สนบัสนนุให้เกดิงานทีมี่คณุภาพจริง ๆ  

• แนวคิด มุมมอง ของการสร้างเสริมสุขภาพ และบทบาทของ 
หน่วยต่าง ๆ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

 ลักษณะของกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ ในประเทศไทย
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมที่หน่วยบริการให้
บริการสุขภาพในด้านการคัดกรองโรค คัดกรองความเสี่ยง และการให้
ความรู้เชิงเทคนิคกับประชาชน  มากกว่าการด�าเนินงานท่ีเป็นลักษณะ
เน้นการสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการ ควบคุมความ
เส่ียง และเสริมสร้างให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง แผนงาน โครงการ  
ทีจ่ะเป็นการจัดการให้เกดินโยบายสาธารณะ และการจดัการสิง่แวดล้อม 
มีไม่มาก และไม่มีแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน  ทั้งหมดนี้น่าจะสะท้อน
ถึงแนวคิด มุมมองของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพใน
ลักษณะที่เป็นการ “ให้บริการ” มากกว่า การเสริมพลัง หรือ หนุนเสริม 
หรือชี้แนะให้ข้อแนะน�า  

• บทเรยีน ของ กลไก ท่ีส่งเสริมความส�าเร็จต่อการสร้างเสรมิสขุภาพ  
ในมิติต่าง ๆ 

 ในส่วนที่มีการด�าเนินงานในลักษณะที่ เป ็นการเสริมพลัง  
หนุนเสริมต่อประชาชนรายบุคคล และรายกลุ่มในการดูแลตนเองได้นั้น 
มีปัจจัยส�าคัญ คือ ความคิด ความเข้าใจของบุคลากรที่เป็นกลไกจัดการ
กลางท่ีเข้าใจแนวคดิการด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพ รวมถงึการมโีอกาส
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการด�าเนินการที่มีคุณภาพได้ 
ท้ังในแง่ทมีงาน ระบบงานท่ีเอ้ือ งบประมาณท่ีสนบัสนนุให้ด�าเนนิการได้ 
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การจัดกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างเสริม 
สุขภาพ ต้องเน้นท่ีกระบวนการที่ท�าให้เกิดพื้นที่ร่วม  ที่หน่วยงาน 
องค์กรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหน่วยบริการสุขภาพ ได้มีโอกาสเข้ามารับ
รู้เข้าใจความหมายการสร้างเสรมิสขุภาพ และรูส้กึมีส่วนร่วม เข้ามาร่วม 
รับผิดชอบด�าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยน หรือจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่จะเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้  ทั้งส่วนที่เป็นการสร้างความรู้ 
ทักษะให้แก่ประชาชนในการจัดการวิถีชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ตั้งแต่ยังไม่ป่วย และจัดการส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้ง่าย  โดยการจัดกลไก สร้างพื้นที่ที่ท�าให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมลูความรูร้ะหว่างกนัและกนั รวมท้ังการชีป้ระเดน็ ผลกัดนั ให้เหน็
ประเดน็ปัจจยัท่ีกระทบต่อสขุภาพ  (Advocate)  การท�าความเข้าใจ
ให้ยอมรับมองเห็นเป้าหมาย ร่วมกัน (Mediate) และการเสริมสร้าง
ความสามารถของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส หรือ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่
ไม่รู้ ให้มคีวามสามารถด�าเนินการได้ (Enable) ตามกลยทุธ์การสร้าง
เสริมสุขภาพที่ระบุไว้ในกฎบัตรออตตาวา 

ที่ผ่านมา ได้มีบทเรียน และประสบการณ์ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 
เข้าไปร่วมในการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการสนับสนุน
ให้ชุมชนเข้มแข็ง จ�านวนหนึ่งท่ีกระจายในหลายภูมิภาค และแสดงให้
เห็นว่าท�าได้จริง  แต่แนวโน้ม โอกาส บทเรียน เหล่านี้ เริ่มน้อยลง และ
ถูกให้ความส�าคัญลดลง  ท�าให้โอกาสที่หน่วยบริการปฐมภูมิ จะแสดง
บทบาทเหล่านี้ ค่อย ๆ ลดลง 
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โอกาส และแนวทางทีจ่ะสนบัสนนุให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน และสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งให้มีมากขึ้น  

1. ต้องมีการก�าหนดกรอบภาระงานรับผิดชอบ ในการจัดการสร้าง
เสรมิสขุภาพชมุชน และการสนบัสนุนชมุชนเข้มแขง็ เป็นภารกจิ
หนึ่งที่ส�าคัญ มีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ในด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
คู่ขนานไปงานบริการสุขภาพ  มีแผนงาน การติดตาม สนับสนุน
ในเชงิวชิาการ ท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการส�าคญั และการพฒันา
สมรรถนะเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในด้านนี้ที่มากขึ้น ไม่ใช่เพียง
การก�าหนดตัววัดกิจกรรมผลลัพธ์ โดย ไม่มีกระบวนการพัฒนา 
ร่วมด้วย 
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2. กรอบการท�างาน ที่จะแทรกเรื่องนี้ เข้าไปได้มีโอกาสได้ทั้งที่เป็น 
กรอบการท�างานท่ีใช้ในเชิงการติดตาม งานตามระบบการ
ตรวจราชการปกติ และการจัดระบบคุณภาพของหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ ที่มีกรอบแนวทางลงลึกไปถึงคุณภาพการด�าเนินงาน
บริการที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้แท้จริง ไม่ใช่เพียง
กรอบการบริหารจัดการคุณภาพเท่านั้น 

3. ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ / กระทรวงสาธารณสุข  
ควรมหีน่วยท่ีดแูลติดตาม บรูณาการงานด้านน้ีเพิม่ขึน้ นอกเหนอื
จากการผลักดันเชิงกฎระเบียบ ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ค่อนข้าง
มาก และมีการบูรณาการวิธีท�างานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ ทีด่แูลในด้านการสนบัสนนุระบบสุขภาพภาคประชาชน

4. ควรมีแผนงาน โครงการ เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้หน่วยบริการ
ปฐมภมู ิสนใจด�าเนินการสร้างเสรมิสขุภาพชมุชน และการพฒันา
ชมุชนเข้มแขง็ ทีชั่ดเจนต่อเน่ือง ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 

5. ควรมีการพัฒนาให้มีเครือข่าย ทีมงาน ที่เข้ามาช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และระบบงานในด้านการสร้างเสริม 
สุขภาพชุมชน การสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ในจ�านวน
ที่มากขึ้น และท�างานได้อย่างต่อเนื่อง  (เดิมเคยมีทีมพัฒนา
คุณภาพ PCA, DHSA, การพัฒนารพ.สต เชิงนวตกรรมต่าง ๆ, 
CBL) และกระบวนการพฒันานี ้ควรมรีะดบัความลกึเชงิคณุภาพ 
ทีน่�าไปสูก่ารสร้างสมรรถนะของบคุลากร ได้ด้วย ไม่เพยีงแต่การ
ท�ากิจกรรมเชิงปริมาณ  รวมถึงการบูรณาการกับบทเรียนของ
แผนงาน โครงการ ที่สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
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แห่งชาต ิ(สช.) ในการสนบัสนนุชมุชนเข้มแขง็ น�ามาสูก่ารขยายผล 
ที่เป็นระบบมากขึ้น

6. การสร้างเวทีให้มีการเชื่อมเครือข่ายพ้ืนที่ที่สนใจท�างานดี และ
เปิดเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น  
(เดิมเคยมี แต่ช่วงระยะหลัง น้อยลง และไม่ชัดเจน)

ข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วนต่อไปนี้เป็นส่วนที่สรุปจากผลงาน โครงการ
ทบทวนสถานการณ์และเพิม่คณุภาพการสร้างเสริมสขุภาพชมุชนของ
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย ที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ที่สนับสนุนงบประมาณจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ข้อเสนอต่อการพฒันากลไกท่ีเสริมความส�าเรจ็ในการสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพ ยั่งยืน   
ข้อเสนอที่เป็นหลักการโดยรวม 
1. กระบวนการส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะส่งผลให้การ

ด�าเนินงานได้ส�าเร็จ อย่างยั่งยืน คือ การสร้างพื้นที่กลาง สร้างให้
มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง ท้ังส่วนผู้ให้
บริการ ส่วนประชาชน อย่างมีคุณภาพ ประเด็นนี้ควรเป็นจุดเน้น
ส�าคัญเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ควรเน้นแต่ 
“กจิกรรมให้บริการ”  การเปิดพ้ืนท่ีร่วม  (The Common space or 
area) การสร้างให้เกิด  Collective Responsibility เพื่อให้ชุมชน/
ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมคิด เรียนรู้ และพัฒนาไป เพื่อให้เกิดการ
ปรับตัวของชุมชน/กลุ่มคนที่เก่ียวข้อง (Transformation) ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
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การออกแบบระบบและการสร้างการเรียนรู ้หรอืระบบที่
มอีทิธพิลต่อการสนบัสนนุการจดัการการอยูร่่วมกนัในแต่ละ
ชุมชนโดยค�านึงถึงสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

การปรับใช้เครื่องมือและกลไกการท�างานสร้างเสริม 
สุขภาพในปัจจุบัน ให้สนับสนุนปลายทางของการท�างาน
สร้างสุขภาพอย่างแท้จริง อาทิ การอยู่ร่วมกันของชุมชน  
ที่มีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน

2. การพัฒนาและสร้างเสริมความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐในการ
ท�างานสร้างเสริมสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่
จ�าเป็นในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนในลักษณะ
ที่เป็นการเข้าไปสร้างให้เกิดการเรียนรู้กับประชาชน ชุมชน ในการ
จดัการควบคมุความเสีย่งด้วยตนเองได้ ทัง้ส่วนทีเ่ป็นบุคลากรปฏิบัติ
งานในหน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่
เป็นนกัวชิาการ ผูบ้ริหารทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างเสรมิสขุภาพในแต่ละ
ด้าน แต่ละกลุ่มวัย กลุ่มประชากร 

บคุลากรในหน่วยบริการปฐมภมู ิควรได้รับการพฒันาให้มทีกัษะ
ในการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม การเสริมพลัง และการ
สร้างการเรียนรู้กับชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการพัฒนาบุคคลให้มีกลุ่มคน
ที่ชัดเจนที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข และ
การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อท�าหน้าที่เชื่อมประสาน และวางแผนการ
จัดการสนับสนุนและด�าเนินการด้านสุขภาพโดยตรงในพื้นที่ 
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3. การออกแบบโปรแกรม กิจกรรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ควร
ปรบัให้มกีารจดัการทีย่ดืหยุน่สามารถปรบัวิถีการด�าเนนิงานได้อย่าง
พอดีกับบริบท และทรัพยากรในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้เกิดการ
สร้างการเรียนรู้เรื่องวิธีคิดท่ีเป็นเป้าหมายเชิงการสร้างเสริมสุขภาพ  
(Ideology Concept of Health Promotion) ทีช่ดัเจน  ปรบัระบบ
การติดตาม ประเมินผล ให้มีการติดตามเชิงผลลัพธ์เพิ่มมากกว่า
ผลผลิตเชิงกิจกรรม (Result based Management) 

4. การพัฒนากลไก ท่ีเป็นตัวเช่ือมประสาน เสริมพลังการด�าเนินงาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ตัวอย่างเช่น 
เครือข่ายภาคใต้โดยกลไกภาคประชาสังคมในจังหวัดชุมพร กลไก
เสริมการท�างานของกขป. (เขต 11)  ร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. พฒันาการจัดการระบบงบประมาณ และการบรหิารจดัการของหน่วย
งานรฐั และท้องถิน่ ให้สามารถสนบัสนนุให้องค์กรธรุกจิเอกชน ธรุกจิ
เพือ่สังคม องค์กรประชาสงัคม องค์กรเอกชนเพือ่สาธารณะประโยชน์ 
และกลุม่ประชาชน กลุม่วชิาชพี เข้ามามบีทบาทในการสร้างเสรมิสุข
ภาพเพิ่มมากขึ้น 

6. การสร้างระบบติดตามประเมินผล (M&E) การสร้าเสรมิสขุภาพ และ 
ระบบการบริหาร การสร้างเสริมสุขภาพในลักษณะใหม่ ที่ท�าหน้าที่
เป็นกลไกสะท้อนการพัฒนาในเชิง ผลลัพธ์ การพัฒนาในเชิงที่เป็น 
Health Outcome ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ร่วมด้วย

7. การพฒันาให้ประชาชนตืน่รู ้และสามารถใช้สถานะทีเ่ป็น “พลเมอืง” 
ของสังคม (active citizen) ในการผลักดันให้เกิดการจัดการที่
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ตัวอย่างการขับเคลื่อนการด�าเนิน
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งานในกรุงเทพมหานครช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19) 
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของภาคประชาชนให้เกิดความสามารถ
ในการ ต่อรอง ตรวจสอบ การท�างานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐได้ 

8. การจัดการให้มีข้อมูล/ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และการจัดการ
สารสนเทศที่เอื้อต่อการท�าความเข้าใจ บริบทพื้นที่ และวิถีชีวิตคน 
และเห็นผลการท�างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นข้อมูลในระดับชุมชน ต�าบล อ�าเภอ 

9. สนับสนุนให้มีการสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการสร้างเสริม 
สุขภาพชุมชนระหว่างพื้นที่ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเวทีการ 
แลกเปลีย่นรูโ้ดยพบปะกนัโดยตรง  ร่วมกับเวทแีลกเปลีย่นในรปูแบบ
ดจิิทลั บนฐานการเรยีนรูผ่้านช่องทางสือ่สารออนล์ในลกัษณะต่าง ๆ  
ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความสนใจ 
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ข้อเสนอต่อการด�าเนินงานในส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)
1. พัฒนาแนวทางการจัดการโครงการ ภายใต้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยอาจมีข้อเสนอรูปแบบการสนับสนุนการด�าเนินงานสร้างเสริม 
สุขภาพ ที่เป็นลักษณะชุดโครงการที่ท�าต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และ
ด�าเนินการมากกว่า 1 ปี เพื่อให้มีการด�าเนินกระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง มากขึ้น จึงจะท�าให้โครงการได้
ประสิทธิผลมากขึ้น  มากกว่าการท�ากิจกรรมระยะสั้น ๆ ซึ่งมักเป็น
กิจกรรมเชิงอบรม หรือการประชุม 

 ตัวอย่าง โครงการ ได้แก่ การสร้างให้มีศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน 
ทีเ่ป็นจุดประสานการท�ากจิกรรมการสร้างสขุภาพ ทีห่ลากหลาย 
โดยทีม่ผีูท้�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการ บรหิารจดัการศูนย์นีอ้ย่างต่อเนือ่ง
ได้ และมกีารบริหารให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายเข้ามามส่ีวนร่วม
อย่างต่อเนื่องด้วย  
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ข้อเสนอต่อส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
• สปสช. ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ

กรรมการ กปท. ให้เข้าใจขอบเขตการท�างานสร้างเสริมสุขภาพ
ในลักษณะต่าง ๆ  ได้มากขึน้ รวมท้ังสามารถพฒันาโครงการสร้าง
เสรมิสขุภาพให้มปีระสทิธผิลมากขึน้  ทีน่อกเหนอืจากการบรหิาร
จัดการงบประมาณ 

• สปสช. ควรมีการจัดท�าแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ใน
ลักษณะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น  จัดท�าให้มีตัวอย่างการสร้างเสริม 
สขุภาพ ในลกัษณะท่ีเป็นการเสริมสมรรถนะของประชาชน และ
แกนน�าชุมชน ในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดีข้ึน 
รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการจัดท�าโปรแกรมการสร้างเสริม 
สุขภาพในลักษณะท่ีเป็นชุดโครงการ ที่มีระยะเวลาการด�าเนิน
งานต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี 

• สปสช. ควรมีการปรับ พัฒนาระเบียบการบริหารจัดการ 
งบประมาณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เปิดโอกาสให้
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานธุรกิจเพ่ือสังคม กลุ่มประชาชน  
กลุ่มวชิาชพี เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนินงานสร้างเสรมิสขุภาพ
ในระดับพื้นที่ได้มากขึ้น 
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ข้อเสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
• ควรเข้ามามีบทบาทในการกระตุ ้น ผลักดัน (advocate)  

หนุนเสริม (support) ให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามาสนับสนุนการ
จัดการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมากขึ้น ประสานให้มีการ
ชี้ประเด็น และ ทิศทางการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ
ประเทศที่เหมาะสมมากขึ้น 

• ควรสนบัสนนุให้มโีปรแกรมการสร้างศักยภาพของ อสม. บางส่วน
ให้มีบทบาทและความสามารถในด้านการผลักดัน (Advocacy 
roles) การสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชน ที่เป็นลักษณะการ
สร้างนโยบายสาธารณะ และการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 

• ควรสนับสนุนองค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา 
ในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

• ควรสนับสนุนในส ่วนที่ท�าให ้บทบาทของภาคประชาชน  
ภาคประชาสังคม เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น
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กลไกส�าคญัทีท่�าให้การสร้างเสรมิสุขภาพ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ต่อเนื่อง 
• กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้�าเนนิงาน ตาม

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพในส่วนท่ีเป็นการจัดการสภาพแวดล้อม
และการสร้างนโยบายสาธารณะ  

• กลไกหน่วยบริการสุขภาพ ที่ท�าหน้าที่ให้บริการสุขภาพระดับบุคคล 
เป็นพื้นฐานส�าคัญทีให้บริการโดยตรง ซ่ึงควรมีการพัฒนาให้มีการ
จดัการสร้างเสรมิสขุภาพระดับบุคคล ได้อย่างตรงประเดน็ สอดคล้อง
กบัวถิชีวีติของประชาชน  ทัง้ประชาชนทีเ่ป็นคนป่วย และกลุ่มทีเ่ป็น
คนเสี่ยง คนปกติ  

• กลไกการด�าเนินงานสุขภาพในลักษณะที่ เป ็นการด้านชุมชน 
สิ่งแวดล้อม 

• ควรเป็นกลไกที่ต้องท�างานร่วมกันหลายภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
ต่อเนื่อง 

• มีการท�างานร่วมระหว่างกลไกต่าง ๆ 
• ระบบสนบัสนนุเชงินโยบาย การตดิตาม ประเมนิผล  ทีเ่ป็นเชงิเร่งรดั 

ท�าให้การท�างานแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้ยาก 



 

เอกสารรายงาน เรื่องบทบาทวิชาชีพในงานสรา้งเสรมิสขุภาพ:

วิชาชีพแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 
ทีมแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั  

กนัยายน 9 กนัยายน 2565 [Course title] 

 

 

 

  



 
1 

คำนำ 

 หน่วยบริการปฐมภูมิในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและขยายบทบาททั้งในด้านการรักษาโรคเรื้อรัง การ
หน่วยบริการปฐมภูมิในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและขยายบทบาททั้งในด้านการรักษาโรคเรื้อรัง การสร้างเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรคมากขึ้น มีบุคลากรสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล  

นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา เข้ามาร่วมให้บริการสุขภาพแก่

ประชาชนมากขึ้น จากการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า แต่ละวิชาชีพได้มีการรวมกลุ่ม และจัด

กระบวนการ โปรแกรม โครงการเพ่ือเสริมให้บุคลากรแต่ละวิชาชีพที่ดำเนินการในหน่วยบริการปฐมภูมิ และ

โรงพยาบาล สามารถพัฒนาบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาบทบาททีม 

สหวิชาชีพต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ความท้าทายต่อการสร้างเสริมแนวใหม่เพราะความเป็น

พลวัตของปัญหาที่ซับซ้อนมากข้ึน จึงได้มีการพัฒนาบทบาททีมสหวิชาชีพ ต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ

ชุมชนขึ้น 

 เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือสรุปและรวบรวมบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชมในวิชาชีพแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว เพ่ือสังเคราะห์สมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  ด้วยข้อจำกัดของเวลา ในการ
รวบรวมเพ่ือสรุปและรวบรวมบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชม เพ่ือกำหนดเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ ทำให้เนื้อหาบางส่วนไม่ครบในเอกสารชุดนี้ 
 
 

คณะผู้จัดทำ 
กันยายน 2565 
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สมรรถนะพื้นฐานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 
สมรรถนะพื้นฐานตามหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้ระบุสมรรถนะหลักของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ไว้ในการฝึกอบรมแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวโดยมุ่งเน้นให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการทำ 
งานสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับตั้งแต่บุคคล ครอบครัว 
และชุมชนรวมถึงสมรรถนะในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
นอกจากนั้นแล้วการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคยังถูกสอดแทรกการไว้ในสมรรถนะด้านอื่นๆ เช่น 
การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมแก่กลุ่มคนทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ทั้งผู้ที่ไม่ป่วยและป่วย 
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยประคับประคอง โดยให้การดูแลสุขภาพในทุกสถานที่ให้บริการทั้งท่ีบ้านและ รพ.  
การทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและการใช้แนวทางการดูแลโดยให้ผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนเป็นศูนย์กลางข
องการดูแลสุขภาพ ซึ่งอาจสรุปเป็นทักษะรองที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ  
 ในส่วนสมรรถนะหลักในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คือ 
ทำการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เชื่อมโยงกับการรักษา การฟ้ืนฟูสุขภาพ ได้แก่ 
การตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพรวมถึงให้คำแนะนำในการป้องกันและให้คำปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่
ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
นอกจากนั้นแล้วต้องทำการสอนแก่ผู้ป่วยให้มีศักยภาพในการจัดการตนเองได้จริง 
โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่อสุขภาพการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ป่วยภายใต้บริบทและวิถีชี
วิตของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อจะจัดทำการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งแผนการสอนและสื่อการสอนให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีส่วนร่วมและสามารถมีศักยภาพในการจัดการปัญหา
สุขภาพของตนเอง ซึ่งทั้ง 2 ทักษะที่กล่าวมาเบื้องต้นต้องสามารถให้การดูแลในระดับบุคคลและครอบครัวได้ 
ในส่วนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชุมชนนั้น 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องสามารถจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและทำโครงการพัฒนางานด้านสุขภ
าพในชุมชนได้ 
โดยเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาแล
ะวางแผนพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชน 
รวมถึงจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและประเมินโครงการเหล่านั้นเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
รายละเอียดของสมรรถนะหลักในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีดังนี้  

1. ทำการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เชื่อมโยงกับการรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพในระดับบุคค
ลและครอบครัวได้ 

○ ตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงทางสุขภาพ 
○ ให้คำแนะนำในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในปัญหาที่พบได้ในเวชปฏิบัติ 
○ ให้คำปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพในระดับบุคคลและครอบครัว 

2. สามารถสอนผู้ป่วยให้มีศักยภาพในการจัดการตนเองได้ 
○ ประเมินความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่อสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว 
○ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ป่วย ภายใต้บริบทและวิถีชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว  
○ ทำการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ป่วยและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย 
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➢ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย 
➢ จัดทำสื่อการสอน หรือตัวกลางในการช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียน 
➢ กระตุ้นให้ผู้ป่วยตั้งคำถาม และให้คำตอบที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลสุขภาพ 
➢ ประเมินผลลัพธ์ ผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยจากการเรียนรู้ที่ได้รับ 

3. การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิและโครงการพัฒนางานด้านสุขภาพในชุมชน 
○ เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบในหน่วยบริการ 
○ ดำเนินกิจกรรม/โครงการการพัฒนาด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองต่อชุมชน 
○ ประเมินผลลัพธ์ของโครงการพัฒนางานด้านสุขภาพในชุมชน 

สามารถระบุปัจจัยความสำเร็จข้อบกพร่อง และ โอกาสพัฒนา 
 
 สมรรถนะรองท่ีสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ที่ถูกวิเคราะห์ขึ้นมานี้เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องทำได้ 
ซึ่งมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแทรกอยู่ 
หรือมีทักษะที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนส่งผลให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ให้การดูแลสุขภาพที่คลอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทั้งคนที่ยังไม่มีโรคและมีโรค 
○ กลุ่มอายุตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึงผู้สูงอายุ  
○ ให้การดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและแ

พทย์ทางเลือก 
○ ให้การดูแลและจัดการปัญหาความผิดปกติทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังอย่างเป็นระบบโดยใช้เ

วทย์ระเบียนและข้อมูลทางการแพทย์เพ่ือการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาส่งเสริมป้องกันแล
ะฟ้ืนฟูสุขภาพ 

○ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 
ทำการป้องกันค้นหาติดตามและเฝ้าระวังภาวะหรือโรคแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับโรคเรื้อรังของผู้
ป่วย  

○ ผู้ป่วยประคับประคอง : ประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ระยะประคับประคองได้ เช่น 
ร่วมปรึกษากับผู้ป่วยและครอบครัวในการทำหนังสือแสดงเจตนาตามพรบสุขภาพแห่งชาติพ.ศ 
2550 มาตรา 12 ได้ (Living will) 

2. ให้การดูแลได้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล 
○ ที่บ้านผู้ป่วย 
○ ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและในโรงพยาบาล 
○ สถานพักพื้นในชุมชน 

3. การทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน 
○ ดำเนินการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้ 
○ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับชุมชน 
○ สามารถดูแลผู้ป่วยประคับประคองและครอบครัวร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้ 
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○ สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนได้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
○ สามารถปรึกษาและส่งต่อและประสานการดูแลกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
○ บริหารจัดการและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเสริมพลังคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ 
4. ให้การดูแลโดยให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เป็นศูนย์กลางของการรักษา 

○ การค้นหาโรคและความเจ็บป่วย 
○ การเข้าใจบริบทชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว 
○ การวางแผนการดูแลและกำหนดเป้าหมายร่วมกับผู้ป่วยและครอบครอบครัว 
○ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
○ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัว 
○ การคำนึงถึงข้อจำกัดในการดูแลทั้งด้านผู้ป่วยและผู้ให้บริการและหาทางพัฒนา 

 
ภาพ 1. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (full) 
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ภาพ 2. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (short) 

 
 
กรณีศึกษาการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
  
 จากการลงพ้ืนที่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบค
รัว 5 ภาค ในปี พศ 2560 ภายใต้โครงการภายใต้โครงการโครงการศึกษาสถานการณ์การพัฒนาระดับอำเภอ 
(District Health System) กบัการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ด้วยการใช้แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์รายกลุ่ม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพพบว่า 
ภาระงานโดยรวมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (รวมข้อมูลทั้งเขตเมือง เขตชนบท และนอกพ้ืนที่การศึกษา) 
พบว่า อัตราส่วนของภาระงานในแต่ละด้านทั้งในเขตเมือง เขตชนบทไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 
ภาระงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นงานบริการ และงานวิชาการดังรูป 
 
ภาพที่ 3  ร้อยละของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำแนกภาระงานโดยรวม 
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เมื่อเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเกี่ยวกับการทำงานด้านส่งเสริมป้องกั
นสุขภาพ พบว่า แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหลายบทบาทหน้าที่ทั้งเป็นผู้ให้บริการเอง(Care provider)  
เป็นผู้บริหารจัดการ(Care Manager)  และผู้ประสานงาน (Coordinator) เห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว 
 

“ความต้องการของ ER คืออยากให้คนไข้ได้รับยาไวที่สุด เข้ารับบริการได้ไวขึ้น ลดการเสียชีวิต 
จึงปรึกษาหมอว่า จะทำโครงการ EMS road club โดยนำกลุ่มคนไข้ท่ีมีปัญหามาขึ้นทะเบียน 
ทำให้ทราบว่าพื้นที่ไหนมีปัญหามากที่สุด มีจำนวนคนไข้เท่าไหร่ 
หมอเค้าก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปสื่อสารกับชุมชน การทำงานก็จะประสานกับหมอตลอดไม่ว่าจะทำเรื่องสื่อ 
หรือเรื่องการดูแลคนไข้ติดเตยีง หมอจะให้คำปรึกษาได้ 
ให้หมอเค้าช่วยดูในเรื่องที่เราต้องเข้าไปดูแลในชุมชนที่เราขึ้นทะเบียน” 

พยาบาลแผนกห้องฉุกเฉิน 1 

 “ในการทำงานเชิงรุก ทางโรงพยาบาลจัดให้มีทีมสหวิชาชีพออกไปให้บริการในพื้นที่ทุรกันดาร 
มีการนัดกลุ่มมารับการตรวจรักษา กลางคืนมีฉายหนังพร้อมกับให้สุขศึกษา 
หนึ่งปีก็จะหมุนวนไปในแต่ละสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนที่สร้างขึ้นมา 
ในบทบาทของหมอ famed ก็จะเป็นผู้ออกไปให้บริการและเป็นผู้รับรู้ข้อมูลจากสุขศาลา 
จากนั้นก็นำมาวางแผนการให้บริการ อีกส่วนหนึ่งคือเหมือนไปเพิ่มศักยภาพให้กับน้องๆในพื้นที่ ” 

กล่าวสรุปโดยรวมพบว่า ในด้านส่งเสริม 
และป้องกันโรคแพทย์เวชศาสตร์ครบครัวไม่ได้มีบทบาทโดยตรง แต่มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม 
และประสานงานกับชุมชนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้มาช่วยเติมเต็มให้ช่องว่างในการทำงาน 
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ระหว่างโรงพยาบาล กับหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชนใกล้กันมากขึ้น ด้วยบทบาทของการเป็นผู้ประสาน 
(Coordinator) การลงไปให้บริการ (Care Provider) การลงไปเป็นพ่ีเลี้ยง (Coach) ให้คำปรึกษา (Clinical 
supervisor) สนับสนุนด้านวิชาการ และบทบาทของผู้บริหารจัดการการดูแล (Care Manager) ภายใต้ 7 
องค์ประกอบที่เอ้ือต่อการทำงาน ที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  

1. มีพ้ืนที่และประชากรที่รับผิดชอบชัดเจน 
2. มีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยบริการและภายในหน่วยบริการ 
3. มีระบบเยี่ยมบ้านที่ชัดเจน 
4. มีที่ปรึกษา 
5. มีผู้บริหารที่เข้าใจและสนับสนุนการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
6. มีทีมงานที่มีความพร้อมและมีแนวคิดเดียวกัน ทำงานเป็นทีม 
7. มีการจัดสรรเวลาที่เพียงพอในการให้บริการและบริหารจัดการ  

 
บทบาทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค : มุมมองจากสหวิชาชีพ 
 
 จากข้อมูลการสำรวจนำร่องสหวิชาชีพที่ปฎิบัติงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการบริการปฐม
ภูมิ ในพ้ืนที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในเดือน สิงหาคม 2565 
มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 88 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 89) อายุระหว่าง 26 ปี ถึง 60 
ปี  โดยร้อยละ 76.1 เป็น พยาบาล และร้อยละ 19.3 เป็นนักวิชาการสาธารณสุข 
นอกจากนี้เป็นวิชาชีพอ่ืนๆ(ร้อยละ 4.6)เช่น เภสัชกร นักจิตบำบัด กายภาพบำบัด ทันตแพทย์  ทันตาภิบาล 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผอ.รพสต. ผอ.รพสต แพทย์แผนไทย 
และแพทย์สาขาอ่ืนๆนอกจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้าร่วมตอบแบบสอบถามด้วย 
สหวิชาชีพส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 83 มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.1 
มีประสบการณ์มากกว่า 5ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี มีเพียงส่วนน้อยที่มีประสบการณ์การทำงานที่น้อยกว่า 5 ปี  
สถานทีป่ฎิบัติงานประจำของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ปฎิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาล ร้อยละ 39.8 รพสต. 
ร้อยละ 36.4 (ภาพที่ 4)  
 
ภาพที่ 4 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานปฎิบัติงานประจำ 
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ประสบการณ์การทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยร่วมงานกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยเม่ือจำแนกระดับความถี่ 0 ไม่เคยร่วมงาน และ 5 
คือบ่อยมาก มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ2-5 คิดเป็นร้่อยละ 78.4   
 
ภาพที่ 5 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความถี่ในการเคยร่วมงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกับ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

 
 
ความต้องการทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 
 เมื่อสอบถามความต้องการให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามาร่วมงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกั
นโรค พบว่าร้อยละ 88.7 ต้องการให้แพทย์ร่วมงานด้วยในระดับที่ 4-5 (คะแนนเต็มมากที่สุด 5 คะแนน) 
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และต้องการให้แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นร่วมงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมด้วยในระดับที่ 4-
5 คิดเป็นร้อยละ 77.3 (ภาพที่ 6-7) 
 
ภาพที่ 6 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับความต้องการให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามาร่วมงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 

 
 
ภาพที่ 7 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับความต้องการให้แพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืนๆเข้ามาร่วมงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
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ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากถึงมากที่สุดกับแนวคิดท่ีว่าการให้บริการสร้างเสริมสุ
ขภาพและป้องกันโรคกับผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญ 
และส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของแพท
ย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่าการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของทีมที่ให้บริ
การสุขภาพทุกคนและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวควรให้บริการด้านนี้เป็นเรื่องหลักในเวชปฎิบัติครอบครัวรวมทั้
งควรใช้เวลามากข้ึนในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ภาพที่ 8) 
 
ภาพที่ 8 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 
 
ภาพที่ 8 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(ต่อ) 
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ความพึงพอใจในการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 โดยภาพรวมสหวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกั
นโรคของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 75) มีประมาณร้อยละ 2.3 
ที่มีระดับความพึงพอใจน้อย 
 
ภาพที่ 9 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความพึงพอใจในการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในปัจจับัน 
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บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในบริการปฐมภูมิ ในงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย 

 

ทบทวนสถานการณ์ 

 การให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ขับเคลื่อนด้วยการดูแลเป็นรายโรค (Disease 
based) เฉพาะอวัยวะ มุ่งเน้นการรักษา แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีเจ้าภาพในการดูแลแบบคนทั้งคน รู้ทุกข์ 
รู้สุขของคน ละเลยการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นส่วนสุขภาพ 
แต่เดิมระบบบริการทางการแพทย์แบ่งเป็นระดับต่างๆ อย่างเชื่อมโยง มีฐานการดูแลกลุ่มประชากร 
(Population based) จากฐานสามเหลี่ยมเป็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1 

ซึ่งเป็นกลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือเพ่ือจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
(ตรงกลางสามเหลี่ยม) และตติยภูมิ (ยอดปลายสามเหลี่ยม) (รูปที่ 1) 
ในขณะนี้ระบบบริการของประเทศไทยจึงเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับตั้งบนยอดสามเหลี่ยมทำให้มีโอกาสล้มได้ตลอด
เวลา (รูปที่ 2) 

   

รูปที่ 1 ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ควรเป็น 

 

รูปที่ 2 ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน 

 

 
ตตยิภูม ิ

 
ทุตยิภูม ิ

 ปฐมภูม ิ

 

 

ตตภิูม ิ

 

ทุตยิภูม ิ

 

ปฐมภูม ิ
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แนวคิดการแก้ปัญหา 

 เป็นการพลิกกลับสามเหลี่ยมการให้บริการของระบบสาธารณสุขไทยที่ปัจจุบันตั้งบนยอดสามเหลี่ยม  

(รูปที่ 2) ให้กลับมาวางบนฐานของสามเหลี่ยมด้านกว้าง (รูปที่ 1) 
เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงของระบบบริการสาธารณสุขไทยที่มีรากฐานการบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นบริการทางก
ารแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก 
ต่อเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วย 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน 
และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 2   

บทบาทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

 การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพ้ืนที่ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มประชากร 
บทบาทหลักของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เน้นด้านการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสภาพตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทบาทงานเชิงรุกยังมีสัดส่วนที่น้อย 3, 4  
วิธีการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะไม่ลงลึกในเรื่องส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
แต่จะทำบนฐานการบริการเป็นส่วนใหญ่ ออกแบบระบบบริการให้เกิดคุณภาพ 
ผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนร่วมเข้าไปกับการบริการเป็นรายบุคคล 
(individual approach) 5   
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การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการทบทวนสถานการณ์ แนวคิดการแก้ปัญหา 
และบทบาทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6 

 

 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. นโยบายทีมหมอครอบครัว 
และระบบบริการปฐมภูมิได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ 
และพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 การกำหนดเกณฑ์/รูปแบบการดำเนิน 

นโยบายแบบ one size fits all  ระบบสนับสนุนการทำงานที่ยังไม่เพียงพอ 
และไม่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องวิชาการ สารสนเทศ งบประมาณ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และทรัพยากรอ่ืนๆ 
เป็นการเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มุ่งเน้นด้านปริมาณเพ่ือติดตามเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามนโ
ยบายโดยไม่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

2. ปัญหาในห่วงโซ่การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพความไม่พร้อมของสถาบันผลิตรวมถึงคุณภาพของทั้งผู้สอนและผู้เข้ารับการฝึกอบ
รม ปัญหาด้านความเข้าใจภายในระบบงานสาธารณสุข (Public health) และ การบริการทางการแพทย์ 
(Medical services) 

3. บทบาทหน้าที่และทักษะการสร้างทีมทำงานแบบมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่หลักยังคงเน้นเป็นผู้ให้การรักษา 

ขาดความเชื่อมโยงการจัดการเชิงระบบเพื่อเกิดการทำงานที่สอดรับหรือการทำงานที่ทดแทนกันได้ในบางวิชาชีพ 

4. สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการทำงาน ความไม่ชัดเจนในด้านตำแหน่งบทบาทหน้าที่ 
มาตรการจูงใจทั้งค่าตอบแทน และโอกาสก้าวหน้า 
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รวมถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ 
ในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพน้อย 

 

โอกาสพัฒนา 

1.มีนโยบายชัดเจนในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครบครัวและการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้เหมาะสมตาม
บริบทพื้นที ่
การวิเคราะห์สถานการณ์ระดับพื้นท่ีและจัดสรรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการขับเคลื่อนผ่าน Services 
plan ในแต่ละเขตสุขภาพ เพ่ือทราบสถานการณ์ ความเพียงพอ 
ความขาดแคลนของจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครบครัว 
ร่วมกับส่งเสริมแนวคิดเชิงบวกให้แพทย์เวชศาสตร์ครบครัวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่างานเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค เกิดประโยชน์เรื่องลดค่าใช้จ่ายสุขภาพในภาพรวม และเป็นการใช้บริการสุขภาพอย่างสมเหตุสมผล 
ผ่านการพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ  

2.ระบบการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวการประเมินผลสัมฤทธิ์และพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องสถานการณ์งา
นเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและสามารถแปลงจากหลักสูตรสู่การปฏิบัติได้จริงซึ่งการพัฒนาและสร้างความเข้าใจทั้งผู้เรียน 
แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ 

3. บทบาทหน้าที่และทักษะการสร้างทีม การบริการเชิงรุกด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถ 
ออกแบบระบบบริการให้เกิดคุณภาพ ผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะเสี่ยง 
ภาวะแทรกซ้อนร่วมเข้าไปกับการบริการเป็นรายบุคคล (individual approach) หรือรายกลุ่มโรคได้ 
พัฒนาทักษะการคิดและการจัดการเชิงระบบอย่างมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
สามารถบูรณาการการทำงานด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตบริการสุขภาพ 
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/เขต 
เพ่ือเกิดความร่วมมือในการบริการเชิงรุกในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Community based) และกลุ่มประชากรได้ 

4. สังคม สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการทำงานสร้างและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริการสร้างเสริมสุขภาพงานบริการ 
ปฐมภูมิ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารและเครือข่ายสังคมในการดําเนินงานเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้างความร่วมมือและค่าใช้จ่าย 
ร่วมกับมีมาตรการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรไว้ในระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการเป็น leadership และสนับสนุน (support) 
ของงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ 
(ประสานเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

2. บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการวินิจฉัยประเมินการรักษาและติดตามผลในภาพรวม (เชื่อมโยง 
bio-social)  

3. บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการ empowerment เรื่อง health care, health 
management และ health literacy รายบุคคล (individual case) เช่น 
การสอนผู้ป่วยให้มีศักยภาพและจัดการตนเองได้ 

4. บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการทำหน้าที่ที่ควรทำ ทั้งนี้ 
ระบบบริการยังไม่เอ้ือต่อการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
แม้ว่าวิชาชีพอ่ืนมีความต้องการให้แพทย์เข้ามามีส่วนร่วมกับงานสร้างเสริมสุขภาพ 
แต่บทบาทแพทย์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการรักษาและฟ้ืนฟู 

5. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรแพทย์ under graduated เรื่อง public health mind และ Health system 
รวมถึงเนื้อหาอ่ืน ๆ เพื่อให้แพทย์สามารถทำงานร่วมกับทีมและสหวิชาชีพได้ 

6. ข้อจำกัดในการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ในการดำเนินงานภายใต้ พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

- ทบทวนสัดส่วนของแพทย์ต่อประชากร เพ่ือให้สามารถบริการที่มีคุณภาพ (ปัจจุบัน 1:10,000 ประชากร)  

- เพ่ิมเติมบทเรียนและรูปธรรมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
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แห่งประเทศไทย 
 

บทเรียนการขับเคลื่อนบทบาทพยาบาลชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน 3 
กลุ่มเสี่ยง NCDs ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
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งานสร้างเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

บทสรุป  

สมรรถนะและบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ของชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 

                         ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของพยาบาลที่ทำงานสร้างเสริม
สุขภาพในพื้นที่  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริม
สุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาตามบริบทพื้นที่ การดำเนินงานในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2558-2560) พัฒนาเครือข่าย
พยาบาลชุมชนให้มีสมรรถนะสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การสร้างชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชน การ
ใช้การสื่อสารในยุคดิจิตอลในการพัฒนาการระบบสุขภาพ และมุ่งใช้ทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการหนุนเสริมกลไกการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอจัดการสุขภาพ( District Health System) เกิดเครือข่ายพยาบาลชุมชนเข้มแข็ง
สามารถจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 7 Node  ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดตาก  ภาคอีสาน 
จังหวัดอุบลราชธานี  อุดรธานี  และมหาสารคาม  ภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ภาคใต้  จังหวัดตรัง  และปัตตานี 
หลังดำเนินการมีการถอดบทเรียนจากกกรรมการ Node ในพื้นที่ต้นแบบ  จำนวน 42 คน พบว่าพื้นที่ต้นแบบมี
พยาบาลชุมชนมีการพัฒนาด้วยการสร้างความสัมพันธ์แนวราบกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการถอดบทเรียน
พบว่าพยาบาลชุมชนที่ดำเนินงานกับชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย มีสมรรถนะหลัก 14 ด้านแบ่ง ด้านการ
บริหาร ด้านการปฏิบัติและสมรรถนะร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  
                        1. สมรรถนะของผู้บริหาร 7 ด้าน 1.1 ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ (Policy) 1. 2 ด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ (Strategy) 1.3 เข้าใจและมีความความรู้ด้านปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social determinate 
of  health approach) 1.4 ด้านการวิจัยและจัดการความรู้ (R2R & KM)เน้นการพัฒนาการวิจัย 1.5 ด้านการ
สร้างเครือข่าย(Network) 1.6ด้านการติดตามงานและประเมินผล  (Monitoring & Evaluation=M & E) 1.7 
ด้านแสวงหางบประมาณ (Financial) 
                         2. สมรรถนะของผู้ปฏิบัติ 2 ด้าน 2.1 กระบวนการพยาบาลและด้านคลินิก (Nursing and 
Clinic)  2.2 ด้านการวิจัยและจัดการความรู้ (R2R & KM) 
                        3. สมรรถนะร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 5 ด้าน 3.1 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ( Community Participation) 3.2ด้านการสร้างเสริมพลังอำนาจ(Empowerment)  3.3 ด้านการสื่อสาร
กับชุมชน (Communication) 3.4 ด้านทัศนะคติเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคน (Humanization) 3.5) 
ด้านทักษะการจัดการตนเองและการจัดการเวลา (Time management)  
                        ในสถานการณ์ท่ีจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์และเทคโนโลยีและมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ปัญหาสุขภาพท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน ความเจ็บป่วย
เรื้อรังปัญหาสุขภาพจิตได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงมากในระบบสุขภาพ ทางออกสำหรับสุขภาพคือ
การส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ และเพ่ือคุณภาพชีวิติที่ดขีองประชาชน ทาง
ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย จึงเสนอแนวทางพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ในระบบปฐมภูมิใน
การสร้างเสริมสุขภาพ คือหลักสูตร พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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              1. ความรูทีไ่ด้รับจะเปนพ้ืนฐานสรางแนวคิดในการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพใหพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพมชนสามารถดําเนินการไดอ้ยางมีประสิทธิภาพ 
               2. การฝกอบรมโดยใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนร่วม สงเสริมใหผู้รับการฝกอบรม เรียนรู และพัฒนา
สมรรถนะไดต้ามเปาหมายของหลักสูตร 
              3. พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สามารถถ่ายทอดองคความรูและประสบการณใหกับทีมงานและ
เครือขา่ยส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
              4. พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ปฏิบัติบทบาทผูู้ให้การสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน มีการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ด ี
             5. การสรางความร่วมมือของพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เปนรูปแบบของเครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน เพื่อความร่วมมือในการลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่สร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการดำรงชีวีตอย่างมคุีณภาพของประชาชนและชุมชน  
            6. การสรางความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เพ่ือความร่วมมือและการเปนเจาของสุขภาพ 
 
โดยเสนอ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งหมด 3 หลักสูตร 

              1.หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน อบรมเป็นระยะเวลา 4 เดือน     กลุ่มเป้าหมาย คือพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การทำงานด้านปฐมภูมิ ระยะเวลา 1 ปี 

                2.หลักสูตรระดับชำนาญ  อบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน    กลุ่มเป้าหมาย คือพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การทำงานด้านปฐมภูมิ ระยะเวลา 5 ปี  

                3. หลักสูตรระดับเชี่ยวชาญ อบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน กลุ่มเป้าหมาย คือพยาบาลวิชาชีพที่
รับผิดชอบงานด้านปฐมภูมิ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย 

                                      

                                                  บุษบา  การกล้า     ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 
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บทเรียนการขับเคลื่อนบทบาทพยาบาลชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเสี่ยง NCDs ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

ดร.ผาสุข  แก้วเจริญตา, นางบุษบา การกล้า, นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์  
ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 

 
บทนำ 

ท่ามกลางวิกฤตสุขภาพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  ซึ่งพบว่า เชื้อมีการกลาย
พันธุ์ของไวรัส การฉีดวัคซีนทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดเชื้อและติดเชื้อซ้ำได้ใน
ปัจจุบัน  แม้ว่าจะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนกันอย่างจริงจังในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา  ภาวะวิกฤตดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อรูปแบบการให้บริการสุขภาพ  ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับสถานการณ์และความต้องการของ
ประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ  ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง  และกลุ่มประชากรที่มีความ
เปราะบางในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ประเทศไทย กำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ   

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (๒๕๖๔) ได้มีรายงานถึง

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด โรคไม่ติดต่อ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับโลก -๑๙ ต่อโรคไม่ติดต่อ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับโลก โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs นั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เจ็บป่วย และทุพลภาพ
อันดับต้นๆ ในหลายประเทศทั่วโลก  ซึ่งสถานการณ์ผลกระทบของโควิดในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคร่าชีวิตคนเป็น
จำนวน ถึง ๔๑ ล้านคนต่อปี  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๑ ของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้มีถึง ๑๕ 
ล้านคนที่เสียชีวิต ก่อนวัยอันควรตั้งแต่อายุ ๓๐-๖๙ ปีจากโรคไม่ติดต่อต่างๆ ทั้งนี้ ร้อยละ ๗๗ ของการเสียชีวิต
จากโรคไม่ต่อนั้นเกิดขึ้น ในประเทศรายได้น้อยและปานกลาง โดยที่โรคหัวใจและหลอดเลือดมีสัดส่วนการเสียชีวิต
มากที่สุด (๑๗.๙ ล้านคน) ตามด้วย โรคมะเร็ง (๙.๓ ล้านคน) โรคระบบทางเดินหายใจ (๔.๑ ล้านคน) และ
โรคเบาหวาน (๑.๕ ล้านคน) ทั้งนี้ เป้าหมายการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในช่วงที่ผ่านมายิ่งทำให้ดูห่างไกลจาก
การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ ดังนั้น การ
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นี้ยิ่งทำให้ การบรรลุ SDGs ของแต่ละประเทศยากลำบากขึ้นไปอีก องค์การอนามัยโรค  
ได้สรุปผลกระทบของโควิดต่อปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ได้แก่ โรคอ้วน การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ พฤติกรรม
เนือยนิ่ง  มลภาวะ  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง  ล้วนมีผลต่อการ
สร้างภูมิต้านทาน และโอกาสที่จะนำไปสู่ความรุนแรงจากการติดเชื้อมากขึ้น การรักษาวิถีชีวิตสุขภาวะจะทำให้การ
ทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายดีขึ้นซึ่งรวมถึงระบบ ภูมิคุ้มกัน โดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ การทานอาหารที่มี
ประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ให้มาก การมีกิจกรรมทางกาย การเลิกสูบบุหรี่ การลดหรืองดเว้นการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ   
นอกจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  พบว่า  ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ก็พบว่านอกจาก

เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และยังรวมไปถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคของความเสื่อม  ทั้งกลุ่มผู้ป่วยติดสังคม ติด
บ้าน ติดเตียง ซึ่งแต่ละช่วงวัยที่มีความต้องการในการดูแลที่แตกต่างกัน ปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย มีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาก และในปี ๒๕๖๕ นี้ประเทศไทยกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”  ทั้งนี้รายงาน
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สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ระบุว่า
โครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมากในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจากประชากรเยาว์วัยมาเป็น
ประชากรสูงวัยในปี ๒๕๑๓ ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ ๖๐ ปีขึ ้นไปเพียง ๑.๗ ล้านคน หรือคิดเป็น             
ร้อยละ ๔.๙ ของประชากรทั ้งหมด แต่ในปี ๒๕๖๓ ประชากรสูงอายุได้เพิ ่มเป็น ๑๒ ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๘.๑ ของประชากรทั้งหมด  และปัจจุบันประชากรไทยกำลังเพิ่มช้าลงอย่างต่อเนื่องและในอนาคตอีก  ๒๐ ปี
ข้างหน้าอัตราการเพิ่มประชากรไทยจะยิ่งช้าลงจนถึงขั้นติดลบ แต่ในขณะเดียวกันประชากรสูงอายุกลับจะเพิ่มข้ึน
ด้วยอัตราที่สูงมากผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๓.๕ ต่อปี และประชากรสูงอายุวัยปลาย ๘๐ ปี
ขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๗.๑ ต่อปี  โดยอีก ๒๐ ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าจำนวนผู้สูงอายุวัย
ปลาย ๘๐ ปีขึ้นไปจะมีมากถึง ๓.๔ ล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ ๕.๒ ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งปัญหาสุขภาพเป็น
สิ่งสำคัญที่ต้องการการออกแบบระบบบริการให้เหมาะสมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ  โดยพบว่าปัจจุบันอัตรา
ผู้สูงอายุวัยต้น (๖๐-๖๙ ปี) เพิ่มจากร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๖๓ เป็นร้อยละ ๑๔.๕ ในปี ๒๕๘๓ ทำให้จำนวน
ผู้สูงอายุวัยต้นจะเพ่ิมขึ้นเป็นเกือบ ๑๐ ล้านคน หากผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังมีสุขภาพดีมีพลังและยังสามารถทำงานได้จะ
ทำให้สามารถมีรายได้ดูแลตัวเองและทำประโยชน์ให้กับสังคมและครอบครัวได้  จำนวนผู้สูงอายุวัยกลาง  (๗๐-
๗๙ ปี) และวัยปลาย (๘๐ปีขึ้นไป) เพ่ิมข้ึนมากกว่า ๒ เท่า ผู้สูงอายุวัยปลายซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการดูแลจะเพ่ิมจาก
ประมาณ ๑.๔ ล้านคนในปี ๒๕๖๓ เป็น ๓.๔ ล้านคนในปี ๒๕๘๓   

จากการศึกษาของ กิตติพร เนาว์สุวรรณ และมาริสา สุวรรณราช (๒๕๖๒) ในกลุ่มผู้สูงอายุ ๗ จังหวัด
ภาคใต้พบว่า   สภาพปัญหาและความต้องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายพบว่า ๔ ประเด็นหลักสำคัญ คือ ๑) ปัญหา
ของผู้สูงอายุได้แก่ ๑.๑) ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคเรื้อรัง คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค  ข้อเข่าเสื่อม โรค
ระบบกล้ามเนื้อ โรคสมองเสื่อม โรคหัวใจ โรคเก๊าท์โรคมะเร็ง รวมถึงโรคที่เกิดจาก ภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง 
เช่น ต้อกระจก ชาตามปลายมือปลายเท้า ๑.๒) ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ลดลง โดดเดี่ยวหดหู่ ซึมเศร้าและมี
ปัญหาสุขภาพจิต และ ๑.๓) ผู้สูงอายุยากจน เจ็บป่วย ถูกทอดทิ้ง และถูก ยักยอกเงินเลี้ยงชีพ ๒) การดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ ๒.๑) จัดสรร งบประมาณในกิจกรรมของผู้สูงอายุ ๒.๒) จัดตั้ง
ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ ๒.๓) ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ๓) ความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๑) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ ผู้สูงอายุ ๓.๒) ทบทวนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓.๓) 
กำหนดนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุและการขยายอายุเกษียณ ๓.๔) พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เป็น
รูปธรรม ๓.๕) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ๓.๖) พัฒนาการ ดูแลผู้ป่วยในระยะยาว ๓.๗) การจัดบริการรถ
รับส่งสำหรับผู้สูงอายุ   

ระบบบริการ 
ผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ต่อระบบบริการสุขภาพทั่วโลกต่างประสบความท้าทายจากความ

ต้องการทางการแพทย์จากจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-๑๙ ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความหวาดกลัว การรังเกียจและ
เลือกปฏิบัติ ข่าวลือข่าวลวง และการจำกัดการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทุก
โรค เกิดภาวการณ์ทำงานของบุคลากรในระบบบริการสุขภาพที่หนักมากกว่าปกติ   เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
เข้าถึงระบบบริการ และรูปแบบการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการทุกกลุ่ม  เช่น การหยุดให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย
นอก และบริการสุขภาพในชุมชนชั่วคราว   การหยุดให้บริการในคลินิกบริการของโรงพยาบาลและจำกัดจำนวน
ผู้รับบริการที่ผ่านมาส่งผลต่อการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่มีคุณภาพ 
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องค์การอนามัยโลกได้ดำเนินการสำรวจผลกระทบการให้บริการสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ  ในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๖๓ ประเทศเข้าร่วมให้ 
ข้อมูล (๖) จากผลการสำรวจพบว่า  ร้อยละ ๗๕ ของประเทศที่ร่วมการสำรวจรายงานว่าบริการด้านโรคไม่ติดต่อ 
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ การฟื้นฟู และรักษาอย่างประคับประคอง และสัดส่วนของการหยุดให้บริการ
สุขภาพโรคความดันโลหิตสูงแตกต่างกันไปตามระดับของการระบาดของแต่ละประเทศ   ตามระยะและขนาดของ
การแพร่ระบาด โดยพบว่าที่ผ่านมาต้องหยุดให้บริการมากถึง ร้อยละ ๖๖ ในประเทศท่ีมีการระบาดในชุมชน ทั้งนี้ 
เหตุผลของการตัดสินใจหยุดให้บริการ หรือลดการให้บริการด้านโรคไม่ติดต่อ  ได้แก่ การยกเลิกแผนการรักษา การ
ลดลงของบริการรถโดยสารสาธารณะ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่เพราะถูกมอบหมายให้ไปรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ
โรคโควิด ๑๙ และผลจากการสำรวจนี้พบว่า  สาเหตุที่ต้องหยุดหรือลดการให้บริการด้านโรคไม่ติดต่อนั้นมีแตกต่าง
กันไป ในแต่ประเทศที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน เช่น มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ มีการปิดให้บริการ
ชั่วคราวของคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค และมีความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  เป็นต้น เลื่อนบริการ
สุขภาพที่ไม่เร่งด่วนออกไปก่อนเพ่ือการตอบโต้กับโรคระบาด 

การดำเนินงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือปรับระบบบริการสุขภาพโดยมุ่ง
ลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เช่น ประเทศไทยได้มีการจัดทำแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ (New 
normal medical services)  และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ มีรูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วย
บริการปฐมภูมิเพื ่อการกระจายการดูแลผู ้ป่วยที ่ควบคุมโรคได้ดีไปยังสถานบริการสุขภาพในชุมชน เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    การใช้การรักษาทางไกล โดยการใช้การสื่อสารหลากหลายช่องทาง ทั้ง 
โทรศัพท์ข้อความสั้น (SMS) แชทบอท เว็บไซต์แอปพลิเคชั่นสื่อสาร (LINE application) ในการติดต่อ นัดหมาย
เข้ารับการรักษาและ รับยา ติดตามสอบถามอาการ ทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอง และการติดต่อกับผู้ป่วย 
การใช้เครือข่ายของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการลงไป  ติดตาม
อาการของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เช่น การวัดความดันโลหิตที่บ้าน และช่วยในการจัดส่งยาที่แพทย์ได้  ทำการจ่ายไว้
ให้แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่ออีกด้วย  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพในกลุ่มประชาชนที่มีอาการ
ไม่รุนแรงมากในชุมชน  สะท้อนคุณภาพงานบริการปฐมภูมิที่ทำงานบริการที่สอดคล้องกับบริบท  และเป็นภารกิจ
ที่สำคัญของการขับเคลื่อนงานเชิงรุกในระดับพื้นที่  ในการออกแบบระบบบริการทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  การ
รักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ 

การเข้าถึงระบบสุขภาพของประชาชนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ ในช่วงการแร่ระบาดโค
วิด ๑๙   ได้ส่งผลให้การจัดระบบบริการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพลดน้อยลงไป  ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   ภาวะขาดยาและการติดตามอาการของโรคในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  รวมไปถึงการจัดบริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  หรือการจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม  ติด
บ้าน และ ติดเตียง  ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานในบทบาทของพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งมีหน้างาน
รับผิดชอบในกลุ่มประชากรทุกกลุ ่มในชุมชน  รู ้จ ักและใกล้ชิดกับชุมชน เป็นบุคลากรสุขภาพที ่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันที่มีอัตรา
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล  ประกอบกับอัตรากำลังของบุคลากรในพ้ืนที่ต้อง
ให้บริการสุขภาพปัญหาการแพร่ระบาดโควิดในชุมชน  ทั้งการตรวจ  การรักษา  การติดตาม รวมไปถึงการไปช่วย
ราชการในจุดที่ต้องการอัตรากำลังเสริม  ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานในพ้ืนที่ลดกิจกรรมลง 
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แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ  
องค์การอนามัยโลก  (The World Health Organization :  WHO)  เป็นองค์การนานาชาติที่มีความ

ชัดเจนยิ่งในการกำหนดนิยามของคำว่า  “สุขภาพ (Health)” ว่า คือสุขภาวะหรือสภาวะแห่งความสมบูรณ์ทั้งด้าน
กาย  จ ิต  และส ั งคม (Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, ๑๙๘๖  อ ้างใน WHO, 
Geneva, ๑๙๙๘) ซึ่งสุขภาพดี หรือสุขภาวะที่ดีนั้น หัวใจสำคัญคือการสร้างเสริมสุขภาพ   กฎบัตรออตตาวาเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพ (The Ottawa Charter for Health Promotion) ได้ถูกกำหนดขึ ้นเป็นครั ้งแรก ณ ที่
ประชุมนานาชาติเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ณ กรุงออตตาวา โดยเสนอกฎบัตรฉบับนี้ในวันที่ ๒๑ เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ. ๑๙๘๖) วางเป้าหมายการขับเคลื่อนสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
เป้าหมายอื่นๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั่วโลก โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่  ๑. การสร้างนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพมีความหมายกว้างกว่าการดูแลสุขภาพ แต่เป็นวาระของผู้กำหนดนโยบายในทุก
ภาคส่วนและทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากการตัดสินใจในทุกเรื่อง และให้คนกลุ่มนี้มี
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพด้วย  ๒. การสร้างสรรค์สิ ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ  คนกับสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้  นับเป็นพื้นฐานสำคัญของมุมมองสุขภาพด้านสังคมและนิเวศวิทยา  
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค หรือแม้แต่ในระดับชุมชนต่างต้องเห็นความสำคัญที่จะรักษาให้ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีซึ่งกันและกัน  ๓. การเสริมสร้างการดำเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง หัวใจ
สำคัญของกระบวนการทำงานในชุมชนคือการเสริมสร้าง พลังอำนาจของชุมชน ซึ่งหมายถึงการทำให้ชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถควบคุมการ ดำเนินการต่างๆ และสามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้  ๔. การ
พัฒนาทักษะส่วนบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวบุคคลและสังคม ด้วยการให้  
ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาทักษะชีวิต การดำเนินการในลักษณะนี้จะเปิด โอกาสให้ประชาชน
มีความสามารถในการควบคุมสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกปฏิบัติ ในสิ่งที่จะ
ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเอง  ๕. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ บทบาทสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการ
สุขภาพ เป็นบทบาทของทุกภาคส่วน ทั้งบุคคล กลุ่มภายในชุมชน บุคลากรสุขภาพ หน่วยงานบริการสุขภาพ และ
ภาครัฐ เอ้ือให้เกิดการเข้าถึงบริการและ ข้อมูล  

จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป  การพัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนในการให้บริการ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนทั้งติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียงให้
ได้รับบริการที่ดีที่ผ่านมานั้น ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินงานในพื้นที่ทั่วประเทศไทย  
โดยเป็นการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนภายใต้การนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพมาเป็นแนวทางในการ
ทำงาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานมากว่า ๑๐ ปี ในการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๗ 
Node  ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดตาก  ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  อุดรธานี  และมหาสารคาม  ภาคตะวันออก  
จังหวัดชลบุรี  ภาคใต้  จังหวัดตรัง  และปัตตานี รวม ๔๕ จังหวัด(ครอบคลุม ๙ เขตบริการสุขภาพ )   มีพยาบาล
ชุมชนที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน ๒๓๙ คน มีการดำเนินการ ๕๒ โครงการ  ตามลำดับความต้องการ
ของพ้ืนที ่ได้แก่ ๑) เรื่องผู้สูงอายุ  ๒) เรื่องการแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจ)  
๓) เรื่องอนามัยแม่และเด็ก  ๔) เรื่องวัยรุ่น (ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่น)   ๕) เรื่องวัยทำงาน 
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(เหล้า/สารเคมี/กีฬา) จำนวนประชาชนที่มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น จำนวนรวม ๔,๕๕๕ คน (เอกสารประกอบ 
๑)   ทั้งนี้ได้คัดเลือกประเด็นที่สำคัญ ๒ อันดับแรกที่มีการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ การดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังมาศึกษาในครั้งนี้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาพยาบาลชุมชนให้สามารถพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เอื้อให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ความรอบรู้ทางสุขภาพ  การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในการ
จัดการด้านสุขภาพ  การขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วม และการจัดสรรงบประมาณในเชิงนโยบาย  ภายใต้แนวคิด
การสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาลชุมชนที่สามารถนำไปใช้ขยายผลต่อไป  
         วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญจากการสังเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนจาก
การทำงานใน ๑๒ เขตสุขภาพ ด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนด้วยแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 

๒. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
ชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชนในระดับอำเภอ ระดับเขต และระดับ
กระทรวง 

๓. ขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๔. สังเคราะห์ประเด็นการดำเนินงานของพยาบาลชุมชนในการใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือ

การออกแบบระบบบริการในประชาชนกลุ่มเสี ่ยงและกลุ ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังและการ
จัดระบบบริการในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 

๕. สรุปประเด็นการดำเนินงาน 
๖. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 

        พื้นที่ดำเนินงาน  
พื้นที่ทำงานของเครือข่ายพยาบาลชุมชนเข้มแข็งสามารถจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  

จำนวน ๗ Node  ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดตาก  ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  อุดรธานี  และมหาสารคาม  
ภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ภาคใต้  จังหวัดตรัง  และปัตตานี รวม ๔๕ จังหวัด (๙ เขตบริการสุขภาพ )  จำนวน
๕๒ โครงการ 
ข้อค้นพบสำคัญ 

๑. ประเด็นการจัดบริการที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน ความดัน  
ในหน่วยบริการปฐมภูมิในชุมชน  

การพัฒนาทักษะโค้ชชุมชนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลักธรรมชาติบำบัดและ 
โภชนบำบัดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเบาหวาน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านการส่งเสริมสุขภาพคือ “เสริมสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ สร้างเสริมให้ประชาชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีปกติใหม่ New Normal โดยเฉพาะอาหารออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดี
บุคลากรสาธารณสุขต้องเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพใน
การจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-๑๙ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ สร้างระบบสาธารณสุขที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความพร้อมด้านการ
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รักษาพยาบาล” (รายงานประจำปี ๒๕๖๓ กองโรคไม่ติดต่อ, ๒๕๖๔)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  การป้องกันโรคเบาหวาน
ที่ควรมีการดำเนินงานในยุคที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด ๑๙ นี้  คือการสร้างความฉลาดทางสุขภาพ ให้ประชาชน
ได้รู้เท่าทันปัญหาสุขภาพ  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และ สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้
อย่างเหมาะสม  
           กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน คือผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) คือ ซึ่งหลักการสำคัญ  
ในการแก้ปัญหานี้คือ การลดความอ้วนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการควบคุมปริมาณและชนิดอาหารที่ทานให้
เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่ส่งผลต่อความผิดปกติของฮอร์โมน
ในร่างกาย   

 พื้นที่ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วย
หลักสูตรธรรมชาติบำบัด เปลี่ยนร่างล้างโรค ใน ๒ กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล และ 
รพสต  และ  กลุ่ม อสม. เชี่ยวชาญ  โดยทั้งสองกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs รูปแบบของการ
จัดกิจกรรม  ๒ วัน  ๒ รุ่น  เนื้อหาสาระที่สำคัญคือ ๑. เรียนรู้กลไกการทำงานของร่างกายฮอร์โมน และ ระบบ
ทางเดินอาหาร  ๒. สาเหตุของโรค  ๓. แนวทางการดูแลสุขภาพ  ประกอบด้วย โภชนาการ ๕ก๔ล (กินเป็น กิน
ง่าย กินภายใต้วัฒนธรรม กินตามกิจกรรมที่ใช้ กินให้เป็นยา ลดแป้ง ละหวาน เลิกไขมันทรานซ์ สารปรุงรส เลี่ยง
ท้องผูก)  หลักการดูแลแบบธรรมชาติบำบัด  เทคนิคการออกกำลังกาย  การจัดการความเครียด และการสาธิตการ
ทำอาหารเพ่ิมโพรไบโอติต  การจัดกลุ่มเรียนรู้ในระบบโค้ชผ่านกลุ่มไลน์  ซึ่งผลการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ กลุ่ม พบว่า 
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม  เช่น พฤติกรรมการกิน การเลือกอาหาร การหยุดอาหารกระตุ้นการอักเสบ
ของร่างกาย  และ ผลต่อการลดน้ำหนัก  สุขภาพของระบบทางเดินอาหารดีขึ้น  ในกลุ่มของบุคลากร มีการนำไปใช้
ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน การดำเนินงานในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  ปัจจัย
สำเร็จเกิดจาก มีการออกแบบการเรียนรู้ผ่านกลุ่มไลน์  มีโค้ช ทำหน้าที่คอยตอบคำถาม และเป็นพี่เลี้ยงสุขภาพ
ให้กับสมาชิกกลุ่ม  คอยติดตามและสนับสนุนแหล่งอาหาร และ วิธีการดูแลสุขภาพ ในมิติของการสื่อสาร ๒ ทาง  
สนับสนุนความรู้ที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากสื่อต่างๆ  คัดเลือกสื่อเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจากการ
ดำเนินงานดังกล่าว  โค้ชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงเป็นนับเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 พ้ืนที่ศึกษา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  มีประชากรที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวานและอยู่ในกลุ่มโรคเมตาโบ ลิ
กซินโดรม เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากข้อมูลคัดกรองสุขภาพในประชาชนอายุ ๓๕-๕๙ ปี ในช่วง ปีพ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๓ พบจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๒๑๔๐, ๒๔๘๗และ ๒๕๕๓ รายตามลำดับ ในขณะเดียวกันพบว่า ใน
จำนวนนี้ มีผู้ที่มีภาวะอ้วน ๘๒๔, ๑๓๕๙ และ ๒๕๑๙ รายตามลำดับ  มีค่ารอบเอวเกินมาตรฐานทั้งชายและหญิง 
จำนวน ๑๑๑๙, ๑๔๘๕ และ ๑๓๖๑ ราย ตามลำดับ  ภาวะเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มีอัตรา
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จำนวน ๔๗๔ ราย และ ๔๖๓ รายตามลำดับ  ทั้งนี้การดำเนินงานเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้กำหนดให้อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่มีจำนวนลดลง การดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อำเภอลับแล
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ดำเนินงานด้านการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการคัดกรองสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรกลุ่ม 
เป้าหมาย และ ลดอัตราป่วยรายใหม่ ดำเนินการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยคัดเลือกจาก ๑๐ 
ตำบล ๑๑  รพสต ในพ้ืนที่ ให้คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจเข้าร่วมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  จำนวน ๑๐๐ 
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คน ระยะเวลา ๑ วัน  ซึ่งจากผลการติดตามในภาพรวมของอัตราป่วยรายใหม่ในปี ๒๕๖๓ พบว่า มีจำนวนลดลง 
เหลือ ๓๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๗ เมื่อเทียบกับอัตราการป่วยของปีที่ผ่านมา  การดำเนินงานในรูปแบบ
ดังกล่าว แม้จะพบว่าอัตราการป่วยรายใหม่ลดลง แต่ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดข้ึน
จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๐๐ ราย ทั้งนี้เนื่องจากขาดการจัดทำฐานข้อมูลประวัติและ
การติดตามประเมินผล อีกทั้งการดำเนินงานยังขาดการติดตามประเมินผลในระยะยาว ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน   

โรงพยาบาลลับแลได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมกินเปลี่ยนร่างล้างโรคด้วยระบบพี่เลี้ยงและ
ช่องทางสื่อออนไลน์ต่อความฉลาดทางสุขภาพและภาวะดื้ออินซูลินในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
ผลงานวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยและร้อยละที่มีระดับความฉลาดทางสุขภาพที่มีค่าคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของกลุ่ม
เสี่ยงคือ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (ร้อยละ๕๒.๔) ความสามารถในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ (ร้อย
ละ๕๑.๗)  ด้านความสามารถในการเข้าถึงอาหารสุขภาพ ร้อยละ ๕๒.๙ มีคะแนนต่ำในการเลือกกินอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ ร้อยละ ๕๖.๔ มีคะแนนต่ำ ในเรื่องการกินอาหารเป็นเวลา ประสิทธิผลของโปรแกรมพบว่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม ความรู้ และความฉลาดทางสุขภาพหลังเข้าโปรแกรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติที่ ๐.๐๕   ( P<๐.๐๕)  น้ำหนักตัวเฉลี ่ยหลังเข้าโปรแกรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ ๐.๐๕             
( P<๐.๐๕)  ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ ได้นำไปใช้ออกแบบการพัฒนาทักษะโค้ชชุมชน ซึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบผล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของโค้ชและพ่ีเลี้ยงหลังผ่านไป ๒ เดือน มีค่าที่ดีข้ึน โดยพบว่า ภาพรวมของการ
ใช้หลัก ๕ก ๔ล  และ ความเข้าใจบทบาทโค้ชมีคะแนนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ี P< ๐.๐๐๐ ในขณะที่ 
ค่ารอบเอว ระดับน้ำตาล หลังการอบรม ๒ เดือน มีค่าลดลง ที่อย่างไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ P=๐.๑๕๖ และ 
P=๐.๔๙๔ 

ข้อเสนอต่อการพัฒนาโค้ชชุมชน คือ การจัดอบรมแลกเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพโค้ชชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ มีความรู้ใหม่ๆ ถ่ายทอดความรู้ของตัวเองสู่ชุมชน มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีโครงการ มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน ติดตามทุก ๆ ๒ เดือนมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีในการพัฒนาศักยภาพโค้ชชุมชนมีการ
สนับสนุน คน+เงิน+ของจากทุกภาคส่วน- เกิดชุมชนต้นแบบ ๕ ก ๔ ล  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ- มีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆมีการติดตามประเมินผลทุก ๓ เดือนดังนี้ การพัฒนาบทบาทของโค้ช  
ให้ความรู้หลักการกิน ๕ ก ๔ ล  จัดตั้งกลุ่มแกนนำ อสม.  สร้างเครือข่ายในชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
ติดตาม/ให้คำแนะนำ/เป็นพ่ีเลี้ยง เขียนโครงการสนับสนุนจาก อปท. ติดตามปัญหา/อุปสรรค/แก้ปัญหา โดยมีทีม
เครือข่ายระดับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ของบประมาณ เป็นวิทยากรต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สร้างแรงจูงใจผลิตโค้ชเพ่ิมขึ้น เช่น อสม. เพ่ิมข้ึน วางแผน/เสนอโครงการกองทุนหาเครือข่าย แกนนำ ขยายผลใน
ชุมชน-ทำงานเป็นทีม  เป็นต้นแบบที่ดีด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๕ก ๔ล ให้เห็นเชิงประจักษ์ขยายเครือข่าย  หา
แนวร่วมในชุมชนดำเนินงาน บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพี่เลี ้ยงสนับสนุนให้คำปรึกษา  สื่อ  
สถานที่ ข้อมูลสุขภาพ  เป็นต้นแบบ ๕ก ๔ล   สื่อสาร เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ขยายเครือข่าย  จัดหา อำนวย
ความสะดวกในการติดตามประเมินผล 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาโค้ชชุมชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและระดับประเทศ 

๑. บทบาทของ รพสต.  ให้คำแนะนำความรู้ในเรื่อง ๕ ก ๔ ล กับกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่ รพสต.ทำหนังสือแจ้ง
ผู้นำชุมชน และ อสม.  จัดประชุมให้ความรู้แต่ละหมู่บ้าน  ติดตาม อสม. ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำ
ในการเขียนโครงการ ติดตามแก้ไขปัญหา/อุปสรรคทุกหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง การของบประมาณ 
ประสานงานร่วมเรียนรู้มีการติดตามต่อเนื่อง 

๒. บทบาทของ คปสอ. /พชอ. /อปท. มีเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และประชุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นประกาศผ่านหอ
กระจายข่าว  สนับสนุนงบประมาณมีการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่
ใจดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีแต่ละคน  ผลักดันนโยบายสำคัญ ผ่าน พชอ.  จัดมหกรรม เวที ลานวัฒนธรรมด้าน
สุขภาพ  มีกฎระเบียบในชุมชน มาตรการชุมชนควบคุม อปท. จัดทำแผน และอนุมัติงบประมาณ ผลักดันให้เกิดการ
ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

๓. การสนับสนุน ระดับกระทรวง มีระเบียบ นโยบายระดับประเทศมีรูปแบบที่ยั่งยืน  มีนโยบายปฏิบัติ  
งบประมาณจัดกิจกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่องสื่อความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพโค้ชชุมชน บุคลากร 
โดยจัดการอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ลงชุมชนโดยตรง ลด
ขั้นตอนความยุ่งยาก  และหนุนให้มีการดำเนินงานแก้ปัญหาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน เป็นภาวะเสี่ยงสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน  การทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิด
โรคโดยการพัฒนาทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ในกลุ่ม อสม.  ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  จะสามารถทำงานได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ให้คำแนะนำ และมี
อัตรากำลังเพียงพอในการติดตามในพื้นที่อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
โควิด ๑๙  นอกจากนี้  การประเมินภาวะสุขภาพอย่างง่ายที่สามารถประเมินตนเองได้  เช่น  รอบเอว  น้ำหนัก  
ระดับน้ำตาลในเลือด  ยังเป็นเครื่องมือติดตามท่ีทุกคนสามารถดำเนินการได้เองในชีวิตประจำวัน  การสนับสนุนให้
เกิดความยั่งยืนและขับเคลื่อนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
NCDs Bord  พัฒนาชุดโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านงบประมาณรายปีของอำเภอ    จะเป็นการ
ดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างยั่งยืน 

๒. ประเด็นการจัดบริการที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้งกลุ่ม 
ผู้สูงอายุติดสังคมติดบ้าน และติดเตียง 

 
จากการศึกษาพบว่า บทบาทของพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั้ง ๓ กลุ่มนี้     

มีการเชื่อมประสานให้เกิดเครือข่ายการทำงาน ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ มีกลไกการให้ความช่วยเหลือ 
และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไปตามบริบท  
ดังนี้   
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โรงพยาบาลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบให้กับเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ  เช่น กิจกรรมกลุ่มรำวงย้อนยุค เกิดเครือข่ายสูงอายุมีความเชี่ยวชาญ สามารถไปแสดง
ในงานต่างๆเกิดรายได้เข้ามาทำกิจกรรมในชมรมฯ พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อระดมทุนแบบเพื่อนช่วยเพื ่อน 
สามารถจดทะเบียนเป็นเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ขอทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ช่อง ๓ , ประกันชีวิต ทำโครงการเมืองไทยวัยเก๋าเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนถนนสายวัฒนธรรม (มีทุกวันเสาร์) มีชมรมร้องเล่นกับชมรมออกกำลังกาย  
มีกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกาย/ฟัน  ลงพื้นที่ร่วมกับ รพช. ผู้สูงอายุที่มีความสามารถมาเป็นจิตอาสาในด้านต่างๆ 
เช่น ชมรมถ่ายภาพ ร้องเล่น เต้น รำ ถนนสายวัฒนธรรม เครือข่ายจิตอาสา และเชื่อมประสานกับเด็กและเยาวชน
ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เกิดทีมงานที่มีหลายวัยมาดำเนินงานในถนนสายวัฒนธรรมของอำเภอ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งใหม ่

 
 โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  มีพ้ืนที่ดำเนินการในเบื้องต้น ๑๓ หมู่บ้าน เป็น 

ชุมชนที่เป็นบริบทเมือง มีหมูบ้านจัดสรรกว่า ๕๐๐  โครงการ การดำเนินงานเริ่มต้นจากการนำแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ จุดเด่นคือการ
เชื่อมโยงงานกับวิถีชุมชนและศรัทธาของประชาชนต่อศาสนา กำหนดกิจกรรมในช่วงแรกคือตรวจสุขภาพร่วมกับ
ชุมชน เรียนรู้ชุมชน  ขยายการดำเนินงานไปในระดับตำบล เชื่อมกับเครือข่ายผู้นำชุมชน  มีเวทีพบปะระหว่าง
ผู้สูงอายุ เทศบาลได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เข้ามาส่งเสริมอาชีพ จัดให้มีการ
เยี่ยมบ้าน และ PCU ในฝันเริ่มจากผู้สูงอายุ สร้างเทคนิคในการสื่อสารในกลุ่ม เกิดแนวทางสร้างกองทุนสงเคราะห์ 
มีการออกแบบระบบ โครงสร้าง กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อระบบสู่การดูแล PCU+FCT และนำมาสู้การดำเนินงาน
ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ขยายผล ภูมิปัญญา สินค้า OTOP วัฒนธรรมพื้นถ่ิน ปัจจุบันเกิดเครือข่ายผู้สูงอายุทั้ง
อำเภอ เกิดจิตอาสาและการทำบุญด้วยของใช้ผู้ป่วย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เชื่อมโยงระบบจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
เกิดสวัสดิการของกลุ่ม ผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มทุนงานศพ อาชีพเสริม  สินค้าวัฒนธรรม และทำให้เกิดรายได้ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่สามารถนำมาใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ ได้  

 
  โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มจากไปศึกษาดูงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ  มีการจัดเวทีคืนข้อมูลและประชุมหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกับ
เทศบาล  และเครือข่าย  แสวงหาทุน ได้แก่ข้าราชการเกษียณ ทุนชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ชักชวนเข้ามาทำกิจกรรม
ร่วมกันโดยก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในปี ๒๕๕๘ ระหว่างดำเนินงาน มีการถอดบทเรียน ให้ผู้สูงอายุได้ทบทวนว่าว่า
จะทำอะไร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน กำหนดเป็นกิจกรรมของโรงเรียน  ปัจจัยสำเร็จคือการสนับสนุนและบูรณาการ
ทุนในพ้ืนที ่  เช่น เทศบาล  นักการเมือง การสร้างสำนึกจิตอาสา มีการขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืนอีก ๑๑ ตำบล เกิด
วิทยากรต้นแบบ ชมรมจิตอาสา โดย มสว.  ซึ่งเดิมผู้สูงอายุน้อยเป็น ๑๑๑ คน การใช้ภูมิปัญญา และความสามารถ
ของผู้สูงอายุมาเป็นบทบาทครู  ซึ่งเกิดกลุ่มเรียนรู้ ประมาณ ๒๐ กลุ่มตามความสนใจ เช่น จักสาน ใบจาก การออก
กำลังกาย ซึ่งบทบาทของทีมสุขภาพคือการเชื่อมประสานที่เข้าได้ทุกกลุ่ม       
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 
แนวคิดเริ่มต้นคือการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ มีแผนที่จะปลูกผัก

อินทรีย์ ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริในพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อกลับมาวิเคราะห์ทุนในชุมชน พบว่า พื้นที่
ชนบทโดยปกติมีการปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง  เปลี่ยนจากการปลูกผักมาทำตลาดสุขภาพ ในที่ดินว่างเปล่าสาธารณะ
ข้างสถานีอนามัย มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ใช้อุดมการณ์ของชมรมผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุเพื่อชุมชน ทำ
กิจกรรมภายใต้แนวคิด ๓ มหาสนุก  สุขท้ังร่างกาย สังคม และ จิตใจ ก่อตั้งตลาดนัด ๑๐,๐๐๐ ปี ซึ่งหมายถึง
อายุรวมกันของผู้สูงอายุที่เข้ามาดำเนินการ  เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

 
โรงพยาบาลอาจสามารถ  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด การดำเนินงานเริ่มจากการรวบรวม

สภาพปัญหา และทำการสื่อสารสถานการณ์ปัญหา   คืนข้อมูลให้กับชุมชนเพ่ือทำแผนชุมชน โดยตั้งเป้าให้มีระบบ
การดูแลที่สามารถเชื่อมประสานกับชมรมผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ซึ่งได้มีการขยายผลการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
ปรับระบบการดูแลที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านร่วมกับ Care giver  
ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากขึ้ น  โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ร่วมดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน  

 
โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  หาวิธีแก้ปัญหาโดยตั้งเป้าว่า ผู้สูงอายุต้องมีการดูแล

ตัวเองที่ดี สามารถควบคุมโรคได้  และมีระบบการดูแลในชุมชน ตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ  โดยมีกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ  โดยมีทีมสุขภาพร่วมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย วัดส่งเสริมสุขภาพ เริ่ม
จากการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  แนะนำให้มีการปลูกผัก ๙ ชนิดใส่บาตร ทำผงนัวเพ่ือใช้แทนผงชูรส เกิดพ้ืนที่ตำบลนำ
ร่อง   ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่ควบคุมได้ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน   
ผู้สูงอายุมีรายได้ขายผงนัวแทนผงชูรส  ทีมสุขภาพเรียนรู้  ภูมิปัญญาของชุมชน  การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ  เพ่ือลด
โรค   ขยายไปสู่การทำการเกษตรอินทรีย์ เชื่อมไปสู่การดำเนินงานในระดับ ผู้สูงอายุมีรายได้ ชุมชนมีรายได้ มีการ
ออกแบบการดำเนินงานให้การดูแลไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  

 
โรงพยาบาลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  การดำเนินงานตั้งเป้าหมายคือ การดูแลผู้สูงอายุทุก

กลุ่มอย่างเท่าเทียม เริ่มต้นจาก การแต่งตั้งคณะกรรมการ  และประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ  โดยใช้แบบ
ประเมินสุขภาพ  ADL  เพื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุและนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุติด
บ้านและติดสังคมมีเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งพบว่าอุปสรรคสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุชนเผ่าคือ ภาษาที่แตกต่างกัน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ทางโรงพยาบาลร่วมกับแกนนำผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพเครือขา่ย
เพ่ือนช่วยเพ่ือนชนเผ่าเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ สร้างแกนนำในชุมชน  ผู้นำชุมชนมีความรู้เป็นแนวร่วมกับทีมสุขภาพ 
มีระบบการติดตาม โดยกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุชนเผ่า
เยี่ยมบ้าน ดำเนินการโดยคนในชุมชน  

ปัจจัยสำเร็จคือ การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนเพ่ือร่วมแก้ไข การทำงานโดยใช้คน
ในพ้ืนที่ (ปกาเกอญอ)  อาสาสมัครสาธารณสุขชนเผ่า และสนับสนุนบทบาทของแกนนำชนเผ่า  
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เริ ่มต้นจากการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ แจกของให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ได้มีการพูดคุยกับแกนนำผู้สูงอายุถึงความต้องการในการดูแลสุขภาพ ซึ่ง
ต้องการให้มีการเยี่ยมเยียนกันในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยจักรยาน  และได้จัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านขึ้นมาใน
เบื้องต้น พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขที่สนใจมาอบรมเป็นผู้ดูแล ไป
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมลาวโซ่ง ออกแบบอุปกรณ์ฟื้นฟู  ได้แก่  กะลาขา
เลาะ ฝึกอาชีพ  และ เชื่อมโยงไปกับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน  การทำงานได้รับการยอมรับและเกิด
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ หน่วยงานในระดับอำเภอให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  และให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน 
เป็นศูนย์ฝึกให้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัย ต่อมามีการขยายผลการดำเนินงานในระดับตำบล  เกิด
โครงการสนับสนุนอาชีพ และเครือข่ายจิตอาสา  

 
            โรงพยาบาลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีเป้าหมายร่วมกันคือ “อยากเห็นผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลองค์รวม คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน บรรยากาศการดูแลคนข้างบ้านเอื้ออาทร” 
พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการทำงานอย่างยั่งยืน วางแผน
พัฒนาคนเพื่อสร้างทีม เพื่อสร้างงาน เพื่อพัฒนาสุขภาวะ รับอาสาสมัครที่มีใจอยากทำงานเพื่อคนอื่น โดยชุมชน
ค้นหาเอง และส่งคนเหล่านั้นมาร่วมพัฒนาจิตวิญญาณ จนได้คนที่จะมาร่วมขับเคลื่อน จำนวนร้อยกว่าคนใน
เบื้องต้น  จากนั้นให้ทีมช่วยกันวางแผนการทำงานภายใต้แนวคิด “พัฒนาศักยภาพความรู้ควบคู่ความรัก” ให้
ความสำคัญในเรื่องจิตวิญญาณ ที่งอกงามมีความสุขและมีคุณค่า ปลูกความดีบ่มเพาะในตัวคน ทำงานร่วมกับผู้นำ
ทางศาสนา เครือข่ายพระภิกษุอาสา เรียนรู้เรื่องของชีวิตและความตาย กำหนดแนวทางในการจำหน่ายผู้ป่วยก่อน
กลับบ้าน การส่งต่อที่บ้าน ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งต่อข้อมูลร่วมกันทั้งอำเภอ มีระบบการชื่นชมให้กำลังใจใน
ระบบไลน์ เสริมพลังให้อยากทำงานมากข้ึน  

จากการสังเคราะห์เนื้อหาเชิงประเด็นแนวทางการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของพยาบาลชุมชน นั้นพบว่า 

ปัจจัยสำเร็จ  
๑) การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านการเก็บข้อมูลร่วมกันกับแกนนำชุมชน เรื่องเล่า สื่อชุมชน   
๒) การสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  
๓) การเสริมพลังให้เกิดแกนนำชุมชนทั้งผู้นำตามธรรมชาติ  เช่น ข้าราชการเกษียน  ปราชญ์ชาวบ้าน  อา

สามสมัครชุมชน และผู้นำชุมชนตามบทบาทหน้าที่  
๔) การใช้ทุนชุมชน วัฒนธรรม  ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ี

สอดคล้องกับบริบทชุมชน  
๕)  การขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการทำงานในรูปแบบองค์กรสาธารณะประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งด้าน

การบริหารจัดการด้านเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม  
๖) การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่และการเสริมพลัง  
๗) การบูรณาการงานร่วมกับการสร้างพลังจิตอาสาสร้างอาสาสมัครในกลุ่มวัยต่างๆ  
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๘) การหนุนเสริมให้เกิดการสนับสนุนด้านสวัสดิการและอาชีพ พ่ึงตนเองต่อยอดภูมิปัญญา 
๙) การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายผลักดันสู่การกำหนดเป็นข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ

ขยายผลในด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
  ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาทักษะพยาบาลชุมชนในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในการขับเคลื่อนอำเภอ
จัดการสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาบทบาทของพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุนั้น ควรให้ความสำคัญกับ การพัฒนาสมรรถนะที่เอื้อต่อความเข้าใจในมิติการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ  
ความจำเป็นขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้ทุนในชุมชนเป็นฐานเพื่อการ
พัฒนา  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่นำมาบูรณาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  เชื่ อมประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ได้แก่  
การจัดการด้านสวัสดิการ  การเข้าถึงระบบบริการ  รายได้ และการดูแลด้านร่างกายและจิตใจ    

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนเพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาระบบดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างย่ังยืนนั้น  แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเด็นที่สำคัญคือ  
ด้านการพัฒนาระบบบริการ 

๑. สนับสนุนบทบาทพยาบาลชุมชน ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ที่เชื่อมโยงจากหน่วยบริการสู่
ชุมชน เชื ่อมโยงกับนโยบายการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ (DHS)  การออกแบบระบบบริการ 
Family Care Team  

๒. พัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชนและเครือข่ายบุคลากรสุขภาพ ให้มีความเข้าใจในแนวทางการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือเชื่อมประสานกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และออกแบบการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน   

๓. พัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้ง สุขภาพ เศรษฐกิจ  สังคม และความต้องการการสนับสนุน
ช่วยเหลือ  ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ในกำหนดยุทธศาสตร์อำเภอ เพ่ือวางแผนการดูแลร่วมกัน  

๔. เชื่อมประสานหน่วยงานภาคี  กระทรวงต่างๆ ที่มีบทบาทหนุนเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง ๓ กลุ่มตาม
ระดับการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ/ระดับภาวะพ่ึงพิง 

๕. สนับสนุนบทบาทการทำงานของภาคเอกชน  ที่เอื้อให้เกิดการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน  
เช่น คลินิกพยาบาล  ที่สามารถให้บริการเยี่ยมบ้าน ติดตามและให้บริการ โดยการสนับสนุนจากสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
๑. หนุนเสริมการทำงานเพื่อเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายในชุมชนได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

การกำหนดเป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน และ ติดเตียง โดยมุ่งเน้นให้พยาบาลชุมชนมีทักษะที่สำคัญในการ
ทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  สวัสดิการผู้สูงอายุ  การเข้าถึง
บริการ  อาชีพ  และเครือข่ายทางสังคมท่ีเกื้อกูลกันในชุมชน 
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๒. สนับสนุนบทบาทพยาบาลชุมชนในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี ้ยงหนุนเสริมบทบาทผู้สูงอายุในการนำองค์
ความรู้ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชน การพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  การสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ 

๓. สนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางเลือก  เช่น การใช้ความรู้แพทย์ทางเลือก การพัฒนาให้
เกิดศูนย์การดูแลผู้สูงอายุของชุมชน    

สรุปและอภิปราย 
 จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญที่พยาบาลชุมชนได้นำมาใช้ในการขับเคลื่อน
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งกลุ่มติดสังคม  ติดบ้าน  ติดเตียง ในพ้ืนที่ดำเนินการที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่เลือกมานี้  
ให้ความสำคัญ กับกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่นำไปสู่ขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
ออกแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  ซึ่งรูปแบบของการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
นั้นครอบคลุมมิติการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้นำ ให้มีบทบาทการดำเนินงานร่วมกัน ในการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ได้รับการดูแลฟื้นฟูในกลุ่มติดบ้าน และได้รับการ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มติดเตียง ซึ่งสอดคล้องกับ Vivek H. Murthy (๒๐๑๖)  ได้กล่าวถึงแนวคิด 
ผู้สูงอายุสุขภาพดีไว้ว่า  (Health Aging) ในการดำเนินงานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น ควรมีการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพและหน่วยงานภาคีให้มีบทบาท ช่วยสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
กลไกการสร้างสุขภาพดี มีแนวทางการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน  มีการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ           ที่
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัจจัยเสี่ยง
และผลกระทบสุขภาพที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ สร้างกลไกหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผู้สูงอายุ ซึ่ง 
John R. B. (๒๐๑๖) ได้อธิบายถึง แนวทางในการดำเนินงานในเชิงนโยบายสุขภาพของผู้สูงอายุไว้ว่า  ควรมีการ
กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที ่หลากหลาย เพื ่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที ่แตกต่างกันใน
ความสามารถของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน แต่ให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และจิตวิญาณ ทั้งนี้ บทบาท
พยาบาลชุมชนจึงต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั ้งนี ้ ดำเนินการศึกษาการดำเนินงานในบทบาทพยาบาลชุมชน  ในพื้นที ่หน่วยบริการ           
ปฐมภูมิและหน่วยบริการทุติยภูมิ  ซึ่งพบว่านโยบายภาครัฐในการกำหนดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่       
มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการดูแลที่ครอบคลุมผู้สูงอายุในทุกกลุ่ม  นอกจากนี้การใช้มิติทางสังคมและ
วัฒนธรรม และรวมไปถึงการใช้ทุนในชุมชนทั้งผู้สูงอายุเอง ทรัพยากรในพ้ืนที่ เข้ามาบูรณาการเป็นส่วนสำคัญที่ทำ
ให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน   

ข้อค้นพบจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ผู้สูงอายุสุขภาพดีได้นั้น  การพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเชื่อมประสาน ขับเคลื่อนทั้ง ๙ ประเด็นที่พบจากงานวิจัย 
นับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบการดูแลที่ยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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บทบาทพยาบาลชุมชนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

นางบุษบา การกล้า  ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 
นางจรรยาวัฒน์  ทับจันทร์  ประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน 
ดร. พนารัตน์ เจนจบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
บทนำ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
          บทบาทการบริการพยาบาลอนามัยชุมชนหรือการพยาบาลชุมชนตามความหมายของลักษณะการ
บริการ  

จากนิยามที่สภาการพยาบาล (2540) ได้กาหนดว่า "การพยาบาล" หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์
เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่ง เสริมสุขภาพ รวมทั้ง
การช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล อีกทั้งการ
พยาบาลอนามัยชุมชนเป็นงานบริการสุขภาพที ่เกี ่ยวข้องกับผู ้รับบริการและสิ ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และสมดุลกัน อีกท้ังตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ จึงส่งเสริมให้ บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชนสามารถอธิบายได้ชัดเจนขึ้น 
ตามความหมายของลักษณะการบริการที่กำหนดไว้คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ  

การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นกิจกรรมที่บุคคลกระทำเพื่อการทำนุบำรุงสุขภาพของตน
ให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา (สมใจ ทุนกุล, 2548) โดยบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ต่างมีวิธีการใน
การส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันไปทำให้การบริการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเป็นไปในลักษณะของการเพ่ือ
นำมาเข้าถึงความคิด พฤติกรรม กระตุ้นเตือน ให้เกิดการปรับพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือเป็นกระบวนการ
เพื่อให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนมีความเชื่อมโยงระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
องค์กรชุมชนด้วย โดยจัดบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการคิดร่วมกันระหว่างหุ้นส่วน
สุขภาพหรือบุคคล ครอบครัว ชุมชน กลุ่มคน องค์กรชุมชน ฝ่ายให้บริการ เพ่ือให้เกิดภาคีสุขภาพ มีการจัดบริการ
ที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ได้รับการกระตุ้นความต้องการส่งเสริมสุขภาพภายใต้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของหุ้นส่วนสุขภาพ  

การพยาบาลชุมชนหรือการพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ในเขตที่รับผิดชอบ ดูแลทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี ผู้ที่ไม่เจ็บป่วย ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงโรคและผู้ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย ทั้ง
เรื้อรังและเฉียบพลัน โดยผสมผสานบริการครบถ้วนทั้ง 4 มิติ คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การ
รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ขจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของโรค และปัญหาสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน เพ่ิมศักยภาพและความสามารถดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือให้มีสุขภาพดี ลดการป่วย การตาย ความพิการ
จากโรคหรือปัญหาสุขภาพที่มีวิธีป้องกันได้ (ไพเราะ ผ่องโชค และคณะ,2549:2) 
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การพยาบาลชุมชน หรือการพยาบาลสาธารณสุขหรือการพยาบาลอนามัยชุมชน  มีความหมาย
เดียวกัน ต้องนำศาสตร์ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข สังคมศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สถานที่ปฏิบัติงานไม่จำกัด ว่าต้องปฏิบัติงานใน
สถานบริการสุขภาพ หรือนอกสถานบริการสุขภาพ หรือในชุมชน บริการในสถานบริการสุขภาพ พยาบาลอนามัย
ชุมชนทำงานแผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชน          คุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน พยาบาลวิชาชีพ ทุกคนสามารถปฏิบัติงานพยาบาลอนามัยชุมชนได้ 
พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการศึกษาเฉพาะทางด้านการพยาบาลสาธารณสุขเพิ่มเติมหลังจากจบหลักสูตรพยาบาล
วิชาชีพ และศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือพยาบาลสาธารณสุขสามารถรับผิดชอบงาน
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นผู้บริหาร นิเทศงาน วางแผนงาน ควบคุมกำกับ ประเมินผลงาน ในระดับอำเภอ 
จังหวัด ระดับประเทศเป็นผู้นำทางการพยาบาลอนามัยชุมชน ผู้ชำนาญการ นักวิจัย นักวิชาการ ทำหน้าที่สอน 
ฝึกอบรม เป็นต้น 
2.บทบาทของชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยต่อการสร้างเสริมสุขภาพใน ปี 2545 -2560 

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2557   

การดำเนินงานในระยะท่ี 1-2 (พ.ศ.2547-2553) พัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนในการใช้เครื่องมือ
การวิจัยเชิงคุณภาพสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเรียนรู้  ซึ่งเกิดพยาบาลที่สามารถเป็นนักวิจัยชุมชนจำนวน 
915 คน  

การดำเนินงานในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554-2557) ดำเนินงาน “แผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)” มีเป้าหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนให้สามารถ
ขับเคลื่อนการเสริมพลังอำนาจ(Empowerment)ให้กับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีม ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น เกิดเครือข่ายพยาบาลชุมชน 5 เครือข่ายที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการสร้าง
เสริมสุขภาวะ 139 พื้นที่ และมีการพัฒนาเป็นผลงานวิจัยนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
สำคัญอีกมากมาย 

การดำเนินงานในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2558-2560) พัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนให้มีสมรรถนะสำคัญ
ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การสร้างชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชน การใช้การสื่อสารในยุคดิจิตอลในการ
พัฒนาการระบบสุขภาพ และมุ่งใช้ทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการหนุนเสริมกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ
จัดการสุขภาพ( District Health System) เกิดเครือข่ายพยาบาลชุมชนเข้มแข็งสามารถจัดการระบบสุขภาพ
อำเภอที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 7 Node  ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดตาก  ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  อุดรธานี  
และมหาสารคาม  ภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ภาคใต้  จังหวัดตรัง  และปัตตานี  หลังดำเนินการมีการถอด
บทเรียนจากกกรรมการ Node ที่ประกอบไปด้วย ผู้จัดการ เลขา node พร้อมทั้งพื้นที่ต้นแบบ  จำนวน 42 
คน  
          ปัจจัยของความสำเร็จ พยาบาลชุมชนมีการพัฒนาด้วยการสร้างความสัมพันธ์แนวราบกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ค้นหาทุนเดิมและส่งเสริมศักยภาพโดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน  ควบคู่ไปกับการพัฒนา
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งานวิชาการของพยาบาลซึ่งจากการถอดบทเรียนพบว่าพยาบาลที่ดำเนินงานกับชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศ
ไทย มีสมรรถนะหลัก 14 ด้าน  
             1) กระบวนการพยาบาลและด้านคลินิก (Nursing and Clinic) หมายถึง ความสามารถใน การดูแลหรือ
ปฏิบัติการเป็นขั้นเป็นตอน การคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการ และมีการ
ดูแลที่ต่อเนื่อง ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน การประเมินปัญหาของผู้ป่วย (Assessment) จากประวัติการเจ็บป่วย 
การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางการพยาบาล(Diagnosis) นำข้อมูลที่ประเมินแล้วมา
สังเคราะห์เป็นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผน (Planning) แก้ปัญหาความสำคัญก่อนหลัง จะแก้ปัญหา
เร่งด่วนก่อนปัญหาที่รอได้  การนำแผนไปปฏิบัติ ( Implementation or intervention) กับผู้ป่วยทั้งการดูแล
ช่วยเหลือแนะนำสอน การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) ว่ามีผลสัมฤทธิ์เพียงใด  
           2) ด้านการสื่อสารกับชุมชน (Communication) หมายถึง ความสามรถในการบอกต่อ หรือเผยแพร่
ถ้อยคำ ข้อความหรือหนังสือ ที่ได้จากการฟัง พูด อ่านเขียนจากบุคคลหนึ่ง ชุมชนหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เกิดความร่วมมือในการกระทำ กิจกรรมกิจการ 
            3) ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ (Policy)  หมายถึง ความสามารถในการกำหนดทิศทาง ภารกิจเป้าหมาย
ขององค์กร วิเคราะห์นโยบาย มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
            4) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
และการกำกับติดตามประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้
ความคิดเชิงระบบ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
           5) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community Participation) หมายถึง ความสามารถโน้ม
น้าวให้ประชาชน ชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ การดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์จากแผนงานโครงการ รวมทั้ง
ประเมินแผนงาน โครงการด้วย 
           6) ด้านการเป็นผู้ประสานและพ่ีเลี้ยง (Facilitator & Coaching) หมายถึง ความสามารถ ในการใช้
กระบวนการเทคนิคต่างๆ เพ่ือค้นหา สร้างประยุกต์ เพ่ือช่วยกลุ่มคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องการทำงานที่หลากหลายกลุ่ม 

          7) เข ้าใจและมีความความรู้ ด ้านป ัจจ ัยส ังคมกำหนดสุขภาพ (Social determinate of  health 
approach) 
          8) ด้านการสร้างเสริมพลังอำนาจ(Empowerment) หมายถึง ความสามารถในการโน้มน้าว ชักจูง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานรู้ศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจและลดข้อจำกัดในการทำงาน เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานมีอิสระในการตัดสินใจวิธีดำเนินงาน แต่เมื่อมีปัญหาให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้าใจในศักยภาพส่วนบุคคลและใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ 
        9) ด้านทัศนะคติเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคน (Humanization) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริการ ที่เน้นการให้คุณค่ากับบุคคล ยอมรับความต้องการพื้นฐานตามบริบทของแต่ละบุคคล 
       10) ด้านทักษะการจัดการตนเองการจัดการเวลา (Time management) หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมท้ังอารมณ์และพฤติกรรม การบริหารจัดการเวลาภายใต้การทำงานที่กดดันหรือมีความขัดแย้ง 
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      11) ด้านการวิจัยและจัดการความรู้ (R2R & KM) หมายถึง ความสามารถใช้ข้อมูลจัดระบบข้อมูลนำมา
วิเคราะห์และพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและหรือประยุกต์งานวิจัย องค์ ความรู้ที่มีอยู่ใน
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ  
      12) ด้านการสร้างเครือข่าย(Network) หมายถึง ความสามารถในการโน้มน้าว ชักชวนให้เกิดการทำงาน
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนและวิชาชีพในการผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนที่อาศัยในชุมชนนั้นๆ  
      13) ด้านการติดตามงานและประเมินผล  (Monitoring & Evaluation=M & E) หมายถึง ความสามารถใน
การประเมินติดตามแผนงาน โครงการและสนับสนุน อำนวยให้ผู้ปฏิบัติแก้ไขปัญหา อุปสรรคและป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้น ในแผนงานโครงการนั้นๆ 
     14) ด้านแสวงหางบประมาณ (Financial) หมายถึง ความสามาถในการแสวงหาทุน งบประมาณ แหล่ง
ประโยชน์ ในชุมชน ท้องถิ่น เครือข่ายต่างๆ มาผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
      (จรรยาวัฒน์  ทับจันทร์และคณะ ถอดบทเรียนชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย  2560 โรงแรมบัดดี้โอ
เรียนทอลริเวอร์ไซด์  นนทบุรี)  
 3.การถอดบทเรียนของชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยพบว่าพยาบาลชุมชน มีข้อค้นพบ 1)ด้าน
สมรรถนะ 2) ด้านสถานที่การส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนใน 3 หน่วยสถาน
บริการ  
                 ด้านสมรรถนะการส่งเสริมสุขภาพพบ 14 สมรรถนะหลัก แยกเป็น  
                        1. สมรรถนะของผู้บริหาร  
                          1.1 ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ (Policy) 1. 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) 1.3 

เข้าใจและมีความความรู้ด้านปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social determinate of  health approach) 1.4 ด้าน
การวิจัยและจัดการความรู้ (R2R & KM)เน้นการพัฒนาการวิจัย 1.5 ด้านการสร้างเครือข่าย(Network) 1.6ด้าน
การติดตามงานและประเมินผล  (Monitoring & Evaluation=M & E) 1.7 ด้านแสวงหางบประมาณ (Financial) 
                         2. สมรรถนะของผู้ปฏิบัติ 
                         2.1กระบวนการพยาบาลและด้านคลินิก (Nursing and Clinic)  2.2 ด้านการวิจัยและ
จัดการความรู้ (R2R & KM) 
                        3. สมรรถนะร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
                        3.1 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community Participation) 3.2ด้านการ
สร้างเสริมพลังอำนาจ(Empowerment)  3.3 ด้านการสื่อสารกับชุมชน (Communication) 3.4 ด้านทัศนะคติ
เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคน (Humanization) 3.5) ด้านทักษะการจัดการตนเองและการจัดการเวลา 
(Time management) 
                        2. สถานที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน 
                       2.1 การปฏิบัติงานในสถานบริการ แก่ผู้มารับบริการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ได้แก่ คลินิก
ผู้ป่วยนอกในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิกตรวจรักษาโรคเบื้องต้น คลินิกโรค
เรื้อรัง คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกตรวจก่อนคลอดและคลินิกตรวจหลังคลอด คลินิก
ผู้สูงอายุและคลินิกประคับประครอง(มีเป็นบางแห่งมีในระดับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่) เป็นงานบริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพจิต และส่งเสริมพัฒนาการ บริการด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีวัคซีน



 
 

21 
 

ป้องกัน รวมถึงการให้สุขศึกษาและการให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม การตรวจคัดกรองผู้ป่วย การรักษาโรค
เบื้องต้นและการส่งต่องานรักษาเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเพียงการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน คัดกรองโรคและส่งต่อแพทย์ เมื่อมีการพัฒนาระบบสุขภาพแนวใหม่พยาบาล
ชุมชนต้องให้บริการที่เรียกว่า ใกล้บ้าน ใกล้ใจ คือ บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือยอมรับ และ
พอใจชองผู้ใช้บริการ เพ่ือลดความแออัดของหน่วยบริการของระดับทุติยภูมิ 
                 2.2 การปฏิบัติงานนอกสถานบริการ ได้แก่ การดูแลสุขภาพแก่กลุ่มบุคคลในโรงงานโรงเรียน ใน
ชุมชน สถานรับเลี้ยงเด็กวัยก่อนเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้น การดูแลผู้สูงอายุระยาว การ
เยี่ยมครอบครัวและผู้ป่วยที่บ้าน   การตรวจคัดกรองโรคตามสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ตาม
หมู่บ้านและโรงงาน  การรักษาขั้นต้นและส่งต่อ การป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต รณรงค์ให้วัคซีน 
การรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย การให้สุขศึกษา การให้คำแนะนำ ปรึกษาและบริการ
ฟ้ืนฟูสภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่กลับจากโรงพยาบาล และการพยาบาลแบบประคับประคอง   
 
4. ด้านบทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนในระบบบริการปฐมภูมิ 
                  พยาบาลมีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ (Health care provider) ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ลักษณะบริการเป ็นบริการครบถ้วน(comprehensive care) ผสมผสานและต่อเน ื ่อง( Integrative care ) 
ผสมผสานบริการ 4 ด้าน ด้านการรักษา ด้านฟื้นฟูสภาพ แต่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นสำคัญ 
จากการศึกษาของสภาการพยาบาลร่วมกับชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ปี2562  เรื่อง บทบาทความ
รับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต9
และ10 พบว่า  
                  4.1 บทบาทด้านการรักษาโรคเบื้องต้น 
                  พบว่าพยาบาลปฐมภูมิมีบทบาทความรับผิดชอบในกระบวนการให้การรักษาโรคเบื้องต้น 1)การซัก
ประวัติ ประกอบด้วย ประวัติอาการสำคัญ ประวัติอาการร่วมอื่นๆ ประวัติโรคประจำตัว ประวัติการซื้อยามา
รับประทานเอง ประวัติการแพ้ยา 2) การประเมินร่างกาย ใช้วิธีการตรวจร่างกายโดยการดู คลำ ฟัง พร้อมทั้ง
อธิบายอาการปกติหรือ ผิดปกติที่ตรวจพบ 3) ระบุการวินิจฉัยโรค โดยระบุตามการวินิจฉัยโรคตามรหัส ICD10 
แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ และอธิบาย แนวทางการรักษา 4) การรักษาโรคเบื้องต้น ได้แก่ การสั่งจ่ายยากรณีไม่มีแพทย์
ประจำรพ.สต. และพยาบาลจัดยาตาม คำสั่งการรักษากรณีมีแพทย์ประจำ รพ.สต. 5) การประสานส่งต่อ ได้แก่ ส่ง
ต่อผู้ป่วยพบทันตกรรม ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 6)ให้คำแนะนำการปฏิบัติตั ว เช่น การรับประทาน
อาหารอ่อน การอาบน้ำหรือเช็ดตัวลดไข้ การรับประทานยาลดไข้ การรับประทานยาฆ่าเชื้อ การสังเกตผลข้างเคียง
ของยาการ พักผ่อน การสังเกตอาการผิดปกติ และการไปพบแพทย์กรณีอาการไม่ดีขึ้นหรือมี ภาวะแทรกซ้อน 7)
บันทึกการให้บริการทางสุขภาพ ได้แก่ ข้อวินิจฉัย การจ่ายยา การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ สอบถามความต้องการ
การช่วยเหลือดูแลของผู้ป่วย 8) บันทึกข้อมูลการบริการสุขภาพ โดยบันทึกลงคอมพิวเตอร์ พบกระบวนการ
พยาบาลที่มีค่าเฉลี่ยที่รับผิดชอบมากที่สุดในกิจกรรมตรวจร่างกายของผู้ป่วยตามอาการและสาเหตุการเจ็บป่วย 
(Mean = 86.29%, SD = 24.61%) และการสอน /ให้คำแนะนำ /ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย หรือครอบครัวในการ
ดูแลสุขภาพ (Mean = 85.35%, SD = 24.17%) ซึ่งเป็นไปตามการสร้างความเข้มแข็งของการบริการสุขภาพใน
ระดับปฐมภูมิ เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม ทั่ วถึง มีคุณภาพ คุ้ม
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ค่าใช้จ่าย และผู้ให้บริการมีความ สุขจากการทำงาน ระบบบริการปฐมภูมิจึงต้องเป็นบริการที่เรียกว่า “ใกล้บ้าน 
ใกล้ใจ” เป็นที่ยอมรับ ของประชาชนและสังคม โดยมีพันธกิจหลักคือ ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพและเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน อย่างครอบคลุม มีคุณภาพมาตรฐาน
ที่ สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่อย่างเหมาะสม โดยที่บุคลากรในระบบบริการปฐมภูมิต้องดูแลสุขภาพของ ประชาชนใน
ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม สามารถบูรณาการการดูแลทั้งด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรคหรือปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในพ้ืนที่ การจัดการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ 
หรือผู้ที่ต้องพ่ึงพิงในชุมชน ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้ายของชีวิตให้ตายอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ โดยการบริการนั้นต้องตั้งอยู่บน พื้นฐานของการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ พยาบาลปฐมภูมิ
เป็นบุคลากรสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นด่านหน้า ของระบบบริการสุขภาพ ผู้นำทางดา้น
สุขภาพหลายท่านในประเทศไทยมีความเห็นว่าพยาบาลเป็น บุคลากรที่เหมาะสมในการรับผิดชอบดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในระดับปฐมภูมิ เนื่องจาก 1) ค่าใช้ จ่ายในการผลิตพยาบาลต่ำกว่าการผลิตแพทย์มาก สมจิต หนุเจริญ
กุล และคณะ (2550) และพยาบาลปฐมภูมิส่วนมากที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะได้รับอบรมเวชปฏิบัติ
ครอบครัว เพ่ือทำหน้าที่หลักในการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรคหรือปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในพ้ืนที่  และผล
การสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติของ พยาบาลเวชปฏิบัติจำนวน 1,928 คน พบว่า พยาบาลเวชปฏิบัติมีบทบาท
ในการตรวจรักษาเบื้อง ต้นสูงสุด โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยเฉลี่ย 26 คนต่อวัน รองลงมาคือการสร้างเสริมสุขภาพ 
การให้คำ ปรึกษาทางด้านสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต การป้องกัน และ
เฝ้าระวังโรคและความเจ็บป่วย 
              4.2  บทบาทการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
             พบว่าพยาบาลปฐมภูมิมีบทบาทในการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในชุมชน มีทั้งหมด 15 ขั้นตอน 1) 
การสร้างสัมพันธภาพ 2) การซักประวัติ โดยสอบถามจากผู้ป่วยและผู้ดูแล ประกอบด้วย อาการผิดปกติ ปัญหา
สุขภาพ ภาวะแทรกซ้อน แบบแผนสุขภาพ (การรับประทานยา แบบแผนการนอนหลับ การขับถ่าย การ
รับประทานอาหาร การ ออกก าลังกาย) 3) การตรวจร่างกาย เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ 
ประเมินสัญญาณชีพ ชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดระดับความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจร่างกาย
ระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผลการตรวจร่างกาย 4) ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น เจาะเลือด ติดตามผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยก่อน พบแพทย์ 5) กรณีผู้ป่วยที่มาตามนัด พยาบาลดำเนินการประเมินภาวะ
สุขภาพ ให้การรักษาตามแผนการรักษา ของแพทย์ ได้แก่ การจ่ายยา การฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงใน
ผู้ป่วย ESRD การทำหัตการ และให้คำแนะนำ การรับประทานยา 6) กรณีผู้ป่วยไม่ได้มาตามนัด พยาบาลทำการ
ประเมินภาวะสุขภาพ ให้การรักษา สั่งจ่ายยา และ คำแนะนำทางสุขภาพทดแทนแพทย์  7) การให้ข้อมูลสุขภาพ 
ได้แก่ การแนะนำการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การรับประทานยา สอนทักษะการฉีดยาล ดระดับ
น้ำตาลในเลือด 8) บันทึกข้อมูลการให้บริการทางสุขภาพ ได้แก่ บันทึกรหัสการวินิจฉันโรคในระบบคอมพิวเตอร ์ , 
การ บันทึกข้อมูลใน Family Folder, บันทึกข้อมูลการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย การรักษาและการให้
คำแนะนำใน สมุดประจำตัวผู้ป่วย 9) การพูดคุยให้กำลังใจ เสริมพลังอำนาจแก่ผู้ป่วยผู้ดูแล และญาติ 10) นัด
ติดตามผลการรักษา 11) การส่งต่อ โรงพยาบาลเครือข่ายกรณีผู้ป่วยมีปัญหาฉุกเฉิน 12) ประสานงานกับทีมสห
วิชาชีพก่อนลงเยี่ยมบ้าน 13) ติดตามเยี่ยมบ้าน 14) ประสานงาน และวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 15) จัดระบบตารางการนัดผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง เพื่อให้จำนวนผู้ป่วยในแต่ละครั้งไม่แออัด
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จนเกินไป จากการศึกษาพบว่าด้านให้ความรู ้รายบุคคลเพื ่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมพบมากที ่สุด ( Mean = 
81.55%, SD = 24.89%) และรองมาการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและการรักษาต่อเนื่อง(Mean = 79.83%, SD = 
28.11%)  เนื่องจากปัจจุบันมีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลและเพิ่มศักยภาพคลินิกหมอครอบครัว ใกล้
บ้านใกล้ใจ การมีนโยบายส่งผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงให้ไปรับบริการสถานบริการใกล้บ้าน การเพ่ิม
ศักยภาพพยาบาลที่อยู่ปฐมภูมิไปอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั ่วไปเพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ พร้อมทั้งพยาบาลที่อยู่ปฐมภูมิต้องมีบทบาทสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ป่วย (Decision Support) 
หมายถึง การให้บริการโดยใช้หลักฐานทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แนวทางเวชปฏิบัติ แนวทางการ
จัดการโรค คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย และระบบสนับสนุนการ
จัดการดูแลตนเอง (Self Management Support) หมายถึง การจัดระบบบริการที่สามารถช่วยเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ป่วยมีบทบาทสำคัญในการจัดการสุขภาพ และดูแลสุขภาพของพวกเขาได้ด้วยตนเอง และออกแบบระบบ
ให้บริการ (Delivery System Design) หมายถึง การมีกลไกส่งมอบการดูแลที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการ ทั้งการ
ดูแลรักษาพยาบาล การส่งเสริมและป้องกันโรค โดยเน้นการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย มีการกำหนด
บทบาท หน้าที่ และภาระงานในทีมให้บริการ มีการวางแผนการดูแล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดบริการ 
ให้บริการการจัดการรายกรณีในคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน มีระบบติดตามตรวจเยี่ยมดูแลผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  ส่วนกิจกรรมอื่นเช่น การจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อ โรค
เรื้อรัง พบว่าน้อยที่สุด (Mean = 73.36%, SD = 30.44%) เพราะพยาบาลปฐมภูมิมีบทบาทในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการโรคเรื้อรัง โดยมี อสม. หรือ นักบริบาลชุมชนเป็นผู้ช่วยในการจัดการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง รวมถึงการประสานประโยชน์จากองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นบทบาทที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการโรคเรื้อรังเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของผู้รับบริการ และ
สอดคล้องกับปวีณา นราศร ที่ศึกษาบทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิ 
ตามแนวคดิเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  พบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระดับ ปฐมภูมิจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแล
ประชากรทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก วัย ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผ่านบทบาทในการวางแผนการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างนวัตกรรม การจัดการรายกรณีและการประสานงาน โดย
สร้างความร่วมมือและเครือข่าย ในชุมชน รวมทั้งการบริการวิชาการโดยการอบรมและการเป็นพี่เลี้ยงการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความ รู้ใหม่และเผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนงานระดับปฐมภูมิในการลดอัตราการเกิดโรค และ
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             4.3 บทบาทด้านการพยาบาลกลุ่มผู้สูงอายุ 
              พบว่าพยาบาลปฐมภูมิมีบทบาท จัดกระบวนการพยาบาล กลุ่มผู้สูงอายุ มีโดยบทบาทในการดูแล
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ คัดกรอง ตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และส่งต่อเมื่อพบโรคและภาวะเสี่ยง  พยาบาลส่วนใหญ่มี
บทบาทในการคัดกรองกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ (geriatric syndrome) ค่าเฉลี่ยที่รับผิดชอบมากที่สุด คือ การ
ส่งเสริมสุขภาพในชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เรื่อง ในกิจกรรม การดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีน(Mean=
64.57,SD=36.60) และเรื่องซึมเศร้า( Mean=64.57,SD=37.79) รวมทั้งประสาน สนับสนุนและจัดหาให้
ผู้สูงอายุได้รับอุปกรณ์ในการดำรงชีวิต เช่น แว่นตา   ไม้เท้า เครื่องช่วยฟัง ฟันปลอม เป็นต้น ตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ
ซึ่งเป็นบทบาทหลักของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ  ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
กันในชุมชนโดยความร่วมมือของทีมสาธารณสุข ท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการบริการแก่ผู้สูงอายุและผู้มี
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ภาวะพ่ึงพิงในชุมชนขึ้น ตลอดจนมีการขับเคลื่อนผลักดันเชิงนโยบายของรัฐบาลในปี 2558 และเริ่มมีงบประมาณ
สนับสนุนให้ในปีงบประมาณ 2559 เป็นปีแรก โดยให้มีการนำร่องใน 1,000 ตำบล ที่มีความพร้อมและมี
เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 100,000 คน โดยอาศัยกลไกกองทุนตำบล ซึ่งทางสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ไปริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นกลไกหลักให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลักและระบบนี้ไป
ช่วยหนุนเสริมการดูแลภายใต้การสนับสนุนของท้องถิ่นและระบบบริการสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาด้านนโยบาย
และการพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
(สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์และคณะ,2561)  โดยพยาบาลปฐมภูมิจะเป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM : Care 
Manager)    พร้อมทั้งออกแบบการดูแลผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ เป็นการป้องกันโรคโดยการส่งเสริมสุขภาพให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามควรแก่อัตภาพโดยคงระยะเวลาที่มีสุภาวะทางกาย (Physical well-being) สุขภาวะทาง
จิต (Mental well-being) สุขภาวะทางสังคม (Social well-being)และสุภาวะทางจิตวิญญาณ(Spiritual well-
being) ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่ทำได้โดยการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่ยังไม่มีโรคโดยใช้แนวคิดในการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการภายใต้ระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ พศ.2557 ดังนี้ 1.
พัฒนาระบบคัดกรอง ประเมิน และจัดทำแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อย กลุ่มโรค
ผู้สูงอายุ (Geriatric syndromes) 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ  3.พัฒนาทักษะ
การสร้างเครือข่ายในการคัดกรอง ประเมิน และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นำข้อมูลที่ได้นำมาเขียนแนวทางการดู
ผู้สูงอายุรายบุคคลตามผลการประเมิน( Care plan) ให้กับนักบริบาลชุมชน (CG : Care Give) ไปดูแลผู้สูงอายุใน
เขตรับผิดชอบ พร้อมทั้งเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักบริบาลชุมชนและผู้ดูแล พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เรื่องงบประมาณในการดูทั้งผู้สูงอายุและนักบริบาลชุมชน 
               4.4 บทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย  
                พบว่าพยาบาลปฐมภูมิมีด้านการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลทำครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร แต่การ
บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพนี้ พยาบาลทำได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากภาระงานส่วนใหญ่ของพยาบาล อยู่ที่ด้าน
การรักษาโรคเบื้องต้น และด้านการจัดการโรคเรื้อรัง และพยาบาลส่วนทำหน้าที่ในการตั้งรับและให้บริการอยู่ที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือคลีนิคหมอครอบครัว (PCC) ประกอบกับอัตรากำลังของพยาบาลไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้การดำเนินบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพไม่เด่นชัด  แต่พยาบาลก็สามารถออกแบบบริการให้กับทีม
สุขภาพทำแทน เช่น นักวิชาการสาธารณสุขสามารถทำร่วมได้ อย่างการให้ภูมิคุ้มกันโรค   การคัดกรองสุขภาพตาม
กลุ่มวัยต่างๆ ส่วนการให้บริการการพยาบาลขณะตั้งครรภ์ พยาบาลจะให้การพยาบาลได้ครอบคลุมประมาณร้อย
ละ 58 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้จัดบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝากครรภ์
คุณภาพ ซึ่งกำหนดให้หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับการดูแล 5 ครั้งคุณภาพ แต่เขต9 (นครชัยบุรินทร์) เปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์เป็น 8 ครั้งคุณภาพ  เนื่องจากยังมีปัญหามารดาตายขณะตั้งครรภ์ โดยจะมีแพทย์
เข้ามาตรวจหญิงตั้งครรภ์ในครั้งที่ 2 เมื่อหญิงตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ 18-20สัปดาห์ และ ครั้งที่ 6 เมื่อหญิงตั้งครรภ์
มีอายุครรภ์ 32-36 สัปดาห์ ซึ่งต้องส่งไปรับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอ แต่ที่PCC ก็จะมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวช่วยตรวจให้  ซึ่งเขต9 ภาระงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นมาก และรพ.สต.มีพยาบาลเพี ยง1-2 
คน ทำให้มีปัญหาในการจัดระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ทำได้ไม่ครบถ้วน   
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               4.5    บทบาทพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิด้านระบบสารสนเทศการพัฒนานวัตกรรม 
วิชาการและ/งานวิจัย 
             1. ด้านระบบสารสนเทศในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผลการวิจัยพบว่าบทบาทพยาบาลวิชาชีพในหน่วย
บริการปฐมภูมิด้านระบบสารสนเทศการพัฒนานวัตกรรม วิชาการและ/งานวิจัยมีบทบาทในระดับน้อยที ่สุด 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการจัดทำระบบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ซึ่ง
สามารถดึง ข้อมูลมาใช้ในงานบริการได้ โดยมีแนวทางการจัดการฐานข้อมูล ดังนี้ 1) ทำทะเบียนเป้าหมาย 
ประชากรที ่รับผิดชอบ  2) ทำการบันทึกเข้าระบบฐานข้อมูล JHCIS,Hos-XP 3) ดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ 
ประโยชน์ ได้แก่ การนำข้อมูลมาคัดกรองโรค  นำมาติดตามดูแลผู้ป่วย นำมารายงานผลการทำงาน 4) ให้บริการ
พยาบาล ซึ่งจะต้องเริ่มจากการบันทึกแฟ้ม โฟลเดอร์  หลังจากการให้บริการ และนำข้อมูลที่ได้ บันทึกเข้าระบบ
ฐานข้อมูล นอกจากขั้นตอนการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้ว การจัดการข้อมูลที่ จะใช้บันทึกก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการจัดการข้อมูลตามกลุ่มโรค บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพมี
บทบาทมากที่สุดในด้านบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.29 รองลงมาคือ
บทบาทการจัดทำชุดข้อมูลจำเป็น ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.57 ส่วนบทบาทบาทที่
น้อยที ่สุดคือบทบาทด้านการจัดทำรายงานผลขอมูลสารสนเทศฯ ของหน่วยงาน ค่าเฉลี ่ยร้อยละ  40.34  
การศึกษาพบว่าข้อมูลภาวะสุขภาพที่บันทึกนั้นไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ได้จริง หรือ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เพียงเล็กน้อย ไม่ถึงร้อยละ 20 คล้ายการบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณตามหน้าที่ให้ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินผลและตัวชี้วัด ซึ่งหลาย รพ.สต. ไม่มีฝ่ายช่วยในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ พยาบาลจึงมี
หน้าที่ในการบันทึกข้อมูล ถือเป็นการเพิ่มภาระงาน เวลาของพยาบาลหมดไปกับการบันทึกข้อมูล ซึ่งหลายพื้นที่
จะต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพในโปรแกรมที่มากกว่า 1 โปรแกรมและต้องมีการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร ซึ่งเพิ่มเวลา
ในการทำงาน เป็นภาระงานซ้ำซ้อน ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เวลาพยาบาลหมดไปกับการบันทึกข้อมูล ทำ
ให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงน้อยลง 
         2. ด้านการพัฒนานวัตกรรม วิชาการและ/หรือการวิจัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ   พบว่าบทบาทความ
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพมีบทบาทมากที่สุดคือบทบาทพัฒนาแนวทางการบริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.19 และรองลงมาคือบทบาทด้านการวิเคราะห์/ค้นหาปัญหาและความต้องการของประชากร
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.53  ส่วนบทบาทที่น้อยที่สุดคือการเผยแพร่
บทความวิจัยในวารสาร / สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.25      การพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล 
พบว่า พยาบาลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิส่วนใหญ่ไม่ได้มีการทำงานวิจัย จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิจัย ดังนี้ 1) ภาระงานเยอะ ทั้งงานตามบทบาทวิชาชีพพยาบาล และงาน
นอกเหนือบทบาทวิชาชีพมีจำนวนมาก การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย หรืองานเอกสารต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลา รวมทั้งงาน
นโยบายที่เร่งด่วน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่มีการทำงานวิจัยในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 2) พยาบาลไม่ มีความรู้และ
สมรรถนะในการทำงานวิจัย ไม่ถนัดงานวิชาการ และเชื่อว่าพยาบาลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิไม่ต้องทำงาน
วิจัย รวมทั้ง 3) ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ  แต่พยาบาลปฐมภูมิบางส่วนที่มีการพัฒนาตนเองด้วย
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และมีระบบสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายจะมีการพัฒนางานด้วยวิจัย เช่น ผลการ
พัฒนาระบบการดูแลผู ้ป่วยต่อเนื ่องของรพ.สต.ราชมุนี จังหวัดยโสธร , แนวโน้มการเลิกสูบบุหรี ่โดยการใช้
กระบวนการ 5A’s เพื่อปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ใน คลินิกบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ปทุมธานี, ผลการของการฝึกสมาธิแบบ เอส  เค ที ( SKT ) ต่อการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผล
การใช้นวัตกรรมสตาร์เตือนไตต่อการรับรู้ระดับการทำงานของไตและพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อชะลอไตเสื่อม
ในคลินิกเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย ระสุดท้ายแบบไร้
รอยต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงฮ่องแห่ จังหวัดอุบลราชธานี 
            บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิด้านระบบสารสนเทศการพัฒนานวัตกรรม วิชาการ
และ/งานวิจัย  จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิมีบทบาทด้านระบบ
สารสนเทศการพัฒนานวัตกรรม วิชาการและ/งานวิจัยอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่าทุกบทบาทในการปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ สอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนาตนเองด้านสารสนเทศกับการใช้สารสนเทศตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพใช้สารสนเทศในระดับปานกลางและด้านที่ใช้มากที่สุดคือด้านบริการ  
(ลัคนา แซ่บู่และคณะ)  เนื่องจากว่าพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิจะเป็นผู้ให้บริการผู้ป่วยเป็นงานหลักโดย
เฉพาะงานรักษาพยาบาลและจะให้การตรวจรักษาและการดูแลผู้ป่วยทั้งในและนอกสถานบริการโดยใช้โปรแกรม  
HOS-xp ในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่  ประกอบกับในหน่วยบริการปฐมภูมิมีสหวิชาชีพหลายสาขาร่วมทำงานเช่น  
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นต้น ซึ่งงานด้านสารสนเทศจะเป็นงานหลักของนักวิชาการ
สาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทด้านนี้น้อยกว่าบทบาทอื่นๆ  แต่ระบบสารสนเทศการ
พัฒนานวัตกรรม วิชาการและ/งานวิจัย  ก็มีความสำคัญในบทบาทพยาบาลวิชาชีพเพราะการพัฒนาร ะบบงาน
พยาบาล การสังเคราะห์ข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยจะทำให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ 
พัฒนาระบบงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
                    จากการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตสุขภาพที่ ๙ และ ๑๐ 
ทั้งหมด 25 แห่งมีจำนวนรพ.สต.ที่เป็น PCC (Primary care cluster)  จำนวน 12 แห่งคิดเป็นร้อยละ 48 ทั้ง 
12 แห่งมีพยาบาลมากกว่า 1 คน ส่วน รพ.สตอื่นๆมีพยาบาลเพียง 1 คนและค้นพบว่า พยาบาลวิชาชี มีบทบาท
และภาระกิจด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การดูแลจัดการผู้ป่ วยโรคเรื้อรังมากกว่า ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
เนื่องจากนโยบายการลดการแออัดในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ การดูแลผู้ป่วยใกล้บ้านใกล้ใจ และจากการสังเกต
จากการลงพื้นที่ พบว่า มีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับตำบลที่ผู้ประกอบการเป็นพยาบาลที่อยู่
นอกและในระบบราชการ  จากการสำรวจของสภาการพยาบาลพบมีคลินิกการพยบาลและการผดุงครรภ์ 5,552 
แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งคลินิกพยาบาลฯที่มีพยาบาลประจำการทั้งในและนอกเวลาราชการและมีที่ตั้งในชุมชน ที่
ประชาชนเข้าบริการที่สะดวกรวดเร็ว ถ้าคลินิกพยาบาลฯเหล่านั้นสามารถมาให้บริการส่งเสริมสุขภาพหรือการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุหรือบริการโรคเรื้อรัง ก็จะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ทั้ง
ด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ และลดปัญหาของประชาชนได้  
               ซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยของสภาการพยาบาลสอดคล้องกับการศึกษาของ มารศรี ก้วนหิ้นและคณะ
พบว่าสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ 

1.ด้านกระบวนการพยาบาล Mean=3.21 SD=0.58  อยู่ในระดับปานกลาง 
2.ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค Mean=3.28  SD=0.62 อยู่ในระดับปานกลาง 
3.ด้านการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง Mean=3.08  SD= 0.78 อยู่ในระดับปานกลาง 
4.ด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ Mean=3.31  SD= 0.85 อยู่ในระดับปานกลาง 
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5.ด้านหัตถการและทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป  
                                                        Mean=3.20 SD=1.18 อยู่ในระดับปานกลาง 

                6.สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม Mean= 3.22  SD= 0.80 อยู่ในระดับปานกลาง  
             จากการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมต้องการพัฒนาสมรรถนะ หลายด้าน เช่น 
การพัฒนาเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผลการพัฒนาทำให้มีรูปแบบการดูแล 
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและมีระบบเครือข่ายพ่ีเลี้ยงจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ 
 
              5.สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวที่ปฏิบัตงิานที่หน่วยปฐมภูมิ 
                 สภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือ
ชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2556 โดย
แบ่งเป ็น 2 แขนง คือเวชปฏิบ ัต ิครอบครัวและระบบสุขภาพชุมชน ซึ ่งต ้องมีสมรรถนะ 9 สมรรถนะ  
               1. มีความสามารถในการดูแลและให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ วัยรุ่น ผู้สูงอายุ มารดาและ
ทารก ผู้ป่วยระยะท้ายและกลุ่มอื่นๆในชุมชนที่มีปัญหา (Direct care) 
               2.มีความสามารถในการพัฒนาจัดการและกำกับระบบการดูสุขภาพครอบครัวและชุมชน ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้นและการฟ้ืนฟูสภาพ 
                3.มีความสามารถในการประสานงานความร่วมมือ (Collaboration)  
                4.มีความสามารถในการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowering) การสอน (Educating) การฝึก 
(Coaching) การเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติ (Mentoring) 
                 5.มีความสามารถในการให้ปรึกษาด้านการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน 
(Consultation) 
               6.มีความสามารถในการเป็นนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
               7.มีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินเชิงจริยธรรม (Ethical reasoning and 
ethical decision making) 
               8.มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) 
               9.มีความสามารถในการจัดการผลัพธ์ (Outcome management and evaluation) 
                
              จากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยี
และมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ปัญหาสุขภาพท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน ความเจ็บป่วยเรื้อรังปัญหาสุขภาพจิตได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงมากในระบบสุขภาพ ทำให้การเข้าถึงบริการใน กลุ่มคนด้อยโอกาส ผู้ใช้
แรงงานข้ามชาติ เป็นไปอย่างไม่เท่าเทียม ประกอบกับการขาดบุคลากรด้านสุขภาพ สภาการพยาบาลในฐานะองค์
วิชาชีพ ที่ดูแลพยาบาลวิชาชีพ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ประกาศนโยบายด้านกำลังคนในทีมสุขภาพ ของ
ระบบการพยาบาลที่ประกอบด้วย พนักงานให้การดูแล ผู้ช่วยพยาบาล  พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะ
ทาง พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารทางการพยาบาล  อาจารย์พยาบาล โดยการกำหนดความหมายและ
ขอบเขตหน้าที่ของของแต่ละประเภท  ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรด้านพยาบาล ที่ใช้เวลาและราคาค่าใช้จ่ายไม่สูง
มากในการผลิต จึงเป็นบุคลากรที่จะมาช่วยดูและประชาชนคนไทยท่าม กลางสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงภายใต้การ
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ดูแลกำกับของพยาบาลวิชาชีพ (ประกาศสภาพยาบาล เรื่องนโยบายสภาพยาบาลเกี่ยวกับกำลังคนในทีมพยาบาล  
ประกาศเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2651 ) 
 
             ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) 
            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี(จบการศึกษาชั้น ม.6 ) ที่ได้รับการรับรองจากสภา
การพยาบาลเป็นผู้ช่วยทำการพยาบาลตามที่พยาบาลวิชาชีพมอบหมายในการดูแลที่ต้องพึงพิงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ในการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยช่วยเหลือผู้ป่วยตามต้องการขั้น
พื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพและทำการ
บันทึกติดตามความเปลี ่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรค ช่วยแพทย์และพยาบาลในการตรวจ
รักษาพยาบาลต่างๆ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให้การฟื้นฟู
สภาพตามแผนการักษา        

6.จากข้อค้นพบดังกล่าวจึงเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนในระบบราชการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหรือศูนย์

สุขภาพชุมชน ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน (  Community Health Management)โดยมี การ
วินิจฉัยชุมชน การบริการที ่บ้านในกลุ ่มวัยที ่สำคัญ การบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ ่มวัยและ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น พยาบาลชุมชนในระดับโรงพยาบาลชุมชน จัดบริการEssential Care เน้นสิ่ง
ที่เป็นปัญหาสุขภาพ ในบริบทของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มวัย เป็นCoachingและผู้ประสาน  การนิเทศงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประสานงานระดับอำเภอ เน้นหนุนเสริมงานวิชาการในพื้นที่ 
บทบาทพยาบาลชุมชนในพชอ. เน้นการพัฒนาร่วมกันที ่มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน  เป็น 

Professional care เน้นเรื่องจัดการข้อมูลสุขภาพ(Data center,Presenter data Feedback data) 
เสนอให้มีนักจัดการสุขภาพชุมชนโดยสมรรถนะหลัก 14 สมรรถนะ ขยายให้เครือข่ายพยาบาลชุมชน
ครอบคลุมทั้ง 12 เขตบริการ และกรุงเทพมหานคร โดยการขับเคลื่อนผ่านบทบาทหัวหน้ากลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ที่มีเครือข่ายการจัดการที่
เข้มแข็งเพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ พชอ. (District Health Board) 
และนโยบาย Primary Care Cluster 

2. พัฒนาบทบาทพยาบาลและสมรรถนะด้านส่งเสริมสุขภาพในคลินิกการพยบาลและการผดุงครรภ์ใน
ระดับตำบล และเขตเมือง เพื่อขยายระบบบริการด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ 
เพื่อการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และบริการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่ม วัยรุ่น วัย
ทำงาน และเชื่อมต่อระบบบริการคลินิกการพยบาลและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมระบบบริการของ 
สปสช และการสนับสนุนของสภาการพยาบาล   

3. ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงระบบ  สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนารูปแบบบริการ ควรมีพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการสร้าง
เสริมสุขภาพที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล (CNOP,CNOD,CNO sD)  และนำ
ประเด็นปัญหาในพ้ืนทีม่าเป็นต้นแบบในการพัฒนา 1 และนำมาถอดบทเรียนและขยายผล และเสนอ
ให้วิทยาลัยพยาบาลในพื้นที่เป็น ผู้ประเมินผล  พร้อมพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ
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พยาบาลวิชาชีพ  เขตสุขภาพ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพราะจะมีรูปแบบที่สามารถแก้ปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยได้โดยตรง 
และจัดเทวีให้มีการแสดงผลงานแล้วนำไปขยายผล 

4. ข้อเสนอต่อ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตรฐานการพยาบาลด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และรับประเมินมาตรฐานโดย CNOR ในแต่ละเขตสุขภาพ 

5. ข้อเสนอต่อสภาการพยาบาล จัดทำรหัสกิจกรรม (ICD 10) ที่เก่ียวข้องกับบริการส่งเสริมสุขภาพราย
กิจกรรม พร้อมคิดเป็นงบประมาณและเสนอต่อ สปสช เพ่ือให้สถานบริการทั้งรัฐและเอกชนที่ผ่าน 
การประเมินมาตรฐาน เบิกเคลมงบประมาณได้ 
 

7.การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ 
7.1 แนวคิด หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

                มีเจตจํานงที่มุงเสริมสรางศักยภาพด้านการสงเสริมสุขภาพ เพื่อพยาบาลสามารถประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยใช้การเรียนรู้วิถีชุมชน เพื่อศึกษาแผนการ
ดำเนินชีวิต และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ในปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์
รวม บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอ้ืออาทร ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากร  
เทคโนโลยีในชุมชนที่เหมาะสม เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง รวมถึงสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนที่มผีลกระทบต่อภาพสุขภาพหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการสงเสริมใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีและให
ประชาชนสามารถ ดำรงงชีวิตและมีพฤติกรรมอนามัยที่ดีขึ้น  ด้วยเหตุนี้พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน จึงควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีสมรรถนะการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และให้การพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วย เพื่อให้การดูแประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ระบุว่า
สมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนของพยาบาล มุ่งเน้นให้พยาบาลดูแลสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งใน
ระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ช่วยให้ประชาชนแสดงศักยภาพตนเองและชุมชนในการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็น หรือทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุผลและวัตถุประสงค์
ต่างๆสมรรถนะจึงประกอบด้วย ความรู้(Knowledge) เจตคติลักษณะนิสัย บุคลิกภาพต่างๆ (Attitude) และการ
เรียนรู้ทักษะ (Know-how) ที่ช่วยให้สามารถเผชิญ และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆได้จริง ที่ตอบสนองการ
ต่อปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ และระบบบริการสุขภาพ  การจัดให้บริการสุขภาพในชุมชนแก่
ประชาชนทุกลุ่มวัยเน้นการให้บริการด้านการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัว 
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การตรวจรักษาเบื้องต้น การคัดกรองโรค กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาศักยภาพแกนนำ เป็นต้น ตามหลักการดังนี ้
              1. ความรูทีไ่ด้รับจะเปนพ้ืนฐานสรางแนวคิดในการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพใหพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพมชนสามารถดําเนินการไดอ้ยางมีประสิทธิภาพ 
               2. การฝกอบรมโดยใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนร่วม สงเสริมใหผู้รับการฝกอบรม เรียนรู และพัฒนา
สมรรถนะไดต้ามเปาหมายของหลักสูตร 
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              3. พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สามารถถ่ายทอดองคความรูและประสบการณใหกับทีมงานและ
เครือขา่ยส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน 
              4. พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ปฏิบัติบทบาทผูู้ให้การสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน มีการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ด ี
             5. การสรางความร่วมมือของพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เปนรูปแบบของเครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน เพื่อความร่วมมือในการลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่สร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการดำรงชีวีตอย่างมคุีณภาพของประชาชนและชุมชน  
            6. การสรางความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เพ่ือความร่วมมือและการเปนเจาของสุขภาพ               
 
           7.2 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

หลักสูตร ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ 
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชน 
 

4  เดือน พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การ
ทำงานด้านปฐมภูมิ ระยะเวลา 1 ปี 

ระดับพ้ืนฐาน 

การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชน 

1 เดือน พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การพ
ทำงาน 5 ปีขึ้นไป 

ระดับชำนาญ 

การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชน 

5 วัน ผู้รับชอบงานปฐมภูมิ 
(หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย) 

ระดับเชี่ยวชาญ 

 

หมายเหตุ การดำเนินการปรับเปลี่ยนให้พยาบาลมีบทบาทและสมรรถนะในการเป็นนักสร้าง 

เสริมสุขภาพ จึงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม กลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
(preservice) กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการอยู่ในระบบสุขภาพ (in-service)กลุ่มพยาบาลเฉพาะทางด้าน
ต่างๆได้มีการกำหนดสมรรถนะของพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่ม และแต่ละระดับของ
การดูแลสุขภาพ 
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          สถานการณ์และบทเรียนการทำงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการพัฒนา 

งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในประเทศไทย 

            จรรยาวัฒน์  ทับจันทร์ และ ผาสุข แก้วเจริญตา 

          มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน 

บทนำ 
ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2557   

การดำเนินงานในระยะที่ 1-2 (พ.ศ.2547-2553) ภายใต้แผนงาน โครงการพัฒนาต้นแบบการ
ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล   โดยการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนในการใช้เครื่องมือการ
วิจัยเชิงคุณภาพสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน  ซึ่งเกิดพยาบาล
ที่สามารถเป็นนักวิจัยชุมชนจำนวน 915 คน  

การดำเนินงานในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554-2557) ดำเนินงาน “แผนงานเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)” มีเป้าหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนให้สามารถ
ขับเคลื่อนการเสริมพลังอำนาจ(Empowerment)ให้กับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมสุขภาพ 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชนในการบริหารจัดการเครือข่าย   สร้างชุดความรู้และเครื่องมือการทำงาน
ในพ้ืนที่ ได้แก่  เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  การสื่อสารสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น เกิดเครือข่ายพยาบาลชุมชน 5 เครือข่ายที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่ต้นแบบในการสร้าง
เสริมสุขภาวะ 139 พื้นที่ และมีการพัฒนาเป็นผลงานวิจัยนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
สำคัญอีกมากมาย 

การดำเนินงานในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2558-2560) ดำเนิน โครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชน
ขับเคลื ่อนอำเภอจัดการสุขภาพสร้างสุขแบบบูรณาการ (พช.สส.) โดยพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนให้มี
สมรรถนะสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลชุมชน  การสร้างชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชน การใช้การสื่อสารในยุคดิจิตอลในการพัฒนาการระบบ
สุขภาพ และมุ่งใช้ทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการหนุนเสริมกลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอจัดการสุขภาพ( 
District Health System) 
    ผลการดำเนินการ เกิดเครือข่ายพยาบาลชุมชนเข้มแข็งสามารถจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มี
ประสิทธิภาพ จำนวน 7 Node  ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดตาก  ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี  อุดรธานี  และ
มหาสารคาม  ภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ภาคใต้  จังหวัดตรัง  และปัตตานี รวม 45 จังหวัด(ครอบคลุม 9เขต
บริการสุขภาพ )   มีพยาบาลชุมชนที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 239 คน มีการดำเนินการ 52 
โครงการ  ตามลำดับความต้องการของพื้นที่ ได้แก่ 1) เรื่องผู้สูงอายุ  2) เรื่องการแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจ)  3) เรื่องอนามัยแม่และเด็ก  4) เรื่องวัยรุ่น (ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการพัฒนา



 
 

33 
 

ศักยภาพวัยรุ่น)  5) เรื่องวัยทำงาน (เหล้า/สารเคมี/กีฬา) จำนวนประชาชนที่มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น จำนวน
รวม 4,555 คน  
          ปัจจัยของความสำเร็จ พยาบาลชุมชนมีการพัฒนาด้วยการสร้างความสัมพันธ์แนวราบกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ค้นหาทุนเดิมและส่งเสริมศักยภาพโดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน  ควบคู่ไปกับการพัฒนา
งานวิชาการของพยาบาล  

ข้อเสนอเพื ่อการพัฒนา  ขยายเครือข่ายพยาบาลชุมชนให้ครอบคลุมทั ้ง 12 เขตบริการ และ
กรุงเทพมหานคร โดยการขับเคลื ่อนผ่านบทบาทหัวหน้ากลุ ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ที่มีเครือข่ายการจัดการที่เข้มแข็งเพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพที่
สำคัญ ได้แก่ พชอ. (District Health Board) และนโยบาย Primary Care Cluster 

ผลการดำเนินงาน (สรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการใน ปี 2561) 
           1. ผลงาน 7 Node ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 -2560  

    มีโครงการที่ดำเนินการ รวม 52 โครงการ โดยมีลักษณะโครงการที่ดำเนินงานมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ อันดับ 1 เรื่องผู้สูงอายุ จำนวน 20 โครงการ อันดับ 2 เรื่องการแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจ) จำนวน 14 โครงการ อันดับ 3 เรื่องอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 9 โครงการ อันดับ 4 
เรื่องวัยรุ่น (ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่น) จำนวน 7 โครงการ และ อันดับ 5 เรื่องวัยทำงาน 
(เหล้า/สารเคมี/กีฬา) จำนวน 3 โครงการ  

 2. ผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
1.1 จำนวนพยาบาลชุมชนที ่ม ีสมรรถนะตามเกณฑ์ท ี ่กำหนด ผลงานรวมจำนวน 239 คน  

(87,123 และ 29 คน ตามลำดับ)  
1.2 จำนวนภาคีเครือข่ายที่สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง ขยายเครือข่ายหรือสามารถดำเนินได้ด้วย

ตนเอง ผลงานรวมจำนวน 59 แห่ง (37, 13 และ 9 แห่ง ตามลำดับ) 
1.3 จำนวนประชาชนที่มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น จำนวนรวม 4,555 คน (971, 2,109 และ 

1,475 คน ตามลำดับ) 
1.4 จำนวนชุมชนที่มีตัวชี้วัดด้านสุขภาพท่ีดี จำนวนรวม 53 แห่ง (14, 30 และ 9 แห่ง ตามลำดับ)  

           3. ผลงานในระดับผลผลิต (Output) เรียงลำดับตาม ปี พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 ดังนี้ 
3.1 มีจำนวนพื้นที่ร่วมดำเนินงาน รวม 59 แห่ง (37, 13 และ 9 แห่ง ตามลำดับ) 
3.2 มีจำนวนพยาบาลชุมชนเข้าร ่วมดำเน ินงาน  รวม 537 คน (148,260 และ 129 คน 

ตามลำดับ) 
3.3 มีจำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน รวม 150 คน (45, 50 และ 55 คน ตามลำดับ) 
3.4 ม ีจำนวนงานว ิจ ัย/  หร ืองานว ิชาการ/ เร ื ่ อง เล ่ า/  ตำรา/ หร ืองานว ิชาการอ ื ่นๆ  

ที่แต่ละ Node สามารถผลิตได้ รวม 77 เรื่อง (23, 53 และ 1 เรื่อง ตามลำดับ) 
3.5 มีจำนวน Mass Media ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ รวม 45 เรื่อง (16, 29 และ 0 เรื่อง ตามลำดับ) 

จุดเด่นในการพัฒนา พบว่า  
1. ด้านการสร้างความร่วมมือกับภาคีในพื้นที่ ซึ ่งทุก Node สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

ในกลุ่มผู้นำที่เป็นทางการและผู้นำที่ไม่เป็นทางการ จนกระทั่งชุมชนรวมทั้งสถานประกอบการ เช่น โรงงาน
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อุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนแนวคิดและให้ความร่วมมือหรือและสนับสนุนงบประมาณตลอดจนนำผลงานไปจัดทำเป็น
แนวนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
นโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันสารเคมีในเกษตร การจัดกระบวนการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเ หตุ
ทางถนน การส่งเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานเลซี่ บอย อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี) เป็นต้น โดยมีจุดแข็งที่
แตกต่างระบบสุขภาพปกติที่ดำเนินการในพื้นที่คือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนที่สอดคล้องกับการทำงานใน
ชุมชนโรงงาน และร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน นอกจากนี้ในแต่ละ Node ยังสามารถใช้ทุนเดิมทางสังคมเดิมที ่มี
ศักยภาพมาร่วมดำเนินการได้อย่างดี 

2. ด้านการสร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรมในระดับพื้นที่ ทุก Node มีผลงานการพัฒนา 
บุคลากรสุขภาพด้านวิชาการทุกสาขา (มีทุนเดิมด้านวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่) ให้มีศักยภาพในการด้านวิชาการให้
สูงขึ้น สามารถนำผลวิจัยที่สามารถนำเสนอในเวทีวิชาการต่างๆได้และตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในกลุ่ม TCI กลุ่มที่ 1 
มีการจัดทำเครื่องมือ/ นวัตกรรม/ เอกสารทางสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือใช้สื ่อสารกับกลุ่มประชาชนได้  รวมทั้ง
สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับการใช้งาน มีต้นทุนต่ำ เช่น ไอปอง (ปิงปอง จราจรชีวิตเจ็ดสี) ที่นอนน้ำ
ล ูกโป ่ง การจ ัดทำเคร ื ่องม ือการช ่วยเหลือการส ื ่อสารกับกลุ ่มเป ้าหมายเฉพาะที ่ม ีความยากลำบาก  
ในการจัดการงานสุขภาพจากความเชื่อในเชิงวัฒนธรรม หรือการนำวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาพัฒนางานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรำวงสองคร (บ้านสองคร อ.กุดชุม) กลองตุ้ม (บ้านภู) การสร้างโมเดลใหม่ๆเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพร่วมกับชุมชนจนเป็นคนต้นแบบปรับเปลี่ยนสุขภาพ วงล้อแคร์ซีด(ปัตตานี )  เรื่องการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น การเป็นชุมชนต้นแบบลดพุง เป็นต้น  

3. ด้านการพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายทีมสุขภาพในระดับพื้นที่  เช่น พยาบาลชุมชน นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน โดยการใช้ความสัมพันธ์ในแนวราบ เป็นทีมที่เป็นกัลยาณมิตรในการ
ดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความคิดการทำงานในชุมชน มีทีมในการทำงานเพื่อนำเสนอผลงานเด่น 
จนทำให้ทีมที่เข้ามาร่วมเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformation)จนกลายเป็นแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
ในการพัฒนาตนเองต่อไป  

 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
         1. การสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  
มีผู้บริหารจำนวนหนึ่งให้ภาพลักษณ์พยาบาลชุมชนเป็นผู้ให้บริการ โดยเฉพาะพยาบาลชุมชนทำงานใน

ระดับปฏิบัติ ดังนั ้นการที ่จะให้ผู ้ร ับผิดชอบ Node ที่เป็นพยาบาลมีภาพลักษณ์เป็นนักวิจัย เป็นผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลง เป็นผู้สร้างทีม จึงมิใช่หน้าที่หรือภารกิจของพยาบาล ดังนั้นหากทำงานเป็นโครงการพัฒนาฯ ใน
ชุมชน จึงเป็นการนำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของพยาบาลมาปนกับงานประจำ ทำให้ไม่ได้ทำงานรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ประเด็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส . ทำให้เกิดความขัดแย้งในสถานที่ปฏิบัติงานในบางพื้นที่ 
ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้พยาบาลชุมชนจำนวนหนึ่งเข้ามาร่วมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 

2. การดำเนินงานในพื้นที่อ่อนไหว 
บางพื้นที่เช่น ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความร่วมมือของชุมชนน้อย เนื่องจากความอ่อนไหวของ

พื้นที่ และความเชื่อตามหลักศาสนา ทำให้พยาบาลชุมชนมีความยากลำบากในการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องใช้
ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานและความเข้าใจในวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 
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         3. การขับเคลื่อนงานเครือข่าย พช.สส. 
ทั้ง 7 Node ได้รับการอนุมัติโครงการไม่พร้อมกัน  และเหลื่อมล้ำช่วงเวลา ทำให้การขับเคลื่อนงานของ

ทีมกลาง  ในการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ 7 Node ไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ เช่น การถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานผลงานเด่นในพื้นที่  การปิดงานโครงการของ Nodeอุบล  และNodeปัตตานี  และNodeเหนือ จ.ตาก  
ยังไม่มีความก้าวหน้า  ซึ่งต้องหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

   4. การหนุนเสริมการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ   
การใช้กลไกเชิงยุทธศาสตร์  ทำให้มีความชัดเจนในการกำหนดพันธกิจร่วมกัน  ซึ่งประเด็นการขับเคลื่อน

งานทั้ง 7 Node  พบว่าโครงการมีบทบาทหนุนเสริมให้เกิดการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นแบบมีส่วนรว่ม
มากขึ้น  และมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  เกิดการพัฒนาเครือข่ายให้มีทักษะในการทำงานที่ดี
มากขึ้น     

  5. ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้ง 12 เขตบริการ และ กรุงเทพมหานคร  
กลไกการหนุนเสริมบทบาทพยาบาลชุมชนปัจจุบันยังดำเนินการได้เฉพาะใน 7 เขตบริการสุขภาพซึ่งผล

การดำเนินงานที่ผ่านมา  แสดงให้เห็นผลลัพธ์การทำงานที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพชุมชนในระดับพื้นที่ที่
ชัดเจน การขยายเครือข่ายไปยังเขตบริการทั้ง 12 เขต และการเชื่อมร้อยกับนโยบาย พชอ.(คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) จึงเป็นโอกาสในการขยายผลการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องของ
เครื่องมือ  และกลไกการขับเคลื่อนผ่านบทบาทหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ ใน
โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ  

 6. ขยายผลขับเคลื่อนเป็นสถาบันพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนและสหวิชาชีพ   
การดำเนินงานของโครงการมีความเข้มแข็งในด้านวิชาการและเทคนิคการดำเนินงานในพ้ืนที่    
เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  และ การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์  การประเมินผลโครงการเชิงผลลพัธ์  
วิทยากรกระบวนการ  และ R2R Facilitator Advanced Course  ได้สร้างผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
หน้างาน ในระดับพ้ืนที่ที่พบว่ามีผลงานในเชิงประจักษ์ ผลงานได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด  เขต และประเทศ  กลไกการ
ทำงานผ่านการะบวนการคิดเชิงระบบ ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ที่ส่งผลให้เกิดการนำไปขยายผล และต่อยอดการ
ทำงานทั้งงานในหน้าที่และ งานเครือข่าย การพัฒนาบทบาทของชมรมฯ ในภาพสถาบันและการสร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่จึงเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาต่อไป  
รายงานผลการพัฒนา  
   ใช้แนวทางการสรุปรูปแบบ 3 P คือ กำหนดเป้าเหมาย (Purpose) พัฒนากระบวนการทำงานเพื ่อจัด
กิจกรรมต่างๆที่เน้นการเรียนรู้การแบ่งปัน ทั้งด้านการบริหารจัดการและวิชาการภายใต้วิธีคิดที ่สร้างสรรค์  
(Process)  และดูผลลัพธ์ ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน (Performance หรือ Outcomes)                          

1.1 จดักระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพ่ือจัดทำข้อเสนอโครงการของแต่ละ
โหนดตามบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 7 Nodes  
 วิสัยทัศน์  (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) 
“เป็นองค์กรนำในการสร้างระบบสุขภาพชุมชนโดยใช้สมรรถนะพยาบาลชุมชน บูรณาการประสานภาคี สร้างการ
เรียนรู้ เชิดชูคุณค่า สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ” 
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1.2 ค้นหาพัฒนาเครื่องมือในการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทพยาบาลชุมชนที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของภาคี
ภาคประชาชนโดยมี หลักสูตรการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อวางเป้าหมายและกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมหลักสูตรการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชน 4 หลัก 3 รอง  ซึ่งประกอบด้วย ต้นไม้ปัญหา ต้นไม้
ชุมชน ตุ๊กตาชุมชน แผนที่ชุมชน เส้นทางการผลิต ผีเสื ้อถอดบทเรียน และวงจรเครือข่าย    มีการวิเคราะห์
สมรรถนะสำคัญของพยาบาลชุมชนที่จะสามารถนำไปขับเคลื่อนงาน DHS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
สมรรถนะในการเป็น Change Agent, Team Building และ Researcher  

1.3 การมีผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการคอยกำกับดูแลเติมเต็มการคิด วิธีการทำงานโดยมีการสรุปรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องทกุ4 
เดือน ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่สำคัญในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพทั้ง
ระดับประเทศ กระทรวง และท้องถิ่น มาเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการ
และเสริมพลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 3 ปี 

1.4. ใช้แนวทางในการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนางานมานานถึง 12 ปี และเน้นสร้างคน
รุ่นใหม่มาร่วมขับเคลื่อนงาน ทุกด้านทั้งการบริหารโครงการ และการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนต่างๆในรูปแบบพี่เลี้ยง 
และเพื่อนช่วยเพื่อนในการเป็น วิทยากรด้านต่างๆ หลักสูตร 4 หลัก 3 รอง สมรรถนะหลักพยาบาลชุมชน  การ
วิจัยในชุมชน  การบริหารจัดการด้านการเงิน  เป็นต้น   

1.5 มีการใช้ผู้ประเมินภายในชุดเดียวกัน ทั้งทีมกลางและ 7 Nodes โดยพัฒนายุทธศาสตร์การทำงาน  
และกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลร่วมกันก่อนดำเนินการ   เพ่ือความชัดเจนของดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โดย
ใช้เครื่องมือการประเมินชุดเดียว ในการประเมิน 7 Nodes และการประเมินทีมบริหารกลางโดย ใช้เครื่องมือ 
Balance Score Card  

1.6 พัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่าย และระบบสารสนเทศแบบง่ายเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันโดย
ค้นหาเครือข่ายสมาชิกที ่ม ีความรู ้ความสามารถเพื ่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที ่จะเกิดประโยชน์  
ต่อเครือข่ายและประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างการสื่อสาร เชื่อมโยงการดำเนินการและนำไปใช้ประโยชน์   
     จากการดำเนินการค้นพบ พบว่านายธีระศักดิ์ เพริศแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร เป็นพยาบาลชุมชนที่มีความสามารถด้านสารสนเทศและโปรแกรสารสนเทศท่ีมีประโยชน์  นำ
ข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์เป็น Information เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาการทำงานที่สำคัญ  

ตัวอย่างการจัดระบบเก็บข้อมูลของเครือข่ายพยาบาลชุมชน เช่น 
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การแบ่งพื้นท่ีด าเนินการ 12 เขตบริการสุขภาพ พื้นท่ีด าเนินการเครือข่ายพยาบาลชุมชน 

ภาพแสดงพื้นท่ีการด าเนินงานของเครือข่ายพยาบาลชุมชน เปรียบเทียบกบั
สถาบนัการศึกษา 

ท่ีมีการสอนด้านพยาบาล 
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ฐานข้อมูลบุคลากรชมรม    https://goo.gl/forms/4cTBxxrt8Ch5K73h2 
ฐานข้อมูลโครงการ           https://goo.gl/forms/VUq9rzm7L8Lpn6rq2 
ฐานข้อมูลผลงาน             https://goo.gl/forms/xzN8XR0dmGJZXYE82 
ฐานข้อมูลการจัดการอบรม https://goo.gl/forms/IbSxXukTfxq4XnOz1 
ฐานข้อมูลเครือข่าย          https://goo.gl/forms/T3vLKGAa5Cl05v5u1 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินการของเครือข่ายชมรมพยาบาลชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวมดังนี้  (เอาสรุปของอจ.ตุ๋ยที่ให้สุพลกบับุษช่วยสรุปมาใส่) 
 
 

ผลการดำเนินงาน พบว่ามีสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยใน  9  
เขตสุขภาพจาก 12 เขตคือ เขตสุขภาพท่ี 1,2,3,7,8,9 และ 10  ซึ่งครอบคลุมกว่า 50 จังหวัด ในนามเครือข่าย
พยาบาลชุมชน ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง ภาคตระวันออก  ภาคใต้ตอนบนและ
ตอนล่าง รวม 7 เครือข่าย  

เป้าหมายหลักท่ีสำคัญ คือ การสร้างเสริมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและเครือข่ายใน 3 เรื่องหลักคือ การ
สร้างทีมโดยการใช้การมีส่วนร่วม (Team builder) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ( Change Agent) และนักวิจัย 
(Researcher)เพ่ือพัฒนางาน จำนวน 493 คน  

ผลการพัฒนาทำให้เกิดผลงานวิชาการและนวัตกรรมดำเนินงานในพ้ืนที่เครือข่าย จำนวน 258 เรื่อง เกิด
โครงการดำเนินงานในพ้ืนที่ของเครือข่ายพยาบาลชุมชนทั้ง 7 เครือข่าย จำนวน 91 โครงการ ในประเด็น ผู้สูงอายุ 
โรคเรื้อรัง บุหรี่และสุรา ประเด็นอาหารปลอดภัย การลดอุบัติเหตุจราจร  

 
โดยมีการพัฒนาตามกรอบแนวคิด Ottawa Charter 5 ประเด็น คือ การปรับเปลี่ยนทักษะส่วนบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการที่เอ้ือต่อผู้รับบริการ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 
การพัฒนาและเกิดเครือข่ายในการพัฒนาในแต่ละประเด็น ทั้งในระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น การ
ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุของอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี    การขับเคลื่อนประเด็นเด็กของจังหวัดศรี
สะเกษ และสนับสนุนการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
อำเภอ (DHS) ในประเด็น Essential Careตลอดจนขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญเช่น ข้อมูลบุคคลกร ข้อมูลโครงการ ข้อมูลเครือข่าย  การพัฒนา

ตารางแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมด าเนินงานในพืน้ทีเ่ครือข่าย 

https://goo.gl/forms/4cTBxxrt8Ch5K73h2
https://goo.gl/forms/VUq9rzm7L8Lpn6rq2
https://goo.gl/forms/xzN8XR0dmGJZXYE82
https://goo.gl/forms/IbSxXukTfxq4XnOz1
https://goo.gl/forms/T3vLKGAa5Cl05v5u1
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เว็บไซต์เพื่อการสื่อสารในสมาชิกชมรม  ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเรื่องเล่ า การจัดทำหนังสั้น  และจาก
โครงการสามารถพัฒนาสมาชิกชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยสามารถเป็นวิทยากรในเครือข่ายได้ ในเรื่อง 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาการสื่อสาร การจัดการข้อมูลต่างๆ การสร้างกระบวนมีส่วนร่วมในการทำงานกับ
ชุมชนและเครือข่าย  
 
ผลลัพธ์ในเชิงวิชาการและนวัตกรรม 

1. หลักสูตรการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของประชาชน ซึ่ง
เรียกว่าเครื่องมือ วิเคราะห์ชุมชน “4 หลัก 3 รอง” ซึ่งประกอบด้วย 

 
เครื่องมือ 4 หลัก ได้แก่ 

1. “ต้นไม้ปัญหา” (Problem Tree) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ ผลกระทบ 
2. “แผนที่ชุมชน” การวิเคราะห์ทุนทางโครงสร้างทางสังคม  ทรัพยากร  บุคคลและ สถานที่  
3. “ต้นไม้ชุมชน” ทำให้ตระหนัก สิ่งที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
4. “ตุ๊กตาชุมชน” วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นบวก ลบ หรือปัญหาที่พบกับสิ่งที่ต้องการให้

เป็น  
“หัว” ที่แสดงถึงความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย  
“ใจ”  จิตใจ อารมณ์  
“มือ” ทักษะ เทคนิค พฤติกรรมที่แสดงออก  
“เท้า” การดำเนินชีวิต /วิถีชีวิตประจำวัน 
ท้ายสุด “แล้วจะทำอย่างไร เพ่ือแก้ไขปัญหา ไปสู่สุขภาพที่ดี 

 
เครื่องมือ 3 รอง ได้แก่ 

1. วงจรเครือข่าย- การค้นหาแนวทางที่สำคัญที่จะไปถึงเป้าหมายที่ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุด 
2. ต้นไม้เส้นทางการผลิต- การคำนวณรายได้/รายจ่าย ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตผลทางการเกษตร 
3. ผีเสื้อถอดบทเรียน- ใช้ในการสรุปการเรียนรู้ และสรุปบทเรียน 

         เครื่องมือเหล่านี้ได้นำมาพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ให้กับพยาบาลชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบทำซ้ำ
หลายๆครั ้งในทุก Node ปรากฏว่าทุกกลุ ่มในชุมชนสามารถเข้าใจและใช ้เคร ื ่องมือ“4 หลัก 3 รอง”  
ได้เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบการในการทำงานและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป  ซึ่งการใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์บริบทของชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้น กลุ่มเป้าหมายได้สะท้อนว่า ชุมชนสามารถนำเอาปัญหาไปสู่การ
จัดการและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาที่ชุมชนอยากจะแก้ไขได้อย่างไร สิ่งสำคัญ คือ การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อเนื่อง โดยนำเอาข้อมูลดังกล่าว ไปออกแบบว่าจะจัดการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เปลี่ยนแปลงด้วย
ชุมชนเอง โดยทำบทบาทหน้าที่อะไร และอย่างไรบ้าง ตามปัญหาบริบทในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข ที่กระทบกับชุมชน 
โดยพิจารณาแหล่งสนับสนุนที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทุนทางสังคม ศักยภาพคน กลุ่มคน สังคมในชุมชนนั้น 
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ภาคผนวก กรณีศึกษางานวิจัยเครือข่ายพยาบาลชุมชน 

การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิและทตุิยภูมิในบทบาท
พยาบาลชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม 
ติดบ้าน และติดเตียงใน 9 อำเภอ 

 

จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการดำเนินงานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในบทบาทของพยาบาลชุมชน
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  มีการดำเนินงานในกลุ่มผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มได้แก่   

1. ผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคม เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี  และมีปัญหาสุขภาพตามวัยที่จากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อาการปวดเข่า แต่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี  

2. กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) กลุ่มที่ไม่
ประสงค์ออกนอกบ้าน เนื่องจากมีภาระในการดูแลบ้านให้กับลูกหลาน  ความเชื่อเรื่องสูงอายุ ออกไปทำ
กิจกรรมอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ  และ 2) ผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางได้เอง
โดยลำพังเพ่ือไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองในบ้านได้อย่างปกติ  

3. กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ทั้งจากสูงอายุมากไม่มีโรค
ประจำตัวใดๆ  และ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว  เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องการผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอด 
24 ชั่วโมง  

 
จากการศึกษาพบว่า บทบาทของพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มนี้ มี

การเชื่อมประสานให้เกิดเครือข่ายการทำงาน ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ มีกลไกการให้ความช่วยเหลือ และ
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไปตามบริบท  
ดังนี้   

โรงพยาบาลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีที่ติด
ลำน้ำโขง มีวัฒนธรรมเก่แก่ เนื่องจากเป็นเมืองเก่าอายุกว่า 200  ปีที่ในชื่อเขมราฐธานี ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่ง
ความเกษมสุข  

เดิมการดำเนินงานผู้สูงอายุ เป็นการทำงานตามนโยบายที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  ผู้สูงอายุ
รวมตัวกันตอนเข้าพรรษา เจ้าหน้าที่สนับสนุนการออกกำลังกาย เกิดเป็นชมรมเล็กๆ และขยายเพิ่มขึ้น ต่อมามี
นโยบายของกรมอนามัย กำหนดให้มีระเบียบดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการและเน้นให้มีการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน ชมรมผู้สูงอายุของอำเภอเขมราฐจึงเข้ารับการประเมินมาอย่างต่อเนื่อง  และเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิด
การพัฒนา ได้เรียนรู้มุมมองการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานจากคณะกรรมการประเมินติดตามและเกิดการ
เรียนรู้ในกลุ่มร่วมกัน 

กิจกรรมเด่นที่เป็นต้นแบบให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ  เช่น กิจกรรมกลุ่มรำวงย้อนยุค เกิด
เครือข่ายสูงอายุมีความเชี่ยวชาญ สามารถไปแสดงในงานต่างๆเกิดรายได้เข้ามาทำกิจกรรมในชมรมฯ พัฒนา
โครงการต่างๆ เพื่อระดมทุนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถจดทะเบียนเป็นเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ขอทุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ช่อง 3 , ประกันชีวิต         ทำโครงการ
เมืองไทยวัยเก๋าเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนถนนสายวัฒนธรรม (มีทุก
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วันเสาร์) มีชมรมร้องเล่นกับชมรมออกกำลังกาย มีกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกาย/ฟัน  ลงพื้นที่ร่วมกับ รพช. 
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถมาเป็นจิตอาสาในด้านต่างๆ เช่น ชมรมถ่ายภาพ ร้องเล่น เต้น รำ ถนนสายวัฒนธรรม 
เครือข่ายจิตอาสา และเชื่อมประสานกับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เกิดทีมงานที่มีหลายวัยมา
ดำเนินงานในถนนสายวัฒนธรรมของอำเภอ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งใหม่ 

 
โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
มีพื้นที่ดำเนินการในเบื้องต้น 13 หมู่บ้าน เป็นชุมชนที่เป็นบริบทเมือง มีหมูบ้านจัดสรรกว่า 500  

โครงการ การดำเนินงานเริ่มต้นจากการนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เริ่มจาก 1 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐให้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 1 พื้นที่ 
จุดเด่นคือการเชื่อมโยงงานกับวิถีชุมชนและศรัทธาของประชาชนต่อศาสนา ได้นิมนต์พระมาร่วมขับเคลื่อนงาน
สุขภาพในเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยกำหนดกิจกรรมในช่วงแรกคือตรวจสุขภาพร่วมกับชุมชน เรียนรู้ชุมชน  ใช้วัดเป็น
พ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้มิติสุขภาพผ่านปฏิทินชุมชน  จนในปี พ.ศ. 2539 เริ่มมีความเข้มแข็งได้มีการขยาย
การดำเนินงานไปในระดับตำบล เชื่อมกับเครือข่ายผู้นำชุมชน  ร่วมกันกำหนดปฏิทินลงพื้นที่ตรวจสุขภาพทั้งปี (วัด
ห้วยเกี๋ยน) สร้างกิจกรรม ตรวจสุขภาพ เวทีพูดคุย ปีพ.ศ. 2540 ขยายจำนวนผู้สูงอายุ มีเวทีพบปะระหว่าง
ผู้สูงอายุ เทศบาลได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาส่งเสริมอาชีพ จัดให้มีการ
เยี่ยมบ้าน และ PCU ในฝันเริ่มจากผู้สูงอายุ สร้างเทคนิคในการสื่อสารในกลุ่ม เกิดแนวทางสร้างกองทุนสงเคราะห์ 
มีการออกแบบระบบ โครงสร้าง กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อระบบสู่การดูแล  PCU + FCT โดยปี พ.ศ. 2560 
ดำเนินการในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ขยายผล ภูมิปัญญา   สินค้า OTOP  วัฒนธรรมพื้นถ่ิน  

ปัจจุบัน เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุทั้งอำเภอ เกิดจิตอาสาและการทำบุญด้วยของใช้ผู้ป่วย ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม เชื่อมโยงระบบจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน เกิดสวัสดิการของกลุ่ม ผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มทุนงานศพ อาชีพเสริม  
สินค้าวัฒนธรรม และทำให้เกิดรายได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถนำมาใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสา     ในด้านต่างๆ 
ได้  

 
 โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  
 พื้นที่ดำเนินการในเขตเทศบาล จำนวน 9 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนใหญ่อาชีพค้าขาย 
ข้าราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก เมื่อเริ่มมารับงานยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการทำงาน   

โดยเริ่มหารือกับทีมเทศบาล และเริ่มจากไปศึกษาดูงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุซึ่งพบว่า  
ในกลุ่มโรคเรื้อรังจำนวน 800 คน เป็นผู้สูงอายุเกือบ 300 แล้วพอได้ไปดูงานที่ป่าติ้ว ชวนเทศบาล  หลังจากกลับ
จากดูงาน มีการจัดเวทีคืนข้อมูลและประชุมหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกับเทศบาล  และเครือข่าย  แสวงหา
ทุน ได้แก่ข้าราชการเกษียณ ทุนชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆ ชักชวนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันโดยก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในปี 2558  

ระหว่างดำเนินงาน มีการถอดบทเรียน ให้ผู้สูงอายุได้ทบทวนว่าว่าจะทำอะไร เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
กำหนดเป็นกิจกรรมของโรงเรียน  โดยเปิดทุกวันศุกร์ถึงเที่ยง  แล้วก็มีกิจกรรมเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน ผูกข้อต่อแขน ให้
กำลังใจกัน บูรณาการกับงานดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  โดยบุคลากรสุขภาพทำหน้าที่เอ้ือให้เกิดการดำเนินงาน 
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สร้างกิจกรรมเสริมพลัง ทัศนคติใหม่ในการเข้ามาร่วมกิจกรรม “มาโรงเรียนเหมือนมาต่ออายุ”  พอจบแล้ว 
ได้รับปริญญาบัตรด้วย มีสมาชิก 220 คน มารับปริญญากัน ลูกหลานมีส่วนร่วมเห็นความสำเร็จของพ่อแม่  

ปัจจัยสำเร็จคือการสนับสนุนและบูรณาการทุนในพื้นที่  เช่น เทศบาล  นักการเมือง การสร้างสำนึกจิต
อาสา มีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นอีก 11 ตำบล เกิดวิทยากรต้นแบบ ชมรมจิตอาสา โดย มสว.  ซึ่งเดิมผู้สูงอายุ
น้อยเป็น 111 คน มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  การบริจาคเงินทำกิจกรรม  เช่น โรงทาน จากเดือนละ
ครั้ง เป็น 2 ครั้ง จนปัจจุบันมียอดเงิน แปดหมื่นกว่าบาท นำมาบริจาคให้โรงพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย  เกิ ดชมรม
ศิลปะสามวัย  มีผู้สูงอายุเป็นวิทยากร เกิดครูสอนภาษา ศิลปะ ลีลาศ มีดอกไม้จันทน์มาใช้ในงานศพ มีการบริจาค
กันเองในกลุ่มอาชีพนี้  เกิดตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล ต่อยอดจากกลุ่มจิตอาสา มีกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ให้
ผู้รับบริการมาซื้อ รวมมี 15 ร้าน  

ปัจจัยสำเร็จคือการใช้ภูมิปัญญา และความสามารถของผู้สูงอายุมาเป็นบทบาทครู   ซึ่งเกิดกลุ่มเรียนรู้ 
ประมาณ 20 กลุ่มตามความสนใจ เช่น จักสาน ใบจาก การออกกำลังกาย ซึ่งบทบาทของทีมสุขภาพคือการเชื่อม
ประสานที่เข้าได้ทุกกลุ่ม       

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง 
เริ่มจากทีมสุขภาพ ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุตามนโยบาย  และร่วมกับข้าราชการครูบำนาญในชุมชน       ต้ัง

คณะกรรมการ  3  หมู่บ้าน  27  คน  ประชุมทุกเดือน  พฤหัสที่  3 ของเดือน  ร่วมกันหาแนวทางการดูแล
สุขภาพ  ให้เจ็บป่วยน้อยลง  มีสุขภาพดี  ภายใต้แนวคิด “จากภาระสู่ชัยชนะ” เพราะในช่วงแรกของการ
ดำเนินงาน ไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนที่ผู้สูงอายุจะมาทำกิจกรรมในสังคม เป็นสิ่งที่ผิดไปจากค่านิยมเดิม  

แนวคิดเริ่มต้นคือการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ มีแผนที่จะปลูกผัก
อินทรีย์ ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริในพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อกลับมาวิเคราะห์ทุนในชุมชน พบว่า พื้นที่
ชนบทโดยปกติมีการปลูกผักพ้ืนบ้านกินเอง  แต่ยังคงมีประชาชนอีกจำนวนมากท่ียังไม่มีผักและอาหารคุณภาพดี
บริโภคจึงมีมติเปลี่ยนจากการปลูกผักมาทำตลาดสุขภาพ  ในที่ดินว่างเปล่าสาธารณะข้างสถานีอนามัย มีแนวทาง
การดำเนินงานร่วมกัน ใช้อุดมการณ์ของชมรมผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุเพื่อชุมชน ทำกิจกรรมภายใต้แนวคิด 3 มหา
สนุก  สุขท้ังร่างกาย สังคม และ จิตใจ ก่อตั้งตลาดนัด 10,000 ปี ซึ่งหมายถึงอายุรวมกันของผู้สูงอายุที่เข้ามา
ดำเนินการ  เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รายได้นำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน  มีลาน
การแสดงของเยาวชน  ผู้สูงอายุมีรายได้จากการขายสินค้าในตลาด ประชาชนมีสุขภาพดี ทีมสุขภาพได้ใกล้ชิด
ประชาชน สามารถเชื่อมแหล่งทุนเข้ามาสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เกิด
เครือข่ายสุขภาพเกิดการขับเคลื่อนเป็นตำบลสร้างสุขและเป็น       ที่ศึกษาดูงาน ลานวัฒนธรรม (โนรา, ออกกำลัง
กาย, เพลง) การแสดงของทุกวัย 

 
โรงพยาบาลอาจสามารถ  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ดูแลทั้งสิ้น  10  ตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 13 

แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  9 แห่ง เทศบาล 2 แห่ง การดำเนินงานเริ่มต้นจากปัญหาผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังมารับบริการเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง รอนาน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ระบบการดูแลไม่
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ทั ่วถึง  ขาดระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในผู ้ป่วยกลุ ่มที ่มี
ภาวะแทรกซ้อนพบว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่   

การดำเนินงานเริ่มจากการรวบรวมสภาพปัญหา และทำการสื่อสารสถานการณ์ปัญหา  คืนข้อมูลให้กับ
ชุมชนเพื่อทำแผนชุมชน โดยตั้งเป้าให้มีระบบการดูแลที่สามารถเชื่อมประสานกับชมรมผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งได้มีการขยายผลการดูแลต่อเนื่องในกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ปรับระบบการดูแลที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดย
เปลี่ยนจากการเจาะเลือดก่อนอาหารเพื่อหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมาเป็นการตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นการ
เจาะน้ำตาลแบบเจาะเลือดหลังอาหาร 2  ชม. (Two-Hour Postprandial Glucose : PPD)  ปรับแนวปฏิบัติการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลและในชุมชน การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านร่วมกับ Care giver  ซึ่งทำ
ให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากขึ้น  โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่ร่วมดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน  

 
โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   
พระครูสุตตะโพธิคุณ วัดโพธ์ชัยศรี ต.นาแสน ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้สูงอายุที่เคยใส่บาตรทุกเช้า  ทุกวันอังคาร 

และพฤหัส ต้องไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลที่ห่างออกไป 22 กิโลเมตร  ต้องตื่นไปรอรถตั้งแต่ ตี 4 การเดินทาง
ลำบาก  เพราะมีรถประจำทางเพียงแค่ 2 รอบ  คือ เช้า และ สาย จึงตั้งคำถามกับชุมชนและหมอในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลว่า “ทำอย่างไรแม่ออก (ผู้สูงอายุ) จึงจะไม่ไปโรงพยาบาล”  ซึ่งได้คำตอบว่า ผู้สูงอายุที่ต้อง
ไปโรงพยาบาลเนื่องจากควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตสูงไม่ได้ พระภิกษุจึงหาแนวทางร่วมกับหมอ
อนามัย หาวิธีแก้ปัญหาโดยตั้งเป้าว่า ผู้สูงอายุต้องมีการดูแลตัวเองที่ดี สามารถควบคุมโรคได้  และมีระบบการ
ดูแลในชุมชน  

ท่านจึงให้ผู้สูงอายุก่อตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ  โดยมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  โดยมีทีมสุขภาพร่วมเป็นพ่ี
เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย วัดส่งเสริมสุขภาพ  

เริ่มจากการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  แนะนำให้มีการปลูกผัก 9 ชนิดใส่บาตร ทำผงนัวเพ่ือใช้แทนผงชูรส เกิด
พื้นที่ตำบลนำร่อง   ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่ควบคุมได้ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็น
พื้นที่ศึกษาดูงาน   ผู้สูงอายุมีรายได้ขายผงนัวแทนผงชูรส  ทีมสุขภาพเรียนรู้    ภูมิปัญญาของชุมชน  การจัด
กิจกรรมผู้สูงอายุ   เพื่อลดโรค   ขยายไปสู่การทำการเกษตรอินทรีย์ เชื่อมไปสู่การดำเนินงาน  ในระดับอำเภอ มี
นายอำเภอมาร่วมขับเคลื่อน ไปสู่กลุ่มเยาวชน เกิดศูนย์มูลมิ่งอีสาน มีคนมาดูงาน ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญา 
โรงเรียนผู้สูงอายุ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างเรือนพักรับรอง  อาหารเมนูสุขภาพ ยำตะไคร้ขึ ้นชื่อ 
ผู้สูงอายุปลูกผักรับนักท่องเที่ยว  ผู้สูงอายุมีรายได้ ชุมชนมีรายได้ มีการออกแบบการดำเนินงานให้การดูแลไปถึง
กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  

 

โรงพยาบาลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   
เป็นพื้นที่ติดชายแดน  ใช้ภาษาปกาเกอญอ กะเหรี่ยง พม่า  มูเซอ ม้ง ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุม

ใน 9 หมู่บ้านที่มีความแตกต่างกัน เป็นพื้นที่คนไทย 5 หมู่บ้าน  และขาวเขา 4 หมู่บ้าน  การดำเนินงานเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุในกลุ่มชนเผ่า  ดำเนินการได้ยาก  ที่สำคัญผู้สูงอายุของชนเผ่ายังต้องทำงาน
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เกษตรและมีการรวมตัวยาก  ต้องปลูกผักเพื่อจำหน่ายเลี้ยงชีพเป็นหลัก มีความเชื่อเรื่องสุขภาพตามความเชื่อ    
ชนเผ่า  

การดำเนินงานตั้งเป้าหมายคือ การดูแลผู ้สูงอายุทุกกลุ ่มอย่างเท่าเทียม  เริ ่มต้นจาก การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  และประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ  โดยใช้แบบประเมินสุขภาพ  ADL  เพื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
และนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุติดบ้านและติดสังคมมีเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งพบว่า
อุปสรรคสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุชนเผ่าคือ ภาษาที่แตกต่างกัน  ในปี พ.ศ.2559  ทางโรงพยาบาลร่วมกับแกน
นำผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนชนเผ่าเพื่อกา รดูแลผู้สูงอายุ 
สร้างแกนนำในชุมชน  ผู้นำชุมชนมีความรู้เป็นแนวร่วมกับทีมสุขภาพ มีระบบการติดตาม โดยกลุ่มผู้สูงอายุติด
สังคมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุชนเผ่าเยี่ยมบ้าน ดำเนินการโดยคนในชุมชน  

ปัจจัยสำเร็จคือ การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนเพ่ือร่วมแก้ไข การทำงานโดยใช้คน
ในพ้ืนที่ (ปกาเกอญอ)  อาสาสมัครสาธารณสุขชนเผ่า และสนับสนุนบทบาทของแกนนำชนเผ่า  

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   
เป็นพื้นที่ในระดับตำบล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานย้ายเข้ามาตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ ใช้ภาษาอีสาน ที่มี

จุดเริ่มต้นจากพยาบาลชุมชนซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ไปศึกษาดูงานการทำงานของ
ผู้สูงอายุจากหลายพ้ืนที่และเห็นโอกาสในการพัฒนาบทบาทของผู้สูงอายุในชุมชน   

เริ่มต้นจากการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ แจกของ
ให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจำนวน 10,000 บาท  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งผู้สูงอายุที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว  

พยาบาลชุมชนจึงได้มีการพูดคุยกับแกนนำผู้สูงอายุถึงความต้องการในการดูแลสุขภาพ ซึ่งต้องการให้มี
การเยี่ยมเยียนกันในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยจักรยาน  และได้จัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านขึ้นมาในเบื้องต้น พัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขที่สนใจมาอบรมเป็นผู้ดูแล ไปดูแลผู้สูงอายุติด
บ้านติดเตียง ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านตามวัฒนธรรมลาวโซ่ง ออกแบบอุปกรณ์ฟ้ืนฟู  ได้แก่  กะลาขาเลาะ ฝึกอาชีพ  
และ เชื่อมโยงไปกับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน  การทำงานได้รับการยอมรับและเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
หน่วยงานในระดับอำเภอให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  และให้เป็นพ้ืนที่ศึกษาดูงาน เป็นศูนย์ฝึกให้กับนักศึกษา
แพทย์ของมหาวิทยาลัย 

ต่อมามีการขยายผลการดำเนินงานในระดับตำบล  เกิดโครงการสนับสนุนอาชีพ และเครือข่ายจิตอาสา มี
การระดมทุนเพ่ือใช้ในกิจกรรม  ผสอ.  เยี่ยมบ้าน 300 บาท/หลัง  เกิดโครงการเพ่ือนช่วยเพื่อน ดำเนินการโดย 
ผสอ.  วัดความดัน,สวดมนต์,กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การดำเนินการโดยใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากจิตอาสาทั้งผู้สูงอายุ และ คนในชุมชน และขยายผลเป็นชุมชนบำบัดสุรา สร้างช่องทางการสื่อสาร ก่อตั้ง
เป็นโรงเรียน  คน  100  ป ี ชีวีมีสุข  รับทุกช่วงวัยเข้ามาทำกิจกรรม และเกิดรายได้ให้กับชมรม จากนวัตกรรมที่
นำไปจำหน่าย เช่น ลอกกะลา  สมุนไพรกำจัดเหา และสามารถเชื่อมขยายงานไปยังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ทำให้
เกิดการพัฒนาทีมงานและ การยกระดับงานที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ  
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โรงพยาบาลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  
            อำเภอเชียงกลางมีผู้สูงอายุร้อยละ 16-17 ของประชากรทั้งหมด และพบว่าร้อยละ 82 ของผู้สูงอายุ 
เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่พบว่าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่มีความเจ็บป่วยนาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
ไม่เข้าถึง ดูแลเป็นองค์รวมไม่ได้ ท้อแท้ สิ้นหวัง ผู้ดูแลก็เครียด  เจ้าหน้าที่ก็เครียด ท้อ ทุกข์ ในปีพ.ศ. 2555 
พยาบาลชุมชนเริ่มหาแนวทางในการดูแล  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “อยากเห็นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง
ได้รับการดูแลองค์รวม คนในชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน บรรยากาศการดูแลคนข้างบ้านเอ้ืออาทร”  
 ประเด็นหารือเพื่อออกแบบระบบงานร่วมกันคือ การกำหนดทีมทำงานบูรณาการที่มาจากทุก
เครือข่าย พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการทำงานอย่างยั่งยืน 
กระบวนการเริ่มจากการสร้างการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหา และนำแนวทางการดำเนินงานแบบประคับประคอง 
ของ WHO มาเป็นกรอบการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์ คืนข้อมูล โดยใช้เรื่องเล่า เร้าพลัง ให้กับผู้ที่มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ เช่น นายอำเภอ ผู้นำชุมชน  มารับรู้สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  และตัดสินใจว่าควรต้องมีกลไก
การดำเนินงานอย่างไร  วางแผนพัฒนาคนเพื่อสร้างทีม เพื่อสร้างงาน เพื่อพัฒนาสุขภาวะ รับอาสาสมัครที่มีใจ
อยากทำงานเพื่อคนอื่น โดยชุมชนค้นหาเอง และส่งคนเหล่านั้นมาร่วมพัฒนาจิตวิญญาณ จนได้คนที่จะมาร่วม
ขับเคลื่อน จำนวนร้อยกว่าคนในเบื้องต้น  จากนั้นให้ทีมช่วยกันวางแผนการทำงานภายใต้แนวคิด “พัฒนา
ศักยภาพความรู้ควบคู่ความรัก” พัฒนาหลักสูตรที่ได้จากการดำเนินงานจริงและนำมาถอดกระบวนการทำงาน   
ให้ความสำคัญในเรื่องจิตวิญญาณ ที่งอกงามมีความสุขและมีคุณค่า ปลูกความดีบ่มเพาะในตัวคน ทำงานร่วมกับ
ผู้นำทางศาสนา เครือข่ายพระภิกษุอาสา เรียนรู้เรื่องของชีวิตและความตาย กำหนดแนวทางในการจำหน่ายผู้ป่วย
ก่อนกลับบ้าน การส่งต่อที่บ้าน ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งต่อข้อมูลร่วมกันทั้งอำเภอ มีระบบการชื่นชมให้กำลังใจ
ในระบบไลน์ เสริมพลังให้อยากทำงานมากข้ึน  

 
จากการสังเคราะห์เนื้อหาเชิงประเด็นแนวทางการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบ

มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของพยาบาลชุมชน นั้นพบว่า 
การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิในบทบาทพยาบาลชุมชน 

ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง โดยนำกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมมาเป็นสาระและ
บทเรียนการพัฒนา ทั้ง 9 พ้ืนที่  

 
ผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ท่ีสำคัญคือ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ  เครือข่ายจิตอาสา  กลุ่มอาชีพ พ้ืนที่สร้าง

เสริมสุขภาพสาธารณะเช่นตลาดชุมชน วัด โรงพยาบาล ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบูรณาการ  
 
ปัจจัยสำเร็จ  
1) การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านการเก็บข้อมูลร่วมกันกับแกนนำชุมชน เรื่องเล่า สื่อชุมชน   
2) การสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  
3) การเสริมพลังให้เกิดแกนนำชุมชนทั้งผู้นำตามธรรมชาติ  เช่น ข้าราชการเกษียณ  ปราชญ์ชาวบ้าน        

อาสาสมัครชุมชน และผู้นำชุมชนตามบทบาทหน้าที่  
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4) การใช้ทุนชุมชน วัฒนธรรม  ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

5)  การขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการทำงานในรูปแบบองค์กรสาธารณะประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งด้าน
การบริหารจัดการด้านเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม  

6) การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่และการเสริมพลัง  
7) การบูรณาการงานร่วมกับการสร้างพลังจิตอาสาสร้างอาสาสมัครในกลุ่มวัยต่างๆ  
8) การหนุนเสริมให้เกิดการสนับสนุนด้านสวัสดิการและอาชีพ พ่ึงตนเองต่อยอดภูมิปัญญา 
9) การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายผลักดันสู่การกำหนดเป็นข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และการขยายผลในด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาทักษะพยาบาลชุมชนในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการ
สุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาบทบาทของพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุนั้น ควรให้ความสำคัญกับ การพัฒนาสมรรถนะที่เอื้อต่อความเข้าใจในมิติการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ  
ความจำเป็นขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้ทุนในชุมชนเป็นฐานเพื่อการ
พัฒนา  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่นำมาบูรณาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  เชื่อมประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ได้แก่  
การจัดการด้านสวัสดิการ  การเข้าถึงระบบบริการ  รายได้ และการดูแลด้านร่างกายและจิตใจ    

ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนเพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาระบบดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นที่สำคัญคือ  

 
ด้านการพัฒนาระบบบริการ 

1. สนับสนุนบทบาทพยาบาลชุมชน ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ที่เชื่อมโยงจากหน่วยบริการสู่
ชุมชน เชื ่อมโยงกับนโยบายการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ (DHS)  การออกแบบระบบบริการ 
Family Care Team  

2. พัฒนาศักยภาพพยาบาลชุมชนและเครือข่ายบุคลากรสุขภาพ ให้มีความเข้าใจในแนวทางการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือเชื่อมประสานกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และออกแบบการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน   

3. พัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้ง สุขภาพ เศรษฐกิจ  สังคม และความต้องการการสนับสนุน
ช่วยเหลือ  ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ในกำหนดยุทธศาสตร์อำเภอ เพ่ือวางแผนการดูแลร่วมกัน  

4. เชื่อมประสานหน่วยงานภาคี  กระทรวงต่างๆ ที่มีบทบาทหนุนเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มตาม
ระดับการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ/ระดับภาวะพ่ึงพิง 
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ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
1. หนุนเสริมการทำงานเพื่อเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายในชุมชนได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

การกำหนดเป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน และ ติดเตียง โดยมุ่งเน้นให้พยาบาลชุมชนมีทักษะที่สำคัญในการ
ทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  สวัสดิการผู้สูงอายุ  การเข้าถึง
บริการ  อาชีพ  และเครือข่ายทางสังคมท่ีเกื้อกูลกันในชุมชน 

2. สนับสนุนบทบาทพยาบาลชุมชนในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี ้ยงหนุนเสริมบทบาทผู้สูงอายุในการนำองค์
ความรู้ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชน การพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  การสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ 

3. สนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางเลือก  เช่น การใช้ความรู้แพทย์ทางเลือก การพัฒนาให้
เกิดศูนย์การดูแลผู้สูงอายุของชุมชน    
 

สรุปและอภิปราย 
 จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญที่พยาบาลชุมชนได้นำมาใช้ในการขับเคลื่อน
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งกลุ่มติดสังคม  ติดบ้าน  ติดเตียง ในพ้ืนที่ดำเนินการที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่เลือกมานี้  
ให้ความสำคัญ กับกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่นำไปสู่ขับเคลื ่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการ
ออกแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  ซึ่งรูปแบบของการจัดการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
นั้นครอบคลุมมิติการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้นำ ให้มีบทบาทการดำเนินงานร่วมกัน ในการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ได้รับการดูแลฟื้นฟูในกลุ่มติดบ้าน และได้รับการ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มติดเตียง ซึ่งสอดคล้องกับ Vivek H. Murthy (2016)  ได้กล่าวถึงแนวคิด 
ผู้สูงอายุสุขภาพดีไว้ว่า  (Health Aging) ในการดำเนินงานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น ควรมีการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพและหน่วยงานภาคีให้มีบทบาท ช่วยสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้เกิด
กลไกการสร้างสุขภาพดี มีแนวทางการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน       มีการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัจจัยเสี่ยง
และผลกระทบสุขภาพที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ สร้างกลไกหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผู้สูงอายุ ซึ่ง 
John R. B. (2016) ได้อธิบายถึง แนวทางในการดำเนินงานในเชิงนโยบายสุขภาพของผู้สูงอายุไว้ว่า  ควรมีการ
กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที ่หลากหลาย เพื ่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที ่แตกต่างกันใน
ความสามารถของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน แต่ให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และจิตวิญาณ ทั้งนี้ บทบาท
พยาบาลชุมชนจึงต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั ้งนี ้ ดำเนินการศึกษาการดำเนินงานในบทบาทพยาบาลชุมชน  ในพื้นที ่หน่วยบริการ           
ปฐมภูมิและหน่วยบริการทุติยภูมิ  ซึ่งพบว่านโยบายภาครัฐในการกำหนดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่  มี
ส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการดูแลที ่ครอบคลุมผู ้สูงอายุในทุกกลุ่ม  นอกจากนี้การใช้มิติทางสังคมและ
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วัฒนธรรม และรวมไปถึงการใช้ทุนในชุมชนทั้งผู้สูงอายุเอง ทรัพยากรในพื้นที่ เข้ามาบูรณาการเป็นส่วนสำคัญที่ทำ
ให้เกิดการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน   

ข้อค้นพบจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ผู้สูงอายุสุขภาพดีได้นั้น  การพัฒนาทักษะที่สำคัญในการเชื่อมประสาน ขับเคลื่อนทั้ง 9 ประเด็นทีพ่บจากงานวิจัย 
นับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบการดูแลที่ยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
เอกสารอ้างอิง 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 

 
ผาสุข  แก้วเจริญตา*,  จรรยาวัฒน์  ทับจันทร์**  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชนของพยาบาลชุมชน และ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายการพัฒนาทักษะพยาบาลชุมชนในระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ ในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
แบบเฉพาะเจาะจงจากพ้ืนที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานในประเด็นผู้สูงอายุในเครือข่ายพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยที่
ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วม และมีผลงานเชิงประจักษ์ จำนวน 9 พื้นที่  จากทุกภาคของ
ประเทศ พื้นที่ละ 5 คน รวม 45 คน ประกอบด้วย พยาบาลชุมชน ครู  ผู้นำชุมชน และแกนนำเยาวชน รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ ผลลัพธ์การดำเนินงานในพื้นที่และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  และ การถอด
บทเรียน ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา สังเคราะห์เนื้อหาเชิงประเด็น และจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินการศึกษาระหว่าง  มกราคม 2559-ตุลาคม 2560  
ผลการศึกษาพบว่า 
 การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ของหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิในบทบาทพยาบาลชุมชนใน
การดูแลเด็กและเยาวชน  พบว่า มีการดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ  กลุ่มก่อนวัยเรียน  กลุ่มวัยเรียน และ
กลุ่มเยาวชน  โดยกิจกรรมในกลุ่มก่อนวัยเรียนให้ความสำคัญกับประเด็นพัฒนาการเด็กซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่สำคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี  เช่น  
มหาวิทยาลัย  และภาคเอกชน  กลไกการดำเนินงานที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วม  การสื่อสาร  การเสริมพลัง  การวิจัย
และพัฒนา ร่วมกับการใช้ความรู้ทางวิชาการด้านการสร้างพัฒนาการเด็ก  ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่าปัญหาส่วน
ใหญ่เป็นประเด็นการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การแก้ปัญหายาเสพติด  โดยกิจกรรมมุ่งเสริมการรับรู้คุณค่าใน
ตนเอง  ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย  ผ่านงานวิจัย  การคืนข้อมูล  และการหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันที่สอดคล้องกับทุนในพ้ืนที่และบริบท  ซึ่งกล่าวได้ว่า กลไกการทำงานในพื้นที่ที่สำคัญ
คือ  1) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม   2) การสื่อสาร ในเครือข่ายวัยรุ่น และครอบครัว 3) การเสริมพลังเครือข่าย
เยาวชน  4) การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด  5) การเชื่อมโยงประเด็นผ่าน อำเภอจัดการ
สุขภาพ  สมัชชาสุขภาพ 6) การเชื่อมประสานกับสถานศึกษาในการผลักดันให้เกิดหลักสูตรเพศศึกษา  7)  การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 

ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการดูแลเด็กและเยาวชน ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนา
นโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุก ควรมีการดำเนินงานเปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน กำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะ  ขับเคลื่อนโดย DHB สู่ DHS   และสนับสนุนบทบาทกลุ่มเยาวชนดำเนินกิจกรรมด้วยเด็กด้วยกันเอง   
2) ด้านการเสริมสร้างทักษะชีว ิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย  ควรมีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และสื ่อสาร
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ประชาสัมพันธ์ ผ่านคาราวานเสริมสร้างเด็ก (EQ,EF,MQ)  ศึกษาสำรวจต้นทุนชีวิต,ค่ายเยาวชน,เสริมทักษะชีวิต  
พาเรียนรู้   3)ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม สนับสนุนบทบาท  
OSCC ตำบล/ อำเภอ   การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 3 วัย  เปิดพื้นท่ีให้เยาวชนแสดง 4) ด้านการเสริมสร้าง
สวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย พัฒนาเครือข่ายเยาวชน      5) ด้านการบูรณา
การภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) สร้างกลไกการมีส่วนร่วม  ตระหนักในปัญหา
ร่วมกัน  มีเวทีพูดคุย สรุป ถอดบทเรียน พัฒนา แสวงหาภาคีเครือข่ายภายใน ภายนอก    มุ่งสร้างกลไกเสริมพลัง 
ชื่นชม ให้รางวัล และพัฒนาแบบต่อยอด 6) ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพ ผ่านกระบวนการพัฒนาทีมเครือข่ายอำเภอ และจัดทำนโยบายและ
แผนองค์กรให้ชัดเจน  
 
คำสำคัญ: เด็กและเยาวชน, การสร้างเสริมสุขภาพ, พยาบาลชุมชน 
* พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลลับแล 
** พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลสูงเนิน 
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บทนำ  
พัฒนาการล่าช้า  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความรุนแรง  นับเป็นประเด็นปัญหา 

สุขภาวะที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทย  ซึ่งนับวันจะยิ่งพบว่ามีความรุนแรงมากขึ้นจากปัจจัยทาง
สังคมท่ีผ่านมา  กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  และมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงวัย  ได้แก่ นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมโดย
มุ่งให้เกิดการพัฒนาระบบดูแลตั้งแต่วัยทารกในครรภ์และเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี  โดยมีเป้าหมายคือ เป็นช่วง
สำคัญของการพัฒนาสมอง และเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ของการสร้างอวัยวะ กล้ามเนื้อ ระบบ
กระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค ระบบเผาพลาญ ระบบทางเดินอาหารของ ร่างกายให้สมบูรณ์ และหากช่วงวัยนี้
ได้รับการดูแลที่ดี ยังส่งผลต่อการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ใหญ่  ตัดวงจรของการถ่ายทอดการขาด
อาหารและโรคเรื้อรังในรุ่นลูกสู่รุ่นหลานในอนาคต  ที่สำคัญ การเลี้ยงดูที่ดีในช่วงวัยนี้ เป็นช่วงสร้างความมั่นคงทั้ง
ด้านร่างกาย และจิตใจ  ปลูกฝังบุคลิกภาพท่ีจะโตไปในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อไป 
 การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ  ทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่
เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการ  ในการเลี้ยงดูสร้าง
สัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะ ทางเพศของวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครอง
สิทธิอนามัย การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการ
จัดการฐานข้อมลู งานวิจัย และการจัดการ ความรู้ 

การดำเนินงานในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและ
รอบด้าน ในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน และสังคมด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้อง
ใช้ทักษะ และเจตคติที่เห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่คำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม 
และการมีส่วนร่วม 

นโยบายปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี มีเป้าหมายที ่สำคัญ
คือ  “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที ่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการดูแลในเรื่องเด็กและเยาวชน ภายใต้กรอบการบูรณาการ
ความร่วมมือ 4 กระทรวง โดยมีเป้าหมาย เด็กไทย แข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ภายใต้มาตรการ       ที่สำคัญ
คือ  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และ คลินิกเด็กดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
โดยเฉพาะสร้างความเข้มแข็งที่ตัวผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน และมุ่งให้เกิดการบูรณาการกลไกการดำเนินงานที่
หนุนเสริมกันใน 4 กระทรวงได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ  และ กระทรวงสาธารณสุข  

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ชุมชน โดยใช้แนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในชุมชน  มุ่งให้เกิดการพัฒนาทักษะของพยาบาลชุมชนในการดำเนินงานในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการ
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แก้ไขปัญหาที่เป็นความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทชุมชน  ที่ผ่านมามีการสนับสนุนให้เกิดกลไกการ
พัฒนาในระดับพื้นท่ีทั่วทุกภาคของประเทศ ผ่านเครือข่ายพยาบาลชุมชนซึ่งมีการดำเนินงาน    ในระดับภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง  อีสาน ตะวันออก และภาคใต้  และจากการดำเนินงานนับตั้งแต่     ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้มี
การนำแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานในระดับพื้นที่  ผ่านกระบวนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การใช้เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย  ร่วมกับนำแนวคิดและเครื่องมือทางสังคมศาสตร์
และการพัฒนาสังคมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  และขับเคลื่ อนงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  การ
ดำเนินงานที่ผ่านมาเกิดผลงานในเชิงประจักษ์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านสุขภาพในหลายพื้นที่ 
รวมถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพ มีการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์  ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับใน
ระดับเขตและระดับประเทศ สะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และที่ผ่านมายังขาดการสังเคราะห์และ
รวบรวมประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญที่สามารถนำไปสู่การขยายผลเพ่ือการพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชนที่
นับเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การขับเคลื่อนงานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ตอบสนองต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ
ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการ

สุขภาพเด็กและเยาวชนของพยาบาลชุมชน  
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาทักษะพยาบาลชุมชนในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในการ

ขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการในเครือข่ายพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยจากภาคเหนือ 

ภาคอีสาน ภาคตะวันออก  และภาคใต้  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากพื้นที ่ต้นแบบได้แก่ 
พยาบาลชุมชน ผู ้นำชุมชน ครู และแกนนำเยาวชน  จาก 9 อำเภอ ได้แก่ 9 พื ้นที ่ ได้แก่ อำเภอสูงเนิน 
นครราชสีมา,อำเภอพญามังราย เชียงราย , อำเภอโนนสูง นครราชสีมา,อำเภอเขาชัยสน พัทลุง , อำเภอบ้านผือ 
และอำเภอหนองวัวซอ อุดรธานี , อำเภอโพทะเล พิจิตร,  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง มหาสารคาม , อำเภอโนนคูน 
ศรีสะเกษ  ขอบเขตด้านเนื้อหา ครอบคลุมประเด็นการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดการ
มีส่วนร่วม  ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาระหว่าง มกราคม 2559 - ตุลาคม 2560  

 

วิธีการศึกษา  
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คัดเลือกผู ้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จากพื ้นที่
ดำเนินการขับเคลื่อนงานในประเด็นเด็กและเยาวชนในเครือข่ายพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยที่ผ่านการอบรมการ
ใช้เครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วม และมีผลงานเชิงประจักษ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา, 
อำเภอพญามังราย เชียงราย, อำเภอโนนสูง นครราชสีมา,อำเภอเขาชัยสน พัทลุง, อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนอง
วัวซอ อุดรธานี , อำเภอโพทะเล พิจิตร,  ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง มหาสารคาม , อำเภอโนนคูน ศรีสะเกษ  กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย พยาบาลชุมชน ผู้นำชุมชน ครู และแกนนำเยาวชน พื้นที่ละ 5 คน รวม 45 คน 
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รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัยประเด็นเด็กและเยาวชน  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  และผลลัพธ์เชิง
ประจักษ์การดำเนินงานในพื้นที่  เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เดี่ยว  การสนทนากลุ่ม  และ การถอดบทเรียน
การดำเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา สังเคราะห์เนื้อหาเชิงประเด็นและจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้แนวคิด ผู้สูงอายุสุขภาพดี (Healthy Aging) ดำเนินการศึกษาระหว่าง  มกราคม 2559-
ตุลาคม 2560  
 

ผลการศึกษา 
1. แนวทางการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการ
สุขภาพประเด็นเด็กและเยาวชนของพยาบาลชุมชน  

จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการดำเนินงานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในบทบาทของพยาบาลชุมชน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีการดำเนินงานในกลุ่มเด็กและเยาวชนครอบคลุมใน 3 ช่วงวัย ได้แก่    

1. ช่วงก่อนวัยเรียนและอนุบาล อยู่ในช่วงอายุ  2-6 ปี   
2. ช่วงปฐมวัยและวัยรุ่นตอนต้น  อายุระหว่าง 7-15 ปี 
3. วัยรุ่นตอนปลาย และเยาวชน อายุระหว่าง 16-25 ปี  

จากการศึกษาพบว่า บทบาทของพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้ง 3  
ช่วงวัยนี้ มีการเชื่อมประสานให้เกิดเครือข่ายการทำงาน  ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน  มีกลไกการให้
ความช่วยเหลือที่มุ่งสร้าง ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยรุ่นและเยาวชน  เห็นคุณค่าและมีความนับถือในตนเอง (self-
esteem )  ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ปัญหาเรื่องการติดสารเสพติด  และความรุนแรง โดยมีการขับเคลื่อน
ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับภาคีเครือข่าย  และแตกต่างกันไปตามบริบท ดังนี้  
 

1. พื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชศรีมา 
อำเภอสูงเนิน  โดยโรงพยาบาลสูงเนิน ได้เริ่มดำเนินการศึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  

2551  โดยพบว่า สาเหตุของปัญหาที่สำคัญเกิดจากบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากสังคมเกษตรกร เป็นพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม มีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยจากคนภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น เกษตรกรขายที่นา
และไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  ไม่มีเวลาว่างและในการอบรม และดูแลติดตามลูก   การดำเนินงานใน
ช่วงแรก  ใช้กระบวนการวิจัยรวบรวมข้อมูล และ สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ ่งข้อมูลที่ได้นั้น  ได้
นำเสนอในเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสูงเนิน และให้กระบวนการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  โดยมีแกนนำที่สำคัญคือ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา 
และจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในชุมชน  
 กระบวนการขับเคลื ่อนงานแบบมีส่วนร่วม  ส่งผลให้การดำเนินงานเพื ่อการแก้ไขปัญหาได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย  ปีพ.ศ. 2553 เกิดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการดำเนินงานจัดตั้งเครือข่ายโรงพยาบาล  ลงพื้นที่อบรมในโรงเรียน เรื่อยมาถึงปี 2554 -2557 ปี
พ.ศ. 2558 เกิดแกนนำเยาวชนกล้าดี ในตำบลสูงเนิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น  
กิจกรรมการดำเนินงานได้ขยายผลไปสู่การจัดทำค่ายครอบครัวอบอุ่นเพื่อให้พ่อแม่และลูก  สามารถสื่อสารกันได้
อย่างเข้าใจ  พ่อแม่เข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่น  การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความ
ต้องการ และในปีพ.ศ. 2559 ได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานในเวทีขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาใน
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หลายๆ เวที  ได้พบกับกลุ่มนักจัดกิจกรรมด่านเด็กและเยาวชน  ชื่อ  “กลุ่มไม้ขีดไฟ” ซ่ึงเข้ามาช่วยหนุนเสริม
ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการละคร การเรียนรู้ผ่านทักษะละคร ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง ถึง 
3 ครั้ง มีกระบวนการติดตามเสริมพลังผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ทั ้งในระดับตำบล  มหาวิทยาลัย ซึ่งการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเครือข่ายทำงานที่เข้มแข็ง   

การบูรณาการงานเยาวชนไปกับกิจกรรมอ่ืนๆ  ทำให้เยาวชนได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานร่วมกับกลุ่ม
วัยต่างๆ ในพื้นที่  เช่น  กิจกรรมห้องสมุดชีวิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหพันธ์ชีวิต เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
จัดกิจกรรมร่วมกัน  ไปดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ฝึกอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อให้เกิดทักษะไปดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งที่
ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุอย่างดี ผลการดำเนินงานของแกนนำเยาวชนในอำเภอสูงเนิน  เกิดผลการ
ดำเนินงานเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพียวเลิฟ ได้นำผลการดำเนินงานและการแสดง
ของกลุ่มเยาวชนไปแสดงที่เมืองทองธานี ให้เห็นการพัฒนาที่นำไปสู่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนโดย
เยาวชน เกิดความรู้สึก 
 การดำเนินงานที่ผ่านมา  มีภาคีเครือข่ายช่วยหนุนเสริม  ได้แก่  อาสาสมัครสาธารณสุข  สปสช. เขต
บริการสุขภาพที่ 4 และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานที่สำคัญจาสกการ
ขับเคลื่อนงานตลอดระยะเวลา กว่า 10 ปี คือ เกิดแกนนำเยาวชนมากขึ้น มีทักษะในการทำหน้าที่เป็นวิทยากร 
เกิดแรงบันดาลใจ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใหญ่มากขึ้น กล้ าพูด กล้าทำ กล้า
แสดงออกมากขึ้น การตั้งครรภ์ในวัยเรียนลดลง เกิดเครือข่ายต่างอำเภอ  ต่างจังหวัด ที่ช่วยหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนงาน  และได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา เกิดชุดความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานในพ้ืนที่  
หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การทำงานแบบมีส่วนร่วม  กระบวนการคืนข้อมูลให้แก่
ชุมชน  และ หลักสูตรค่ายครอบครัวอบอุ่น  ทักษะการปฏิเสธ  การนำสันทนาการ  ทักษะการนวดฝ่าเท้า  เพศวิถี
รอบด้าน  ทักษะการสื่อสารด้านการละคร  และการออกแบบกิจกรรมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
 การขยายผลเยาวชนที่ไปศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ยังทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับรุ่นน้อง  และไปเป็นแกน
นำในระดับมหาวิทยาลัยจัดตั ้งชมรมเยาวชนกล้าดีที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับสหพันธ์เยาวชนหนุ่มสาว 
นอกจากนี้  ในการำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข  ได้มีการดำเนินงานขยายผลทุกตำบล ให้แต่ละตำบลคัด
สรรค์แกนนำตำบลละ 21 คน ตั้งสภาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนมาพูดคุย คิดว่าโครงการนี้
น่าจะยั่งยืนและแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมต่อไป  
 เงื่อนไข/ปัจจัยสำเร็จในการดำเนินงาน  
 เป็นพื้นที่ ที่มีทุนชุมชนมีจิตอาสา  มีแกนนำเยาวชนที่มีจิตอาสาและเก่ง  มีแหล่งสนับสนุนด้าน
งบประมาณ  มีความร่วมมือจาก ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล อบต.   มีการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  ได้โอกาส
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายหน่วยงาน หลายพื้นท่ี กับผู้มีประสบการณ์ตรง  
 

 ข้อเสนอเชิงประเด็นเพื่อการพัฒนา  
 ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานในรูปแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับอำเภอมี
กระบวนการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน ในด้านการเขียนโครงการขอรับทุนเพ่ือที่ให้เยาวชนมาดำเนินงานเอง   
สร้างการยอมรับบทบาทสภาเด็กและเยาวชนให้ร่วมขับเคลื่อนงานร่วมกับผู้นำชุมชน  
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัยการดำเนินงานในพ้ืนที่ควรมีการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างแกนนำวัยรุ่นที่เข้มแข็ง 
ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม ควรพัฒนาแนวทางการ

จัดระบบ OSCC ทั้งใน รพช. และในชุมชนในการเชื่อมประสานงานที่มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน 
ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย กลุ่มเยาวชนบำเพ็ญ

ประโยชน์และเน้นจิตอาสาในชุมชน 
ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพ่ือการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) ควรมีการจัดเวทีสรุป

บทเรียนภายในตำบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหว เปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์โดยโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ให้
เยาวชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสิ่งดีๆ มาแลกเปลี่ยนกัน 
 

2. พื้นที่อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  
 โรงพยาบาลพญาเม็งราย  โดยคุณประภาพร  เชื้อเมืองพานหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์
รวม โรงพยาบาลพญาเม็งราย ได้ดำเนินการศึกษาสถานการณ์ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ใช้
การลงพื้นที่ศึกษาปัญหา และพบว่าอำเภอพญาเม็งรายประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน พ่อแม่ไปทำงานต่างถิ่น 
เด็กเล็กจะอยู่ในความดูแลของตายาย ในอดีตเป็นพื้นที่มีมีการตกเขียว พาเด็กไปขายบริการกรุงเทพ  
 การลงพื้นที่และเก็บข้อมูลในเบื้องต้น ทำให้เห็นสภาพการดูแลเด็กเล็กในพื้นที่ว่าถูกละเลย  สภาพของ
ศูนย์เด็กเล็ก สร้างไว้แบบลวกๆ คล้ายเล้าไก่  สนามเด็กเล่นเป็นพื้นที่เฉอะแฉะ ของเล่นผุพัง ที่สำคัญอาหาร
กลางวันของเด็กเล็กไร้คุณภาพ  ส่วนใหญ่เป็นขนมจีนผสมน้ำต้มเลือด พบเด็กมีปัญหาทุโภชนาการ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  
พบอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงขึ้น  

ปีพ.ศ. 2551-2552 โรงพยาบาลส่งบุคลากรไปเรียนต่อด้านสุขภาพจิต และได้นำแบบประเมินอีคิวมา
ประเมินในพื้นที่  พบว่า ร้อยละ 75 เด็กต้องได้รับการพัฒนา และพบว่ามีเด็กพัฒนาการล่าช้า  การใช้เครื่องมือ 
ประเมินคุณภาพชีวิต ผ่านการวิเคราะห์ต้นทุนชีวิตของเด็กใน 5 ด้าน ของ นพ. สุริยเดว ทรีปาตรี  ใน ชั้น         ป. 
6- ม.3 พบว่า ผลการประเมินคะแนนต่ำในทุกด้าน  ชุดข้อมูลดังกล่าวได้นำเสนอผ่านเวทีคืนข้อมูลเชิงประจักษ์  
ให้แก่ทางอำเภอ โดยมีนายอำเภอนั่งหัวโต๊ะนำเสนอภาพปัญหา  เรื่องราว  ปัจจัยสาเหตุ ซึ่งการดำเนินงานใน
เบื้องต้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนงบประมาณ  400,000 บาท ให้นำมาใช้ปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็ก  และขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหา ให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะ ของทุกภาคส่วน  

การดำเนินงานขับเคลื่อนในพ้ืนที่  ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า   “เราจะสร้างบ้านแปงเมืองด้วยการสร้างคน 
มองเห็นคนเป็นคนทั้งระบบ มีใครเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย ก็ให้มาช่วยกัน”  บทบาทของพยาบาลชุมชนทำ
หน้าที่เชื่อมประสานและกระตุ้นไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยใช้เทคนิคเสริมพลัง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านกลไกการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ชุมชน   การสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านคาราวานเสริมสร้างเด็ก 
ให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ แก้ปัญหา ปรับแก้  ระดมความสามารถของภาคีเครือข่ายมาช่วยกันขับเคลื่อน  เกิดทีม
วิทยากร ซึ่งประกอบด้วย ครู สาธารณสุข โภชนการ  โรงพยาบาล  ผู้สูงอายุ มาร่วมกันสร้างการเรียนรู้กันเป็นฐาน  

กิจกรรมการดำเนินงานในพ้ืนที่ที่สำคัญคือ การเรียนรู้เรื่อง EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการ
ทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วน หน้า ที่เก่ียวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้ง
ใจคิดไตร่ตรอง การควบคุม อารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำ
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และเรียกใช้ ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ  ดำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาสมองส่วนหน้า คาราวานเสริมสร้างเด็ก ทำกิจกรรมกับเด็ก LD จัดผู้ปกครอง 
200 คน   บูรณาการกับโครงการครัวสะอาดอาหารปลอดภัยในงานเลี้ยง เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้   
ขับเคลื่อนงานร่วมกับสภาเด็กเคลื่อนผ่านมัดปุ๊กเชียงราย   พัฒนาทักษะครู  ให้สามารถผลิตสื่อพัฒนาสมองส่วน
หน้าเด็ก  ด้วยความรู้ใหม่ ทักษะ 3x3 จำเพื่อให้ใช้งาน ย้ำคิดไตร่ตรอง ทักษะจดจ่อใส่ใจ การควบคุมอารมณ์ 
ประเมินตนเอง ทักษะเริ่มลงมือทำ มุ่งสู่เป้าหมาย ทักษะเหล่านี้ใส่ไปในครูผู้ปกครองทั้งตำบล  

ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมา  ได้รับการประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ  ประเมินระดับ   อีคิว
เด็ก ร้อยละ  75 และจัดให้ได้รับการพัฒนา (ปี 2552) เกิดศูนย์พัฒนาสติปัญญา เกิดนวัตกรรมพัฒนาสมองส่วน
หน้าเด็ก จะทำให้คิดเป็นเรียนรู้เป็นอยู่กับคนอื่นเป็นเรียนรู้เป็น ถ้าเด็กมีทักษะนี้จะแก้ปัญหาทุกด้าน   มีคู่มือ
ติดตามพัฒนาการเด็ก ของ 3 กระทรวงเด็กในเล่มเดียว โดยเริ่มจากครูศูนย์เด็กเล็กบันทึก ส่งต่อไปยังครูประถม 
จะทำให้ครูรู้จักเด็กเร็วขึ้น แก้ปัญหาทัน  ผู้ปกครองเห็นความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก ส่งลูกเรียน     ในพื้นที่มาก
ขึ้น ปัจจุบัน ได้ดำเนินการต่อยอดพัฒนา EF  100 % ในพ้ืนที่ อ. ดร. นวลจันทร์ บอกว่าต้องปลูกฝังตั้งแต่อายุต่ำ
กว่า 6 ขวบ เป็นพื้นที่ต้นแบบเรื่องนี้ มีจำนวนเยาวชนเข้าบำบัดยาเสพติดน้อยลงเนื่องจากปัญหายาเสพติดน้อยลง  
และได้รับการสนับสนุนจาก EF ไทยแลนด์ให้งบประมาณดำเนินการต่อ 600,000 บาท   เกิดชุดความรู ้ของ
ชุมชนที่เข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการทำงานบูรณาการได้แก่  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น กลุ่มจักสาน, เลี้ยงสัตว์  
ผู้สูงอายุผลิตของเล่นพื้นบ้าน  กลุ่มปลูกผัก วัด, โรงเรียน, ตลาดสด  เกิดชุดความรู้สำหรับผู้ปกครองทำความเข้าใจ
ใน สถานการณ์ด้านเด็ก EQ  พัฒนาการเด็ก EF  โรคติดต่อ  ยาเสพติด  อาหารพัฒนาสมองเด็ก  เทคนิคการเล่า
นิทาน  การผลิตของเล่น   กินกอดเล่นเล่า (2 ก. 2 ล.)  เทคนิคการผลิตสื่อ คู่มือส่งเสริม EF  เกิดผลงานวิจัยปัจจัย
ที่มีผลต่อ EQ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายงานวิจัยการสังเกตพฤติกรรม EF  และ รายงานวิจัยการ
ส่งเสริมสติปัญญาเด็กโดยใช้สื่อนวัตกรรม   นวัตกรรมคู่มือส่งต่อเด็กรายบุคคล   นวัตกรรมคู่มือพัฒนา EF  มีสื่อ
นวัตกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก    ครูมีความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   เด็กสุขกายสบายใจ ดีขึ้น ถอด
บทเรียน เรื่องเล่าจากแม่ เปา   ถ่ายทำ VDO  1 ชุด จากศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ  ผลการประเมิน EQ 
ปี 60 ดี + ดีมาก มากกว่า 85 %  ผู้ปกครองชุมชนเชื่อมั่นในครูและศูนย์เด็กเล็ก   เยาวชนเข้ารับการบำบัดยา
เสพติดลดลง  เป็นพื้นที่ต้นแบบมีเครือข่ายพัฒนาสติปัญญาเด็ก  มีเครือข่ายเยาวชน “แก่บ้านน้อย”   ผู้ปกครอง
ไม่ให้เด็กเล่นมือถือ, เครื่องมือสื่อสาร ปัจจุบันขยายเครือข่ายพัฒนาเด็กจากตำบลสู ่อำ เภอสู ่จังหวัด และสู่
ระดับประเทศ และเป็นพ้ืนที่ต้นแบบพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าเด็กระดับประเทศ  

ปัจจัยสำเร็จ  คือ การหาคีย์แมนสำคัญของแต่ละองค์กร เช่น  อปท. เป็นใคร โรงเรียนเป็นใครก็ไปคุย หา
คนที่มีใจและเข้าไปคุย ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นผลงานร่วม  ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นผลงานของอำเภอ ทุก
คนหยิบไปใช้เพื่อความก้าวหน้าได้ การใช้ข้อมูลจริงจากพื้นที่ทำให้การคืนข้อมูลมีพลัง  คนทำงาน    ที่ทำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับคนในบ้านตนเอง สร้างเป้าหมายร่วม ทบทวน ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น เสริมพลัง -พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องและต่อยอด 

ผู้บริหารเห็นความสำคัญให้การสนับสนุน  มีภาคีเครือข่ายหลากหลายทุกระดับ มีคีย์แมนสำคัญ มีการ
ประสานงานสิบทิศ มีการวางแผนกระบวนการทำงานชัดเจน มีการบูรณาการงบประมาณตามบทบาทหน้าที่ 
ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพโครงการ  
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 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 ด้านการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุก ควรมีการดำเนินงานเปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน 
กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  ขับเคลื่อนโดย DHB สู่ DHS   และสนับสนุนบทบาทกลุ่มเยาวชนดำเนินกิจกรรม
ด้วยเด็กด้วยกันเอง 
 ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย ควรมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ผ่านคาราวานเสริมสร้างเด็ก (EQ,EF,MQ)  ศึกษาสำรวจต้นทุนชีวิต,ค่ายเยาวชน,เสริมทักษะชีวิต  
พาเรียนรู้   โดยทุกตำบลควรจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องทุกปี ให้มีการขยายพื้นท่ีดำเนินงานสู่ตำบล/ พ้ืนที่อ่ืน โดย
เริ่มที่วัยต่ำกว่า 6 ปีสร้างวินัย, ความรับผิดชอบ, ดูแลตนเอง 
 ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม สนับสนุนบทบาท  OSCC 
ตำบล/ อำเภอ การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 3 วัย เปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนแสดงออกเป็นจิตอาสา เช่น สร้างฝาย
กั้นน้ำ ปลูกป่า สร้างเครือข่ายการพัฒนา/คุ้มครอง/ดูแลเด็กระดับตำบลให้ชัดเจน และพัฒนาระบบส่งต่อที่เป็น
ระบบชัดเจน 

ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที ่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย สนับสนุน
งบประมาณ /ผู้ใหญ่ต้องเป็นฝ่ายสนับสนุน เป็นเจ้าของโครงการ /บริหารเอง พัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ/ตำบล
ให้เข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) สร้างกลไกการมีส่วน
ร่วม ตระหนักในปัญหาร่วมกัน มีเวทีพูดคุย สรุป ถอดบทเรียน พัฒนา แสวงหาภาคีเครือข่ายภายใน ภายนอก  มุ่ง
สร้างกลไกเสริมพลัง ชื่นชม ให้รางวัล และพัฒนาแบบต่อยอด 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ์ เพ่ิม
ศักยภาพ ผ่านกระบวนการพัฒนาทีมเครือข่ายอำเภอ และจัดทำนโยบายและแผนองค์กรให้ชัดเจน  

 

3. อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
เริ่มจากการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ ่น ที่พบว่าเป็นความทุกข์ ของผู้ปกครองที่มาร้องไห้ ขอให้

ช่วยเหลือเรื่องลูกเสพยาเสพติด การดำเนินงานเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งในช่วงนั้นไม่มีแผนกให้คำปรึกษา
หรือดำเนินการในเรื่องนี้ทีช่ัดเจน และมองว่าเป็นงานที่ท้าทาย การดำเนินงานในเบื้องต้นได้ปรึกษากับผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล และลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองนอกเวลาราชการ  

จากนั้นมาออกแบบการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาให้กำลังใจ ออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการเสพยา
เสพติดได้ สามารถส่งคืนสู่สังคมได้เป็นกำลังใจที่ทำให้อยากสานงานต่อ  
ต่อมาอำเภอโนนสูงซึ่งเป็นประตูสู่ด่านอีสาน ได้รับนโยบายมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินการเปิดคลินิกบำบัดยาเสพติดทุกแห่งใน รพ.การดำเนินงานในช่วงแรก จึงใช้กระบวนการติดอาวุธทาง
ปัญญาให้กับทีม พัฒนาศักยภาพบุคลากร  จัดทำค่ายแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ค่ายคนดีสู่สังคม โดยทำงานตั้งแต่ ปี 
2542 -2552 ไล่มาเรื่อยๆ และในปี พ.ศ. 2552  มี Harm Reduction ลดการใช้ยาเสพติดและป้องกัน HIV 
โดยขยายผลไปดำเนินการในโรงเรียน ก่อนปี 2552 น้องมีทั้งหมด 11 คน มีการวางแผนว่าทำจิตสังคมบำบัดไป
ทำในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียน 3 เดือนแรกเลิกได้ 9 คนซึ่งทำในสถานศึกษาไม่ได้ผลแต่มารับบริการได้ผลกว่า  

ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน ขยายผลการดำเนินงานไป 32 อำเภอ เกิดโมเดลค่ายแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 
ค่าย 5 วัน 4 คืน ซึ่งทำให้เลิกเสพยาได้ 85 % ปรับหลักสูตรของธัญรัตน์ แต่ปรับจาก 4 เดือน มาเป็น 2 เดือน 
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เพราะมีปัญหาผู้ปกครองยากจน ไม่ตรงบริบท ผลลัพธ์ กลุ่มที่สามารถลด ละ เลิกได้ 94 % โดยมีการขับเคลื่อน
งานในรูปแบบสหวิชาชีพ มีพระสงฆ์มาเป็นตัวหลักมาช่วยเป็นวิทยากร เพราะช่วยความมั่นคงด้านจิตใจ ภายใต้
แนวคิด “บวร” สร้างทุกพื้นที่ให้เป็นเครือข่าย โดยมีพระเป็นวิทยากร หลายภาคส่วนเป็นภาคีร่วมกัน เรามา
ประชุมร่วมกัน ให้รู้แนวทาง พระอาจารย์ทันสมัยมากใช้สื่อได้ตื่นเต้นเร้าใจ ทีมอำเภอค้นหา สาธารณสุขร่วมคัด
กรอง ตำรวจออกหน่วยร่วมตลอด นายอำเภอเป็นพ่อบ้านพ่อเมือง ครูช่วยเรื่องทางโรงเรียน พระเป็นวิทยากรและ
เผยแพร่ความรู้ มีทหารมาช่วย มีเกษตรช่วยเรื่องอาชีพ พัฒนาการ กศน.ก็มาช่วยให้ความรู้เรื่องอาชีพ หาอาชีพที่
น้องต้องการและหาครูมาสอน ตอนนี้น้องหลายคนมีอาชีพ    

บ้านเกาะปอ เป็น To be No. 1 ระดับประเทศ ทีมเข้มแข็ง มีครบวงจร มีเยาวชนต้นกล้า เป็นระดับ
เพชรที่ภาคภูมิใจ เกิดอาสาสมัคร จิตอาสา 15 คน เข้ามาช่วยเป็นกระบอกเสียงทางวิทยุชุมชน ต่อมาคุ้นเคยกันก็
เข้ามาช่วยงานที่โรงพยาบาล โดยไม่ได้รับเงินเดือน ผลการดำเนินพบว่า ตัวชี้วัดที่วางแผนประจำปี กลุ่มผู้ที่ยาเสพ
ติดสามารถลดละเลิกได้ 94 % ผู้ติดผู้เสพไม่กลับไปเสพซ้ำ ได้ 88 % กลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 89 % กลุ่ม รพ.สต.ดูแลได้ เป็นคลินิกผู้เสพ 100 % ชุมชนเข้มแข็ง 100 % ผลลัพธ์บาง
พ้ืนที่ที่กิจกรรมต่อเนื่อง บุหรี่สุราเป็นนโยบายสาธารณะทำได้ 90 % เกิดชุดความรู้ที่สำคัญ คือ การอบรมให้
ความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาเบื้องต้น /เชิงลึก จิตสังคมบำบัด การจัดทำค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วิสัยทัศน์/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม   คลินิกใกล้ใจในชุมชน CBT วิทยากรกระบวนการเข้มแข็ง Harm 
Reduction การคืนข้อมูลชุมชน การดำเนินงาน To Be No.1 ในชุมชน   
ปัจจัยความสำเร็จ 

ผู้รับการบำบัด  เป็นผู้สมัครใจบำบัด สามารถเลิกยาเสพติดได้และไม่เสพซ้ำได้มากกว่ากลุ่มบังคับบำบัด 
ครอบครัวให้ความสำคัญและสนับสนุนให้กำลังใจช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มีทักษะปฏิเสธ รู้จักเลี่ยงตัวกระตุ้น  มี
ความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถเลิกยาเสพติดได้  มีความไว้วางใจผู้บำบัด  การปรับระบบการติดตามและ
ระยะเวลาให้เหมาะสมกลับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น/ พัฒนาความรู้ทีมบำบัดเกี่ยงกับเทคนิคการออกเยี่ยมบ้าน  

ผู้ให้การบำบัด มีความรู้และศักยภาพในการให้คำปรึกษา /การบำบัดรักษา/กระบวนการบำบัด/ รูปแบบ
การบำบัด/ มีการสร้างแรงจูงใจ เสริมแรงใจ (พยาบาลผู้บำบัดจบหลักสูตร เวชปฏิบัติสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ใช้ยาและสารเสพติด)  มีใจในการปฏิบัติงาน มีความอดทน มีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงาน  มีการ
ประสานงานทีมสหวิชาชีพที่ดี  พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  มีการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ มีการจัดทำ
หลักสูตรธรรมบำบัดให้เหมาะสมกักลุ่มเป้าหมาย จัดหาวิทยากรมาสอนฝึกอาชีพ เพื่อรองรับ ส่งเสริมอาชีพ สร้าง
ความไว้วางใจให้ผู้รับการบำบัดเข้าถึงง่าย สามารถให้คำปรึกษาทุกเรื่อง         มีความเข้าใจ และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  
 ครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจ ยอมรับสนับสนุนให้กำลังใจช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง ให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้เวลาเอาใจบุตรหลานติดยามากขึ้น เป็นต้นแบบที่ดีของลูก  
 ชุมชน  ให้โอกาส /ให้อภัยทางสังคม เข้าใจและยอมรับ พร้อมช่วยเหลือดูแล คืนคนดีสู่สังคม  มีกิจกรรม
การรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดในชุมชน โดยผู้บำบัดยาเสพติดเป็นแกนนำ/มีส่วนร่วมเพ่ือให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง  มี
กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง ในด้านจิตใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แก่เยาวชนในชุมชนรุ่นหลัง  มีการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน  มีมาตรการทางสังคมและชุมชน  มี รพ.สต. เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  สามารถเปิดคลินิกให้บริการการ
บำบัดรักษาผู้เสพสารเสพติดได้ทั้ง 17 แห่ง ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด รพสต. ได้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ อบรม
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ให้ความรู ้อย่างต่อเนื ่อง  พระสงค์ซึ ่งเป็นพระวิทยากรที ่อยู ่ในพื ้นที ่มีความรู ้ความสามารถในกระบวนการ
บำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด  มีการสร้างความเข้มแข็งในเครือข่าย โดยจัดกิจกรรมเชิงรุกเคลื่อนที่ไปให้ค วามรู้ 
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในครอบครัว/ชุมชน  มีการรณรงค์ให้ความรู้โทษพิษภัยยา
เสพติดทางวิทยุชุมชน /เสียงตามสาย /แผ่น CD  มีแผ่นพับ  แผ่นพลิก ให้ความรู้  มีสื่อที่ทันสมัย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ด้านการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุกควรมีนโยบายสาธารณต้านภัยยาเสพติด มีกิจกรรมชุมชน

เข้มแข็งลงสู่ทุกชุมชนโดยเป็นนโยบายหลักของอำเภอ 
 ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย จดัทำค่าย To be No.1 ในโรงเรียน/ชุมชน   
จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน 
 ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม มีมาตรการให้อภัยทาง
สังคม   มีการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและญาติ  ผู้เสพ/ผู้ติด ที่เข้ารับการบำบัดถือว่าเป็นผู้ป่วย 
 ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย มีการยกย่องชมเชย
เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตัวเองของเยาวชน  มีการส่งเสริมฝึกอาชีพเพ่ือให้มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว 
 ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) มีการทำงาน เป็น
ทีมสหวิชาชีพบูรณาการกับแผนงานโครงการของภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง/ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
อำเภอ ทั้งในส่วนของกองทุนตำบล อปท. และส่วนราชการต่างๆ  พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพ่ือวางแนวทาง
ดำเนินงานยาเสพติดไปในแนวทางเดียวกัน 
 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ ควรมี
การทำวิจัยผลการจัดทำค่ายแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  มีการทำ CQI  มีการทำ AAR หลังจาก
จัดทำโครงการในแต่ละปี 
4.อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  

การดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เริ่มสังเกตเห็นว่า
กิจกรรมออกกำลังกายในหมู่บ้าน ซึ่งเคยมีเด็กๆ มาทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่ในชุมชเริ่มหายไปเรื่อยๆ  และต่อมาพบว่า
ตั้งครรภ์ และคลอด และเมื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่า  ปัญหาเยาวชนในหมู่บ้านตั้งครรภ์ และ
เรียนไม่จบกันหลายคน  เด็กเหล่านี้มักอาศัยอยู่กับตายายมีปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกทาง    ซึ่งเมื่อตั้งครรภ์ ก็มี
ปัญหาเรื่องความพร้อมในครอบครัว  วัยรุ่นถูกล่วงละเมิดในครอบครัวส่งผลต่อความผิดปกติทางพันธุกรรมและ
พัฒนาการเด็ก ปีพ.ศ. 2550 ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน  ซึ่งพบว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่พบมาในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โดยพบว่าในหมู่บ้านมี
ท้องไม่พร้อมต่ำสุด 13 ปี ปีหนึ่งเฉลี่ย 3 ราย มี 15 ปี ท้องที่ 3 ด้วย คัดเลือกหมู่บ้านที่มีปัญหามากที่สุด มา
ดำเนินการ ไปประชุม คืนข้อมูล ให้กับชาวบ้านและ อปท  บอกสถานการณ์ปัญหา และความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ และของบประมาณจาก อปท เพื่อจัดทำโครงการวัยรุ่นวัยใส โดยให้เด็กวัยรุ่น และ ผู้ปกครองมาเข้าอบรม 
ร่วมสืบค้นหาปัญหาเอง  เพ่ือเจอปัญหาที่แท้จริง ให้เด็กเป็นคนบอกว่าปัญหาของเขาคืออะไร มีการแลกเปลี่ยนการ
สอนลูกการดูแลลูก มีเทคนิคการเปิดใจวัยรุ่น สอนพ่อแม่ที่จะเปิดใจกับลูกๆ ด้วย สอนให้รักเป็น ให้วัยรุ่นรู้จัก
ป้องกันตนเอง รู้จักเห็นคุณค่าของตนเอง และจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา ในปี พ.ศ. 2559 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ผู้ปกครองใส่ใจมากขึ้น เด็กใส่ใจเรื่องSave sex save abortion to Save live ชีวิตเขาดีขึ้น มีแกนนำตาสับปะรด 
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เฝ้าระวังกลุ่มเด็ก ลดการตังครรภ์ซ้ำ ทุกวันนี้ผลที่ได้คือชุมชนดูแลกันมากขึ้น พ่อแม่ให้ความสนใจและเข้าใจลูก
มากขึ้น  เยาวชนรู้จักทักษะการใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้มีคุณค่า และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
 ปัจจัยสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย  การมีเวทีให้จุดประกายให้กับเยาวชน  มีการคืนข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง  และ คุณสมบัติของทีม จริงใจ เข้าใจ (ต้องใช้ทักษะชีวิตประสบการณ์จริงมาทำความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย) เข้าถึงและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ด้านการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุก  ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษา 

ตั้งแต่ระดับประถม เพื่อให้เกิดรากแก้วที่ลงลึกในประสบการณ์ชีวิต มีการพัฒนาคู่มือ หมวดสื่อที่สนับสนุนให้กับ
พ้ืนที่ ที่มีมาตรฐาน 

ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย  ค่ายครอบครัวเข้มแข็ง พัฒนาทักษะการสื่อสาร
และบทบาทสมาชิกในครอบครัว 

ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม มีศูนย์พึ่งได้ ที่สามารถ
ช่วยเหลือเป็นรูปธรรมและรับรู้ถึงระดับประชาชนระดับรากหญ้า   ควบคุมสถานประกอบการ ที่พัก 24 ชม. คารา
โอเกะ ร้านเกมส์ 

ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยมีการจัดการสถานที่
เอ้ือให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม การพักผ่อน และกีฬา 

ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) เครือข่าย บูรณาการ 
ต้องชัดเจนในบทบาทมาจากระดับบน เพราะตอนนี้สาธารณสุขเป็นคนทำงาน แต่ไม่มีงบประมาณเพราะ
งบประมาณไปอยู่ท่ี พม. เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ   มี
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ /ดูงานของภาคีเครือข่าย  อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้ 
 

5. อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธาน ี
โรงพยาบาลบ้านผือเป็นโรงพยาบาลขนาด F2  และเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ที่ทาง สสส. เลือก ให้เป็นพื้นที่

ดำเนินการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ของจังหวัดอุดรธานี  โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง
พบปัญหาเด็กตั้งครรภ์ในโรงเรียน  แต่กลไกการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหายังไม่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน   

การแก้ปัญหาเริ่มจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ลงไปพื้นท่ี และก็นำภาคีในพื้นที่มาคุยกัน 
วิเคราะห์ปัญหา ชวนทุกคนทำ Mapping  แยกกลุ่มเยาวชนออกเป็นปีระมิดตามลักษณะความเสี่ยง  .โดยในช่วง
แรก  เริ่มดำเนินการใน 1 ตำบล  โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ หลังจากนั้นได้บรรจุประเด็น
เข้าสู่คณะกรรมการอำเภอจัดการสุขภาพ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 จัดทำ MOU ให้มีการดำเนินการทั้งอำเภอ  ซึ่ง
หลังจาก ทำ MOU แต่ละตำบลจะเสนอว่าตนเองจะทำอะไรบ้าง จะมีเครือข่ายวิทยากรของอำเภอไปช่วย 
เนื่องจากมีกลุ่มแกนนำดอกจำปาที่มีทักษะเรื่องการจัดกิจกรรมกับเด็กเป็นทุนในพ้ืนที่   

รูปแบบการดำเนินงาน  มีการคืนข้อมูล  และออกแบบกระบวนการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของเด็ก โดยพัฒนามาจากหลักสูตรการทำค่ายเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาขององค์กรPATH   
การจัดกิจกรรมแบ่งตามกลุ่มของเด็กท่ีได้คัดเลือกไว้ ออกแบบทำคลินิกกลุ่มเปราะบาง สร้างแกนนำค่าย 2 วัน 3 
คืน และขยายผลสู่การสร้างเครือข่าย มีการติดตามงาน มีการคืนข้อมูลให้ทุกเดือน /ในการประชุมประจำเดือนจะ
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เป็นวาระแรก มีกลไกการเสริมพลัง เชิญ ชม เชื่อม เชียร์ แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เน้นการสร้าง
สัมพันธภาพ มีเครือข่ายที่มีศักยภาพด้านการสร้างการเรียนรู้  ได้แก่ เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีดอกจำปาทอง /เยาวชน 
ดอกจำปา  ให้ความรู้ในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ ในนอกจังหวัด เป็นวิทยากรได้   
 ผลการดำเนินงาน  ทุกตำบลมีกลุ่มแกนนำที่สามารถเป็นวิทยากร มีที่เก่งอยู่ได้ 2-5 กลุ่ม มีบริการที่เป็น
มิตรชุมชนและโรงเรียน การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน Youth Friendly Youth must go on  และทุกปีมีการ
สรุปถอดบทเรียนของอำเภอ มีการแลกเปลี่ยน ให้รางวัล เกียรติบัตร  การสนับสนุนที่สำคัญคือ งบประมาณจาก 
สสจ. มี อบรม refresh ผู้ใหญ่ใจดี /ภริยา สสจ. ให้งบมาทำ แม่อาสา /เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี เชื่อมกับอุดรโมเดลในการแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วย 5 ยุทธศาสตร์ มีระดับตำบล อำเภอ จังหวัด 
ในแต่ละยุทธศาสตร์มีเจ้าภาพรับผิดชอบอำเภอบ้านผือ เลือก ต.เกลือน้ำ และ ต.บ้านผือ ที่ทำงานเข้มข้นมาทำ 
นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อำเภอ มีแผนการทำงานตลอด มีกระบวนกรผู้ใหญ่ใจดี กระบวนกรเยาวชน ทีม
ครPูATH ครูเข้าใจเรื่องเพศศึกษา  อัตราการท้องไม่พร้อมลดลง แต่ยังพบปัญหาท้องซ้ำซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนา
งานต่อไป การทำงานมีการประชุมกับอำเภอทุกเดือน มีภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานและประชาชน มีเฟสบุค ไลน์
กลุ่ม  โดยมีการกำหนดบทบาทการทำงานที่ชัดเจน มีนโยบายจากทางอำเภอ  

ปัจจัยสำเร็จ  
เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี ผู้นำในชุมชนสามารถสอนพ่อแม่ได้  พรบ. ท้องไม่พร้อมระบุบทบาทในแต่ละส่วน

ชัดเจน ทำให้ไปเชื่อมกันง่ายขึ้น  แต่ละโรงเรียนมีแกนนำ โดยมีทีมสุขภาพเป็นผู้ประสานงาน จัดอบรมให้เป็นครู ก. 
มีทีมในโรงเรียน มีทีมงานที่ดูแลเด็ก ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  
 

6. อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  
      เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.  2552 เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ของอำเภอ

หนองวัวซอ  ซึ่งพบว่าปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ  วัยรุ่นจาก 30 ครอบครัว ไม่มีพ่อแม่ 23 ครอบครัว และ
พบว่า เมื่อตั้งครรภ์ ระบบการจัดการของสถานศึกษาในช่วงเวลานั้นคือ  การให้ออกจากการเรียน นอกจาก
ประเพณีและความเชื่อของชุมชนหากพบว่า เด็กมีเพศสัมพันธ์ครอบครัวให้ทำพิธีสม (ผูกข้อมือ) ซึ่งปัญหาที่ตามมา
คือ การหย่าร้างและขาดโอกาสในการกลับเข้าเรียนต่อ  ซึ่งได้นำข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ  คืนให้แก่ตำบล  เพ่ือ
กำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  คณะทำงานได้เชื่อมประสานกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมี
ความสนใจที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยสรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันใน 14 ประเด็น และได้เสนอ
ประเด็นต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดในเวลาต่อมา  

การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เสนอให้มีการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีเป็นพื ้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ  ซึ่งได้เชื ่อมประสานกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการใน 5 พ้ืนที่ที่นำร่องทำโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ มีการสอน
เพศศึกษา 16 ชั่วโมง พื้นที่สร้างสรรค์ บริการที่เป็นมิตร ขยายไปที่ อบต.โดยตำบลหนองวัวซอมีกลุ่มเยาวชน
ขุนเขา เป็นแกนนำเยาวชน  สนับสนุนให้เยาวชนวิเคราะห์ข้อมูล เสริมพลังให้เยาวชนมีบทบาทขับเคลื่อนงาน และ
นำไปสู่การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม  

การสนับสนุนให้เยาวชนได้มีบทบาทเป็นแกนนำในการแก้ปัญหา  ส่งผลให้เกิดกลไกการทำงานที่สำคัญใน
การแก้ปัญหาที่สาเหตุได้ชัดเจนมากขึ้น  เช่น การจัดการพื้นที่เสี่ยง  การสร้างเครือข่ายเยาวชนทำกิจกรรมเสริม
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ศักยภาพ  กิจกรรมกีฬา  ไปทำกิจกรรม /ตอนนี้ริมหนองน้ำไม่มีคนไปมั่วสุมแล้ว ให้ความสำคัญกับการป้องกันการ
ตั้งครรภ์  จัดกิจกรรมอบรมผู้ใหญ่ใจดี และบรรจุหลักสูตรเพศศึกษาให้มีหน่วยกิจในระบบการเรียนการสอน  

ผลลัพธ์ที่สำคัญคือ  เกิดชุดความรู้หลักสูตรพ่อแม่ ผู้ปกครองสื่อสารกับบุตรวัยรุ่น (PATH to health) ชุด
ความรู้หลักสูตรเพศศึกษาสำหรับเยาวชน (PATH)  ชุดความรู้ครูเพศศึกษาในโรงเรียน  หลักสูตรแผนยุทธศาสตร์
เยาวชน (สวน.)  -มีข้อมูลเยาวชนจากแผนที่เดินดินและปีระมิดเยาวชนจำแนกตามวิถีชีวิต  มีแผนยุทธศาสตร์ใน
การดำเนินงานและติดตามกำกับประเมินผล  มีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องและมีการระดมทุนจากภาคี
เครือข่าย  มีคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนงานในพื้นที่  มีเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี 17 คน (กลุ่มดอกจำปาทอง)  มี
คู่มือดำเนินงานในพื้นที่ เกี่ยวกับ พรบ. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์   ครูเพศศึกษา Master Training 
Coaching  ศูนย์ YFHS ใน รพช. ,รพ.สต., รร, ชุมชน 

อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงจาก 52.0 ต่อแสนประชากร ลดลงเหลือ 24.6 ต่อแสนประชากร  อัตรา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง   อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น จาก 10 % เพิ่มขึ้นเป็น 40%  พ่อแม่
สามารถพูดคุยกับลูกได้ ผู้ใหญ่ใจดีมีทัศนะเชิงบวก เป็นที่ปรึกษาให้กับเยาวชน  เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ดนตรีเพ่ือ
เยาวชน  เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางเข้าถึงบริการสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกและกลับมาเป็น
จิตอาสาในชุมชน กลับมาศึกษาต่อในระบบ  ขยายผลจากพื้นที่ต้นแบบจำปาทองโมเดลสู่ตำบลอื่นๆ โดยเป็นพ่ี
เลี้ยงให้  มีการขยายพื้นที่ทั้งอำเภอ  เกิดภาคีคณะกรรมการระดับอำเภอ มีนโยบายเยาวชน    มีทีมยุทธศาสตร์
ระดับอำเภอ ตำบล ในการขับเคลื่อนดำเนินงานเยาวชนรองรับ พรบ.ท้องในวัยรุ่น เกิดแกนนำในพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้น 
(กลุ่มแมงระงำ,หมากเขือน้ำ, น้ำปลาหวาน) 

 

ปัจจัยสำเร็จ  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภาคีที ่เข้มแข็ง  การระดมทุนทุกภาคส่วน  มีการหนุนเสริมพลังใจ

คนทำงานอย่างต่อเนื่อง ทุน งบ อปท. เทศบาล/อบต. วัฒนธรรมประเพณีท่ีเอ้ืออาทรดูแลช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่ใจดี,
จิตอาสา,อสม.,ผู้นำชุมชน,แกนนำเยาวชน, ครู,โรงเรียน  งบจาก รพช. ,สสส., NGOs, วิทยากร ทีมพ้ืนที่ และทีม
จังหวัด 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ด้านพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุก การสนับสนุนบทบาทเยาวชนในการขับเคลื่อนงานเพื่อการ

แก้ไขปัญหา  
ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเติมเต็มทดแทน สร้างแกนนำรุ่นใหม่ 
ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม พัฒนาแนวทางการ

จัดระบบการ OSCC ทั้งใน รพช. และในชุมชน ในการเชื่อมประสานงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย กลุ่มเครือข่าย

เยาวชนบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ป่วยใน รพช. จัดกลุ่มร่วมทำบุญประเพณีในพื้นที่ งานวัด โรง
ทาน เปิดหมวกหาทุนช่วยน้อง 

ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)  มีการจัดเวทีเสวนา
สรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่องจากภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับตำบลและอำเภอ และระดับจังหวัดอุดรธานี 
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ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ์ 
งานวิจัยในพื้นที่ 2 เรื่อง 
 

7. อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
ปีพ.ศ. 2552-2553 พบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เป็นนักเรียนชั้น ม. 2-ม.3 ออกจากโรงเรียนไปผูก

แขนแต่งงาน ชุมชนไม่รู ้สึกว่าเป็นปัญหา เลี้ยงได้ /เด็กคลอดลอกมาก็ลูกฉลาดแข็งแรง และไม่พบว่ามีภาวะ
พัฒนาการช้า ซึ่งชุมชนไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากนัก   

แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  สะท้อนแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จึงแสวงหาทุนซึ่งพบว่า ใน
พ้ืนที่มีทุนที่สำคัญคือ   มีชมรมเยาวชนจิตอาสาที่มาช่วยงานที่ รพ.สต. จึงชวนเด็กๆ มาทำกิจกรรมต่อยอด  และใช้
แนวทางการประเมินต้นทุนชีวิตมาสำรวจ โดยฝึกอบรม ทำความเข้าใจกับแบบประเมิน ให้เด็กๆ ลงไปสอบถาม
ข้อมูลกันเอง จากนั้นก็นำข้อมูลมาบันทึก  แปรผลร่วมกัน  และพบว่าเด็กๆ ในพ้ืนที่  มีต้นทุนชีวิตที่ดีพอสมควร ที่
ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาคือ  ต้นทุนในเรื่องเพื่อนและกิจกรรม ต้นทุนของชุมชน ซึ่งพบว่าเด็ก    ในชุมชนไปเรียน
พิเศษ ชุมชนเองก็คิดว่าเด็กไม่เห็นเกี่ยว  และได้นำประเด็นข้อค้นพบ ไปคืนให้กับผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  โดย
เชิญ นายก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ตำรวจ ทุกภาคส่วน ให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ช่วยกันวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ชุมชน ทำให้เด็กคิดมาตรการดูแลเด็กๆ เช่น ห้ามอยู่นอกบ้านเกินสองทุ่ม กำหนดให้ตรวจควบคุมร้านเกม 
รณรงค์นุ่งกางเกงขาสั้นเข้าวัด ตั้งด่านตรวจ สร้างแนวป้องกัน และมีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการพัฒนา
ทักษะชีวิตร่วมกับชุมชน การปฏิเสธ การสื่อสาร  

ปี 2554 ได้งบประมาณจาก สสส. จากชมรม 3 หมื่น /ได้รับงบจากท้องถิ่นเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน             
ปีพ.ศ. 2555 ใช้งบท้องถิ่น ให้เด็กๆ ทำแผน มีพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างแกนนำเยาวชนอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมการ
สำรวจต้นทุนชีวิตซ้ำพบว่า เด็กๆ ที่ผ่านกระบวนการต้นทุนชีวิตสูงขึ้น ต่อมาเด็กๆ ทำกิจกรรมได้มากขึ้น ผู้ใหญ่เห็น
ความสำคัญ   ปีพ.ศ. 2556 เด็กๆ ทำกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เด็กๆ เห็นปัญหา กลับมาทำสอยดาว
การกุศลเพื่อหาเงินซื้อที่นอนลมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน  และการที่ผู้สูงอายุมีกิจกรรมอยู่แล้ว ก็นำเด็กๆ ไปเชื่อม 
เรื่อง สมุนไพร ทำลูกประคบไปให้ผู้สูงอายุ วงดนตรีอังกะลุง เพื่อไปเล่นดนตรีงานศพ  เกิดค่ายทักษะชีวิต ทำ
เรื่อยมา ทำงานกับเด็ก ม.1 ทุกปี โดยใช้หลักสูตรเพศวิถีศึกษารอบด้าน   ในกลุ่มที่ไม่ได้เรียนในระบบ ได้ทำงาน
ร่วมกับครู กศน. พาเด็กๆ มาอบรมด้วย และเกิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน ตั้งกลุ่มในเฟซบุ๊ค กลุ่มไลน์ มีรุ่นพี่
รุ่นน้อง เพื่อนๆ ครู ให้คำปรึกษากันเอง  ปี พ.ศ. 2557 เชื่อมประสานผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย ให้คุยกับเด็กได้  /
เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนพ่อแม่ ตอนหลังเปลี่ยนเป็น โรงเรียนพ่อแม่ละปู่ย่าตายาย ทำให้เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว  
   การดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน  ในระยะแรกพบว่าครูรู้สึกว่าเป็นภาระ ไม่ยอมรับ และไม่รับไป
สอน เราจึงคุยกับเด็ก และให้เด็กทำเองในวันหยุดโดยมีครูที่ปรึกษาช่วย /ต่อมาเมื่อนโยบายมาถึงก็ครูก็ยังติดเรื่องชี้
โพรงให้กระรอกจึงไม่ยอมรับ จากนั้นจึงขยับทำงานที่ครู นำครูมาอบรม ปรับทัศนคติ เมื่อครูเข้าใ จก็นำไปสอน 
จากนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็โวยวายอีก ปีต่อมาจึงมีการอบรมผู้นำในชุมชน ทำความเข้าใจเรื่องเพศ และทำความ
เข้าใจว่าเด็กไม่ได้อยากสร้างปัญหา เราต้องช่วยหาทางป้องกัน จนเกิดความเข้าใจก็มาช่วยกัน ภาคีที่สำคัญ ท่าน
เจ้าอาวาส เข้าไปติดต่อตั้งแต่จะทำสอยดาวการกุศล หลวงพ่อก็ให้และช่วยอธิบายกับชาวบ้านว่าไม่ได้มาแย่งเงินวัด 
รวมทั้งช่วยออกเงินสนับสนุน จากนั้นก็พานำไปให้ผู้สูงอายุ แนะนำให้ประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค   ได้ทำกิจกรรม
สอยดาวทุกปี จนเป็นประเพณีให้ชุมชนยอมรับว่าเด็กๆ มีคุณค่า ทำประโยชน์ให้ผู้สูงอายุ  
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ผลลัพธ์ พบว่าในพ้ืนที่ไม่มีเด็กท้องไม่พร้อมเลย และไม่มีตั้งครรภ์ซ้ำ   อำเภอโพทะเลยกให้ตำบลวัดขวาง
เป็นพื้นที่เรียนรู้  ปี 2559-2560 ทำงานเรื่อยมาสมัครเป็นศูนย์เรียนรู้ของสำนักการป้องกันอนามัยเจริญพันธุ์ 
เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้หลักสูตรมีภาคีในชุมชนมากมาย ทุกภาคส่วน ขยายเครือข่ายไปยัง ตำบลอื่นอีก 2 ตำบล /มี
ชมรม To be No.1 ทั ้งในและนอกโรงเรียน /กองทุนตำบลให้งบต่อเนื ่องทุกปี เกิดชุดความรู ้ที ่สำคัญคือ 
กระบวนการจัดเวทีคืนข้อมูลระดับชุมชน  การสร้างแกนนำเยาวชนจิตอาสา  เครื่องมือการวิเคราะห์ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม   การสำรวจชุมชน การเยี่ยมบ้าน  หลักสูตรเพศวิถีศึกษารอบด้าน  วิทยากรกระบวนการ การถอด
บทเรียน 
  จากการดำเนินงาน  ได้ดำเนินการสำรวจต้นทุนชีวิตร้อยละ 80 ของวัยรุ่น  จัดเวทีคืนข้อมูล  ปีละ 1 
ครั้ง (50 คน)  ทำแผนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตำบลวัดขวาง ปีละ 1 ครั้ง (50 คน)  เกิดกติกา มาตรการการ
ดูแลเด็กและเยาวชนตำบลวัดขวาง  เกิดชมรมเยาวชนจิตอาสา ต.วัดขวาง 60 คน  จัดอบรมให้ความรู้ ม.1 โดย
หลักสูตรแพธ ปีละหนึ่งครั้ง ปีละ 1ครั้ง 30-40 คน   จัดอบรมให้ผู้ปกครองปู่ย่าตายยายโดยหลักสูตรPATH ปีละ 
1 ครั้ง 30-40 คน  จัดอบรมหลักสูตรแพธให้ครูทุกคน 26 คน จาก รร. วัดพร้าว และ รร.วัดขวาง   ปรับทัศนคติ
ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย 16 คน  กิจกรรมสำรวจชุมชนเยี่ยมบ้าน ปีละ 2 ครั้ง รวม 40 คน  ออกแบบการให้
ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่นอนลม ถังออกซิเจน แพมเพริส ทิชชู ฯลฯ  สอยดาวการกุศล 20,000-30,000 บาท  
วงดนตรีอังกะลุง  ลูกประคบนำไปให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ อบต., วัด, รพ.สต.  ถอดบทเรียน 
ปีละ 1 ครั้ง  ขยายเครือข่าย 2-3 ตำบล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำบล อำเภอ ปีละ 1 ครั้ง 
 

 ปัจจัยสำเร็จ  
 การใช้ข้อมูลตามบริบทชุมชน  ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย   พยาบาล การใช้กระบวนการพัฒนาผ่าน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหา  แกนนำเยาวชนเข้มแข็ง มีจิตอาสา  ดำเนินการต่อเนื่อง  แก้ปัญหาตามบริบทชุมชน   
กระบวนการสร้างทายาทรุ่นต่อรุ่น  เชื่อมงานกับหน่วยงานอื่นๆ   ขยายเครือข่าย  ถอดบทเรียน 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ด้านการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุก   หลักสูตรทักษะชีวิตตามช่วงวัย ตอนนี้มีเฉพาะช่วงวัยรุ่น 

แต่หลายอย่างคิดว่าไม่ทันแล้ว เด็กถูกสังคมวัฒนธรรมกลืนไปแล้ว 
ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย มีสื่อการเรียนการสอน/คู่มือสนับสนุนโรงเรียน 

เพ่ือให้ครูใช้งานได้จริงอย่างเต็มศักยภาพของหลักสูตร 
ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม ควรมีการสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ OSCC ให้แพร่หลายในชุมชน อำเภอจังหวัด ตอนนี้สื่อที่มีน้อยมากไม่เป็นที่รู้จักทั่วไป 
ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ควรกำหนดบทบาท

ให้ท้องถิ่นจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ทุกลุ่มวัย 
ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพ่ือการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) ควรสนับสนุนต่อเนื่อง 

จัดเวทีแลกเปลี่ยน ติดตามประเมินผล  และมีเจ้าภาพหลักในการส่งต่อ 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ ควรมี

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจน   ผู้ที่เกี่ยวข้องควรได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรเพ่ือให้มีทัศนคติที่ดี
กับงานและเยาวชน สนับสนุนงาน และงบประมาณต่อเนื่อง ไม่เพียงทำตามกระแส 
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8. ตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
เริ่มต้นจาก โรงพยาบาลสารคาม อำเภอเมืองเป็นอำเภอนำร่อง พยาบาล 2 คน ประชากรเกือบหมื่นคน 

แบ่งกันทำงาน มีข้อมูลเรื่องท้องไม่พร้อม โดยนำเอาประเด็นมาร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายพยาบาลชุมชนอีสานกลาง   
จากนั้นลงเก็บข้อมูลจริงหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอดต่ำกว่า 20 ปี เก็บย้อนหลัง 3ปี พ.ศ. 2557-2559  และพบว่า  
วิถีชีวิตของเด็กในชุมชน  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ยาตายาย เป็นพื้นที่เขตกึ่งเมืองก่ึงชนบท เด็กมีความเสี่ยงที่จะออก
จากโรงเรียนสูง ทั้งเด็กชายในโรงเรียน และผู้ชายไทบ้านซึ่งมีเวลามากในการว่านล้อมผู้หญิง ครูเองก็ไม่ยอมรับ 
กลัวเสียชื่อเสียงโรงเรียน  

ที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนโคกก่อ เข้าอบรมครูเพศวิถีรอบได้ ให้ครูไปร่วมเรียนรู้ จัดทำแผน
ร่วมกัน ครูท่านหนึ่งร่วมทีมเป็นวิทยากรในระดับจังหวัด มีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายครั้ง ความคิดผู้บริหารก็
เปลี่ยน   นอกจากนี้ การมี พรบ. เด็กท้องไม่พร้อมในวัยเรียนให้เด็กกลับมาเรียนได้เหมือนเดิม ผอ. ให้ไปอบรมทุก
กลุ่มสาระ เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไปรับนโยบาย ผู้บริหารก็เริ่มทราบปัญหา ทราบแนวทาง แต่ยังคงพบ
ปัญหาในโรงเรียนคือ ส่วนใหญ่ครูรุ่นเก่าหัวโบราณ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

การจัดเวทีคืนข้อมูล เชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมขับเคลื่อน โดยเฉพาะแกนนำเยาวชน ตั้งคณะกรรมการ 
สภาเด็ก ใช้ฐานจากในโรงเรียน   มีการคืนข้อมูลให้สภาเด็ก นำวัยรุ่นมาทำงาน  ใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ปัญหา
เชื่อมประสานกับ  ขับเคลื่อนผ่าน คณะกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ  และ อบต. ร่วมกับ รพ .สต. /มีการ
ประชุมร่วมกันบ่อยๆ /มีการอบรมพ่อแม่  /อบรมเยาวชนเรื่องเพศ /ใช้หลักสูตรของPATH /ผู้ปกครองให้ความ
สนใจมาก เป็นเรื่องที่ดีมาก ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับลูกมาก่อน  
 

ผลลัพธ์  รพ.สต. โคกก่อ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมลดลง จาก 13 คน ปี 2559 ลดลงอีก  ครูทัศนคติดีขึ้น ครู
สามารถช่วยให้เด็กท้องไม่พร้อมกลับมาเรียนต่อได้   เกิดการเชื่อมเครือข่าย มีระบบการส่งต่อ มีเครือข่ายสภาเด็ก   
มีหลักสูตรการอบรมการสื่อสารเรื่องเพศให้ผู้ปกครอง  มีหลักสูตรการอบรมการป้องกันการตังครรภ์นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากขึ้น   การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง  สภาเด็กมีศักยภาพใน
การทำกิจกรรมได้ -มีการเชื่อมโยงการทำงานของโรงเรียนมัธยมกับโรงเรียนขยายโอกาส   ครูสื่อสารเรื่องเพศเชิง
บวกมากข้ึน   มีระบบการดูแลนักเรียนเมื่อตั้งครรภ์  ระบบส่งต่อ 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ 
มีการใช้ข้อมูลเป็นประเด็นสื่อสารกับภาคีเครือข่าย  มีการดำเนินงานโดยการขับเคลื่อนผ่าน DHB ใช้หลัก

คิดกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  มีการเชื่อมงานระหว่าง รร. , รพ.สต., สภาเด็ก, อบต. มีการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายดำเนินการในโรงเรียน การใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนของทีมงาน แกนนำมีพลังและคตั้งใจมาก พร้อม
เรียนรู้ การให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง และแก้ไขปัญหา   เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม การเชื่อมงานกับ รพ.มหาสารคาม การฝังยาคุมกำเนิด การเชื่อมเครือข่ายยุติการตั้งครรภ์ พช.สส. 
อีสานกลาง 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ด้านการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุก ควรมีการสอนทักษะชีวิตต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียนโดยมี

หลักสูตรชัดเจนและประเมินผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
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ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย  ควรมีสื่อการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านสอน
ในโรงเรียนที่เพียงพอ  การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กระบวนการเล่นเกม 

ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม ควรมีการประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ทราบ 

ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ควรมีแหล่งทุนใน
การจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงได้ง่ายและวิธีการจัดงบประมาณที่ยุ่งยากและซับซ้อน 

ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) ควรมีการสนับสนุน
อย่างสม่ำเสมอ-มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นการขยายผลและต่อยอดในการทำงาน 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ์ควรมี
พัฒนาทักษะพลังสร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นทุกคน  มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลลาการและ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

 

9. อำเภอโนนคูน  จังหวัดศรีสะเกษ 
การดำเนินงานในพ้ืนที่เริ่มจาก  มีการก่อตั้งกลุ่ม ซอย  (Sister of Isan: SOI) เป็นกลุ่มเด็กผู้หญิง    มาทำ

กิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  โดยโรงพยาบาลโนนคูนร่วมกับโรงเรียน ทำโครงการธนาคารความดี เก็บขยะ
แลกแต้มเป็นดาว ส่งครูประจำชั้น    

ปี พ.ศ. 2553 ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ิมทักษะ ทำวิจัยร่วมกับ สคร. ลงไปเก็บข้อมูลพบว่า ครอบครัว
อยากพาลูกหลานกลับบ้าน /บริบทพ่อแม่ไปทำงาน เด็กวัยรุ่นอยู่บ้านกับตายาย / การดำเนินงานกับชุมชน  ได้ให้
ชาวบ้านวิเคราะห์ภูเขาน้ำแข็ง ให้ชาวบ้านเขียนปัญหา และโยงไปหาสิ่งนั้นเยอะที่สุด คือสาเหตุ ซึ ่งก็ได้แก่ 
ครอบครัว ค่านิยม เราจึงไปเริ่มแก้ที่ครอบครัว เชิญวิทยากรจาก  ม. มหิดล มาชวนคิด จนเกิดกิจกรรมชวน
ลูกหลานกลับบ้าน   

ปี พ.ศ. 2555 ทำค่ายแสงเทียนส่องทาง กับกลุ่ม SOI จากนั้นก็มีการคุยกันว่าอยากให้เด็กชายเข้ามาร่วม 
มีการไปชวนเด็กชายมาเข้าร่วม เกิดกลุ่มโนนคูนจูเนียร์ขึ้นมาอีกซ่ึงเป็นเด็กทั้งในและนอกระบบ   และหลังจากนั้น
ทำกิจกรรม พิษภัยการใช้โทรศัพท์ เกิดจากปัญหาที่เด็กคิด ไปสอนผู้ปกครองให้รู้ว่าโทรศัพท์ทำอะไรได้บ้าง มีการ
จับคู่ เล่นละครสั้น พิษภัยโทรศัพท์จะหลอกล่อลูกออกจากบ้านไปอย่างไร   

ปี พ.ศ. 2555 ค่ายเสริมหนุนต้นทุนชีวิต จัดกิจกรรมโดยกลุ่มแกนนกเยาวชน  SOI และโนนคูนจูเนียร์  
จัดมาทุกปี ปีละ 2 วัน ทำจนผู้ปกครองยอมรับ /ออกแบบค่ายตามความต้องการของเด็กๆ /จัดมาตลอด 5 ปี / 
หลังจากจัดงานเสร็จจะมีการสรุปบทเรียน เปลี่ยนหน้าที่กันให้ได้ทำงานหลากหลาย/ ปีหลังๆ เยาวชนทำกิจกรรม
เองได้หมดเลย ร่วมกับการจัดกิจกรรมเปิดตัวพี่ๆ ที่สอบมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ  โดยเยาวชนทำ
โครงการเอง ได้งบจากสยามกัมมาจล โครการสวนผักปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของชุมชน โดยในส่วนของชุมชน  
มีการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน ทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ออกแบบปัญหาจาก TOP Model / 22 คลอง
อบอุ่น /การเลี้ยงลูกเชิงบวก มีการใช้สื่อ และพ่อแม่มาร่วมแลกเปลี่ยน  

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  มีพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น   มีกลุ่มเยาวชนต่างๆ ได้แก่ โนนคูนจูเนียร์ แทป พาว
เวอร์ /ชมรมหิ่งห้อย มาจากทั้งหมู่บ้าน 53 ครัวเรือน /ดาวกระจาย เยาวชนทำกิจกรรมดีๆ ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ดูแล
ผู้สูงอายุ ช่วย รพ.สต.  เด็กๆ กล้าแสดงออก ภูมิใจในตนเอง /เรียนต่อมากขึ้น หลายคนได้ทุน ได้โอกาส จาก
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โครงการคุณธรรม / สมาชิกโนนคูนจูเนียร์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ประถมถึง ปริญญาตรี  การตั้งครรภ์ซ้ำลดลง/ กลุ่มที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่มีตั้งครรภ์ /เด็กท่ีเรียนจบปีนี้เป็นเยาวชนกลุ่ม SOI รุ่นแรก อยากกลับมาทำงานพัฒนาบ้านเกิด  

 
ปัจจัยสำเร็จ   
การใช้กลไกขับเคลื่อน ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก จัด

ค่ายโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน  สร้างแกนนำเยาวชน (พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ)  จัดพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้บริบท
ชุมชน  มีกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีผล มีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยต่ างๆ  (ผู้ใหญ่/เด็กและเยาวชน) การถอด
บทเรียน (ใช้ทฤษฎี ระบบ โดยชุมชน)  ทุนชุมชนด้านบุคคลที่ดี (ข้าราชการบำนาญ ครูจิตอาสา)  มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมทุกระดับ (เยาวชน ชุมชน ทีมงาน)  ทุนจากหน่วยงานภายนอกทำให้มีงบประมาณพียงพอและต่อเนื่อง   
ผู้ประสานงาน (พ่ีมล) ไดร้ับความไว้วางใจ  มีกิจกรรมในการร้อยเรียงรุ่นพ่ี รุ่นน้อง (ออนซอน ให้กำลังใจ ครอบครัว
เดียวกัน)  
  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 ด้านการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุกควรจัดบริการเชิงรุกในการป้องกันแก้ไขเด็กและเยาวชน
อย่างมีส่วนร่วม (ภายใต้ศักยภาพของชุมชน บริบทชุมชน) 
 ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัยควรมีการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก
เริมที่ความเข้มแข็งของครอบครัว 
 ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุมมีศูนย์ให้คำปรึกษาใน
ชุมชน (ก่อนที่จะพิจารณาเป็นกฎหมาย) เรื่องความขัดแย้งในครอบครัว ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทต่างๆ 
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาทักษะพยาบาลชุมชนในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในการขับเคลื่อนอำเภอ
จัดการสุขภาพชุมชนด้านเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ด้านการพัฒนานโยบายเด็กและเยาวชนเชิงรุก  
      ควรมีการจัดระบบการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยมีการออกแบบหลักสูตร และมีการประเมินผลอย่าง

เป็นรูปธรรม  โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
      ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างแกนนำที่มี

ศักยภาพ  สนับสนุนบทบาทเยาวชนในการขับเคลื่อนงานเพ่ือการแก้ไขปัญหา  
      ควรมีการสนับสนุนให้เกิดกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการพัฒนา

และเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  (EQ,EF,MQ)  ในกลุ่มวันก่อนเรียน  
      ควรมีนโยบายสาธารณตา้นภัยยาเสพติด มีกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งลงสู่ทุกชุมชนโดยเป็นนโยบายหลัก

ของอำเภอ 
                ควรจัดบริการเชงิรุกในการป้องกันแก้ไขเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ศักยภาพของชุมชน 
บริบทชุมชน 
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2.2 ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย   
 ควรมีสื่อการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านสอนในโรงเรียนที่เพียงพอ   

      ควรมีนโยบายการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานค่ายครอบครัวเข้มแข็ง พัฒนาทักษะการสื่อสาร
และบทบาทสมาชิกในครอบครัว สนับสนุนการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 3 
วัย เปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนแสดงออกเป็นจิตอาสา 

2.3  ด้านการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม  
 ควรพัฒนาแนวทางการจัดระบบ OSCC ทั้งใน รพช. และในชุมชนในการเชื่อมประสานงาน 

ที่มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน  สนับสนุนบทบาท  OSCC ในระดับตำบล 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ทราบ 

2.4  ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  
 ควรมีแหล่งทุนในการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงได้ง่ายและ 

วิธีการจัดงบประมาณท่ียุ่งยากและซับซ้อน   
 มีการจัดการสถานที่เอ้ือให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม การพักผ่อน และกีฬา สนับสนุนกลุ่ม 

เครือข่ายเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา  
2.5 ด้านการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)  
      ควรสนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการขยายผลและต่อยอดในการทำงานใน

ระดับตำบล   
     เปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์โดยโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

               สนับสนุนให้เกิดการทำงาน เป็นทีมสหวิชาชีพบูรณาการกับแผนงานโครงการของภาคีเครือข่าย ใน
การเฝ้าระวัง/ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอ ทั้งในส่วนของกองทุนตำบล อปท. และส่วนราชการต่างๆ  
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพ่ือวางแนวทางดำเนินงานยาเสพติดไปในแนวทางเดียวกัน 

     ควรสนับสนุนต่อเนื่อง จัดเวทีแลกเปลี่ยน ติดตามประเมินผล  และมีเจ้าภาพหลักในการส่งต่อ 
2.6 ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ์ 
      ควรมีพัฒนาทักษะพลังสร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นทุกคน  มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา 

สมรรถนะของบุคลาการและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
      ควรเพิ่มศักยภาพ ผ่านกระบวนการพัฒนาทีมเครือข่ายอำเภอ และจัดทำนโยบายและ 

แผนองค์กรให้ชัดเจน  
      ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้เกี่ยวข้องที่เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีกับงาน

และเยาวชน สนับสนุนงาน และงบประมาณต่อเนื่อง  
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เอกสารรายงาน เรื่อง บทบาทวิชาชีพในงานสร้างเสริมสุขภาพ 

“วิชาชีพทันตแพทย์”



 A 

คํานํา 

 หน่วยบริการปฐมภูมิในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและขยายบทบาททั้งในด้านการรักษาโรคเรื้อรัง การสร้าง

เสริมสุขภาพ การป้องกันโรคมากขึ ้น มีบุคลากรสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล  

นักกายภาพบําบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา เข้ามาร่วมให้บริการสุขภาพแก่

ประชาชนมากขึ ้น จากการทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า แต่ละวิชาชีพได้มีการรวมกลุ ่ม และจัด

กระบวนการ โปรแกรม โครงการเพื่อเสริมให้บุคลากรแต่ละวิชาชีพที่ดําเนินการในหน่วยบริการปฐมภูมิ และ

โรงพยาบาล สามารถพัฒนาบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมากขึ ้น เพื ่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาบทบาททีม 

สหวิชาชีพต่อการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ความท้าทายต่อการสร้างเสริมแนวใหม่เพราะความเป็นพลวัต

ของปัญหาท่ีซับซ้อนมากข้ึน จึงได้มีการพัฒนาบทบาททีมสหวิชาชีพ ต่อการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนข้ึน 

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและรวบรวมบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชมในวิชาชีพทันตแพทย์ 

เพ่ือสังเคราะห์สมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานเพ่ือเสริมการสร้างเสริม

สุขภาพ รวมทั้งทบทวนสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทวิชาชีพทันตแพทย์ในงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะผู้จัดทํา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทวิชาชีพและหลักสูตรเพื่อเสริมการสร้าง

เสริมสุขภาพในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ท่ีน้ีด้วย 

คณะผู้จัดทํา 
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สารบัญ 
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1. บทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรของวิชาชีพทันตแพทย์ในระบบปฐมภูมิท่ีเป็นรูปธรรม 

 ในปัจจุบัน การทํางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในระบบปฐมภูมิน้ัน จะดําเนินการในกลุ่มวัยตามแนวทาง

ของเส้นทางชีวิต (Life course approach) ซึ ่งจะเน้นให้แต่ละกลุ ่มวัยเกิดความรอบรู ้ด้านสุขภาพ (Health 

literacy) มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ (Self care) และเน้นให้ประชาชนเข้าถึง

บริการสุขภาพท่ีจําเป็น (Access to care) ท้ังการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู และได้มี

การระบุให้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาทหน้าที่ของทันตบุคลากรในระบบปฐมภูมิด้วย ดังนั้น การทํางาน

สร้างเสริมสุขภาพด้านสุขภาพช่องปากในกลุ่มประชากรโดยทันตบุคลากรได้ดําเนินการและพัฒนามาโดยตลอด ซ่ึง

การดําเนินงานนั้นได้มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายในการทํางานไว้ค่อนข้างชัดเจน พอจะสรุป

รูปแบบการดําเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในระบบปฐมภูมิท่ีมีอยู่ได้ ดังน้ี 

1. การดูแลและให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

2. การดูแลและให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากนอกหน่วยบริการปฐมภูมิ 
1) การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากท่ีบ้าน 
2) การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 

 

ตารางท่ี 1 การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายของทันตบุคลากรในระบบปฐมภูมิ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในช่องปาก ท่ีหน่วยบริการ 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ในช่องปาก นอกหน่วยบริการ 

1. กลุ่มหญิง

ต้ังครรภ์ 

ANC คลินิก 

1. ตรวจสุขภาพช่องปาก และประเมินความ

เส่ียงของการเกิดโรคในช่องปาก 

2. ขัดและทําความสะอาดฟัน 

3. พัฒนาทักษะการแปรงฟันแบบลงมือ

ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่อง

ปาก การรับประทานอาหาร การเลือก

รับประทานอาหาร การเลือกผลิตภัณฑ์การ

ดูแลสุขภาพช่องปาก 

 

 

การเย่ียมหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 

1. ประเมินสุขภาพช่องปากของแม่และเด็ก 

2. พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากของ

หญิงต้ังครรภ์และการดูแลสุขภาพช่องปาก

ของเด็กโดยมารดา 

3. วางแผนการดูแลสุขภาพและจัดการปัญหา

ร่วมกับสหวิชาชีพ 

4. ส่งต่อการรักษาหากพบว่ามีปัญหาด้าน

สุขภาพช่องปาก 
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กลุ่มเป้าหมาย 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในช่องปาก ท่ีหน่วยบริการ 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ในช่องปาก นอกหน่วยบริการ 

2. กลุ่มเด็กอายุ  

0-2 ปี 

WB/WC คลินิก 

1. ตรวจสุขภาพช่องปาก และประเมินความ

เส่ียงของการเกิดโรคฟันผุ และจัดการความ

เส่ียงของการเกิดโรคฟันผุ 

2. พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก 

การทําความสะอาดช่องปากแก่ผู้ปกครอง ผู้

เล้ียงดูแบบลงมือปฏิบัติ 

3. ให้คําแนะนําเร่ืองโภชนาการ และแนะนํา

เสริมด้านโภชนาการของดูเด็ก 

4. ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องกันฟันผุ 

ตามระดับความเส่ียงของเด็ก 

การเย่ียมบ้าน 

1. เย่ียมบ้านเด็กกลุ่มเส่ียงสูง เช่น เด็กด้อย

โอกาส พ่อแม่ทอดท้ิง ปู่ ย่า ตายายเล้ียงดู 

2. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาด้านการเลือก

รับประทานอาหารท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ดูแล 

(Diet counselling) 

3. ส่งต่อการรักษาหากพบว่ามีปัญหาด้าน

สุขภาพช่องปาก 

3. กลุ่มเด็กอายุ  

3-5 ปี 

1. ตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความ

เส่ียงของการเกิดโรคฟันผุ  

2. ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องกันฟันผุ

ตามระดับความเส่ียงของเด็ก และให้ 

ทันตกรรมป้องกันอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

3. พัฒนาทักษะการแปรงฟันแก่ผู้ปครอง 

หรือผู้ดูแลแบบลงมือปฏิบัติในเด็ก 

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากปีละ 2 คร้ัง 

2. ให้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องกันฟันผุตาม

ระดับความเส่ียงของเด็ก 

3. ให้บริการอุดฟันแบบ SMART technique 

4. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสภาพแวดล้อมให้

เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์

เด็กเล็กและชุมชน เช่น โครงการอาหารกลาง

วันท่ีมีประโยชน์ 

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลัง

อาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

4. กลุ่มเด็กโตและ

วัยรุ่นอายุ 6-24 ปี 

1. ตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความ

เส่ียงของการเกิดโรคฟันผุ 

2. ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องกันฟันผุ

ตามความระดับความเส่ียงของเด็ก 

3. พัฒนาทักษะการแปรงฟันแบบลงมือ

ปฏิบัติ และการดูแลสุขภาพช่องปาก  

กลุ่มนักเรียนประถมศึกษา 

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็กใน

โรงเรียนประถมศึกษาปีละ 2 คร้ัง และส่งต่อ

การรักษาท่ีจําเป็น 

2. ร่วมประชุมกับครู ผู้ปกครอง ให้ความรู้ใน

การดูแลสุขภาพช่องปาก คืนข้อมูลและ
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กลุ่มเป้าหมาย 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในช่องปาก ท่ีหน่วยบริการ 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ในช่องปาก นอกหน่วยบริการ 

4. เคลือบหลุมร่องฟันถาวร ตามความเสี่ยง

ของการเกิดโรคฟันผุของเด็ก 

แสดงผลการตรวจสุขภาพช่องปากของ

นักเรียนในโรงเรียนแก่คุณครู ผู้ปกครอง 

3. ร่วมวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก

ของเด็กร่วมกับครู และผู้ปกครอง จัดระบบ

การเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก 

4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลัง

อาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

5. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสภาพแวดล้อมให้

เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์

เด็กเล็กและชุมชน 

6. พัฒนาศักยภาพนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองสุขภาพช่องปาก 

7. ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องฟันผุในกลุ่ม

เส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ  

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา 

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง และส่งต่อการรักษาเม่ือจําเป็น 

2. ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องฟันผุในกลุ่ม

เส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ 

3. ร่วมกับโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก เช่น กิจกรรมแปรงฟัน หรือ

ชมรมเก่ียวข้องกับสุขภาพ 

4. พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือเป็นแกนนํา

ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

5. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสภาพแวดล้อมให้

เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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กลุ่มเป้าหมาย 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในช่องปาก ท่ีหน่วยบริการ 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ในช่องปาก นอกหน่วยบริการ 

5. กลุ่มวัยทํางาน 

(อายุ 25-59 ปี) 

1. ตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง ประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคใน

ช่องปาก และจัดการความเส่ียง 

2. ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องกันฟันผุใน

กลุ่มท่ีเส่ียง 

3. พัฒนาทักษะการแปรงฟันและการดูแล

สุขภาพช่องปาก 

4. คัดกรองรอยโรคเส่ียงมะเร็งและมะเร็ง

ช่องปากในกลุ่มอายุ 40 ปีข้ึนไปท่ีมีความ

เส่ียง และพัฒนาทักษะการตรวจสุขภาพ

ช่องปากด้วยตนเอง 

5. ให้คําแนะนําเร่ืองการลดปัจจัยเส่ียงของ

การเกิดโรคในช่องปาก 

1. ร่วมกับภาคีสุขภาพต้ังชมรมสุขภาพใน

ชุมชนเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิด

โรคมะเร็งช่องปาก 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปากในสถานท่ีทํางาน/โรงงาน เช่น การ

จัดอาหารสร้างเสริมสุขภาพ การจัดให้มีการ

แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และโรงอาหาร

เพ่ือสุขภาพ 

3. สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ร่วมกับการ

ตรวจสุขภาพร่างกายในสถานประกอบการ 

4. ติดตามเย่ียมบ้านในกลุ่มเส่ียง และส่งต่อ

การรักษาตามความจําเป็น 

6. กลุ่มผู้สูงอายุ 

(อายุ 60 ปีข้ึนไป) 

1. ตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง ประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคใน

ช่องปาก ประเมินภาวะน้ําลายแห้ง ปาก

แห้ง การบดเค้ียว การกลืน 

2. พัฒนาทักษะการแปรงฟันและการดูแล

สุขภาพช่องปาก  

3. ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีเพ่ือป้องกันฟันผุ

ตามระดับความเส่ียงของการเกิดโรคฟันผุ 

4. คัดกรองรอยโรคเส่ียงมะเร็งและมะเร็ง

ช่องปากใน และพัฒนาทักษะการตรวจ

สุขภาพช่องปากด้วยตนเอง 

5. ให้คําแนะนําเร่ืองการลดปัจจัยเส่ียงของ

การเกิดโรคในช่องปาก 

 

1. ร่วมกับภาคีสุขภาพจัดกิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ ช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ชมรม

ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมวัดส่งเสริม

สุขภาพ  

2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

บูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระบบ

การดูแลระยะยาว (Long-term care) 

3. ติดตามเย่ียมบ้านในกลุ่มเส่ียง พัฒนา

ทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก การบริหาร

ใบหน้าและช่องปาก และส่งต่อการรักษาตาม

ความจําเป็น 
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กลุ่มเป้าหมาย 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในช่องปาก ท่ีหน่วยบริการ 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ในช่องปาก นอกหน่วยบริการ 

7. กลุ่มผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง  

คลินิกต่าง ๆ ในหน่วยบริการ (คลินิก NCDs) 

1. คัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วย 

2. ส่งต่อการรักษาเม่ือพบว่ามีความจําเป็น 

3. ให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพช่องปาก 

และลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรค 

1. เย่ียมบ้าน ส่งเสริม/พัฒนาทักษะการดูแล

สุขภาพช่องปากแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 

2. ร่วมกับสหวิชาชีพจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือต่อ 

สุขภาพ เช่น ในกรณีผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

 

 การดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับปฐมภูมินั้น มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยกันหลายส่วน 

แต่สาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในด้านสุขภาพช่องปากหลัก ๆ น้ัน จะดําเนินการโดยทันตบุคลากร 

 ทันตบุคลากร หมายถึง บุคคลหรือผู้ที่ทํางานด้านสุขภาพช่องปาก โดยส่วนใหญ่จะหมายถึง ทันตแพทย์

และทันตาภิบาล และในเอกสารฉบับน้ีจะหมายถึง ทันตแพทย์และทันตาภิบาล 

ทันตแพทย์ คือ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม ตามท่ีทันตแพทยสภากําหนด 

ทันตาภิบาล คือ ชื่อเรียกของบุคคลากรทางการแพทย์ท่ีสามารถให้บริการทันตกรรมบางประเภทภายใต้

การดูแลของทันตแพทย์ท่ีระบุไว้ในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2539 โดยทันตาภิบาลเป็นผู้ที ่สําเร็จ

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) (หลักสูตร 2 ปี) ซึ่งใน

ปัจจุบันไม่ได้มีการผลิตบุคลากรในหลักสูตรน้ีแล้ว และได้ปรับหลักสูตรเป็น สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ทันตสาธารณสุข (หลักสูตร 4 ปี) แทนหลักสูตรก่อนหน้า 

ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมินั้น อาจจะมีทั้งทันตแพทย์และทันตาภิบาลทําหน้าที่ร่วมกัน แต่ยังมีหลาย

หน่วยบริการที่อาจจะมีแค่ทันตาภิบาล ส่วนทันตแพทย์นั้นให้บริการอยู่ท่ี CUP (Contracted unit of primary 

care) โดยมีบทบาทหน้าที่และขอบเขตการดําเนินงานในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคในช่องปาก1 ดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 บทบาทหน้าท่ีและขอบเขตของทันตบุคลากรในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

ขอบเขตการจัดบริการ 
บทบาทหน้าท่ี 

ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล 

บร ิการสร ้างเสร ิมส ุขภาพและ

ป้องกันโรคในช่องปาก 

1. กํากับติดตาม ประเมินผล  1.จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคในช่องปากตามท่ี

กําหนด (ดังตารางท่ี 1) 
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ขอบเขตการจัดบริการ 
บทบาทหน้าท่ี 

ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล 

2. ให้คําปรึกษาร่วมกับทีมสห

วิชาชีพท่ีเก่ียวของกับประเด็น 

สุขภาพช่องปาก ร่วมศึกษาวิจัย  

3. พัฒนารูปแบบบริการเพ่ือให้

บูรณาการผสมผสานการสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากและสุขภาพท่ัวไป  

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

5. พัฒนาระบบการคัดกรอง

สุขภาพช่องปาก: 

- การคัดกรองโดยทันตบุคคลากร 

- การคัดกรองโดยบุคลากรอ่ืน ๆ 

เช่น อสม. ครู บุคลากรการแพทย์  

6. พัฒนาระบบการส่งต่อ 

- ระบบการส่งต่อท่ีสูงกว่าใน PCU 

เช่น ส่งไปรับการบริการต่อยัง 

โรงพยาบาลในระดับท่ีสูงกว่า 

- ระบบการส่งต่อสู่ชุมชน 

2. Empowerment บุคคล/ 

ครอบครัว/ชุมชน ให้เกิดการสร้าง 

เสริมสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง  
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2. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพประชากรร่วมกับสหวิชาชีพด้วยการจัดการปัจจัยเส่ียงร่วม (Common risk 

factors) และตัวกําหนดสุขภาพทางสังคม (Social determinants of health) 

แนวคิดท่ีทันตบุคลากรสามารถดําเนินงานร่วมกับวิชาชีพอื่น ๆ ได้นั้น คือ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อ

สุขภาพ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทําให้เกิดโรคเรื ้อรัง กระทบต่อสุขภาพทั่วไปและกระทบต่อสุขภาพช่องปาก 

นอกจากน้ีบุคลากรการแพทย์ต้องเข้าใจถึงตัวกําหนดสุขภาพทางสังคมด้วย (Social determinants of health) 

ปัจจัยเส่ียงร่วม (Common risk factors)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริโภคอาหารที ่มีปริมาณไขมัน เกลือ หรือนํ ้าตาลในปริมาณมาก เป็นปัจจัยเสี ่ยงที ่ทําให้เกิด

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน และโรคฟันผุ นอกจากน้ีการสูบบุหร่ีก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคปริทันต์ 

และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณ

ใบหน้าและช่องปาก ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การดูแลความสะอาด ขาดการออกกําลังกาย การ

จัดการความเครียด ก็เป็นปัจจัยเส่ียงของโรคต่าง ๆ ตามมาได้ 

 ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประชากร โดยมุ่งไปจัดการปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการยิง

ปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะกลุ่มประชากรท่ีมีปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ีมักจะมีปัจจัยเสี่ยงร่วมมากกว่า 1 ปัจจัย เช่น ผู้

ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์มีแนวโน้มท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณน้ําตาล ไขมันสูงจากกับแกล้ม 

ทั้งนี้ เครือข่ายทันตบุคลากร ได้มีแนวทางการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ โดยเกิดเป็นเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน 

รูปที่ 1 Common risk factors 
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เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ แม้ว่าการดําเนินงานในระดับเครือข่ายได้ถูกขยายผลไปในวงกว้างแต่ละ

จังหวัดนั้น เป็นสิ่งที่กระตุ้นสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการผลักดันในระดับนโยบาย เช่น การจัดเก็บภาษี

ตามปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่มสําเร็จรูป นับว่าเป็นการดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพในระดับใหญ่ หรือในลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง (Top-down) แต่ก็ยังจําเป็นต้องเติมเต็มด้วยการสร้างเสริมสุขภาพในลักษณะการ

เปล่ียนแปลงจากล่างสู่บน (Bottom-up) โดยการสร้างสังคมและวิถีชีวิตท่ีเอ้ือต่อสุขภาพโดยกระบวนการเสริมพลัง

ในชุมชน ที่บุคลากรหลากหลายวิชาชีพทํางานร่วมกับภาคประชาคม สร้างพลัง และกระแสสังคม ให้ผู้กําหนด

นโยบายเกิดการสนใจ เป็นแรงผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ถ้าหาก

ชุมชนหรือสังคมมีความเข้มแข็ง ผู้นําและภาคส่วนต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปจนถึง

เกิดการเปล่ียนแปลงได้ 

อย่างไรก็ตาม สังคมเป็นปัจจัยสําคัญที่หล่อหลอมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และยังเป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพ ปัจจุบันนั้น พบว่า สังคมและสภาพแวดล้อมที่ประชาชนใช้ชีวิตอยู่นั้นส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้

ตั้งแต่เกิด เช่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในระดับตํ่า จะพบว่ามีสุขภาพที่ไม่ดี 

แตกต่างจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับท่ีดี จะมีสุขภาพท่ีดีกว่า  

ดังนั้น หากบุคลากรทางการแพทย์เข้าใจว่าสภาพแวดล้อม สังคม เข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีน้ัน

ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ก็อาจจะสามารถดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพได้ดีย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังรูปภาพที่ 2 จาก WHO ที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงระบบบริการสุขภาพ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม และพฤติกรรมเป็นตัวกําหนดสุขภาพ  

รูปที่ 2 the WHO Commission on Social Determinants of Health (CSDH) model 
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ดังนั้น ตัวกําหนดสุขภาพ (Determinants of health) จึงหมายถึงพฤติกรรมและตัวกําหนดสุขภาพทาง

สังคม (Social determinants of health) ซึ่งเป็นสาเหตุของสาเหตุของสุขภาพ (Cause of the cause) ยิ่งไป

กว่าน้ัน ตัวกําหนดสุขภาพทางสังคมน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุหลักนําไปสู่ความเหล่ือมล้ําทางสุขภาพในปัจจุบัน3 

จากท่ีกล่าวมานั้น แนวคิดเรื่องปัจจัยเสี่ยงร่วม (Common risk factors approach) ที่มองถึงปัจจัยเสี่ยง

ของการเกิดโรคในช่องปากและโรคทั่วไป ได้ถูกบูรณาการกับแนวคิดเรื่องตัวกําหนดสุขภาพทางสังคม โดยมุ่งเน้นสู่

การสร้างเสริมสุขภาพ โดยการลดปัจจัยเสี ่ยง เพิ ่มปัจจัยท่ีดีต่อสุขภาพ เพื ่อให้ประชากรมีสุขภาพที่ดี การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการลดความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คํานึงถึงบริบททางสังคม ไม่ได้ปรับเปลี่ยน

สิ่งแวดล้อมของประชาชน เป็นวิธีการที่ผลักภาระสู่ตัวบุคคลให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ามกลางสังคม วัฒนธรรมท่ี

ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องยากท่ีจะประสบผลสําเร็จในการทําให้สุขภาพตัวบุคคลนั้นดีขึ้น4 จากสองแนวคิดน้ีจึง

เกิดงานสร้างเสริมสุขภาพในวิถีการจัดการปัจจัยเส่ียงร่วมและตัวกําหนดสุขภาพทางสังคมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยการใช้มาตรการทางสังคมเป็นการปรับเปลี่ยนสภาวะของสังคม ไม่ได้

ขึ้นอยู่กับกลุ่มทันตบุคลากรเพียงกลุ่มเดียว แต่หมายถึงการทํางานร่วมกันกับหลายภาคส่วน ทั้งภาคส่วนวิชาชีพ 

ภาคประชาคม การเมืองหรือผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพในสังคม การทํางาน

แบบสหวิชาชีพเป็นทีมงานสุขภาพนั้น เป็นการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น5,6 จากปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน ประชากรไทยมีแนวโน้มท่ีจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิม

มากขึ้น และหากมีการดําเนินของโรคจนเข้าสู่ภาวะแทรกซ้อนจะทําให้มีการดูแลรักษาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่ม

โรคเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่มี

ประโยชน์ และรักษาอนามัยท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมที่กล่าวมาน้ันเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วม (Common risk factor) 

ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคในช่องปาก หากสหวิชาชีพร่วมมือกันปรับปรุงพฤติกรรมอย่างหนึ่งจะนําไปสู่การลด

รูปที่ 3 Expanded CRFA approach including social determinants 
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โรคได้หลายโรค รวมทั้งโรคในช่องปากด้วย โดยทําควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางสังคมปรับเปลี่ยนสภาวะสังคม

ไปพร้อม ๆ กันด้วย 

 หากทันตบุคลากรไม่ได้มีความเข้าใจในการใช้มาตรการทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะของสังคม ก็

อาจจะตกหลุมพรางหรือกับดักในการทํางานสร้างเสริมสุขภาพเพียงแค่ในระดับปัจเจกบุคคล เช่น การให้ความรู้ 

หรือทันตสุขศึกษารายเดี่ยว รายกลุ่มหรือกลุ่มเฉพาะ เลือกให้บริการทันตกรรมป้องกันรายบุคคลหรือกลุ่มเฉพาะท่ี

มีความเสี่ยงเท่านั้น จะส่งผลให้การสร้างเสริมสุขภาพไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร จากเหตุผลดังกล่าวนําไปสู่การ

สร ้างเสร ิมส ุขภาพในระดับกลางนํ ้าและต้นนํ ้ามากขึ ้นตามแนวคิดของ McKinlay (1979) Upstream-

Downstream approach7 แต่การทํางานสร้างเสริมสุขภาพระดับกลางนํ้าและต้นนํ้านั้นจําเป็นต้องทํางานกับ

ทีมสหวิชาชีพแบบบูรณาการมากยิ่งขึ ้น และทันตบุคลากรควรใช้วิธีหรือมาตรการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-based) ในการดําเนินงาน8 ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากท่ีเกิดข้ึนตามชนิดของ intervention 

Intervention 
ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ชนิดของ 

intervention 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-based) 

นโยบายการจัดเก็บภาษีนํ้าตาลในเครื่องดื่มสําเร็จรูป ทุกกลุ่มวัย ต้นนํ้า มหีลักฐานการวิจัย

สนับสนุน9 

นโยบายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในพื้นที่

เป้าหมาย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 

เด็กปฐมวัย เด็กวัย

เรียน 

ต้นนํ้า มีหลักฐานการวิจัย

สนับสนุน10 

สร้างกลุ่มให้คําปรึกษาและสนับสนุนกันและกันทั้งใน

กลุ่มประชากรเป้าหมาย และกลุ่มบุคลากรด้วยกัน 

เด็กปฐมวัย เด็กวัย

เรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ 

และผู้สูงอาย ุ

กลางนํ้า มีหลักฐานการวิจัย

สนับสนุน11 

Oral health training สําหรับบุคลากรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่

ทันตบุคลากร เช่น บุคลากรทางการแพทย์ คุณครู หรือ

คนอื่น ๆ 

เด็กปฐมวัย เด็กวัย

เรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ 

และผู้สูงอาย ุ

กลางนํ้า มีผลทางการวิจัย

สนับสนุน12 

บูรณาการการสร้างเสริมด้านสุขภาพช่องปากสู่

กลุ่มเป้าหมาย โดยการดูแลเยี่ยมบ้านกับบุคลากร

การแพทย์หรือนักสังคมสงเคราะห ์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

(กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม

ด้อยโอกาส) 

ปลายนํ้า มีหลักฐานการวิจัย

สนับสนุน13 

การจัดหาแปรงสีฟันและยาสีฟนัให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

และแนะนําวิธีการแปรงฟันในโรงเรียน 

เด็กปฐมวัย เด็กวัย

เรียน 

ปลายนํ้า มีหลักฐานการวิจัย

สนับสนุน14 
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แนวทางการพัฒนาการทํางานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน ๆ ในการดําเนินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ 

- พัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีไม่ใช่ด้านสุขภาพช่องปาก (Non-dental professionals) 

ให้เข้าใจเร่ืองสุขภาพช่องปาก และสามารถทํางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากได้ 

o การตรวจสุขภาพช่องปากเบ้ืองต้น สามารถดูโรคในช่องปากพ้ืนฐานได้ เช่น โรคฟันผุ 
o ประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคในช่องปาก เช่น ความเส่ียงโรคฟันผุ ความเส่ียงของการเกิด
มะเร็งในช่องปาก เป็นต้น 

o ให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีจําเป็นได้ เช่น การแปรงฟันท่ีถูกต้อง ส่งต่อ Key 

message ท่ีจําเป็น ให้คําแนะนําเร่ืองโภชนาการ การเข้ารับบริการทันตกรรม 

o ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะท่ีบางชนิดได้ในประชากรกลุ่มเส่ียงท่ีจําเป็น 
o จัดทําแผนการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยในกระบวนการเย่ียมบ้านได้ รวมท้ังบูรณาการเร่ือง
สุขภาพช่องปากในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะยาว (Long-term care)  

o พัฒนาทักษะการบริหารใบหน้า ช่องปากและขากรรไกร ให้แก่ผู้สูงอายุ 
- สร้างเครือข่ายการทํางานสร้างเสริมในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ให้มีสหวิชาชีพทํางานร่วมกัน ดึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องนอกจากบุคลากรทางการแพทย์มาเป็นภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาคม ภาค

การเมือง และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ เช่น การทํางานบูรณาการในโรงเรียน ในชมรมผู้สูงอายุ ในวัด ใน

สถานประกอบการ เป็นต้น 
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3. สมรรถนะหลักด/านการสร/างเสริมสุขภาพ (Core competency) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข0องกับสมรรถนะพ้ืนฐานท่ีจำเป=นสำหรับงานสร0างเสริมสุขภาพรBวมกับ

บทเร ียนการดำเนินงานสร0างเสร ิมสุขภาพในวิชาชีพทันตแพทยHน ั ้น พอจะสรุปสมรรถนะหลัก (Core 

competency) สำหรับการดำเนินงานสร0างเสริมสุขภาพท่ีทุกวิชาชีพควรจะมีได0 ดังน้ี 

 3.1 สมรรถนะด0านการสร0างเสริมสุขภาพพ้ืนฐานท่ีจำเป=น 

1) แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion concepts) 

• Determinants of health: เข้าใจเร่ืองตัวกําหนดสุขภาพ โดยเฉพาะสังคมและส่ิงแวดล้อม 

• Evidence-based: สามารถเลือกใช้วิธีการท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ 

• Holistic: สามารถเลือกวิธีการสร้างเสริมมุ่งเน้นปัจจัยเส่ียงร่วมท้ังสุขภาพร่างกายและช่องปากแบบองค์รวม 

2) การเป็นพ่ีเล้ียงและให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ (Coaching and Health professional counseling) 

• Coaching: สามารถเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่บุคลากรอ่ืน ๆ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

• Counseling: สามารถให้คําปรึกษาทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน และบุคลากรอ่ืน ๆ  

3) การทํางานร่วมกับเครือข่าย (Working with partnerships) 

• Intersectoral: สามารถร่วมทํางานกับภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท้ังภาคีด้านสุขภาพ การเมือง และสังคม 

• Participatory: สามารถทํางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 

4) การใช้กลยุทธ์ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ (Strategic action) 

• Empowerment: สามารถใช้วิธีการเสริมพลัง สนับสนุนชุมชนและบุคคลให้ควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ 

• Multi-strategy: สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพท่ีหลากหลายเพ่ือจัดการกับปัญหา 

o Advocate Enable and Mediate: สามารถผลักดันนโยบาย สนับสนุน ไกล่เกล่ียโดยเป็นตัวกลาง 

o Facilitate and Educate: สามารถเอ้ืออํานวยชุมชน สอนและพัฒนาทักษะของประชาชนในชุมชน 

5) การวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินชุมชน (Community analysis and evaluation) 

• Situation analysis: สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชน และนําข้อมูลมาวางแผน 

• Community evaluation: สามารถประมินศักยภาพชุมชนและค้นหาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

6) การจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (Management of health promotion program) 

• Sustainable: สามารถเลือกวิธีการท่ีทําให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพท่ีย่ังยืนท้ังตัวบุคคลและชุมชน 

• Equity: สามารถเลือกวิธีการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมทางด้านสุขภาพ 

• Evaluation: สามารถเลือกใช้วิธีการประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

• Management: สามารถจัดการและบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การหาแหล่งทุนและบริหารทรัพยากร 
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3.2 การทบทวนรายละเอียดของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีเก่ียวข0องกับการสร0างเสริมสุขภาพ

และการดำเนินงานทันตกรรมในระบบปฐมภูมิ 

  ป`จจุบันประเทศไทยมีการปฏิรูประบบการแพทยHปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 

2562 ที่มุBงเน0นการดูแลสุขภาพในลักษณะการดูแลสุขภาพองคHรวม ตั้งแตBแรก ตBอเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุม

ทั้งการสBงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปhองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟklนฟู

สุขภาพ รวมไปถึงเป=นศูนยHกลางในการเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทยHและสาธารณสุข

ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  นำมาสูBความกังวลในเรื่องความพร0อมทางด0านศักยภาพของทันตแพทยHในการทำงานใน

หนBวยบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะในด0านการทำงานสBงเสริมสุขภาพและการทำงานรBวมกับชุมชน  

  จากการการทบทวน มคอ.115 และ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน และคูBมือการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป=นผู0ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับ พ.ศ. 

2557 และ พ.ศ. 2563 พบวBา ทุกสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข0องกับการสBงเสริมสุขภาพ 

แตBมีความแตกตBางในด0านรายละเอียดของเนื้อหา ความครอบคลุม และประสบการณHปฏิบัติงานจริงในพื้นท่ี 

สามารถสรุปเป=นหัวข0อ ดังน้ี 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตโดยสBวนมาก จะมีวิชาเชิงสังคมวิทยาที่จะชBวยพัฒนาพื้นฐานทางด0าน

แนวคิดและปรัชญาของงานทันตกรรมชุมชน นำมาสูBความเข0าใจการทำงานสBงเสริมสุขภาพ ซึ่งมีความ

แตกตBางจากทันตกรรมคลินิก เชBน วิชาทันตกรรมสังคมเพื่อการเรียนรู0ชุมชน ของคณะทันตแพทยศาสตรH 

จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย วิชาสังคมวิทยาทันตแพทยH ของคณะทันตแพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิชาสังคมวิทยาการแพทยHและระบาดวิทยาสังคม ของคณะทันตแพทยศาสตรH มหาวิยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ เป=นต0น  

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของทุกสถาบันมีการเรียนการสอนในหัวข0อเกี่ยวกับการสร0างเสริม

สุขภาพ การปhองกันโรค และระบาดวิทยา โดยเป=นหัวข0อที่ต0องรู 0 (Must know) ในการสอบเพื่อข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป=นผู0ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (National License)  

3. ในด0านการทำงานรBวมกับสหวิชาชีพ มีความแตกตBางกันในแตBละสถาบัน โดยสBวนมากจะมีการเรียนและ

ฝ�กปฏิบัติการทำงานรBวมกับวิชาชีพอื่น เพื่อให0สามารถทำงานเชิงคลินิกในโรงพยาบาลได0 (Hospital 

dentistry) สBวนในด0านการทำงานสBงเสริมสุขภาพรBวมกับสหวิชาชีพเป=นสBวนหนึ่งของการเรียนการสอน 

แตBในด0านปฏิบัติจริงอาจยังไมBเพียงพอ  

4. รายวิชาด0านเวชศาสตรHครอบครัว (Family medicine) หรือทันตกรรมครอบครัว (Family dentistry) มี

ปรากฏในบางสถาบัน เชBน คณะทันตแพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแกBน และคณะทันตแพทยศาสตรH 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ แตBโดยภาพรวมมีการบรรจุรายวิชาทันตกรรมสูงอายุอยูBในหลักสูตร โดยมี

เน้ือหาท่ีครอบคลุมหลักการทางด0านเวชศาสตรHครอบครัวบางสBวน 
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  นอกจากน้ี ในเอกสารเรื่อง “เกณฑHมาตรฐานผู0ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา”  ลงวันท่ี 

10 มกราคม 2562 ได0ระบุสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทยHระดับปริญญาบัณฑิต (Undergraduate Dental 

Competencies)16 เพื ่อเป=นแนวทางในการประเมินความรู 0ความสามารถ สำหรับผู 0สำเร็จการศึกษาทันต

แพทยศาสตรบัณฑิตที่ประสงคHจะขึ้นทะเบียนเป=นผู0ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และใช0เป=นกรอบในการสอบความรู0

เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยมีการระบุหนึ่งในสมรรถนะ คือ เป=นผู0นำและ/หรือมีสBวนรBวม

ในทีมทันตสุขภาพ หรือทีมสหสาขาวิชาชีพทางด0านสุขภาพ หรือทีมดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (primary care 

team) ในการดูแลผู0ป�วย ซ่ึงมีจุดเน0นสำคัญ ได0แกB  

1. ทักษะผู0นำและ/หรือมีสBวนรBวมในทีมทันตสุขภาพ หรือทีมสหสาขาวิชาชีพทางด0านสุขภาพ  

ในการดูแล รักษา ครอบครัว ชุมชน สังคม  

2. สามารถสนับสนุนและมีสBวนรBวมในการพัฒนาวิชาชีพและองคHกรวิชาชีพ 

  โดยสรุป ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมีการบรรจุรายวิชาสร0างเสริมสุขภาพในทุกสถาบัน และมี

การระบุสมรรถนะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในวิชาชีพทันตแพทยHระดับปริญญาบัณฑิตในเอกสารเรื่อง 

“เกณฑHมาตรฐานผู0ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา” แตBอาจมีความแตกตBางกันในด0านประสบการณH

เชิงปฏิบัติ ขึ้นกับการจัดหลักสูตรของแตBละสถาบัน และประเด็นการให0การรักษาผู0ป�วยนั้นเพียงพอตBอการทำงาน

ในหนBวยบริการปฐมภูมิ เพียงแตBอาจจะต0องเพิ่มความรู0ในประเด็นโรคเร้ือรัง ภาวะแทรกซ0อนของผู0ป�วย และการ

ออกแบบการจัดบริการสำหรับกลุ Bมเปราะบางเพิ ่มเติม รวมทั้งสมรรถนะด0านการจัดการ การบริหารระบบ 

ทันตสาธารณสุข 
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4. สมรรถนะของทันตแพทยJในการดำเนินการจัดบริการสุขภาพหนOวยบริการปฐมภูมิ1 

4.1 สมรรถนะด0านการให0บริการทันตกรรมในหนBวยบริการ (Oral health service delivery) 

1) มีความรู0เพียงพอสำหรับการตรวจและวินิจฉัยโรคภายในชBองปาก รวมไปถึงการประเมินศักยภาพ

ในการให0การรักษา เพ่ือให0คำแนะนำการดูแลสุขภาพชBองปากแกBผู0ป�วยตามกลุBมวัยและกลุBมพิเศษ 

วางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับผู0ป�วยแตBละบุคคล จัดการในเบื้องต0นกBอนดำเนินการสBงตBอ และ

คงสภาพสภาวะชBองปาก (Maintenance phase) 

2) ให0การดูแลสุขภาพชBองปากแบบองคHรวม ผสมผสาน ครบวงจร อยBางตBอเนื่อง โดยมุBงเน0นการมี

สBวนรBวมของผู0รับบริการ ครอบครัว และชุมชน 

3) มีความรู0เรื่องโรคเรื้อรังและโรคทางระบบในระดับเพียงพอที่จะสามารถประเมินศักยภาพในการ

รักษา และการปhองกันภาวะแทรกซ0อนระหวBางการรักษา (Dental management in medically 

compromised patient)  

4) ทักษะการสื ่อสาร/ทำงานกับสหวิชาชีพ (Interprofessional collaboration) เพื ่อประเมิน

สภาวะโรคทางระบบของผู0ป�วยและการดูแลผู0ป�วยแบบองคHรวม (holistic care) 

5) สามารถออกแบบการดูแลสุขภาพชBองปากในแตBละกลุBมวัยและในกลุBมพิเศษ (design oral care 

plan) 

6) เข0าใจถึงสิทธิการรักษาและระบบการสBงตBอ เพ่ือเป=นข0อมูลในการนำเสนอแผนการรักษาแกBผู0ป�วย 

4.2 สมรรถนะด0านการจัดการข0อมูล (Data and information management) 

1) มีความเข0าใจระบบฐานข0อมูล และสามารถลงบันทึกผลการตรวจ ผลการรักษา ในระบบ

โปรแกรมของหนBวยบริการ 

2) มีความสามารถในการวางแผนการจัดเก็บข0อมูล การจัดการข0อมูล และการวิเคราะหHข0อมูล เพ่ือ

ใช0ในการเฝhาระวัง วางแผนการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.3 สมรรถนะด0านทักษะทางสังคมท่ีใช0เพ่ือการทำงานรBวมกับทันตบุคคลการและทีมสหวิชาชีพ  

1) มีความสามารถในการให0คำปรึกษา สร0างกําลังใจทีมงาน ในการดำเนินกิจกรรม  

2) มีความสามารถในการถBายทอดความรู0  

3) มีความมุBงม่ันในการดำเนินงานให0บรรลุวัตถุประสงคH 

4) มีความสามารถในการทำงานเป=นทีม  

5) มีความสามารถในการฟ̀งและค0นหาป̀ญหา  

6) มีความสามารถในการสังเกตและเช่ือมโยงป̀ญหา 

7) มีความสามารถในการใช0เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน 
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4.4 สมรรถนะของทันตแพทยHครอบครัว (รBาง)17 

1) การดูแลสุขภาพชBองปากโดยมุBงเน0นผู0ป�วยเป=นศูนยHกลาง (Patient-centered care) และดูแล

แ บ บ อ ง ค H ร ว ม  ( Holistic approach)  แ ล ะ แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น /ค ร อ บ ค ล ุ ม /พ ร 0 อ ม มู ล 

(Comprehensive care) 

2) การดูแลสุขภาพโดยมุBงเน0นครอบครัว (Family orientation) 

3) การดูแลสุขภาพโดยมุBงเน0นชุมชน (Community orientation) 

4) การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary care management) 

5) การดูแลสุขภาพผู0ป�วยท่ีมีความต0องการพิเศษ (Special care dentistry) 

6) ศึกษาและพัฒนางานวิจัยด0านทันตกรรมครอบครัว (Research) 
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5. ตัวอย่างหลักสูตรท่ีสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพทันตบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ 

5.1 หลักสูตรสําหรับทันตแพทย์ 

1) หลักสูตรอบรมระยะส้ัน 4 เดือน ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ ร่วมกับ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีเน้ือหาการเรียนรู้โดยสังเขป ดังน้ี 

- การพัฒนาเจตคติ ด้วยจิตปัญญา เพ่ือการทํางานปฐมภูมิ  
- ฝึกปฏิบัติการเย่ียมบ้านผู้ป่วย  
- การดูแลและจัดการทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพ่ึงพิง ผู้พิการและผู้ป่วยพิเศษอ่ืน ๆ 
สําหรับทันตแพทย์ปฐมภูมิ  

- Motivation interviewing for primary care dentist  

- เคร่ืองมือในการทํางานกับชุมชน สําหรับทันตแพทย์ปฐมภูมิ  
- Social determinants of health and primary dental care  

- การวางแผนและการประเมินผล แผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก สําหรับ 
ทันตแพทย์ปฐมภูมิ  

- Coaching and mentoring for primary and family dental care  

- ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในพ้ืนท่ี  
2) หลักสูตรอบรมระยะส้ัน 4 เดือน ทันตกรรมครอบครัวและชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเน้ือหาการเรียนรู้โดยสังเขป ดังน้ี 

- ทันตแพทย์กับระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ และแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานระดับปฐมภูมิ  
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการทํางานในชุมชน ร่วมกับสหวิชาชีพ องค์กรต่างๆในระดับพชอ. 

(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ) และ อสม.  

- กิจกรรมเย่ียมบ้าน เพ่ือเรียนรู้การทํางานระบบสุขภาพปฐมภูมิและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
- เคร่ืองมือศึกษาชุมชน เพ่ือเรียนรู้การทํางานะบบสุขภาพปฐมภูมิและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานระบบสุขภาพปฐมภูมิและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
- การจัดระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ร่วมกับสห
วิชาชีพ และอสม. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติการ)  

- Primary we care  
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3) โครงการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบงานทันตกรรมปฐมภูมิในระดับอําเภอและระดับจังหวัด 
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของทีมทันตบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2564  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเน้ือหาการเรียนรู้โดยสังเขป ดังน้ี 

- ความหมายของระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
- หลักเวชศาสตร์ครอบครัวกับการทํางานปฐมภูมิ 
- พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิและนโยบายท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงสาธารณสุข 
- ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพช่องปากในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
- การเชื่อมประเด็นสุขภาพช่องปากเข้าสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้กรอบแนวคิดในการทํางาน “กลุ่ม
เปราะบาง การเข้าถึงบริการสุขภาพ คุณภาพชีวิต” 

- การบริหารโครงการทันตสาธารณสุขในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้กรอบ Six Building Blocks of A 

Health System 

- กรอบแนวคิดในการออกแบบโครงการและการนําเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.2 หลักสูตรสําหรับทันตาภิบาล 

1) หลักสูตรการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (เฉพาะทาง 4 เดือน) สถาบันพระบรม-

ราชชนก ร่วมกับ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีเน้ือหาการเรียนรู้โดยสังเขป ดังน้ี 

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว  

1) หลักการและแนวคิดโดยท่ัวไปของระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว  
2) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
3) หลักการดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic care)  

4) หลักการดูแลสุขภาพครอบครัว  
5) หลักการทํางานกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค

ในระดับชุมชน  

6) บทบาทของทันตาภิบาลในฐานะสมาชิกของคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ความรู้และทักษะเก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีมีความ

ต้องการพิเศษประเภทต่างๆ  

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 non-technical skill สําหรับบทบาทนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
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- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สัมมนาบทบาทหน้าท่ีและการทํางานเป็นทีมระหว่างทันตแพทย์และ 

ทันตาภิบาล  

- หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สัมมนาประเมิผลหลักสูตรละพัฒนาหลักสูตรท่ีพึงประสงค์  

2) หลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สําหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
(ทันตาภิบาล) (หลักสูตร 4 เดือน) - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี มีเน้ือหาการเรียนรู้ 

โดยสังเขป ดังน้ี 

1) หลักการ/แนวคิด และนโยบายทันตกรรม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  

2) บทบาทของทันตาภิบาลในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
3) การดูแลแบบองค์รวม การดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และระบบครอบครัวและการดูแลตาม
วงจรชีวิตครอบครัวลักษณะต่างๆ  

4) ถอดบทเรียนบทบาทของทันตาภิบาลในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  
5) ระบบสุขภาพปฐมภูมิและการทํางานระดับชุมชน  
6) ถอดบทเรียนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการทํางานระดับชุมชน  
7) ศึกษาชุมชน  
8) การประเมินความเส่ียง การตรวจคัดกรองง การวินิจฉัย และการประสานงาน ปรึกษาส่งต่อการ
ทํางานกับคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพช่อง

ปากของประชากรท่ีมีความต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆ  

9) ฝึกปฏิบัติ การออกแบบแผนดูแลสุขภาพช่องปากประจําวันเฉพาะบุคคล จากกรณีศึกษาตาม
แนวทางโปรแกรม 3C หรือ nursing note  

10) ถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มต่างๆ การเย่ียมบ้าน & LTC ช่องปากผู้สูงอายุ  

การมีโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพให้แก่ทันตบุคลากรนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็น

และสําคัญมากในการทํางานในหน่วยบริการที่มีการปฏิรูปไปสู่การให้บริการแบบปฐมภูมิ (Primary care) เพราะ

เป็นการสร้างเจตคติและสร้างความเข้าใจในการทํางานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี มีเพียงบุคลากรบางส่วน

เท่านั ้นที ่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ เพราะมีข้อจํากัดทั ้งจํานวนหน่วยฝึกฝน (Training sites) 

งบประมาณในการสนับสนุนหลักสูตร (Financial support) ข้อจํากัดของการเข้าร่วมอบรมที่ต้องเป็นบุคลากรท่ี

ทํางานในกระทรวงสาธารณสุขจึงจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ทําให้จํานวนผู้เข้าฝึกอบรมมีจํานวนไม่มาก

และไม่ได้กระจายไปสู่หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ ที่อาจจะ



 20 

สามารถจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิได้ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยบริการในการสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

อย่างไรก็ตามบุคลากรต้องได้รับการสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไม่เพียงแค่พัฒนาศักยภาพ

หรือสมรรถนะเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังต้องได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ กําลังคน การเสริมแรง การแนะนํา  

การให้กําลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน เส้นทางอาชีพท่ีชัดเจน การสอนงานหรือระบบพ่ีเล้ียงร่วมด้วย 

ข้อเสนอการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบสหวิชาชีพ 

1. ควรมีการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะให้กับทันตแพทย์ที่ได้รับหน้าที่ดูแลระบบสุขภาพปฐมภูมิ ใน
รูปแบบที่นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรท่ีรองรับการฝึกได้จํานวนน้อย ต้องขยายหน่วยแหล่งฝึก

แก่ทันตแพทย์และทันตาภิบาลที่ต้องทํางานในหน่วยบริการปฐมภูมิ อาจจะเป็นในรูปแบบเขตสุขภาพ 

หรือ Node หรือให้ฝึกการเรียนรู้จากพ้ืนท่ีระบบพ่ีเล้ียง (Coaching) 

2. ควรมีการฝึกการทํางานแบบสหวิชาชีพในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือมีพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติการร่วมกัน
ในช่วงที ่มีการเรียนการสอนทั ้งในระดับปริญญาตรี และหลังปริญญา โดยสร้างเครือข่ายของ

สถาบันการศึกษา และมีพี่เลี้ยงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการ

ทํางานและการเรียนรู้ได้ เป็นการปลูกฝังเจตคติต้ังแต่สมัยเรียน 
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บทสรุป  

1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีเป็นรูปธรรม 

1) การดูแลและให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่หน่วยบริการปฐมภูมิและ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น การตรวจสุขภาพช่องปากท่ีคลินิกต่าง ๆ (ANC/WBC/NCDs) 

พัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก ประเมินความเส่ียงของการเกิดโรค ให้บริการทันตกรรมป้องกัน 

2) การดูแลและให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากนอกหน่วยบริการปฐมภูมิ 

• การดูแลและสร้างเสร ิมสุขภาพช่องปากที ่บ ้าน เช ่น การเยี ่ยมบ้าน โดยบูรณาการ 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเข้าสู่การเย่ียมบ้าน เช่น การประเมินสภาพช่องปาก การพัฒนา

ทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก การส่งต่อผู้ป่วยท่ีจําเป็นต้องได้รับการรักษา 

• การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน เช่น ร่วมมือกับชุมชน ภาคประชาคม 

การเมืองปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพช่องปากท่ีดี (ในโรงเรียน ชุมชน ท่ีทํางาน) 

2. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพประชากรร่วมกับสหวิชาชีพอ่ืน ๆ 

1)     การใช้แนวคิดปัจจัยเสี่ยงร่วม (Common risk factors) และตัวกําหนดสุขภาพทางสังคม (Social 

determinants of health) ทํางานร่วมกับวิชาชีพอ่ืนมุ่งลดปัจจัยเส่ียงท่ีก่อให้เกิดโรคทางร่างกาย และ

โรคในช่องปาก เช่น ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ลดการรับประทานอาหารหวาน ร่วมกับการปรับเปลี่ยน

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม กระแสสังคมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นการดําเนินงาน

สร้างเสริมสุขภาพท่ีต้นน้ํา (Upstream) และกลางน้ํา (Midstream) มากข้ึน 

2) การดําเนินงานในลักษณะเครือข่าย (Working with partnerships) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย

สาธารณะ เช่น นโยบายจัดเก็บภาษีตามปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่มสําเร็จรูป จากส่วนหนึ่งของการ

ดําเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน นโยบายชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองรอยโรคเส่ียงมะเร็งและ

มะเร็งช่องปาก จากส่วนหน่ึงของการดําเนินงานเครือข่ายทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ  

3) พัฒนาศ ักยภาพให ้แก ่บ ุคลากรทางการแพทย ์ท ี ่ ไม ่ ใช ่ด ้านส ุขภาพช ่องปาก (non-dental 

professionals) เพื่อให้บุคลากรอื่นเข้าใจเรื่องสุขภาพช่องปาก และสามารถทํางานสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปากได้ เช่น การตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น การประเมินความเส่ียงของการเกิดโรค การคัด

กรองรอยโรคเสี ่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากเบ้ืองต้น การให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพช่องปาก

เบื ้องต้น การบูรณาการเรื ่องการดูแลสุขภาพช่องปากสู ่ LTC การบริหารใบหน้า ช่องปาก และ

ขากรรไกร เป็นต้น 
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3. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพพ้ืนฐานท่ีสหวิชาชีพควรมี 

1) แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion concepts) 

2) การสอนงานและการให้คําปรึกษา (Coaching and Health professional counseling) 

3) การทํางานร่วมกับเครือข่าย (Working with partnerships) 

4) การใช้กลยุทธ์ดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ (Strategic action) 

5) การวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินชุมชน (Community analysis and evaluation) 

6) การจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (Management of health promotion program) 

4. สมรรถนะและศักยภาพของทันตบุคลากรในการดำเนินการจัดบริการสุขภาพหนOวยบริการปฐมภูมิ 

 1) ทันตแพทย์ 

o ทักษะผู0นำและ/หรือมีสBวนรBวมในทีมทันตสุขภาพ หรือทีมสหสาขาวิชาชีพทางด0านสุขภาพ  

ในการดูแล รักษา ครอบครัว ชุมชน สังคม  

o การสนับสนุนและมีสBวนรBวมในการพัฒนาวิชาชีพและองคHกรวิชาชีพ 

o การให0บริการทันตกรรมในหนBวยบริการ (Oral health service delivery) 

o การจัดการข0อมูล (Data and information management) 

o ทักษะทางสังคมท่ีใช0เพ่ือการทำงานรBวมกับทันตบุคคลการและทีมสหวิชาชีพ  

o สมรรถนะของทันตแพทยHครอบครัว 

2) ทันตาภิบาล 

o การให0บริการทันตกรรมพ้ืนฐานตามท่ีกำหนดในหนBวยบริการ (Basic oral health care) 

o การจัดการข0อมูล (Data and information management) 

o ทักษะทางสังคมท่ีใช0เพ่ือการทำงานรBวมกับทันตบุคคลการและทีมสหวิชาชีพ  

5. หลักสูตรท่ีสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพสำหรับทันตบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 1) มีหลักสูตรสนับสนุนท้ังสำหรับทันตแพทยHและทันตาภิบาล 

 2) ยังมีข0อจำกัดของการพัฒนาศักยภาพ เชBน จำนวนบุคลากรท่ีได0พัฒนา สังกัดท่ีสามารถเข0ารBวม  

3) ควรมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรรถนะในขณะท่ีบุคลากรกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 4) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการฝึกปฏิบัติแบบสหวิชาชีพมากข้ึนด้วยการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
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วิชาชีพกายภาพบ าบัดในงานสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิ   

บทสรุปผูบ้ริหาร 

งานกายภาพบ าบัดในระบบสุขภาพปฐมภูมิมีพฒันาการมาตลอดสองทศวรรษ ปัจจุบันนกักายภาพบ าบัด

ในระบบบริการปฐมภูมกิ าลังคนและขยายงานในบทบาทต่าง ๆ มากขึ้นตามความต้องการด้านสุขภาพของสังคม 

อย่างไรก็ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูจ่ริงส่วนใหญ่เป็นการบ าบัดรักษาในคลินิกและงานฟื้นฟสูภาพในงานเยี่ยม

บ้านส่วนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดบับุคคลและชุมชน มกัเป็นงานที่นักกายภาพบ าบัดการรเิริม่เพิม่เติมจาก

ภาระงานหลักในลักษณะโครงการเสริมจากงานประจ า และไม่ค่อยได้รับการสง่เสริมในเชิงนโยบาย เนื่องจาก

ก าลังคนที่ไมเ่พียงพอ มีภาระงานด้านอื่นมาก ไม่มีตัวช้ีวัดด้านงานสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคที่นัก

กายภาพบ าบัดต้องรับผิดชอบทั้งในระดับหน่วยงานและระดบัประเทศ  

นักกายภาพบ าบัดส่วนใหญม่ีความรู้และทักษะคลินิก เพื่อการท างานด้านสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้นใน

แง่ของการเป็นผู้ใหบ้รกิารเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนได้ดี แต่อาจยังขาดความรู้และทักษะในการท างานกับชุมชน

และการจัดการเครอืข่าย นอกจากนั้นการรับรู้บทบาทงานสร้างเสรมิสุขภาพของนกักายภาพบ าบัดอาจยงัไม่

ชัดเจนทั้งในกลุ่มสหวิชาชีพและประชาชน หน่วยงานไม่มีนโยบายด้านนี ้ท าให้ผูป้ฏิบัติอาจยงัไม่เห็นโอกาสหรือมี

แรงจงูใจในการรเิริม่งาน รวมทัง้นักกายภาพบ าบัดบางส่วนยังอาจขาดมุมมองด้านสุขภาวะ ทักษะการมองปัญหา

องค์รวมและการคิดเชิงระบบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยก าหนดสุขภาพ ความเช่ือมโยงปัญหา

สุขภาพในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม ทักษะการสื่อสาร การจัดการ และการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการสร้าง

เครือข่าย นอกจากนั้นองค์กรวิชาชีพกายภาพบ าบัดยังไมม่ีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติของนกั

กายภาพบ าบัดทีท่ างานในคลินิกกายภาพบ าบัดภาคเอกชน และนักกายภาพบ าบัดอสิระ ซึง่เป็นกลุ่มทีม่ีแนวโน้ม

ขยายตัวในด้านจ านวนและศักยภาพการท างานในระบบสุขภาพปฐมภูมิได้มากขึ้น  

องค์กรวิชาชีพกายภาพบ าบัดของประเทศไทยมีการจัดการศึกษา/อบรมเพื่อให้ความรู้และสร้างทักษะ

ของนักกายภาพบ าบัดในงานปฐมภูมิและงานสร้างเสริมสุขภาพมาตลอด เพือ่เพิม่ทักษะของการท างานในชุมชน

จากเนื้อหา ประสบการณ์ และทักษะที่เคยได้เรียนในหลักสตูรปรญิญาตรี ปัจจุบันมีหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา

นักกายภาพบ าบัดทีส่ามารถท างานด้านสร้างเสรมิสุขภาพ และหลักสูตรนกักายภาพบ าบัดชุมชนโดยเฉพาะอยู่
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หลายหลักสูตร และยังมีการก าหนดสมรรถนะนักกายภาพบ าบัดที่สามารถท างานในระบบบริการปฐมภูมิและงาน

ด้านสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ข้อเสนอในการพฒันางานกายภาพบ าบัดในระบบบรกิารปฐมภูมิและบทบาทการสร้างเสรมิสุขภาพ ของ

วิชาชีพกายภาพบ าบัด ได้แก่  

1. การปรับกระบวนทัศน์ของการใหบ้ริการของนกักายภาพบ าบัดและบุคลากรทางการแพทย์ทุก

วิชาชีพ ให้เน้นบริการที่สนบัสนุนประชาชนให้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ มากกว่ารับการรักษาหรือฟื้นฟรู่างกายเมื่อเป็นโรคแล้ว และสร้างทัศนคติของประชาชน

และสงัคมในการรับบรกิารเพื่อการปรึกษาในการดูแลสุขภาพ   

2. การมีนโยบายและยทุธศาสตร์การจัดบรกิารสร้างเสรมิสุขภาพที่ใช้สหวิชาชีพตามบทบาทหลกัและ

บทบาทร่วมทีเ่หมาะสม ส าหรบัวิชาชีพกายภาพบ าบัดต้องสง่เสริมให้เกิดการบริการกายภาพบ าบัด

ที่เน้นการป้องกันและแก้ไขความบกพร่องของการเคลื่อนไหวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจนและมปีระสิทธิภาพมากข้ึน โดยการก าหนดตัวช้ีวัดด้านการเคลื่อนไหวของ

ประชาชน มนีโยบายการตรวจคัดกรองและจัดการป้องกันปญัหาด้านการเคลือ่นไหวโดยนัก

กายภาพบ าบัดแก่คนทุกช่วงวัย  มีระบบการประเมินผลและตัวช้ีวัดที่เหมาะสมส าหรบัภาระงาน

สร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดและบุคลากรทางการแพทย์ทกุวิชาชีพ จัดระบบและการ

ชดเชยค่าบริการการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมและยืดหยุ่นตามบรบิทพื้นที่ รวมทั้งการจัดสรร

งบประมาณด้านวัสดุอปุกรณ์ อาคารสถานที่ ระบบข้อมลูการให้บริการ การพฒันางานวิจัยและนวัต

กรรรม จัดเครือข่ายเช่ือมโยงบรกิารและระบบส่งตอ่ และการเช่ือมโยงกบัภาคีเครือข่ายการท างาน

ทั้งรัฐ เอกชนในเครอืข่ายทุกระดับ 

3. เพิ่มจ านวนนักกายภาพบ าบัดในระบบบริการปฐมภูมิ ให้มสีดัส่วนอย่างน้อย 1: 10,000 ของ

ประชากรหรือตามความเหมาะสมกับภารกจิและภาระงานทกุด้าน เพื่อให้มกี าลงัคนและเวลา

เพียงพอส าหรบังานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มช่องทางและกลไกการมสี่วนร่วมใหบ้ริการ

สร้างเสริมสุขภาพของหน่วยบรกิารเอกชน เช่นคลินิกกายภาพบ าบัดและนักกายภาพบ าบัดอสิระ  
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4. เพิ่มบทบาทการจัดบริการสุขภาพด้านสร้างเสริมสุขภาพโดยหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและภาคประชาสงัคม เพิ่มรูปแบบการจัดบรกิารด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เช่น การใช้กายภาพบ าบัดทางไกล   

5. พัฒนาหลักสูตร/ความเช่ียวชาญ และเครือข่ายนักกายภาพบ าบัดสง่เสรมิสุขภาพ รวมทัง้มีนโยบาย

ให้นักกายภาพบ าบัดในปฐมภูมิตอ้งพฒันาศักยภาพและริเริม่งานด้านน้ี มีเวทีเพื่อน าเสนอ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลงานด้านน้ีโดยเฉพาะ และปรับปรุงเนื้อหา ฝึกทกัษะ และสร้าง

ประสบการณ์และแรงบันดาลใจด้านงานการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรกายภาพบ าบัดระดบั

ปริญญาตร ี
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วิชาชีพกายภาพบ าบัดในงานสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิ   

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.มัณฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์ 

นายกสมาคมกายภาพบ าบัดแหง่ประเทศไทย 

บทน า 

นักกายภาพบ าบัดเป็นบุคลากรสุขภาพสาขาหนึ่งทีม่ีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะ

ประเด็นสุขภาพเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวทีส่่งผลตอ่คุณภาพชีวิตของมนุษย์ บทบาทของนักกายภาพบ าบัดใน

ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีพัฒนาการมาตลอด 60 ปีที่เริ่มมบีริการกายภาพบ าบัดในสงัคมไทยที่

โรงพยาบาลศิริราช มีการปรบัตัวของวิชาชีพอย่างต่อเนือ่งตามสภาพเศรษฐกิจ สงัคม โครงสร้างประชากร 

เทคโนโลยี และระบบบริการสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป  

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พศ. 2547 วิชาชีพกายภาพบ าบัดหมายถึง “วิชาชีพที่กระท า

ต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และบ าบัดความบกพร่องของร่างกายเนื่องจากภาวะโรคหรือการ

เคลื่อนไหวที่ไมป่กต ิการป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสือ่มสภาพ ความพิการของร่างกาย รวมทั้งการ

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัดหรอืการใช้เครื่องมือหรืออปุกรณ์ที่รัฐมนตรี

ประกาศโดยค าแนะน าของคณะกรรมการใหเ้ป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบ าบัด” ดังนั้นงานของนัก

กายภาพบ าบัดตามกฎหมายจงึครอบคลมุการบ าบัดรักษา การป้องกัน การฟื้นฟูสภาพ และการสร้างเสริม

สุขภาพร่างกาย  

ในอดีตนักกายภาพบ าบัดส่วนใหญท่ างานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ใหบ้รกิารระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

ทั้งในภาครัฐและเอกชน จากนั้นมีการขยายงานไปในหน่วยงานประเภทอื่น รวมทัง้มีการเปิดสถานประกอบการ

คลินิกกายภาพบ าบัดเอกชนมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เริม่มีนักกายภาพบ าบัดเข้าท างาน

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จากช่วงเริ่มต้นซึง่มีนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลชุมชนไม่กี่แห่งเมื่อ 20 ปีก่อน  

จนในปี 2565 นี้ สภากายภาพบ าบัดมีข้อมลูว่า ประเทศไทยมีจ านวนนักกายภาพบ าบัดผู้ถือใบประกอบวิชาชีพ

รวม 12,469 คน โดยประมาณร้อยละ 40 (5,225 คน) สังกัดในหน่วยบริการภาครัฐ และในจ านวนน้ีเป็นนัก

กายภาพบ าบัดทีท่ างานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (โรงพยาบาลชุมชน รพสต. ศูนย์สุขภาพชุมชน และศูนย์บริการ

สาธารณสุข กรงุเทพมหานคร) ถึงประมาณร้อยละ 40 (2,150 คน) นอกจากนั้นยังมีนักกายภาพบ าบัดมากกว่า 
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1,000 คน ที่ท างานในคลินิกกายภาพบ าบัดภาคเอกชนและเป็นนักกายภาพบ าบัดอสิระซึ่งมีบทบาทงานในเชิง

ปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจงึอาจคาดประมาณได้ว่า มีนักกายภาพบ าบัดมากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ถือใบประกอบ

วิชาชีพกายภาพบ าบัดทั้งหมดที่ท างานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

รายงานฉบบันี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของวิชาชีพกายภาพบ าบัดในระบบสุขภาพปฐม

ภูมิโดยเฉพาะงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ข้อมูลมาจากทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบั

การพัฒนางานด้านน้ี โดยแบ่งเนื้อหาของรายงานออกเป็นสามส่วนคือ 

I. สถานการณ์การท างานของนักกายภาพบ าบัดในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และบทเรียนการสร้างเสริม

สุขภาพชุมชนในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

II. สมรรถนะพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานของนักกายภาพบ าบัดเพือ่การสร้างเสรมิสุขภาพ 

III. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมิ จากมุมมองของ

วิชาชีพกายภาพบ าบัด 

 

I. สถานการณ์การท างานของนักกายภาพบ าบัดในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และบทเรยีนการสรา้งเสริมสุขภาพ

ชุมชนในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

นักกายภาพบ าบัดในประเทศไทยเริ่มมีการกระจายก าลังคนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานปฐมภูมิมากข้ึน

ในช่วงประมาณสองทศวรรษหลังนีเ้อง หลงัวิกฤติต้มย ากุ้งเมือ่ปี 2541 ที่มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าใหก้าร

ขยายตัวของภาคเอกชนรวมทั้งงานกายภาพบ าบัดชะลอลง ประกอบกบัในช่วงนั้นเริ่มมีนโยบายจ ากัดก าลงัคน

ภาครัฐ ท าให้กรอบอัตราก าลงัในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขลดลงอย่างมาก นักกายภาพบ าบัดจบ

ใหม่ส่วนหนึ่งจึงเลือกเข้าปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชุมชนระดับอ าเภอในอัตราลูกจ้างช่ัวคราว และเริ่มได้รบัการ

บรรจเุข้าเป็นข้าราชการหรือพนกังานของรัฐในระยะต่อมา การส ารวจเมื่อปี 2542 พบว่าโรงพยาบาลชุมชน 48 

แห่งในประเทศไทยมีนักกายภาพบ าบัดจ านวน 51 คน ในระยะนั้นงานกายภาพบ าบัดปฐมภูมิในโรงพยาบาล

ชุมชนถือเป็นงานในบทบาทใหม่ของนักกายภาพบ าบัด ประกอบกบัผูเ้ข้าปฏิบัติงานก็เป็นกลุม่บัณฑิตใหม่ สภา

กายภาพบ าบัดจงึเริ่มมโีครงการอบรมนักกายภาพบ าบัดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และมี

การน าเสนอรูปแบบการท างานของนักกายภาพบ าบัดในหนว่ยบริการปฐมภูมทิี่แตกต่างจากงานในโรงพยาบาล
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ขนาดใหญ่ เช่นการลงเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และผูสู้งอายุ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพของผูป้่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ในชุมชน 

ปี 2543 สุวิทย์ อริยชัยกุล และคณะ รายงานการศึกษาบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของนัก

กายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลชุมชน โดยส่งแบบสอบถามไปยังนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

ไทยซึ่งมีอยู่ 85 คน ได้รับการตอบกลับร้อยละ 91.8 พบว่านักกายภาพบ าบัดที่ตอบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

(ร้อยละ 82.1) อายุ 21-25 ปี (ร้อยละ 87.2) ปฏิบัติงานมาไม่เกิน 2 ปี (1 เดือน-64 เดือน) และเกือบทั้งหมดไม่

เคยท างานที่อื่นมาก่อน (ร้อยละ 92.3)  ส่วนใหญ่เป็นลกูจ้างช่ัวคราวเงินเดือนตามวุฒปิรญิญาตรี (ร้อยละ 89.7)  

งานที่ปฏิบัตสิ่วนใหญเ่ป็นงานบ าบัดรักษา โดยมสีัดส่วนงานบ าบัดรกัษา: งานสง่เสริมป้องกัน : งานฟื้นฟู

สมรรถภาพ : งานบรหิาร : งานวิชาการ เท่ากับร้อยละ 60 : 12 : 13 : 8 : 7 ดูแลผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 14.4±7.21 

คน (5-35 คน) โดยสัดส่วนภาระงานของนกักายภาพบ าบัดไม่แตกต่างกันในโรงพยาบาลชุมชนทุกขนาด (30, 60, 

90 และ 120 เตียง)   

ในปี 2544 น้อมจิตต์ นวลเนตร รายงานการส ารวจปัญหาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของ

บัณฑิตกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มผีู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 29 คน (ร้อยละ 80.6 ของ

กลุ่มเป้าหมาย) พบว่าปัญหาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นคือ การขาดความมั่นคงในต าแหน่งงาน ไม่มีความคล่องตัว

และความพร้อมในการท างาน ขาดขวัญก าลังใจ และความเข้าใจของบุคลากรอื่นและประชาชนเกี่ยวกบังาน

กายภาพบ าบัด รวมทัง้ขาดการรับข้อมูลข่าวสารและความรูใ้หม่ๆในวิชาชีพ โดยนักกายภาพบ าบัดทีส่ ารวจ

รายงานว่า ลักษณะงานทางกายภาพบ าบัดที่ให้ความส าคัญมากที่สุดได้แก่ การรักษา (ร้อยละ 86.2) ส่วนงานที่ให้

ความส าคัญน้อยทีสุ่ดได้แก่ การป้องกัน (ร้อยละ 44.8) และการสง่เสรมิสุขภาพ (รอ้ยละ 31.0) ผู้ตอบ

แบบสอบถามเสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชากายภาพบ าบัดชุมชน ที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับการเข้าหาชุมชน 

การปฏิบัตงิานกับองค์กรในชุมชน การฝึกเป็นวิทยากร การเขียนโครงการ การน าเสนองานตอ่ชุมชน ระบบงานใน

โรงพยาบาลชุมชน กระบวนการคิดในการเผยแพร่งานกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลชุมชน บทบาทนัก

กายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลชุมชน รวมทัง้เสนอใหม้ีการฝกึปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแก่นักศกึษาด้วย 

นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นว่า ควรมีการเพิ่มเนื้อหาบทบาทของนกักายภาพบ าบัดในการสร้างเสรมิ

สุขภาพและปอ้งกันโรค การเป็นนักสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการสร้างเสรมิ/ป้องกันที่

สอดคล้องกบัระดบัชุมชน อีกทั้งเน้นรายวิชาเกี่ยวกบัผูป้่วยทางระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้มากข้ึน ฝกึให้
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นักศึกษารักษาผูป้่วยได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครือ่งมอื การดัดแปลงอปุกรณ์อื่น ๆ แทนเครือ่งมอืกายภาพบ าบัด 

เนื่องจากในโรงพยาบาลชุมชนในช่วงนั้นขาดแคลนทั้งเครื่องมือกายภาพบ าบัดและพื้นที่ของแผนก 

ปี 2559 นงคราญ เติมวุฒิ และน้อมจิตต์ นวลเนตร ส ารวจภาระงานของนักกายภาพบ าบัดที่ท างานใน

หน่วยปฐมภูมหิลายแบบ เช่น หน่วยบริการของโรงพยาบาลประจ าจงัหวัด โรงพยาบาลชุมชน และ รพสต.หรือ

ศูนย์สุขภาพชุมชน พบว่าภาระงานหลกัของนักกายภาพบ าบัด (ประมาณร้อยละ 80) เป็นงานด้านการรักษาและ

งานฟื้นฟูสภาพ และมีงานด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคน้อยกว่าร้อยละ 10 ของภาระงาน โดยนัก

กายภาพบ าบัดมากกว่าร้อยละ 80 ท างานทั้งในหน่วยบรกิารและงานบริการในชุมชน งานชุมชนส่วนใหญ่เป็นการ

บริการกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีภาวะเรือ้รงั ผู้สงูอายุ กลุม่โรคที่ต้องการการฟื้นฟู คนพิการ งานฝึกใช้เครื่องช่วยและ

การปรับสภาพที่อยู่อาศัย   

น้อมจิตต์ นวลเนตร (2552) ไดน้ าเสนอภารกจิของนกักายภาพบ าบัดในงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไว้ว่า

อาจมีตัวอย่างงานดังนี้  

1. การใหบ้ริการแกผู่้สงูอายุ โดยการตรวจประเมินความเสื่อมสภาพของร่างกาย แนะน าการออกก าลงักาย 

เพื่อเสรมิสร้างความแข็งแรงและการทรงตัว การเพิม่สมรรถนะการท างานของหัวใจและปอด การปฏิบัติ

ตัวในชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกบัอายุและสภาพแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงเฉพาะ เช่น การหกล้ม 

การป่วยเป็นโรคเรือ้รงัต่าง ๆ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น 

2. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน นับตั้งแต่การส ารวจ ค้นหา ข้ึนทะเบียน และให้การรกัษา

ฟื้นฟูแก่คนพิการ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากร

สาธารณสุขอื่น ๆ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทัง้ในด้านกาย ใจ สังคม อาชีพ และการศึกษา 

บทบาทการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนพกิารและการด าเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย 

ชุมชนอีกด้วย  

3. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงัต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาการปวด เป็นต้น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และลดความรุนแรงของโรค  

4. การใหบ้ริการอนามัยแม่และเด็ก โดยการแนะน ามารดาที่ก าลังตั้งครรภ์ในการฝึกหายใจและออกก าลงั

กายเพื่อให้การคลอดด้วยวิธีธรรมชาติท าได้ง่ายข้ึน และให้ค าแนะน าการออกก าลงักายแก่มารดาหลัง
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คลอด เพื่อใหส้ภาพร่างกายกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว รวมทั้งการตรวจประเมินพฒันาการเด็กเป็นระยะ 

และแนะน าการฝึกกระตุ้นพฒันาการเด็กแก่มารดาและผู้ดูแลเด็ก 

5. งานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ แนะน าการออกก าลังกายแก่เด็กนกัเรียน ป้องกันแก้ไข

ความบกพร่องของสภาพร่างกาย เสริมสร้างพฒันาการเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันภาวะอ้วนและ

ควบคุมรูปร่าง ปรับท่าทางของร่างกายให้เหมาะสม ปอ้งกันการเกิดความผิดปกติของระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อในอนาคต   

6. การพัฒนาศักยภาพอสม.และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ โดยการอบรมความรู้และวิธีการปฏิบัติที่

เกี่ยวกับการดูแลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด  

7. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนในชุมชน 

เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการดูแลสุขภาพโดยชุมชนกันเอง สร้าง“ชุมชนสุขภาพ” ให้

เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ของตน 

8. การผสมผสานหลักวิชาการทางกายภาพบ าบัดกับศาสตร์ความรู้พื้นบ้าน เพื่อพฒันาให้ภูมิปญัญาท้องถ่ิน

ของไทยมีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน 

บทบาทกายภาพบ าบัดในงานสร้างเสริมสุขภาพ  

World Physiotherapy ซึง่เป็นองค์กรวิชาชีพกายภาพบ าบดัระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางของ

สมาคมกายภาพบ าบัดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ให้ความส าคัญกับบทบาทกายภาพบ าบัดในการสร้างเสริม

สุขภาพและปอ้งกันโรคอย่างมาก โดยแนะน าว่านักกายภาพบ าบัดเหมาะจะท างานด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ 

เนื่องจากจุดเด่นทีส่ามารถใช้ความรู้ ทักษะและความเช่ียวชาญด้านการเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย และ

มุมมองด้านสุขภาวะ มีบทบาทส าคัญในการลดความเสี่ยงและจัดการกบัโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั และลดความเสี่ยงของ

การหกล้มในผูสู้งอายุ ซึง่ World Physiotherapy มีเครอืข่ายนักกายภาพบ าบัดทีท่ างานด้านการสร้างเสริม

สุขภาพ (Network for Health Promotion in Life and Works) ซึง่มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางวิชาการ องค์

ความรู้ และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแลกเปลี่ยนกล

ยุทธ์การท างานด้านสร้างเสรมิสุขภาพในเวบไซตข์องกลุ่ม โดยมีตัวอย่างประเด็นด้านสุขภาพที่เครอืข่าย

แลกเปลี่ยนกัน เช่น  Non-communicable diseases (cardiovascular diseases, obesity, diabetes type 

II, Certain types of cancer, Depression, musculoskeletal diseases), Physical inactivity and 
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sedentary behavior, Sleep problems, Stress management, Workplace hazards and ergonomics 

และ Fall and fear of falling prevention 

นอกจากนั้นสมาคมกายภาพบ าบัดของทุกประเทศทั่วโลก ลว้นแต่ส่งเสริมให้นักกายภาพบ าบัดท างาน

สร้างเสริมสุขภาพ และมเีครือข่ายนักกายภาพบ าบัดทีท่ างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละประเทศ เช่น 

สมาคมกายภาพบ าบัดประเทศสหรฐัอเมริกา (American Physical Therapy Association (APTA)) มีกลุ่ม

ความสนใจพิเศษ Health Promotion and Wellness Special Interest Group ในสมาคมฯ โดยส่งเสริมให้

สมาชิกของกลุ่มแสดงบทบาทในด้าน education, direct intervention, research, advocacy และ 

collaborative consultation ในงานสร้างเสรมิสุขภาพ รวมทั้งเสนอโมเดลการท างาน Health-Focus 

Physical Therapist Practice Model เพื่อส่งเสริมให้นักกายภาพบ าบัดท างานโดยให้ความส าคัญกับสุขภาพ

และสุขภาวะมากกว่าความบกพร่องและความพิการใน Disability Model ทีเ่ป็นแนวคิดกระแสหลักแบบเดมิของ

งานกายภาพบ าบัด นอกจากนั้นในเวบไซต์ของ APTA ยังมแีหลง่ข้อมูลส าหรบังานด้านน้ี โดยให้ข้อมลูและ

เครื่องมือที่นกักายภาพบ าบัดสามารถน าไปใช้ในการท างานด้านสร้างเสริมสุขภาพไว้หลายอย่าง เช่น Annual 

Checkup by Physical Therapist, Guide to Physical Therapist Practice (Section on Prevention), 

Nutrition and Physical Therapy, Patient Screenings เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

จาก Lein Jr DH, Clark D, Graham C, et al. A model to integrate health promotion and wellness 

in physical therapist practice: development and validation. Phys Ther. 2017;97:1169–1181. 
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  เมื่อปี 2563 วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์และคณะ รายงานปัจจัยที่มผีลตอ่การปฏิบัติงานด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลระดับทุตยิภูมิจ านวน 34 คน เป็นตัวแทนจากเขตบรกิาร

สุขภาพ 11 เขต โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่ นักกายภาพบ าบัดเหล่าน้ีมีประสบการณ์ท างาน

สร้างเสริมสุขภาพนานกว่า 3 ปีและมผีลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นที่ยอมรบัในระดับจังหวัด เขต หรือ

ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยน าด้านทัศนคติของนักกายภาพบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก โดยเป็นผลจาก

ประสบการณ์ในช่วงปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบ าบัดมากกว่าจากเนื้อหาและประสบการณ์ในช่วงเรียนปริญญา

ตรี เมื่อถามถึงประสบการณ์ในช่วงเรียนปริญญาตรเีกี่ยวกับเนื้อหา/วิชาสร้างเสริมสุขภาพ พบว่านัก

กายภาพบ าบัดทีท่ างานมานานกว่า 15 ปี ส่วนใหญ่ไมรู่้สกึว่าวิชาสร้างเสรมิสุขภาพน่าสนใจ ไม่เห็นความส าคัญ

เท่ากับวิชาทางคลินิก และยงัมองไม่เห็นภาพของงานสร้างเสริมสุขภาพที่ชัดเจนพอที่น าไปประยุกต์ใช้กับการ

ท างานจริง ส่วนกลุ่มนักกายภาพบ าบัดรุ่นใหม่ที่ท างานน้อยกว่า 15 ปีมีคนที่รู้สึกดเีป็นสัดส่วนสูงกว่าโดย รูส้ึกว่า

วิชาน้ีสนุกและมีความส าคัญ แต่เมื่อท างานจริงก็ยงัรูส้ึกไมม่ัน่ใจนักทีจ่ะท างานด้านส่งเสริมสุขภาพ   

นักกายภาพบ าบัดทีท่ างานมากกว่า 15 ปี  ส่วนใหญ่ริเริ่มท างานสร้างเสรมิสุขภาพจากความสนใจ

ส่วนตัวร่วมกับการขาดแคลนทรัพยากรในการท างานด้านคลินิก ส่วนกลุ่มทีท่ างานน้อยกว่า 15 ปี ส่วนใหญรู่้สกึ

ว่างานสร้างเสริมสุขภาพเป็นบทบาทเสริม เพราะมีภาระงานทางคลินิกมากกว่า และนโยบายของผู้บริหารที่ให้

ความส าคัญกับงานฟื้นฟสูภาพจึงจ าเป็นต้องให้เวลามากกว่า ด้านทัศนคติต่องานสร้างเสริมสุขภาพในปัจจุบัน

หลงัจากมีประสบการณ์ในการท างานพบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวก แต่ก็มีบางส่วนทีรู่้สกึว่าเป็นภาระงานที่

เพิ่มข้ึน เนื่องจากมภีาระงานทางคลินกิมากและผูบ้รหิารกใ็ห้ความส าคัญกบังานคลินิกมากกว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย

ทุกคนเห็นว่านักกายภาพบ าบัดควรต้องท างานสร้างเสรมิสุขภาพด้วย และยินดีที่ได้มีบทบาทในการท างานสร้าง

เสริมสุขภาพมากข้ึน แต่ต้องมีทรัพยากรสนบัสนุนที่เพียงพอ 

ด้านปัจจัยเสริมของการท างานสร้างเสรมิสุขภาพ พบว่ามี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การมีนโยบาย หรือ 

ตัวช้ีวัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับประเทศ ที่นักกายภาพบ าบัดมีโอกาสเข้าไปมสี่วนร่วมในการรับผิดชอบ 

2) ผู้บรหิารในระดับโรงพยาบาลและทีมสหวิชาชีพเห็นความส าคัญ สนับสนุน และให้โอกาสการรเิริม่งานสร้าง

เสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด 3) การมเีวทีให้น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น านักกายภาพบ าบัด

ต้นแบบมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4) การประชาสัมพันธ์ให้วิชาชีพอื่น ๆ และประชาชนรับรู้ถึงบทบาท

ของนักกายภาพบ าบัดด้านการสร้างเสรมิสุขภาพใหม้ากขึ้น และ 5) การพฒันาความรู้และทักษะของนัก
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กายภาพบ าบัด ส่วนปจัจัยเอื้อของการท างานสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากรในโรงพยาบาล 

คืออัตราก าลงัของนกักายภาพบ าบัด งบประมาณ และ 2) ดา้นความร่วมมือของเครือข่ายทัง้ภายในวิชาชีพ

และสหวิชาชีพ 

นอกจากนั้นการศึกษาน้ีไดข้้อมูลของทักษะ 3 ประเภทที่นักกายภาพบ าบัดเห็นว่าจ าเป็นในการท างาน

สร้างเสริมสุขภาพคือ 1) ทักษะการท างานชุมชนเพือ่การสรา้งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยความรูเ้รื่องพฤติกรรม

ศาสตร์ ระบบสาธารณสุข และทักษะการคิดเชิงระบบและการท างานเชิงบรูณาการ คือมีทกัษะในการมองปัญหา

ที่รอบด้าน วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของคนในชุมชนและการท างานบรูณาการ

ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 2) ทักษะการเสรมิพลังอ านาจให้แกป่ระชาชนและเครือข่ายในชุมชน และทักษะการ

ท างานทั้ง 4 บทบาทคือ ด้านการให้บริการ ด้านการสนบัสนนุ ด้านการบรหิารจัดการ ด้านการเรียนรู้ และ 3) 

ทักษะการสื่อสาร และการสร้างแรงจงูใจ  

ปี 2564 ลลิตา พรหมปั้น และปนดา เตชทรัพยอ์มร รายงานการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดไทย โดยสุ่มเก็บข้อมลูจากนักกายภาพบ าบัดซึง่

ท างานในโรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพส่วนภูมิภาค 12 เขต จ านวนรวม 389 คน พบว่านักกายภาพบ าบัดที่ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 48.3 ให้ข้อมูลว่า เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหลกัการสร้างเสรมิสุขภาพ และร้อย

ละ 84.8 ระบุว่า การศึกษาระดับปริญญาตรสีอนครอบคลมุเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพเพียงพอทีจ่ะน าไปใช้

ปฏิบัติงานไดจ้ริง นอกจากนั้นนักกายภาพบ าบัดเกือบร้อยละ 90 มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ในระดับดีและดีมาก รวมทั้งเกือบทุกคนมทีัศนคติที่ดีหรอืดมีากเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อ

ให้ตอบค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานสร้างเสริมสุขภาพ พบว่าร้อยละ 57 ตอบว่าปฏิบัติในระดบัน้อย และมีเพียง

ร้อยละ 16 ที่ตอบว่าปฏิบัติงานด้านน้ีมาก ส่วนอุปสรรคงานสร้างเสริมสุขภาพพบว่า นักกายภาพบ าบัดมรีะดับ

อุปสรรคค่อนข้างมากและมากถึงร้อยละ 82 และอุปสรรคนอ้ยและค่อนข้างน้อยร้อยละ 17 นักกายภาพบ าบัดมี

ความรู้พื้นฐานการสร้างเสรมิสุขภาพเป็นอย่างดี แต่มีความรูเ้กี่ยวกับยทุธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎ

บัตรออตตาวา (key action) และปจัจัยก าหนดสุขภาพ (determinants of health) น้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

การเรียนการสอนในหลกัสูตรกายภาพบ าบัดในระดบัปริญญาตรี ไม่ได้เนน้เนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น 

ไม่มีรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพที่ชัดเจน แต่จะแทรกเป็นบางส่วนในรายวิชากายภาพบ าบัดชุมชน หรือระบบ
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สาธารณสุข นอกจากนัน้หลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่งในวิชาชีพกายภาพบ าบัด มักเป็นความรู้และทักษะด้านการ

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ 

นักกายภาพบ าบัดส่วนมากมกีารปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับนอ้ย โดยกิจกรรม

ส่วนมากเป็นการให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรค การออกก าลงักายในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มโรค เช่น กลุม่

เสี่ยงตอ่โรคปวดหลงัและข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น อุปสรรคของการท างานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพของนัก

กายภาพบ าบัดน้ัน เป็นปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เช่น อัตราก าลงัคน ภาระงาน และการก าหนดนโยบายหรือ

ตัวช้ีวัดผลงาน เห็นได้จากสัดส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะล าดับแรก คืออัตราก าลังคนไมเ่พียงพอที่จะ

ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 41.6) รองลงมาคือไม่มีการก าหนดนโยบายหรือตัวช้ีวัดงานสร้าง

เสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัด (ร้อยละ 30.3) และล าดับถัดมาคือการขาดความรู้ความเข้าใจในงานสร้าง

เสริมสุขภาพที่เพียงพอ (รอ้ยละ 12.1) 

ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการสร้างเสรมิสุขภาพของนกักายภาพบ าบัด 

 จากการสอบถามอย่างไมเ่ป็นทางการ นักกายภาพบ าบัดในหน่วยงานปฐมภูมิประเภทต่าง ๆ ได้ด าเนิน

กิจกรรมและโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างหลากหลาย โดยอาจแบ่งได้ตามงานส าหรบักลุ่มผู้รบับริการได้ดังนี้ 

• เด็กปกติ เดก็พิการ เช่น งานการคัดกรองและกระตุ้นพฒันาการ 

• วัยเรียน เช่น การให้ความรูก้ารออกก าลังกายในโรงเรียนเพือ่ป้องกันโรคอ้วน การคัดกรองภาวะกระดูก

สันหลังคดและท่าทางที่ไม่ด ี

• วัยท างาน เช่น การป้องกันภาวะปวดจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การยศาสตร์การปรับพฤติกรรม 

ท่าทางและการจัดสถานที่ท างาน ความปลอดภัยในที่ท างานและชุมชน การออกก าลงักายที่ถูกต้อง  

• ผู้หญิง เช่น การออกก าลังกายกอ่นและหลงัคลอด การกระตุน้น้ านม ภาวะปัสสาวะเล็ดและการออก

ก าลังกล้ามเนื้ออุง้เชิงกราน 

• ผู้สงูอายุ เช่น การคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงล้ม และการกลัวล้มและกลัวการเคลื่อนไหว ความ

พิการจากภาวะเสื่อม 
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• กลุ่มโรคเฉพาะ เช่น กลุ่มโรคเรื้อรงัในผูสู้งอายุ การออกก าลงักายในผูป้่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงู 

ไขมันในเลือดสูง หัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุม่อาการลองโควิด  ข้อเสื่อม (กระดกูสันหลงั สะโพก เข่า) 

การดูแลเท้าและตัดรองเท้าเบาหวาน    

• ผู้มีภาวะพึ่งพงิ เช่น การดูแลระยะกลางโดยเฉพาะในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การ

บาดเจบ็กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของสมอง และกระดูกสะโพกหกั ผู้ป่วยดูแลระยะยาว ผูป้่วยติดบ้าน 

ติดเตียง  

นอกจากนั้น นักกายภาพบ าบัดที่ไดร้ับการอบรมในโครงการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพใน

วิชาชีพกายภาพบ าบัด ปี 2563-2565 ได้ด าเนินโครงการสรา้งเสริมสุขภาพในผูสู้งอายุโดยเน้นประเด็นสุขภาพ

ต่างๆ ดังนี ้

1. โรคเมตาบอลิก  

- โครงการชุมชนเข้มแข็ง เบาเค็ม อ่อนหวาน ต้านโรคหลอดเลือดสมอง ต.ห้วยทราย อ.แมร่ิม 

เชียงใหม่ โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 1  

- โครงการพื้นที่ต้นแบบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค NCDs ต.บ้านกลบั อ.หนองโดน จ.สระบรุี ปี 

2564 โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 4 

- โครงการสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุรักษ์ไต แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และโครงการผู้สงูอายุ

รักษ์ไต ใส่ใจสุขภาพแบบมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 8 

- โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุม่เสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุ

ราษฎร์ธานี โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 11  

- โครงการสง่เสรมิสุขภาพ ปรบัการกิน เพิม่กิจกรรมทางกาย เพื่อห่างไกลโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 13  

 

2. ความเสี่ยงหกล้มในผูสู้งอายุ 

- โครงการสร้างเครือข่าย เพื่อป้องกันการล้มในผูสู้งอายุ จ.สมทุรสงคราม กายภาพบ าบัดเขตสุขภาพ

ที่ 5  
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- โครงการออกก าลงักายป้องกันการหกลม้ในผูสู้งอายุ เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

และศูนย์แพทย์หัวทุง่ สังกัดรพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยนกักายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 7 

- โครงการก้าวย่าง อย่างมั่นใจ สูงวัยห่างไกลลม้ โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 10 

- โครงการติดอาวุธ สูงวัยห่างไกลลม้ โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 12 

 

3. ภาวะกระดูกกล้ามเนือ้และข้อเสือ่ม 

- โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อปอ้งกันภาวะไหล่ติดในผูสู้งอายุ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย

นักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 11  

- โครงการจัดการเข่าเสื่อมด้วยตนเองในชุมชน ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยนัก

กายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 3 

- โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาวะ ผู้สูงวัยรกัษ์เข่า โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 9 

- โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยรักษ์เข่า กรณีศึกษาชุมชนปากคลองบางสะแก ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

27 จันทร์ ฉิมไพบลูย์ กทม. โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 13 

 

4. การสง่เสรมิสมรรถภาพกาย 

- โครงการสง่เสรมิสมรรถภาพทางกายในผู้สงูอายุสูโ้ควิด โดยนักกายภาพบ าบัดเขตสุขภาพที่ 6 

โดยสรปุ งานกายภาพบ าบัดในระบบสุขภาพปฐมภูมมิีพัฒนาการมาตลอดสองทศวรรษ มีการเพิ่ม

ก าลังคนในหน่วยบริการปฐมภูมิ และขยายบทบาทการท างานในบทบาทต่าง ๆ นักกายภาพบ าบัดมีการริเริ่มงาน

สร้างเสริมสุขภาพทั้งระดบับุคคลและชุมชน ส่วนใหญท่ าเปน็โครงการเสรมิจากงานประจ า แต่การขยายงานด้าน

นี้เป็นไปอย่างช้าและไม่ค่อยได้รบัการสง่เสริมในเชิงนโยบาย เนื่องจากก าลงัคนที่ไม่เพียงพอ และมีภาระงานด้าน

อื่นมาก ไม่มีตัวช้ีวัดด้านงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นของหน่วยงานและระดบัประเทศ  

นักกายภาพบ าบัดมีความรู้และทักษะการท างานด้านสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้นในแง่ของการเป็นผู้

ให้บรกิาร แต่อาจยงัขาดความรู้ในทักษะการท างานกับชุมชนและการจัดการเครอืข่าย ความเข้าใจของสหวิชาชีพ 

และประชาชน ในบทบาทของนักกายภาพบ าบัดส าหรบังานส่งเสริมสุขภาพอาจยังไม่ชัดเจน รวมทัง้ยังขาดการ

สนับสนุนเชิงนโยบายในด้านนี ้
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II. สมรรถนะพ้ืนฐานและการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานของนักกายภาพบ าบัดเพื่อการสรา้งเสริมสุขภาพ 

องค์กรวิชาชีพกายภาพบ าบัดของประเทศไทย ได้แก่ สภากายภาพบ าบัด สมาคมกายภาพบ าบัดแหง่

ประเทศไทย และสถาบันการศึกษากายภาพบ าบัดมีการจัดการศึกษา/อบรมเพื่อให้ความรู้และสร้างทักษะของนัก

กายภาพบ าบัดในงานปฐมภูมิและงานสร้างเสริมสุขภาพมาตลอด ในระยะแรกมักเป็นการอบรมทักษะของการ

ท างานในชุมชนเพิ่มเติมจากเนื้อหา ประสบการณ์ และทักษะที่เคยได้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีทีม่ีความ

หลากหลายและอาจไม่เช่ือมโยงกบัการท างานจริง การทบทวนข้อมูลในส่วนน้ี จึงรวบรวมตัวอย่างหลักสูตรที่

วิชาชีพกายภาพบ าบัดใช้พัฒนาทักษะของนกักายภาพบ าบัดเพื่อการปฏิบัตงิานในระดบัปฐมภูมิ (มักถูกเรียกว่า 

กายภาพบ าบัดชุมชน) และงานด้านสร้างเสรมิสุขภาพ 

หลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) สาขาวิชากายภาพบ าบัดชุมชน 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น (4 เดอืน) สาขาวิชา

กายภาพบ าบัดชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายเพิ่มศักยภาพนักกายภาพบ าบัดทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานปฐมภูมิ

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดการอบรมมาแล้วรวม 4 รุน่ ในปี 2558 2560 2562 และ 2563 โดย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักกายภาพบ าบัดที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสง่เสริมมสุขภาพ คลินิก

หมอครอบครัว และหน่วยสุขภาพขององค์กรปกครองท้องถ่ิน รวมทั้งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีนกั

กายภาพบ าบัดท างานเฉพาะตามพันธกิจใหบ้รกิารแก่ชุมชนด้วย ในหลักสูตรการอบรมปี 2563 ได้ระบุความ

คาดหวังว่าผู้เข้ารบัการอบรมจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านชุมชน 3 กลุ่มต่อไปนี ้ 

1) ความรู้เฉพาะในการเป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพ มาตรฐานบริการและ

แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพกายภาพบ าบัด 2) ความรูค้วามเข้าใจและทกัษะการใช้เครื่องมือ

ศึกษาชุมชน  3) ความรู้ในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะต่าง ๆ ที่ส าคัญ 4) ความรู้เฉพาะ

ทางด้านหลักการสง่เสรมิ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและการจัดการทางกายภาพบ าบัดส าหรับผู้รบับริการ

ในทุกกลุม่วัยในชุมชน 

2) ทักษะเฉพาะในการเป็นผู้ให้บริการ ได้แก่ 1) ทักษะการปฏิบัติด้านดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 

(Mixed skill) 2) ทักษะการฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ฐานชุมชน 3) ทักษะการดูแลผูป้่วยในระยะสุดท้าย 

(Palliative care) 4) ทักษะการให้ค าปรึกษา รวมทั้งพื้นฐานจิตวิทยาพฤติกรรมสุขภาพและสังคม

วิทยาการเรียนรู้ 5) ทักษะการใหบ้รกิาร Wheelchair ตามมาตราฐาน WHO   
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3) ความรู้และทักษะเสริมเพ่ือท างานชมุชน ได้แก่ 1) หลกัการและทักษะการถ่ายทอดความรู้และการ

สื่อสาร 2) ทักษะการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาทางกายภาพบ าบัดชุมชน 3) การผลิตสื่อในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูงาน

กายภาพบ าบัดในชุมชน 4) แนวคิด ทักษะการสร้างนวัตกรรม การประยุกต์และพฒันาภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 5) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการในชุมชน 6) ทักษะการบรหิารโครงการ และบูรณา

การในสถานการณ์จริง  

หลักสูตรกายภาพบ าบัดผูสู้งอายุในชุมชน (10 วัน) 

 ปี 2564 และ 2565 คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กายภาพบ าบัดผูสู้งอายุในชุมชน เพื่อเพิม่ศักยภาพการท างานของนักกายภาพบ าบัดของหน่วยบริการปฐมภูมิใน

การใหบ้ริการแกผู่้สงูอายุ โดยผูร้ับการอบรมรุ่นละ 50 คนจะมีความรู้และทักษะต่อไปนี้  

1) สามารถอธิบายระบบการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พศ. 2562 

2) บทบาทของนักกายภาพบ าบัดในผู้สงูอายุในชุมชนแบบองค์รวมในสภานการณ์ปัจจุบัน เพือ่ดูแล 

Geriatric Syndrome 10 ประเด็นสุขภาพได้แก่ 1) Immobilization 2) Instability and Falls 3) 

Intellectual impairment 4)Incontinence 5) Inanition 6) Immuno-deficiency 7) Iatrogenesis 

8) Insomnia 9) Isolation and care giver 10) Innovation 

3) สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ทางกายภาพบ าบัดผูสู้งอายุแบบองค์รวมในสถานการณ์ปจัจบุันได้ 

4) สามารถให้บริการในระบบสุขภาพปฐมภูมิในงานกายภาพบ าบัดผูสู้งอายุในชุมชนแบบองค์รวมใน

สถานการณ์ปจัจบุันได ้

หลักสูตรนักกายภาพบ าบัดสรา้งเสรมิสุขภาพ (กสส.) 

ระหว่างปี 2563-2565 สภากายภาพบ าบัด ร่วมกับ สมาคมกายภาพบ าบัดแหง่ประเทศไทยและสภา

สถาบันการศึกษากายภาพบ าบัด ได้ด าเนินโครงการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

โดยการสนบัสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพือ่พัฒนาบทบาทการ

สร้างเสริมสุขภาพในวิชาชีพกายภาพบ าบัด โดยใช้กลไกของการสร้างหลกัสูตร “นักกายภาพบ าบัดสร้างเสริม

สุขภาพ (กสส.)” และสร้างเครือข่ายนักกายภาพบ าบัดที่ท างานด้านสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้มี
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การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมผีู้เข้าร่วมอบรม

จ านวน 55 คน เป็นนักกายภาพบ าบัด 45 คนจากทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศและอาจารยก์ายภาพบ าบัด 10 คน 

ในหลักสูตรพัฒนานักกายภาพบ าบัดสร้างเสรมิสุขภาพน้ี ได้นิยามค าว่า “นักกายภาพบ าบัดสร้างเสริม

สุขภาพ” (กสส.) ว่าหมายถึง “นักกายภาพบ าบัดที่ท าหน้าทีส่นับสนุน/สง่เสรมิใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชนและ

สาธารณะ มีความรู้ความสามารถในการควบคุม ดูแลและพฒันาสุขภาพของตนเอง โดยใช้การบรหิารจัดการสุข

ภาวะเพื่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและมสีุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยมุ่งเน้นการสร้างเสรมิสุขภาพที่ดี การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและการควบคุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ เพื่อให้เกิด

สุขภาพภาวะที่ดีได้อย่างยั่งยืน” มกีารร่างสมรรถนะและหลกัสูตรโดยก าหนดบทบาทของ กสส.ในระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิไว้ 4 ด้านได้แก่ 

1) ผู้ให้บริการ (Provider) แก่ผู้รบับริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นนัก

กายภาพบ าบัด โดยมุ่งเน้นการท างานด้านการสง่เสรมิและปอ้งกันโดยเฉพาะกลุ่มประชากร 5 ช่วงวัย 

2) ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ (Supporter / Facilitator/ Coach) ท าหน้าทีห่นุนเสริม เอื้ออ านวยใหเ้กิด

กระบวนการเรียนรู้และการท างานเชิงวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพและศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาวะชุมชน เพื่อต่อยอด แก้ไข และสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการออกแบบการจัด

กระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

3) นักจัดการ (Manager) มีความสามารถในเชิงการบริหารจัดการโครงการและกจิกรรมในระดบับุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ สามารถบรหิารทมีงานและงบประมาณ โดยเฉพาะการบริหาร

จัดการในการท างานร่วมกบัสหวิชาชีพและเครือข่ายภาคีต่าง ๆ ในชุมชน และต้องมีบทบาทเช่ือม

ประสานเครือข่ายทั้งระดับเครือข่ายบริการและระดบัเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน 

4) ผู้น า (Leader) สามารถก าหนดทิศทางการท างานร่วมกนั สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมแก้ไขปญัหา

ที่เกิดจากการท างานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

โครงการกสส. มกีารก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าทีข่องนักกายภาพบ าบัดสร้างเสริมสุขภาพ ว่า

จะต้องมีความสามารถในการท างานได้ใน 3 ระดับ คือ   
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1) ระดับบุคคล (Individual) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานด้านส่งเสริมสุขภาพให้

ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาสุขภาวะ เพื่อการสร้างเสรมิ

สุขภาพแบบรายบุคคล เป็นต้นแบบของนักสร้างเสรมิสุขภาวะ 

2) ระดับพ้ืนท่ี (Community) มีความสามารถในการขับเคลือ่นงานกายภาพบ าบัดด้านสร้างเสรมิ

สุขภาพในระดับพื้นที่ที่องค์กร/หน่วยงานรบัผิดชอบ คนในพื้นที่สามารถพัฒนางาน/กิจกรรม/

โครงการทีเ่ป็นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่ได้ เป็นต้นแบบวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ระดับพื้นที ่

3) ระดับเครือขา่ย (Network) มีความสามารถในการท างานเช่ือมเครือข่ายระหว่างพื้นที่/องค์กร/

จังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จงัหวัด/เขตสุขภาพ/นโยบายสุขภาพด้าน

สร้างเสริมสุขภาพได้ เกิดเป็นลักษณะ Social Movement 

โดยมีการก าหนดบันไดผลลัพธ์และตัวช้ีวัดของกสส.ไว้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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เพื่อให้นกักายภาพบ าบัดผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัตงิานได้ทั้ง 4 บทบาท จงึมีการก าหนด

สมรรถนะหลัก (core competency) ของกสส.ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ 2) 

การบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 3) การสือ่สารเพือ่สร้างสังคมสุขภาวะ 4) การสร้างและบรหิารเครือข่าย และ 

5) ผู้น าและทกัษะการจัดการในงานสุขภาวะอย่างยัง่ยืน นอกจากนั้นยังมีการก าหนดสมรรถนะเสริม 2 ด้านคือ 1) 

การจัดการความรู้ด้านสุขภาวะ และ 2) การสร้างนวัตกรรมสุขภาพเพื่อความยั่งยืน โดยมเีนื้อหาการเรียนรู้ของ

กสส. ตามสมรรถนะทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

1. แนวคิดและหลักการสร้างเสรมิสุขภาพ   

- แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาสังคมกบัการสร้างเสริมสุขภาวะ 

- ระบบสุขภาพและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ 

- ระบบและองค์การสร้างเสริมสุขภาพ 

- การจัดการและการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสุขภาวะชุมชน 

- การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

- ประเด็นสุขภาวะในประเทศไทย 

2. การบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 

- การบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 

- การบริหารโครงการแบบ Result-based management 

- องค์ประกอบของ Project management และระดบัผลลัพธ์ 

- การจัดท าต้นไม้ปัญหา 

- การจัดท าระดบัผลลพัธ์จากต้นไมป้ัญหา 

- การวิเคราะห์แรงเสรมิ แรงต้าน 

- การประกอบโปรแกรมผลลัพธ์ 

- การเขียนข้อเสนอโครงการ 

- การบรูณาการความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัด ความรู้ด้านสหสาขาและงานส่งเสริมสุขภาพ 

- การคัดกรองปญัหาทางด้านสุขภาพใน 5 ช่วงวัย 

- การออกแบบโปรแกรมการสร้างเสรมิสุขภาพใน 5 ช่วงวัย 
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- การบรูณาการความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัด (ด้านการเคลือ่นไหวและการออกก าลังกาย) และงาน

ส่งเสริมสุขภาพใน 5 ช่วงวัย 

- ความรู้ด้านอื่น เช่น โภชนาการ ยา จิตวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- ปฏิบัติการ: ลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบงานสร้างเสรมิสุขภาพระดับชุมชน 

- ปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการแบบ Result-based management 

- ปฏิบัติการ: การด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

3. การสือ่สารเพือ่สร้างสังคมสุขภาวะ  

- การสือ่สารและระดับการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ 

- กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารเพื่อสร้างสงัคมสุขภาวะ 

- การออกแบบสื่อและสาร 

- การช้ีแนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย (Media advocacy) 

- การสร้างเครือข่ายการสือ่สาร (Networking) 

- การประชาสมัพันธ์ (Public relations) 

- ปฏิบัติการ: การออกแบบสื่อในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

4. การสร้างและบริหารเครือข่าย  

- ความส าคัญของเครือข่ายในงานสร้างเสริมสุขภาพ 

- ผลกระทบและบทบาทของเครอืข่ายในงานสร้างเสริมสุขภาพ 

- การวิเคราะห์เครือข่าย 

- การวางแผนและการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 

- ปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ความส าคัญและผลกระทบของเครอืข่าย 

5. ผู้น าและทักษะการจัดการในงานสุขภาวะอย่างยั่งยืน  

- ภาวะการน า (Leadership) เพื่อการสร้างสุขภาวะแนวใหม ่

- ภาวะผู้น าและคุณสมบัติที่ดีของผู้น า 

- การเรียนรู้ตนเองเพื่อเข้าใจคนอื่น 

- การฟัง การตั้งค าถามและการตัง้เป้าหมาย 

- การใช้อ านาจ การสื่อสารและการน าทีมในการท างาน 
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- การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 

6. การจัดการความรู้ด้านสุขภาวะ 

- การจัดการข้อมลูส าคัญทางสุขภาวะ 

- ความส าคัญและเครื่องมือหลกัของการจัดการความรู้ 

- เทคนิคและวิธีการในการถอดบทเรียน 

- การวิเคราะห์เงื่อนไข/ปจัจัยทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน 

- การประเมินผลการด าเนินงาน 

- การเขียนเอกสารรายงานการถอดบทเรียน 

- ปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนและการเขียนเอกสารรายงานการถอดบทเรียนจากการดูงาน 1 เรือ่ง/ 

การด าเนินโครงการสง่เสรมิสุขภาพ 1 เรื่อง 

7. การสร้างนวัตกรรมสุขภาพเพือ่ความยั่งยืน 

- กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

การด าเนินการโครงการกสส. มลี าดับข้ันตอนตามยทุธศาสตร์ 3 ข้อ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 นักกายภาพบ าบัดสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบ change agent มเีป้าหมายเพื่อสร้าง

หลักสูตร “นกักายภาพบ าบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส.)” โดยกิจกรรมคอืการก าหนดสมรรถนะหลัก (core 

competency) ของกสส. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 จาก “ห้องเรียน” สู่ “พื้นที”่ และถักทอเครือข่าย เป้าหมายเพือ่สร้างโครงการสร้าง

เสริมสุขภาพ เครือข่ายฯ และโมเดล กจิกรรมได้แก่ การจัดท าหลกัสูตรกสส.ร่างแรก จัดอบรมตามหลักสูตรให้แก่

นักกายภาพบ าบัดที่ไดร้ับการคัดเลือก ถอดบทเรียนที่ได้จากการท าโครงการฯ มาปรับปรุงหลักสูตร สนบัสนุนการ

ด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยผูท้ี่ผ่านการอบรมในหลักสูตรกสส.รุ่นที่ 1 ส่งเสรมิการสร้างเครือข่าย “นัก

กายภาพบ าบัดสร้างเสริมสุขภาพ” ระดบัพื้นที่และระดับประเทศ และถอดบทเรียนของโครงการฯ เพื่อให้ได้

โมเดลการสร้างเสรมิสุขภาพทีเ่หมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ฟูมฟกัและแตกหน่อต่อไป มกีลุม่เป้าหมายคือนักศึกษากายภาพบ าบัด โดยจัด

กิจกรรมการสนับสนุนให้นกัศึกษาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพเพือ่ประชาชน นอกจากนั้นยังมีการให้ทุน

เพื่อศึกษาดูงานสร้างเสริมสุขภาพของผู้ผ่านการอบรมหลักสตูร กสส. รุ่นที่ 1 
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แผนภูมิแสดงผลลัพธข์องกิจกรรมโครงการกสส. 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร กสส. 

เนื้อหาของหลักสูตรใช้แนวคิดการออกแบบการท างานของ กสส.ใหเ้ป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของงานทาง

กายภาพบ าบัด โดยมองว่าการทีจ่ะท างานไดส้ าเร็จ คนท างานต้องมีความสุข และปัจจัยทีท่ าให้คนท างานกับคน

อื่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุข คือการเข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้อื่น โดยบุคคลนั้นจะต้องเข้าใจตัวเองใน

ทุก ๆ มิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ครอบครัว และอื่น ๆ เมื่อเข้าใจตัวเองอย่างแทจ้รงิแล้ว ก็จะสามารถ

เข้าใจคนอื่นไดม้ากขึ้น รวมทัง้จะต้องมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองท า มคีวามภูมิใจ เห็นคุณค่าของงาน มีแรงบันดาล

ใจเสริมพลงัการท างาน และมแีรงจูงใจในการสร้างผลงานทีด่ี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการ

ท างาน และเกิดวัฒนธรรมการท างานที่ด ี

การพัฒนากสส. เพือ่ให้เป็นผู้ที่สามารถบรหิารจัดการหรอืผลักดันการด าเนินงานของโครงการสุขภาวะ 

โดยสามารถบอกถึงปัจจัยก าหนดสุขภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพทีส่อดคล้องกับโครงการฯ 

ที่ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้น าทีมหรือผู้ด าเนินการประชุมอย่างมสี่วนร่วม ด้วยการท าความเข้าใจหลกัการ

เรียนรู้อย่างมสี่วนร่วม และฝึกทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในเรื่องการตั้งค าถาม การจับประเด็น และการใช้กรอบวิธี

คิด น าไปสู่การด าเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยการพัฒนาความรู้และทกัษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ



23 
 

 
 

การพัฒนางานทางด้านสร้างเสรมิสุขภาพ โดยประกอบด้วย เนื้อหาหลกัตามบทบาทการท างานของนัก

กายภาพบ าบัดสร้างเสริมสุขภาพออกเป็น 4 ส่วน รวมเนื้อหา 6 modules ได้แก่ 

1) บทบาทการเปน็ผู้ให้บริการ (Provider) มีเนื้อหา 3 modules ดังนี ้

Module 1: วิทยาศาสตร์ภายในตัวตน (Inner Science) กบัการท างานทีม่ีหัวใจ เน้นการเรียนรู้

เกี่ยวกับบุคลิกภาพและอุปนสิัยของคนในแต่ละรปูแบบ การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจคนอื่น การฟงัอย่างลึกซึง้ การ

พัฒนาตนเองเพือ่เสรมิสร้างมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี การสื่อสารเพือ่สร้างเสรมิความสัมพันธ์ 

Module 2: แนวคิดและหลกัการสร้างเสรมิสุขภาพ เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาสังคมกับการสร้าง

เสริมสุขภาวะ ระบบสุขภาพและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ ระบบและองค์การสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการ

และการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสุขภาวะชุมชน การผลกัดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นสุขภาวะใน

ประเทศไทย 

Module 3: กายภาพบ าบัดกบังานสร้างเสรมิสุขภาพ 5 ช่วงวัย เรียนรู้การคัดกรองปญัหาทางด้าน

สุขภาพใน 5 ช่วงวัย การออกแบบโปรแกรมการสร้างเสริมสขุภาพใน 5 ช่วงวัย โดยการบูรณาการความรูท้างด้าน

กายภาพบ าบัดและความรู้ทางสหสาขาทีเ่กี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยาชุมชน อาหารปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม 

เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด กิจกรรมทางกาย อารยะสถาปัตย ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเป้าหมายทาง

สุขภาพ เป็นต้น 

2) บทบาทการเปน็ผู้สนับสนนุช่วยเหลือ (Supporter/ Facilitator/ Coach) 

Module 4: ทักษะพื้นฐานการเป็นกระบวนกรและการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ เรียนรูเ้รือ่งการด าเนินการ

ประชุมอย่างมสี่วนร่วม ฝึกทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในเรื่อง การฟังอย่างลกึซึ้ง การตั้งค าถาม การจับประเด็น และ

การใช้กรอบวิธีคิด อันจะน าไปสู่การด าเนินการประชุมที่มีประสทิธิภาพ รวมถึงสร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านการ

สื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ การวางแผนสื่อสารแบบมีกลยุทธ์ การออกแบบสือ่และสาร การสือ่สารและระดับ

การสือ่สารเพือ่สร้างสังคมสุขภาวะ กลยุทธ์และการวางแผนการสือ่สารเพือ่สร้างสังคมสุขภาวะ การออกแบบสือ่

และสาร การช้ีแนะผ่านสื่อเพื่อผลกัดันนโยบาย การสร้างเครือข่ายการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การพัฒนา

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
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3) บทบาทการเปน็นักจัดการ (Manager) 

Module 5: การบรหิารโครงการและการจัดการความรู้สุขภาวะชุมชน เนื้อหาเน้นเรื่องการบรหิาร

โครงการสุขภาวะแบบ Result-based management องค์ประกอบของ Project management และระดับ

ผลลัพธ์ การจัดท าต้นไม้ปญัหา การจัดท าระดับผลลัพธ์จากต้นไม้ปัญหา การวิเคราะห์แรงเสรมิ-แรงต้าน การ

ประกอบโปรแกรมผลลัพธ์ การเขียนข้อเสนอโครงการ โดยบูรณาการความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัดและสหสาขา

เข้ามาใช้ในการผลักดันงาน เพื่อใหเ้กิดความเข้มแข็งและยัง่ยืน 

4) บทบาทการเปน็ผู้น า (Leader) 

Module 6: ผู้น าเพือ่การสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (Change Agent) และการสร้างเครอืข่าย  เรียนรู้

เรื่องภาวะการน า (Leadership) เพื่อการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ภาวะผู้น าและคุณสมบัติที่ดีของผู้น า การเรียนรู้

ตนเองเพื่อเข้าใจคนอื่น การฟัง การตั้งค าถามและการตัง้เป้าหมาย การใช้อ านาจ การสื่อสารและการน าทมีใน

การท างาน การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ความส าคัญของเครอืข่ายในงานสร้างเสริมสุขภาพ ผลกระทบ

และบทบาทของเครอืข่ายในงานสร้างเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์เครือข่าย การวางแผนและการสร้างความ

เข้มแข็งใหเ้ครือข่าย การจัดการข้อมูลส าคัญทางสุขภาวะ ความส าคัญและเครื่องมือหลกัของการจัดการความรู้ 

เทคนิคและวิธีการในการถอดบทเรียน การวิเคราะหเ์งื่อนไข/ปัจจัยที่มผีลตอ่การด าเนินงาน การประเมินผลการ

ด าเนินงาน การเขียนเอกสารรายงานการถอดบทเรียน 

ความเช่ือมโยงระหว่างสมรรถนะ บทบาท และ module ในหลักสูตร กสส. 

สมรรถนะ บทบาท หลักสูตร 

1) มีแนวคิดและหลกัการสร้างเสรมิสุขภาพ ผู้ให้บริการ Module 1-2 

2) การบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ นักจัดการ/ผูส้นับสนุนช่วยเหลือ Module 3-5 

3) การสื่อสารเพื่อสร้างสงัคมสุขภาวะ นักจัดการ/ผูส้นับสนุนช่วยเหลือ Module 4-5 

4) การสร้างและบริหารเครือข่าย นักจัดการ/ผูส้นับสนุนช่วยเหลือ Module 6 

5) ผู้น าและทกัษะการจัดการในงานสุขภาวะอย่างยัง่ยืน ผู้น า Module 6 

6) การจัดการความรู้ด้านสุขภาวะ นักจัดการ Module 5 

7) การสร้างนวัตกรรมสุขภาพเพื่อความยัง่ยืน นักจัดการ/ผูส้นับสนุนช่วยเหลือ Module 5 
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III. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานดา้นส่งเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมิ จากมุมมองของวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด  

ข้อมูลสถานการณ์การปฏิบัตงิานของนักกายภาพบ าบัดในระบบบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพที่ได้จากการทบทวนเอกสาร ข้อมลูและสมัภาษณ์นักกายภาพบ าบัดผูป้ฏิบัติงานและผูเ้กี่ยวข้อง 

อาจสรุปได้เบื้องต้นว่า นักกายภาพบ าบัดในระบบบรกิารปฐมภูมิมีสัดส่วนสงูเทียบกบัจ านวนนักกายภาพบ าบัด

ทั่วประเทศ และน่าจะมจี านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ตามความต้องการด้านสุขภาพของสงัคม อย่างไรก็ตามลกัษณะ

งานที่นักกายภาพบ าบัดในหน่วยปฐมภูมิปฏิบัตสิ่วนใหญ่เปน็งานบ าบัดรักษาในคลินิกและงานฟื้นฟูสภาพในงาน

เยี่ยมบ้านตามภาระงาน นโยบาย และตัวช้ีวัดของหน่วยงานและต้นสงักัด ส่วนงานสร้างเสริมสุขภาพมักเป็นงานที่

มีการริเริ่มเพิ่มเตมิจากภาระงานหลกั ในลักษณะโครงการเปน็ครั้งคราว เนื่องจากไมม่ีนโยบายก าหนดเฉพาะ  

นักกายภาพบ าบัดส่วนใหญม่ีความรู้และทักษะด้านคลินกิเพือ่การสร้างเสริมสุขภาพพื้นฐานในบทบาทผู้

ให้บรกิารจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีและการอบรมเพิ่มเติม แต่อาจยงัไม่เห็นโอกาส มีแรงจงูใจ และการ

เช่ือมโยงเพื่อน ามาลงมือปฏิบัติจริงอย่างมั่นใจ รวมทั้งยงัอาจขาดมุมมองด้านสุขภาวะ ทักษะการมองปัญหาองค์

รวมโดยเฉพาะการวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยก าหนดสุขภาพ ความเช่ือมโยงปญัหาสุขภาพในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม 

ทักษะการสื่อสาร การจัดการ และการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการสร้างเครือข่าย  

นอกจากนั้นองค์กรวิชาชีพกายภาพบ าบัดยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติของนัก

กายภาพบ าบัดทีท่ างานในคลินิกกายภาพบ าบัดภาคเอกชน และนักกายภาพบ าบัดอสิระ ซึง่เป็นกลุ่มนักวิชาชีพที่

น่าจะมีการขยายตัวในด้านจ านวนและศักยภาพการท างานในระบบสุขภาพปฐมภูมิได้มากขึ้นเรื่อยๆ 

จากข้อมลูเบื้องต้นในรายงานนี้จงึขอน าเสนอตัวอย่างงานบรกิารสร้างเสริมสุขภาพระดบับุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และบริการฟื้นฟูสภาพในระบบบริการปฐมภูมิโดยนักกายภาพบ าบัด ซึ่งอาจท าไดท้ีห่น่วย

บริการปฐมภูมิ ในชุมชน และที่บ้านโดยนักกายภาพบ าบัด ทีมสหวิชาชีพ หรือการมอบหมายให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขในชุมชนหรือภาคประชาชนรปูแบบอื่นท าได้โดยผ่านการอบรมหรือใช้คู่มือทีอ่อกแบบโดยนัก

กายภาพบ าบัด นอกจากนั้นบริการต่าง ๆ อาจจัดไดห้ลายรปูแบบในสถานที่และแบบออนไลน์ตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากรของชุมชนและท้องถ่ิน 
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บริการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล 
นักกายภาพ 

บ าบัด 
ทีมสห
วิชาชีพ 

อสม.และ
ภาค

ประชาชน 

1. การคัดกรองโรค/ภาวะผิดปกติทางการเคลื่อนไหว     

- โรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสงู) 
✓  
 

✓ 
 

✓ 
 

- สมรรถภาพกาย ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ สมรรถภาพแอโรบคิ ความทนทาน 
ความยืดหยุ่น ท่าทางผิดปกติ (แยกเฉพาะเพศและช่วงวัย เด็ก ผู้ใหญ่ 
ผู้สงูอายุ)                                                           

✓  
 

✓ 
(บางรายการ) 

✓ 
(บางรายการ) 

- เด็ก: ประเมินพัฒนาการตามวัย คัดกรองพัฒนาการล่าช้า เด็กน้้าหนักน้อย/
น้้าหนักเกนิ 

✓  
 

✓ 
(บางรายการ) 

✓ 
(บางรายการ) 

- วัยเรียน: ประเมินท่าทางผิดปกติ/กระดูกสันหลังคด เด็กน้้าหนักน้อย/
น้้าหนักเกนิ 

✓  
 

✓ 
(บางรายการ) 

✓ 
(บางรายการ) 

- วัยท้างาน: อาการปวดและความผิดปกติของการเคลื่อนไหวจากภาวะกระดูก
กล้ามเนื้อ (เช่น เข่า สะโพก หลังเสื่อม ข้อไหล่ติด นิ้วล็อค มอืชา) 

✓  
 

  

- ผู้สงูอายุ: ความเสี่ยงลม้และการกลัวลม้ ภาวะปัสสาวะเล็ด ✓   

- คัดกรองเท้าในผูป้่วยเบาหวาน 
✓   

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน (life style modification) 
และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายเฉพาะกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มโรค 

 
 

  

- พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเมตาบอลิก (เบาหวาน ความดันโลหิตสงู  
ไขมันในเลือดสูง) 

✓ 
 

✓ 
 

 

- การออกก้าลงัเพือ่เพิม่สมรรถภาพทางกาย (แยกเฉพาะเพศและช่วงวัย เด็ก 
ผู้ใหญ่ ผู้สงูอายุ) 

✓ 
 

  

- การออกก้าลงักายและเล่นกีฬาที่ปลอดภัย ป้องกันการบาดเจ็บ 
✓ 
 

  

- การปรับและออกก้าลงักายเพื่อเสริมบุคลิกท่าทาง ป้องกันกระดูกสันหลังคด 
✓ 
 

  

- การยศาสตร์ (การปรบัสถานที่และวิธีการท้างาน)  
✓ 
 

  

- การออกก้าลงักายปอ้งกันการหกลม้  
✓ 
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บริการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล 
นักกายภาพ 

บ าบัด 
ทีมสห
วิชาชีพ 

อสม.และ
ภาค

ประชาชน 

- การออกก้าลงักายปอ้งกันภาวะปสัสาวะเล็ด 
✓ 
 

  

- การออกก้าลงักายในสตรีมีครรภ์ ออกก้าลังกอ่นหลังคลอด ภาวะเต้านมคัด 
✓ 
 

  

- การดูแลเท้าและการเลอืกใช้รองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
✓ 
 

  

3. ประเมินท่าทาง วิธีการ และสิ่งแวดล้อมการท างาน  
✓ 
 

  

4. การให้ค าปรึกษาทางไกล (Telehealth) 
✓ 
 

  

 

บริการสร้างเสริมสุขภาพระดับครอบครัว 
นักกายภาพ 

บ าบัด 

ทีมสห
วิชาชีพ 

อสม.และ
ภาค

ประชาชน 

5. การให้ความรูเ้รือ่งโรคและพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว 
ความรู้เรื่องโรค/ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ/ความรู้เรื่องพฤติกรรม
สุขภาพ/การดูแลสุขภาพและออกก้าลังกาย 

✓ 
 

✓ 
(บางรายการ) 

✓ 
(บางรายการ) 

6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว 
อาหารและโภชนาการ/ การดูแลสุขภาพ/ออกก้าลังกาย 

✓ 
 

✓ 
(บางรายการ) 

 

✓ 
(บางรายการ) 

7. การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพงิ (เช่นผูพ้ิการ ผู้สงูอายุ) ในครอบครัว 
✓ 
 

✓ 
(บางรายการ) 

 

✓ 
(บางรายการ) 

 

บริการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน 
นัก

กายภาพ 
บ าบัด 

ทีมสห
วิชาชีพ 

อสม.และ
ภาค

ประชาชน 

8. การให้ความรูเ้รือ่งภาวะความผิดปกติการเคลื่อนไหว โรค ความเสื่อมและ
พฤติกรรมสุขภาพ แก่ชุมชน / โรงเรียน / สถานประกอบการในชุมชน 
 

✓ 
 

  

9. เครือข่ายการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพงิ (เช่นผู้พกิาร ผูสู้งอายุ) ในชุมชน 
✓ ✓ ✓ 
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การฟ้ืนฟูผู้ป่วยในชุมชน 

นัก
กายภาพ 
บ าบัด 

ทีมสห
วิชาชีพ 

อสม.และ
ภาค

ประชาชน 

ตัวอย่างกลุ่มผูร้ับบริการ 
- ผู้ป่วย intermediate care (6 เดือนหลัง onset) ในชุมชน กลุ่มโรคน้า

ร่อง Stroke, Spinal cord injury, Traumatic brain injury, 
Postsugical Hip and Knee prosthesis 

✓ 
 

  

- ผู้ป่วย long term care ผูสู้งอายุ คนพิการ ในชุมชน ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

- เด็กพิการ ในชุมชน ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

- ผู้ป่วย Post-Covid และโรคทางระบบหายใจอื่น ๆ เช่น COPD 
Asthma 

✓ 
 

  

- การตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัด (ผสมผสาน onsite และ online) 
1. ประเมินความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 
2. ประเมินศักยภาพการฟื้นตัว/ภาวะพึ่งพิง 
3. ประเมินสิ่งแวดล้อม/ที่อยู่อาศัย 

ประเมินระบบสนบัสนุนอื่นทีผู่้ป่วยมีอยู่ในครอบครัวและชุมชน ระบบส่งต่อ
บุคลากรสาขาอื่นตามปัญหา 
 

✓ 
 

  

- การรักษาและการจัดการ  
1. การออกแบบโปรแกรมการฝึกและรักษาเฉพาะรายเพ่ือฟ้ืนฟูการ

เคลื่อนไหว (PT) 
2. การสอนผู้ดูแล / การจัดหาผู้ช่วยดูแลและฝึก   
3. การปรับสิ่งแวดลอ้ม / ที่อยู่อาศัย / สภาพงาน   
4. การจัดการสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องช่วย การดูแลรักษา

ทางการแพทย์และการพยาบาล การฝกึอาชีพ การศึกษา   
5. การป้องกันความพิการและภาวะแทรกซอ้นต่างๆ   

 

✓ ✓ ✓ 

ระบบการรับผู้รับบริการ บันทึกกิจกรรมบริการ ส่งต่อ และจ าหน่าย (Online) 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพฒันางานกายภาพบ าบดัด้านสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมิ   

1) นักกายภาพบ าบัดและบุคลากรทางการแพทยท์ุกวิชาชีพ ควรเน้นการจัดบรกิารทีส่นับสนุนประชาชน

ให้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยเน้นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (intensive personalized lifestyle 

modification) มากกว่ารับการรักษาหรือฟื้นฟรู่างกายเมื่อมีอาการหรอืภาวะโรคแล้ว สร้างทัศนคติ

ของประชาชนและสงัคมในการรับบรกิารเพื่อการปรึกษาในการดูแลสุขภาพ   

2) มนีโยบายและยุทธศาสตรก์ารจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพทีใ่ช้สหวิชาชีพตามบทบาทหลักและบทบาท

ร่วมที่เหมาะสม ส่งเสริมใหเ้กิดการบริการกายภาพบ าบัดที่เน้นการป้องกันและแก้ไขความบกพร่องของ

การเคลื่อนไหวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจนและมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยการก าหนดตัวช้ีวัดด้านการเคลื่อนไหวของประชาชนในการก าหนดนโยบายสุขภาพระดับประเทศ

และองค์กรวิชาชีพ  

3) มนีโยบายและยุทธศาสตรก์ารตรวจคัดกรองและจัดการปอ้งกันปัญหาด้านการเคลื่อนไหวโดยนัก

กายภาพบ าบัด โดยมีการทดสอบสมรรถภาพกายและได้รับความรู้และการจัดการอย่างเหมาะสมในคน

ทุกช่วงวัย เช่น 

- เด็กทารกมีพฒันาการด้านการเคลื่อนไหวที่ปกติ และไดร้ับการตรวจประเมิน คัดกรองและ

ส่งเสริมพฒันาการ 

- เด็กวัยเรียนมีการเฝ้าระวังความผิดปกติของท่าทาง และคัดกรองการพฒันาระบบการ

เคลื่อนไหวทีผ่ิดปกติ เช่นกระดกูสันหลงัคด ท่าทางที่ไม่ดีในชีวิตประจ าวัน เช่นไหลห่่อ คอยื่น 

หลงัค่อม มีความรูเ้รื่องการออกก าลังกายและดูแลสุขภาพทีถู่กต้อง 

- คนในวัยท างาน มีความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการปวดและการบาดเจบ็จากการ

ท างาน การออกก าลงักายและดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง โดยเฉพาะภาวะกระดูกกล้ามเนือ้ เช่น

ปวดหลงัหรือการบาดเจ็บจากการออกก าลงักายทีผ่ิด 

- ผู้สงูอายุ มีการคัดกรองความเสี่ยงลม้ ปัญหาข้อต่อและกล้ามเนื้อเสื่อม  

4) มรีะบบการประเมินผลและตัวช้ีวัดที่เหมาะสมส าหรับภาระงานสร้างเสริมสุขภาพของนัก

กายภาพบ าบัด และบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ  
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5) จัดระบบและการชดเชยค่าบริการการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมและยืดหยุ่นตามบริบทพื้นที่ เช่น 

เขตเมือง/ชนบท รวมทั้งงบประมาณด้านวัสดุอปุกรณ์ทางกายภาพบ าบัด อาคารสถานที่ ระบบข้อมลู

การใหบ้ริการ ระบบงานวิจัยและนวัตกรรรม  

6) จัดเครือข่ายเช่ือมโยงบริการและจัดระบบส่งต่อ ผูจ้ัดการระบบบริการ โดยมฐีานข้อมลูและระบบ

สารสนเทศที่เช่ือมโยงภายในเครือข่ายหน่วยบรกิาร ระหว่างหน่วยบริการทกุระดบั และการเช่ือมโยง

กับภาคีเครือข่ายการท างานทั้งรัฐ เอกชนในเครือข่ายทุกระดับ 

7) เพิ่มจ านวนนักกายภาพบ าบัดในระบบบริการปฐมภูมิ ให้มสีดัส่วนอย่างน้อย 1: 10,000 ของประชากร

หรือตามความเหมาะสมกับภารกิจและภาระงานทุกด้าน เพือ่ให้มีก าลังคนและเวลาเพียงพอส าหรบั

งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

8) เพิ่มโอกาส ช่องทาง และกลไกการมสี่วนร่วมใหบ้รกิารสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยบริการเอกชน เช่น

คลินิกกายภาพบ าบัดและนักกายภาพบ าบัดอิสระ  

9) เพิ่มบทบาทการจัดบริการสุขภาพด้านสร้างเสริมสุขภาพโดยหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและภาคประชาสงัคม เสริมศักยภาพ ชุมชน ท้องถ่ิน ในการจัดการประเด็นทางด้านสิง่แวดล้อม

และการส่งเสริมสุขภาพในลักษณะที่เป็นกลุม่ประชาชน (population based approach) 

10) เพิ่มรูปแบบการจัดบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การใช้

กายภาพบ าบัดทางไกล (Tele-physiotherapy, Tele-rehabilitation) และสือ่อื่น ๆ ที่เหมาะสมใน

การให้ความรู้ การตรวจคัดกรองด้วยตนเอง การนัดหมายรบับรกิารด้านสร้างเสรมิสุขภาพ  

11) พัฒนาหลักสูตร/ความเช่ียวชาญ และเครือข่ายนักกายภาพบ าบัดสง่เสรมิสุขภาพ รวมทัง้มีนโยบายให้

นักกายภาพบ าบัดในปฐมภูมิต้องพัฒนาศักยภาพและรเิริม่งานด้านน้ี รวมทั้งมเีวทีเพื่อน าเสนอ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลงานด้านน้ีโดยเฉพาะ 

12) เพิ่มและปรับปรงุเนื้อหา ฝึกทักษะ และสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจด้านงานการสร้างเสริม

สุขภาพในหลกัสูตรกายภาพบ าบัดระดบัปริญญาตร ี

 

 

 



31 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานเขียนช้ินน้ีได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)  ใน 

โครงการทบทวนสถานการณ์และเพิ่มคุณภาพการสร้างเสรมิสุขภาพชุมชนของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบ าบัด, ภก.ศิรริัตน์ ตันปิชาติ อดีต

นายกสมาคมเภสัชกรชุมชน, รศ.ดร.กภ.ปนดา ปนดา เตชทรัพย์อมร, กภ.วรสัยาพร พงศธรไชยภัทร,์ รศ.ดร.กภ.

น้อมจิตต์ นวลเนตร์, ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ และนักกายภาพบ าบัดที่ท างานในระบบบริการปฐมภูมิอีกหลาย

ท่านที่ร่วมให้ข้อมลูและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างสงูแก่การพฒันาข้อเสนอของวิชาชีพครั้งนี้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. นงคราญ เติมวุฒิ, น้อมจิตต์ นวลเนตร์. บทบาทและภาระงานของนักกายภาพบ าบัดที่ใหบ้รกิารสุขภาพ

ระดับปฐมภูมิ. 2016  J Med Tech Phy Ther. :28 (2); 187-96 

2. น้อมจิตต์ นวลเนตร์. นักกายภาพบ าบัด กับงานบรกิารสุขภาพปฐมภูมิ.  วารสารระบบบรกิารปฐมภูมิ

และเวชศาสตร์ครอบครัว 1,1(พ.ย.2551-ก.พ.2552) : 43-46 43-46. 

3. น้อมจิตต์ นวลเนตร์. ปัญหาการปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชุมชนของบันฑิตกายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด 2544: 13 (3); 166-75. 

4. ลลิตา พรหมปั้น ปนดา เตชทรัพย์อมร. การศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบัตงิานของนัก

กายภาพบ าบัดไทยในงานสร้างเสรมิสุขภาพ. เวชสารแพทยท์หารบก 2564;74(3):185-95. 

5. วรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์, ทวีศักดิ์ นพเกษร, ปนดา เตชทรพัย์อมร. ปัจจัยที่มผีลต่อการปฏิบัติงานด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลระดับทุติยภูม.ิ วารสารกายภาพบา บัด 

2563; 42(2):118-135. 

6. สุรินทร์ กู้เจรญิประสิทธ์ิ, พรเทพ ศิริวนารงัสรรค์. การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง

กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2560. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2561: 8 

(2); 182-90. 



32 
 

 
 

7. สุวิทย์ อริยชัยกลุ วัลยา เป็งปิง วลัยนิภา หาพุทธาใ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของนัก

กายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลชุมชน. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 2001: 34(3); 169-79. 

8. American Physical therapy Association. Association’s role in the advocacy for 

prevention, wellness, fitness, health promotion and management of disease and 

disability. 2019 Search from    https://www.apta.org/siteassets/pdfs/policies/association-

role-advocacy.pdf.  

9. American Physical therapy Association. Physical Therapists’role in prevention, wellness 

fitness, health promotion and management of disease and disability.  2019 search from 

https://www.apta.org/apta-and-you/leadership-and-governance/policies/pt-role-

advocacy.  

10. Lein Jr DH, Clark D, Graham C, et al. A model to integrate health promotion and 

wellness in physical therapist practice: development and validation. Phys Ther. 

2017;97:1169–1181.] 

11. World Physiotherapy. Network for Health Promotion in Life and Work (HPLW). Search 

from    https://world.physio/networks/health-promotion-life-and-work.  

 

 

 

 

https://www.apta.org/siteassets/pdfs/policies/association-role-advocacy.pdf
https://www.apta.org/siteassets/pdfs/policies/association-role-advocacy.pdf
https://www.apta.org/apta-and-you/leadership-and-governance/policies/pt-role-advocacy
https://www.apta.org/apta-and-you/leadership-and-governance/policies/pt-role-advocacy
https://world.physio/networks/health-promotion-life-and-work


 
รายงานการดำเนินงานวิจัย 
 
 

การพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม  
ต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
 
 

คณะทำงาน 
ผศ.ดร.ภญ. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ 

รศ.ดร.ภญ. พักตร์วิภา สุวรรณพรหม 

ผศ.ดร.ภญ. เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 

ดร.ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ 

ภญ. บุษบา เหล่าพานิชย์กุล 

ภญ. สุนิสา ถิ่นแก้ว 

ภก. ธนายุต อุ้ยเมฆากุล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบยาชุมชน 

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านยาและสุขภาพภาคเหนือ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

กันยายน 2565 

 

โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนจาก 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) 

 



 
การพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน   1 

 

การพัฒนาบทบาทวชิาชีพเภสัชกรรม  

ต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชมุชน 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

เภสัชกรมีบทบาทต่อสังคมโดยการให้ความมั่นใจได้ว่าประชาชนในสังคมสามารถเข้าถึงยาที่มี
คุณภาพดี ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เภสัชกรในประเทศไทยมีบทบาทที่
หลากหลายครอบคลุมในทุกมิติที ่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องยา และมีการปรับตัว ขยายขอบเขตการทำงานอย่าง
กว้างขวาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมด้านยา และสอดคล้องกับระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ จากเดิมที่เภสัชกรให้ความสำคัญกับการดูแลการผลิตและการกระจายยา มาสู่บทบาท
การดูแลบริบาลผู้ใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย ขยายต่อไปยังการคุ้มครองผู้บริโภค การบริหาร
จัดการระบบยา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนใช้ยาและดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือระบบสุขภาพชุมชน  

ในระบบสุขภาพชุมชน เภสัชกรพัฒนาบทบาทต่อเนื่องจากงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
และเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยมีบทบาทหลัก 3 ด้านคือ 1) บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การบริบาล
ผู้ป่วยเฉพาะราย ด้านยาและสุขภาพ ที่เภสัชกรปฐมภูมิทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล และ 
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงครอบครัว ที่เภสัชกรจะได้ร่วม
ดูแลการใช้ยา การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
พร้อมกับการสนับสนุนศักยภาพของผู้ดูแลที่บ้าน 2) บทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และ
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ  เภสัชกรปฏิบัติงาน
เชิงรุกในชุมชนนี้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยการ
ดำเนินงานกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
การสร้างเสริมศักยภาพของเครือข่ายและผู้นำชุมชน การบังคับใช้กฎหมาย การจัดการความรู้ การเชื่อม
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ และการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ ของเครือข่ายใน
ชุมชน และ 3) บทบาทด้านการดูแลระบบยา การบริหารคลังเวชภัณฑ์ และการให้บริการส่งมอบยาในหน่วย
บริการปฐมภูมิ โดยเภสัชกรจะพัฒนาระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองและเชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่   ทั้งสามบทบาทถูกพัฒนาและดำเนินการทั้ง
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ในส่วนของเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ เภสัชกรร้านยา ให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านยาและสุขภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะที่เภสัชกรต้องการในการดำเนินงานสร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชนผ่านสามบทบาท
ข้างต้น ประกอบด้วยสมรรถนะพ้ืนฐานของวิชาชีพ อันประกอบด้วยสมรรถนะด้านผลิตภัณฑ์ (เกี่ยวกับเรื่องยา 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ด้านการดูแลบริบาลผู้ป่วยและผู้ใช้ยา (เกี่ยวกับเรื่องเภสัชบำบัด) ด้านการบริหาร
จัดการระบบยาและระบบสุขภาพ (เกี่ยวกับเรื่องระบบยาและระบบสุขภาพ) และที่สำคัญคือสมรรถนะด้าน
การปฏิบัติงานกับชุมชน และ ด้านการพัฒนาตนเอง  ในสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานกับชุมชนนั้นเภสัชกร
ต้องประยุกต์ใช้สมรรถนะทุกด้านเข้าด้วยกัน ร่วมกับสมรรถนะในการศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชน การ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยกำหนดสุขภาพของพ้ืนที่กับประเด็นปัญหาสุขภาพในชุมชน การประเมินผล
กระทบของปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การประสานงานและ
พัฒนาการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในชุมชน การสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่เกิดจากร่วมมือของ
ชุมชนด้วยการคิดเชิงระบบ การใช้ข้อมูลเพื่อการชี้นำสาธารณะให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ การรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ 
ตัดสินใจ ประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบการทำงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนา 

สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานกับชุมชนดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากการขยับมุมมองการ
ทำงานของเภสัชกรให้ก้าวข้ามขอบเขตของเรื่องยา มาสู่เรื่องของสุขภาพที่ไม่จำเป็นต้องใ ช้ยา เพื่อให้เกิด
เป้าหมายเดียวกันของระบบสุขภาพชุมชน และยังต้องการสมรรถนะร่วมในการทำงานหลายประการ เช่น 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูล การคิดเชื่อมโยง การคิดอย่างเป็น
ระบบ การประสานความร่วมมือ การให้เกียรติและรับฟังผู้อื ่น รวมถึงความยืดหยุ่นและปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าเภสัชกรต้องการ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานกับชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน แต่เนื่องจากในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตปัจจุบันยังมีสัดส่วนเนื้อหาที่
จำกัด ดังนั้นแล้วการจัดการศึกษาต่อเนื่องจึงมีความต้องการอย่างมาก ในปัจจุบันมีหลักสูตรในการพัฒนา
สมรรถนะของเภสัชกรด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอยู่บ้าง เช่น หลักสูตรอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์
ครอบครัวเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเนื้อหาจะมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับ
หลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นเรื ่องการปฏิบัติงานกับชุมชนยังมีอยู่อย่างจำกัด เช่น โครงการการพัฒนาผู้นำ
เครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.)  หลักสูตรการเรียนรู้ที่มีอีกส่วนหนึ่งเป็นหลักสตูร
ระดับปริญญาโทซึ่งต้องใช้เวลานาน 2-3 ปี  
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ข้อมูลจากการศึกษานำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ 3 ประเด็น  

1) ด้านวิชาชีพ : สภาเภสัชกรรม สำรวจความต้องการการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน (Health promotion training need assessment) เพ่ือศึกษาสมรรถนะปัจจุบันและความต้องการ
เพ่ิมพูนสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทและสถานการณ์ 

2) ด้านการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  
2.1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการเรียนการสอนและการประเมินผล 

3 ด้านสำคัญ คือ ด้านความรู้การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และด้านทักษะการบริหารจัดการ การ
เป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
การบริบาลเภสัชกรรม ทั้งในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ การศึกษาหลังปริญญา  

2.2) สมาคมวิชาชีพและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาต่อเนื่อง
สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และเภสัชกรร้านยา 3 ด้ านสำคัญ คือ ด้าน
ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และด้านทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำและการทำงาน
เป็นทีม และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและการบริบาลเภสัชกรรม 

2.3) สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย รับรองสมรรถนะ 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านความรู้ การสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน และด้านทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม และด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการบริบาลเภสัชกรรม และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านการพัฒนานโยบายสุขภาพระดับชุมชน องค์กรระดับพ้ืนที่และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
กำหนดให้เภสัชกรชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน การสังเคราะนโยบายและ
มีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน บนหลักการของ 
District Health System 

 เภสัชกรสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน อันจะนำไปสู่เป้าหมายของระบบสุขภาพชุมชนได้ด้วยการปรับมุมมองการทำงาน และพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานกับชุมชนเพื ่อสามารถบูรณาการการทำงานในบทบาทของตนเองเพื ่อเช ื ่อม
ประสานงานกับทุกเครือข่ายภาคส่วนในชุมชน ให้สามารถแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
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บทนำ 

เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเรื่องยาเพื่อให้ความ
มั่นใจว่าประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้อย่างปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาท
ของเภสัชกรมีการปรับเปลี่ยนขยายขอบเขตการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง จากการจัดการคลังเวชภัณฑ์ สู่ 
การบริบาลผู้ป่วยที่ใช้ยา การจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาในชุมชน และการปฏิบัติงาน
เชิงรุกเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลตนเองด้ านยาเบื้องต้นได้ด้วย
ตนเองในงานบริการปฐมภูมิ นอกจากนั้นขอบเขตของการปฏิบัติงานของเภสัชกรยังมีมากกว่าเรื่อง ยา แต่รวม
ไปถึงเรื่องของ อาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการแพทย์ทางเลือก (ในชื่อที่เรียกรวมกันว่าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ)  ดังนั้นแล้วในระบบสุขภาพชุมชน เภสัชกรจึงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชนและชุมชนอย่างองค์รวม  

 รายงานฉบับนี้เป็นการทบทวน เก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้านบทบาทการทำงาน สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ และหลักการเพื่อหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม 
กระบวนการรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เพ่ือ
นำเสนอบทบาทและความเชี่ยวชาญของวิชาชีพ และกำหนดสมรรถนะพื้นฐานในการทำงาน ที่จะสามารถ
นำไปสู่การบูรณาการและเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม สร้างให้
เกิดผลลัพธ์สุขภาวะประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในรายงานฉบับนี้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลคือ การวิจัย
เอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม และ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนของเภสัชกร ก่อนทีท่ีมวิจัยจะใช้ข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์การศึกษา 3 ข้อ คือ 
1) บทบาทของเภสัชกรในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2) สมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อการ
ทำงานในบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และ 3) หลักสูตรการฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนเภสัชกรด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในปัจจุบัน  
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ขั้นตอนการดำเนินงาน  

การดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ข้างต้นประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิจ ัยเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม  : คณะทำงานทบทวนวรรณกรรมจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น คู่มือ ประกาศ นิพนธ์ต้นฉบับ ทั้งท่ีตีพิมพ์ในภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพ่ือทบทวน
สถานการณ์เบื้องต้น โดยการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ บทบาทการทำงาน และสมรรถนะของเภสัชกรจาก
วรรณกรรมที่มีการตีพิมพ์  

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีประสบการณ์ : คณะทำงานรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ที่

ต้องการศึกษาทั้ง 3 ข้อ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากเภสัชกรผู้มีประสบการณ์การทำงานในชุมชน เภสัชกรผู้
เป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และ บุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเภสัชกรในงานเชิงรุกด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  การ
สัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
สัมภาษณ์เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์การทำงาน ในระดับการทำงานที่แตกต่างกัน โดยหัวหน้าโครงการ 
(ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์) เป็นผู้สัมภาษณ์หลัก ผ่านระบบการสื่อสารทางไกล (Zoom meeting) ที่
ผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้มีการบันทึกภาพและเสียง เพื่อให้คณะทำงานได้นำไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วยเภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.) ผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 5-7 คน เพื่อศึกษาบทบาทการ
ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และสมรรถนะในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

2.) ผู ้ทรงคุณวุฒิและเชี ่ยวชาญในสายงานวิชาชีพงานสุขภาพปฐมภูมิ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน มีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 5-7 คน 
เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติต่อประเด็นด้านการทำงานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนโดยวิชาชีพเภสัชกรรม และ
สมรรถนะในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของเภสัชกรปฐมภูมิ 

ประเด็นคำถามสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

• บทบาทการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนที่ผ่านมาของเภสัชกรปฐมภูมิเป็นอย่างไร 
การทำงานต้องมีความเชื่อมโยงประสานกับหน่วยงานใด หรือวิชาชีพอ่ืนหรือไม่อย่างไร 
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• การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนที่ผ่านมา บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อการรูปแบบการดำเนินงานฯ ควรมีการพัฒนารูปแบบการทำงานในทิศทาง
ไหนอย่างไร 

• สมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรมที่ต้องใช้ในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนมี
อะไรบ้าง และ ต้องการการพัฒนาอย่างไร  

ข้อคำถามสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสายงานวิชาชีพงานสุขภาพปฐมภูมิ 

• การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนที่ผ่านมา บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อการรูปแบบการดำเนินงานฯ ควรมีการพัฒนารูปแบบการทำงานในทิศทาง
ไหนอย่างไร? 

• สมรรถนะทางวิชาชีพที่ต้องใช้ในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนมีอะไรบ้าง และ 
ต้องการการพัฒนาอย่างไร  วิชาชีพเภสัชกรรม ควรมีบทบาทอย่างไร ? 

• สมรรถนะในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของเภสัชกรปฐมภูมิ ควรเพ่ิมเติมตรงจุด
ใดบ้างอย่างไร 

3. การสังเคราะห์ข้อเสนอ : ข้อมูลจากทั้งการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์ นำไปสู่การ

วิเคราะห์ข้อสรุปของโจทย์การศึกษา และการสังเคราะห์ข้อเสนอในการจัดระบบสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนโดยเภสัชกร ในฐานะหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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ผลการดำเนินงาน 

1. บทบาทวิชาชพีเภสัชกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพชมุชน 

 เภสัชกร เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบยาเพื่อให้ความมั ่นใจได้ว่าประชาชนในสังคม

สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (1) เภสัชกรในประเทศ
ไทยมีบทบาทที ่หลากหลายครอบคลุมในทุกมิติที ่ เก ี ่ยวข้องกับเร ื ่องยา ตั ้งแต่การพัฒนาและผลิตยา 
อุตสาหกรรมยา การกระจายยา ไปจนถึงการใช้ยาในระดับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน (2) วิชาชีพเภสัชกรรม
มีการขยายขอบเขตบทบาทหน้าที ่ไปอย่างกว้างขวาง มุมมองและบทบาทของเภสัชกรที ่มีต่อยาได้ขยับ
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านยา และสอดคล้องกับระบบบริการ
สุขภาพของประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จากเดิมที่เภสัชกรให้ความสำคัญกับการดูแลการผลิตและ
การกระจายยา ปรับมาสู่บทบาทการทำงานเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ใช้ยาจะใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ขยายต่อไปยังการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบริหารจัดการ
ระบบยา รวมถึงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนเพื่อใช้สามารถยาและดูแลสุขภาพ
ตนเองเบื้องต้นเพ่ือตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือระบบสุขภาพชุมชน (1) 

 

1.1 การพัฒนาบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนที่
ตอบสนองต่อนโยบายด้านยา และสุขภาพของประเทศ 

 การปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานของเภสัชกรเพื่อให้ตอบสนองต่อระบบบริการปฐมภูมิซึ ่งมี
หลักการสำคัญคือการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสั งคมที่มีความต่อเนื่อง
และบูรณาการทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ เป็นการบริการเชิงรุกเพ่ือ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับ สามารถดูแลตนเองด้านการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น และมีระบบที่เชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลอย่างเหมาะสม ในระยะแรกนั้น เป็นความท้าทายสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก การ
ดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ยังไม่เกิดการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. 2553 ผู้แทนของ
วิชาชีพทั้งจากส่วนของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงได้ร่วมกันจัดทำคู่มือ
เภสัชกรรมปฐมภูมิขึ้น เพื่อนำเสนอแนวคิดในการปฏิบัติงานปฐมภูมิ การกำหนดเป้าหมาย และ ลักษณะ
รวมถึงขอบเขตของกิจกรรมของงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ อันประกอบไปด้วย 5 งาน ดังนี้ งานบริหารเวชภัณฑ์ 
งานส่งมอบยาและให้คำแนะนำในการใช้ยา งานจัดระบบดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข และ งานส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและสมุนไพร เพ่ือให้เป็นจุดเริ ่มต้นของการ
พัฒนาการทำงานปฐมภูมิของเภสัชกรอย่างเป็นระบบ (3) 
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 การพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น นโยบายการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพเครือข่ายระดับอำเภอ (District Health System: DHS) ที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) ในปีพ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคีทุก
ภาคส่วนในชุมชน (4) นโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) ในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น
การบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วยหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว ที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ (5) สำหรับใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2560 มีนโยบาย “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดดาว” เพ่ือยกระดับ
รพ.สต. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการมากยิ่งข้ึน (6)  

 นโยบายการสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัย
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนด้านการใช้ยา ที่ทำให้เกิดการ
พัฒนาการทำงานและระบบยาในชุมชนของเภสัชกร  ในปีพ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ได้จัดทำโครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Smart Use: ASU) เพื ่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งจากผู้สั่งใช้ยา และผู้ใช้ยา ทั้งในโรงพยาบาล และในชุมชน ที่ต่อมาได้พัฒนาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย ที่ใช้กรอบคิดของ  “สุขภาพหนึ่งเดียว (One 
Health)” ที ่มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญคือ การส่งเสริมและพัฒนาความรอบรู ้ด ้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน และการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการ ใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างเหมาะสมกับประชาชน (7)     

 ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการกำหนดให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และหนึ่งในยุทธศาสตร์ย่อยนั้นเอง ได้มีการระบุถึงการสร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (8) ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานเชิงรุกในพ้ืนที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย ในปี พ.ศ. 2563 คณะทำงานพัฒนา
ระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน (RDU Community) ภายใต้การทำงานของคณะทำงาน
พัฒนาระบบเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดและโรงพยาบาลได้ร่วมกันจัดทำ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
ขึ้น โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ “ประชาชนในชุมชนมีความรอบรู้และสามารถใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถใช้ยา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยและดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเองได้เมื่อเจ็บป่วย” โดยกำหนดให้ในการ
ดำเนินงานในพื้นที่ควรจะมีผู้รับผิดชอบการประสานงานและดำเนินงานในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับเขต ที่เรียกว่า “RDU Coordinator” ซึ่งบุคคลดังกล่าวควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและรับผิดชอบการ
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บริหารจัดการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเชิงระบบทั้ง
ในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนโดยเชื่อมโยงกัน (9) โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเป็น RDU 
Coordinator ทั ้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดคือเภสัชกรผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นหลัก  การมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรม การดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ตามนโยบายและโครงการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับระบบยาและระบบสุขภาพดังตัวอย่างข้างต้นสร้าง
ความตระหนัก และเภสัชกรที่รับผิดชอบก็มีการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของตนเอง ขยายบทบาทการ
ทำงาน และพัฒนางานเพื่อการขับเคลื่อนเรื่องการดำเนินการเรื่องยาและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ ใน
ชุมชนทั่วประเทศ 

 การดำเนินการเชิงรุกในชุมชน ถูกเน้นย้ำจากแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2560-2564)  ที่เน้นการบูรณาการทุกหน่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ิมศักยภาพ
ขององค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย 
เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนา
ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 3) การพัฒนา
องค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 4) การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
5) การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค (10) ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
บทบาทของเภสัชกรทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และใน
โรงพยาบาลชุมชน 

 สำหรับเภสัชกรร้านยา ซึ่งเป็นหน่วยบริการใกล้บ้านที่ประชาชนส่วนหนึ่งใช้บริการในการดูแล
ตนเองเบื้องต้นด้านยานั้นก็มีบทบาทอย่างมากในระบบสุขภาพชุมชน ในการกระจายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
พร้อมทั้งเป็นแหล่งให้ข้อมูลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ให้กับประชาชน ประชาชน
การใช้บริการจากร้านยา เนื่องจากร้านยาตั้งอยู่ในชุมชน ทำให้เข้าใช้บริการได้สะดวก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและสูญเสียรายได้เนื่องจากการใช้บริการที่โรงพยาบาล และได้รับการบริการที่รวดเร็วจากเภสัชกร
เป็นผู้ให้บริการ (11) การรวมร้านยาให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพในระดับปฐมภูมินั้นมีประเด็น
ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักหลายประการ เช่น คุณภาพร้านยาที่หลากหลาย การปฏิบัติตามกฎหมายของร้านยา 
และการปฏิบัติงานของเภสัชกร เป็นต้น (12) แต่อย่างไรก็ตามด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพร้านยา ในปี 
พ.ศ. 2562 ก็มีการเห็นชอบให้ร้านขายยาแผนปัจจุบันเป็นหน่วยงานร่วมในการให้บริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และให้มีการพัฒนาโครงการนำร่อง การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยรา้น
ยาแผนปัจจุบัน โดยมีขอบเขตการให้บริการคือ 1) การให้สุขศึกษาและความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2) 
การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง 3) การบริการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และอาจจมีบริการอ่ืน
ร่วม เช่นบริการเลิกบุหรี่ เป็นต้น (13) 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการรับยาจากร้านยาใกล้บ้าน ได้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยให้ผู้ป่วยสามารถรับยาได้จากร้าน
ยาคุณภาพในเครือข่ายได้ ผลสรุปโครงการแสดงให้เห็นว่าสามารถลดระยะเวลารอรับยาและเวลาเดินทาง มี
เวลาปรึกษาเภสัชกรเพิ่มขึ้น และลดความแออัดได้ (14) การส่งมอบยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความคาดหวังว่าจะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการใช้ยาของผู้ป่วยในร้านขายยา รวมถึงการจัดการยาเหลือใช้ และการสร้าง
เสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ในระหว่างภาวการณ์ระบาดของ COVID-19 ร้านยาก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ รับยา ติดตามอาการผู้ป่วยในโครงการ “เจอ แจก จบ” (15) ความสำเร็จของโครงการทำให้
โอกาสในการขยับให้ร้านยาได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้กับประชาชนได้มากยิ่งข้ึน  

 

1.2 บทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพชุมชน 

 ระบบสุขภาพชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด “ชุมชนเข้มแข็ง” ซ่ึงหมายถึงการที่
ชุมชนผนึกกำลังกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เมื่อชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนก็จะ
สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน จะเกิดจากการพัฒนาร่วมกันในทุกด้านเพ่ือให้เกิดชุมชนสุขภาวะ เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ 
เกิดภูมิคุ้มกันจากอันตรายที่มาจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน (16)  ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนนั้น
ภาคีเครือข่ายในชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะร่วมกันคิด กำหนดประเด็น ตัดสินใจกำหนดเป้าหมาย ร่วมลง
มือทำ และร่วมสรุปบทเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้นำไปสู่การ
พัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็ง จากบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในพ้ืนที่ต่างๆ พบว่า ทุกชุมชนต่าง
ก็มีศักยภาพในชุมชนที่หลากหลาย ปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนมีความคล้ายกันใน
หลายประเด็นเช่น การจัดการโรคเรื้อรัง การใช้สารเคมีในสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 
และพฤติกรรมของคนในชุมชนแต่ละกลุ่มวัย (17, 18) การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนมี
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ การมีผู้นำที่ดี การค้นหาศักยภาพชุมชน การสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ใน
ชุมชน และ การทำงานร่วมกับเครือข่ายแบบกัลยาณมิตรที่มีการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน และการทำงาน
ที่โปร่งใส เป็นต้น (17-19)  

 บทบาทของเภสัชกรในการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่ได้เกริ่นนำไปเบื้องต้น และคู่มือเภสัชกรรมปฐมภูมิที่ถูกพัฒนาขึ้น เปรียบเสมือนต้นแบบของ
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงขอบเขตของกิจกรรมของเภสัชกรในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
และงานเชิงรุกในชุมชน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5 งาน ดังนี้ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานส่ง
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มอบยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ งานจัดระบบดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน งาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และ งานส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและสมุนไพร (3)  

 การพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจึงเกิดขึ้นต่อยอดจากงานซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเหล่านี้ ดัง
ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2561 งานวิจัยของ ศิราณี ยงประเดิม และ กร ศรเลิศล้าวณิช ได้นำเสนอผลการ
รวบรวมข้อมูลถึงบทบาทของเภสัชกรที่จำเป็นในการบรรลุพันธกิจของบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ว่า
ประกอบด้วย 4 บทบาทคือ ผู้ให้การบริบาลผู้ป่วยด้านยาโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้จัดการโรคสำหรับ
ผู้ป่วย (Disease manager) เพื่อประสานงานทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยเข้าถึงการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงยาและใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผู้เพ่ิมขีดความสามารถด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนและชุมชน และ ผู ้ดูแลระบบโลจิสติกส์ของยาในชุมชน  โดยบทสรุปของการศึกษาระบุว่า 
บทบาทของเภสัชกรในอนาคตว่าจะเป็นในเชิงรุกและ มีบทบาททั้งในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้นำ
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะประสานงานในการทำงานแบบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพของบุคคลและชุมชน (20) จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นบทบาทของเภสัชกรในการสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนที่มีขอบเขตการทำงานที่กว้างขวาง แต่ทุกกิจกรรมมีเป้าหมายร่วมกันคือ การพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ (self-care) ความปลอดภัยในการ
ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Safety) และประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
สุขภาพทั้งในมุมมองด้านคลินิก หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน (Efficacy) (21)บทบาทเภสัชกรในด้านการ
สร้างเสริมระบบสุขภาพชุมชนจากการทบทวนวรรณกรรม ที ่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเฉพาะราย และกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการระบบเพ่ือให้เกิดการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย (22) อันจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สำคัญของระบบสุขภาพชุมชนต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1) บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การบริบาลผู้ป่วยเฉพาะราย ด้านยาและ
สุขภาพ  

 บทบาทแรกของเภสัชกรในระบบสุขภาพชุมชนคือ บทบาทในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านยา โดยการให้การให้บริการทั้งในหน่วยบริการและการให้การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน รวมถึงการให้ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยรายบุคคลโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อที่บุคคลดังกล่าวจะ
รับรู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง และมีความรู้และทักษะที่เพียงพอที่จะจัดการกับตนเอง ดูแลตนเอง และการ
จัดการกับตนเองเพื่อที่จะสามารถดูแลตนเองได้ เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมเหตุผล (3, 20-22) ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างงานวิจัยเพื่อการจัดการปัญหา
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การใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านโดยเภสัชกรครอบครัว ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกระนวน โดยใช้
หลักการทำงานแบบ 1A4C (Accessibility=การเข้าถึงบริการ Continuity=การให้ บริการอย่างต่อเนื ่อง 
Comprehensiveness=การให ้บร ิการแบบเบ ็ดเสร ็จ Coordination=การประสานงาน Community 
participation=ชุมชนมีส่วนร่วม) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทำงานเป็นทีม มี
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน โดยในการศึกษานี้ เภสัชกรครอบครัว และคณะทำงานของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่ต้องได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพ่ือให้ทีม
เยี่ยมบ้านประกอบด้วย เภสัชกรและสหสาขาวิชาชีพ ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมงในการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละ
ราย ขึ้นกับความซับซ้อนของปัญหา และหลังการเยี่ยม สมาชิกในทีมต้องสรุปผลการเยี่ยมบ้านร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยพร้อมกับวางแผนการเยี่ยมครั้งต่อไป ในการแก้ไขปัญหาที่พบเภสัชกรใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น การจัดทำอุปกรณ์หรือฉลากที่ช่วยให้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถบริหารยาได้ง่าย
ขึ้น รวมไปถึง การตรวจสอบหายาสเตียรอยด์ปนเปื้อน การฝึกทักษะการบริหารยาให้ญาติ การหาจิตอาสาเพ่ือ
ช่วยในการบริหารยา การจัดระบบยาเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายในผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาล
ได้ ร่วมกับการให้คำแนะนำเพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักโดยวาจาแก่ผู ้ป่วยและผู้ดูแลเพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาทักษะในการจัดการด้านยาด้วยตนเอง (23)   

 ในการจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้านและชุมชน เภสัชกรปฏิบัติงานใน
ฐานะหนึ่งในทีมสหาขาวิชาชีพในทีมหมอครอบครัว ดังเห็นได้จากตัวอย่างของการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้าย ที่การจัดบริการสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาของผู้ป่วย ให้การบริบาลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องสามารถดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายและญาติได้อย่างสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น (24) ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมมีความเห็นว่า
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญ โดยการประเมินการใช้ยา จัดเตรียมยาให้เพียงพอ ให้ความรู้และข้อมูลด้านยา 
โดยเฉพาะกลุ่ม opioids แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และญาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดูแลผู้ป่วยคือ การ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (25) หรือ
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้านยาในชุมชน โดยเภสัชกรมีบทบาทในการวางแผนติดตามการรักษาผู้ป่วย การให้
ข้อมูลด้านยาแก่ผู้ป่วย และญาติโดยอ้างอิงหลักฐานวิชาการเชิงประจักษ์ การให้ข้อมูล คำแนะนำบุคลากรอ่ืน
เกี่ยวกับ ยาจิตเวช และการเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองเป็นต้น (26) 

 การให้การบริบาลผู้ป่วยเฉพาะรายนี้ ในหลายพื้นที่เภสัชกรขยับบทบาทการทำงานเป็นผู้จัดการ
ด้านสุขภาพสำหรับการบริหารจัดการโรคสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Disease manager) เพื่อประเมินความ
ต้องการ ค้นหาปัญหา ออกแบบระบบการบริการ พัฒนาระบบข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการติดตามและ
ตัดสินใจ ประสานงานทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคลากรในชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วย และชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงยาและใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมเหตุผล โดยมีบุคคลเป็นศูนย์กลาง (20, 21)  
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 ในพื้นที่ที่เครือข่ายการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแบบสหสาขาวิชาชีพยังไม่เกิดขึ้น การให้การ
บริบาลเภสัชกรรมโดยการเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อผู้ป่วยเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น การให้บริบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดย
การทำงานมีแบบแผนที่ชัดเจน มีเป้าหมายที่เข้ากับบริบทของผู้ป่วย มีความเข้าใจผู้ป่วย ที่ช่วยทำให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น (27) หรือการที่เภสัชกรให้บริการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน 
ไขมัน) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่บ้าน ที่สามารถเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาใน
ผู้ป่วยได้ (28) 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าบทบาทและการทำงานของเภสัชกรใน

การสร้างเสริมสุขภาพด้านงานเยี่ยมบ้าน เป็นการทำงานของเภสัชกรปฐมภูมิร่วมกับทีมสหวิชาชีพของ
โรงพยาบาล และ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ของศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (Continuity of care : COC) โดย
ทำงานผนวกรวมไปกับการดูแลเรื่องยาให้กับผู้ป่วย และ/ หรือผู้ดูแลที่บ้าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
ติดตามการได้รับยา การใช้ยา ความร่วมมือในการใช้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา และอ่ืนๆ รวมไป
ถึงเรื่องของ อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนที่มีผลกระทบต่อภาวะโรค และสุขภาพของผู้ป่วย ที่เกิดจากการ
เรียนรู้และทำความเข้าใจกับบริบทการดำเนินชีวิตของ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เพื่อปรับใช้กับการดูแล
ผู้ป่วย 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทำให้สะท้อนปัจจัยการทำงานเยี่ยมบ้านที่สำคัญคือ เครือข่ายการทำงานของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพของทั้งโรงพยาบาลและ รพ.สต. ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้สามารถพูดคุย ปรึกษา 
และขอคำแนะนำกันได้ อันนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน เรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน หากจำเป็นจะสามารถ
ทำงานบางอย่างแทนกันได้โดยส่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงกัน และทำให้เข้าใจเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยหรือครอบครัว 

“ถ้าเป็นเรื่องการเยี่ยมบ้าน จะมีทีมของศูนย์ COC ดูแลอยู่...เวลาออกไปแต่ละที่ ก็จะเห็นทีมสห
วิชาชีพออกไปกันเป็นทีม … แล้วก็ไปขอความร่วมมือจากพยาบาลวิชาชีพ หรือ นวก. ใน รพสต. 
นั้นๆ” 

 ในการออกแบบกระบวนการทำงานเยี่ยมบ้านเชิงรุก เภสัชกรจะให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้และ
ติดตามการใช้ยาของคนไข้ เน้นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาของคนไข้ เช่น การติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยา
เมทฟอร์มิน (Metformin) ซึ่งเป็น “ยารักษาโรคเบาหวาน” (Antidiabetics) ในกรณีท่ีใช้ยาขนาดที่สูง (2,000 
มิลลิกรัมต่อวัน) ผู้ป่วยกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากหากไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพได้
อย่างเหมาะสมจะทำให้มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนไปใช้ยา Insulin หรือหากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีภาวะอ่อนเพลีย 
ดื่มน้ำน้อย จะมีโอกาสการเกิด ภาวะไตวายเฉียบพลัน (AKI: Acute kidney injury) ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ป่วย
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กลุ่มนี้จะถูกคัดเลือกเพื่อการเฝ้าระวังโดยเฉพาะ และเภสัชกรจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ 
อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นรายกรณีต่อไป  

“ในการออกแบบกระบวนการในรูปแบบเชิงรุก เน้นเรื่องการให้ความรู้และติดตามการใช้ยาของคนไข้ 
เน้นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาของคนไข้ เช่น การติดตามผู้ป่วยโรค NCD .... ผู้ป่วยกลุ่ม
นี้จะถูกคัดแยกออกมาเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะและเภสัชกรจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ เกิดโรคว่า
เป็นปัญหาที่ตัวโรคหรือเป็นปัญหาที่พฤติกรรม ศึกษาเชิงลึกและแก้ปัญหาเป็นรายกรณี” 

 นอกจากนั้นแล้ว ในขณะทีเ่ภสัชกรลงเยี่ยมบ้านนอกจากการดูแลเรื่องยา อาหาร และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะโรคแล้ว ยังเป็นโอกาสที่เภสัชกรจะได้สังเกตถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ประชาชนเลือกใช้ในครัวเรือน การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะทำให้ได้รับข้อมูล เพ่ือนำไปสู่การเสนอ
ประเด็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัญหาและต้องเฝ้าระวังในชุมชน และเข้าสู่การดำเนินการเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพื้นที่ต่อไป 

“เวลาเราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเราทำทุกอย่าง เราไปดูเรื่องยา เราไปดูเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ถ้า
เราลงพื้นที่แล้วเราได้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังในชุมชน เราก็จะเอาประเด็นพวกนี้มาคุยกัน 
แล้วไปจัดการ ในประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนที่ต่อ คือมันเหมือนกับข้อมูลมันเชื่อมโยงกัน
หมด” 

 

2) บทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ  

 บทบาทด้านการจัดการความเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนในการดูแลตนเอง
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นบทบาทที่ต่อยอดมาจากงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเภสัชกร 
ที่มุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับแก่ประชาชนและชุมชนที่รับผิดชอบ (3, 20, 
21) แต่เดิมบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนี้เน้นการดำเนินงานด้านการตรวจ การออกระเบียบข้อบังคับ
ทางกฎหมาย การจับคุมผู้กระทำความผิด และการให้ความรู้กับผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ดังตัวอย่างในงานด้านการ
จำหน่ายยาอันตรายในร้านชำ ที่การดำเนินงานในบางพื้นที่เน้นการเฝ้าระวังโดยการออกตรวจและดำเนิน
โครงการกับเจ้าของร้านชำโดยการให้ความรู้และการแจ้งถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย หากดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องก็สามารถลดการจำหน่ายยาอันตรายที่ร้านชำในชุมชนได้ (29) แตใ่นหลายพ้ืนที่ เภสัชกรขยับบทบาท
การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคมาสู่บทบาทของผู้จัดการด้านระบบยาในชุมชน ที่นอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่
คุ้มครองกฎระเบียบข้อบังคับตามบทบาทแล้ว เภสัชกรยังขยายบทบาทไปสู่การทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ
ยาและระบบสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนในชุมชน (Community manager) ที่การดำเนินงานเน้น
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การสร้างเครือข่าย การพัฒนาการมีส่วนร่วมจากชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคประชาชน และการ
สื่อสารให้กับสังคมในวงกว้างรับทราบ ซึ่งเป็นการทำงานโดยเน้นความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาค
ประชาชน (30) ร่วมกับการให้ความรู้ด้านยากับทีมสหสาขาวิชาชีพ และบุคลากรสุขภาพในชุมชน เพื่อให้มี
ศักยภาพที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในชุมชนต่อไป (22) 

 ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการบทบาทของเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบ
สุขภาพชุมชน ที่พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ และคณะ (31) ได้นำเสนอไว้ว่าเนื่องจากประเด็นปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีผู ้เล่นที่หลากหลาย และมีการเปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการกับปัญหาจำเป็นต้องการมุมมองในการจัดการใหม่ โดยการสร้างพลังให้กับชุด
ความรู้ใหม่ มีการจัดการความรู้ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่เภสัชกรต้องบูรณา
การการทำงานเชื่อมประสานการทำงานเชิงรุกด้วยความเข้าใจ เข้ากับกระบวนการทางกฎหมาย บูรณาการ
เข้ากับการทำงานเชิงรุก พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มาร่วมกันดูแลจัดการปัญหาในรูปแบบของระบบ
สุขภาพชุมชน จึงจะเกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้อย่างยั่งยืน  

 ตัวอย่างของการทำงานอย่างบูรณาการอย่างเชื่อมโยง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีในชุมชน เกิดขึ้น
ในการจัดการปัญหาการใช้สเตียรอยด์ในชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ที่ระบบในโรงพยาบาลจัดให้มีระบบการคัด
กรอง การส่งต่อให้เภสัชกรให้คำแนะนำกับผู้ป่วยเฉพาะราย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย
เพิ่มเติม และนอกจากนั้นยังขยายกรอบการทำงาน ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ให้ออกแบบระบบเพื่อจัดการ
ปัญหาสเตียรอยด์ในชุมชนร่วมกัน เช่น การตั้งจุดร้องเรียนและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน การจัดตั้งชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน การติดตามและตรวจสอบระหว่างการเยี่ยมบ้าน การคืนข้อมูลให้องค์กรส่วน
ท้องถิ่น การอบรมเจ้าหน้าที่และ อาษาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา 
การรณรงค์ให้ข้อมูลความรู้ทางหอกระจายข่าว การเฝ้าระวังรถเร่  หรือเฝ้าระวังในร้านชำ ร้านยา การออก
มาตรการทางสังคม รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมาย กระบวนการเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และภาคีเครือข่าย รวมถึงสมาชิกของชุมชน (32) 

 เช่นเดียวกับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษ โดยกระบวนของการสร้างพลังเครือข่ายสร้างความร่วมมือ
กับชุมชน ด้วยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันรวบรวมข้อมูล ทำประชาคมเพื ่อค้นหาปัญหา การ
ประชาคมเพื่อให้สมาชิกของชุมชนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็นผู้นำกระบวนการ การให้ความรู้ อบรมกลุ่มแกนนำของชุมชน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการโฆษณาและ
การกระจายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมในชุมชนตามแนวทางที่ได้จากการประชาคม เช่น การจัดทำธรรมนูญ
ชุมชน และการติดตามประเมินผล คืนข้อมูล ร่วมกับการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
สามารถเพ่ิมความรู้ และพฤติกรรมในการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย (33, 34) 
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 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เภสัชกรปฐมภูมิผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนดนโยบายด้านกำลังคน

เภสัชกรได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า บทบาทและการทำงานของเภสัชกรในงานคุ้มครองผู ้บริโภคด้าน
สาธารณสุขเป็นไปตามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดจากส่วนกลางคือสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาคือ 1) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การตรวจ
สารพิษในอาหาร การตรวจสเตียรอยด์ 2) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิตและให้บริการตามมาตรฐาน
และถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การขายยาในร้านชำ การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทางด้าน
อาหารและยา 3) การให้ความรู้และตระหนักรู้แก่ประชาชนและชุมชน (Empowerment and Education) 
ให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างสมเหตุผล 

 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นงานที่เภสัชกรปฐมภูมิดำเนินงานในรูปแบบ
การจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงาน เครือข่าย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนประจำอำเภอ (พชอ.) เทศบาล และ รพ.สต. เป็นต้น โดยเน้นการสร้างศักยภาพของ
ประชาชนด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  จากประสบการณ์การทำงานทำให้เภสัชกรเรียนรู้ว่า เครือข่ายการ
ทำงานในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค  มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนและประชาชนสามารถดูแลและปกป้องตัวเองด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพตนเองเบื้องต้น
ได ้ในพ้ืนทีท่ีเ่ครือข่ายการทำงานมีความเข้มแข็ง เภสัชกรจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้สนับสนุน และ
เป็นคนกระตุ้น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาหรือมีข้อติดขัด เภสัชกรจะช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างนั้น และในพื้นที่ที่ยังไม่มีเครือข่ายการทำงานชุมชน เภสัชกรจะทำหน้าที่ในการประสานงาน กระตุ้น 
เพ่ือสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นและให้เข้มแข็ง ซึ่งต้องใช้เวลา และต้องการสมรรถนะการทำงานที่เป็น soft-skills 
เพ่ิมเติมจากสมรรถนะทางวิชาชีพ ที่เป็น hard skills ด้านยาของเภสัชกร  รูปแบบการดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่
การสร้างเครือข่าย โดยเริ่มจากการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านยาและ
สุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกันกับชุมชน และประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยราชการในอำเภอ 
การเขียนแผนงานและแผนการดำเนินการ ร่วมดำเนินการ และลงพ้ืนทีเ่พ่ือประเมินผลการดำเนินงานโดยการ
สำรวจชุมชนร่วมกัน นอกจากนั้นกระบวนการยังรวมถึงการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นทางการในระดับอำเภอ   

“ที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตามแนวทางที่ อย กำหนด งานส่วนที่หนึ่ง เป็นการ
บังคับใช้กฎหมาย เช่น การตรวจสารพิษในอาหาร การตรวจสเตียรอยด์ งานส่วนที่สอง การสร้างและ
จูงใจ Motivate ให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การขายยาในร้านชำ 
การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมี อย มีมาตรฐานทางด้านอาหารและยา โดยจะเน้นผู้ประกอบการ
เป็นหลัก งานส่วนที่สาม การให้ความรู้และตระหนักรู้แก่ชุมชน Empowerment and Education 
งานส่วนนี้เภสัชเราทำค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะทำงานในส่วนที่หนึ่งและสองเป็นหลัก ส่วนตัวคิดว่า
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การกำหนดภาระหน้าที่ “งานคุ้มครองบริโภค” แบบนี้ เป็นภาระงานที่ขัดแย้งกัน ด้านนึงเป็นการ
บังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุน” 

 จากประสบการณ์การปฏิบัติงานของเภสัชกรพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างเครือข่าย คือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและบ่งชี้ประเด็นการดำเนินงานที่เป็นความต้องการของชุมชน ความเข้มแข็งของผู้คนและ
เครือข่ายในชุมชน ความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์ที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วของชุมชน รวมถึงการสนับสนุนมี
ส่วนร่วมของผู้นำที่มีความรู้และประสบการณ์ จึงทำให้เกิดความร่วมมือ และทำให้การดำเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนประสบความสำเร็จ 

“งานคุ้มครองผู้บริโภค ….. เราพยายามผลักดันให้ชาวบ้าน และ รพ.สต. พยายามคิดบนพื้นฐานของ
ตนเอง นำมาสู่โครงการที่ชุมชนอยากทำ .... ผ่านการทำโครงการของ พชอ ...บางที่จัดการเรื่อง สเตีย
รอยด ์บางทีเป็นเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าชุมชนไม่ส่งเสริมคนในชุมชนเขาก็จะสุขภาพไม่ดี 
โดยใช้งบประมาณของชุมชน เทศบาล หรือ อบต.” 

 ในการทำงานกับเครือข่าย เภสัชกรจะมีบทบาทในการใช้ข้อมูลเพื่อชี้ประเด็นปัญหา คืนข้อมูลที่เป็น
ปัญหาของชุมชน หรือนำเสนอข้อมูลในระดับใหญ่ขึ้น เช่นในระดับอำเภอหรือจังหวัด ให้ความรู้ คำแนะนำ 
เป็นที่ปรึกษาและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญต่อสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ สื่อสารโดย
อาศัยความคิดเชิงบวกไม่จับผิด มองให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน และดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วางไว้โดยยึด
เป้าหมายลำดับสูงสุดก่อน ทำงานร่วมกันแบบเป็นมิตรและให้ความสำคัญกับเครือข่าย ส่งเสริมกันในสิ่งที่ขาด  
การร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และจริงใจ และผลงานที่เกิดข้ึนก็เป็นผลงานร่วมกันของเครือข่าย   

 เภสัชกรผู้ให้ข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่า ในชุมชนอาจมีกลุ่มแกนนำเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น แกนนำทางด้านการเกษตร แกนนำทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่กลุ่ม
แกนนำเหล่านี้ไม่ได้ดูแลหรือร่วมดำเนินการทางด้านยาโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามทุกเรื่องต่างมีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของสุขภาพ (ตามนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว)  ดังนั้นแล้วเภสัชกรสามารถเข้าไปประสานงาน ให้ข้อมูล 
กระตุ้น ให้ทางเลือกเพื่อให้แกนนำเหล่านี้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหา เปิดโอกาสให้ชุมชนได้คิด และเลือกความต้องการการจัดการปัญหาของเขาเอง  ด้วยกระบวนการที่
สร้างการมีส่วนร่วมนี้ และข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ชุมชนจะมองเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านยา และ
จะจัดไว้ในลำดับต้นๆของปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญของชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ ใน
ชุมชน และความสัมพันธ์การทำงานที่ดี เมื่อเภสัชกรเข้าไปขอความร่วมมือจากเครือข่ายในชุมชนเพื่อช่วย
สนับสนุนในการทำงาน ก็จะทำให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้น ในโอกาสนี้เภสัชกรจะทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพ 
ให้เครือข่ายภาคประชาชนในท้องถิ่น ทำหน้าที่สนับสนุนหรือเป็นหุ้นส่วนในการดำเนินงาน  
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“จริงๆ แล้วในทุกอำเภอ….. เราต้องทำงานร่วมกับ สสอ และ รพสต ที่ทั ้งสองจะเป็นหน่วยงาน
คณะกรรมการประสานงานกับเรา ถ้ามองในเรื่องระบบยา ทั้งอำเภอ มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเภสัชเรา เราจะออกแบบขับเคลื่อนระบบยาของอำเภอเราอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเรา” 

“เภสัชเราต้องอยู่ตรงนั้นอยู่กับชุมชน เพียงแต่เราขอให้เครือข่ายอื่นๆ ช่วยสนับสนุนในการทำงาน 
และเรามีหน้าที่ Empowerment ให้เครือข่ายภาคประชาชนในท้องถิ่นช่วยทำ แต่อย่างไรก็ตามเภสัช
กรเราต้องอยู่ตรงนั้น ทำหน้าที่เป็น Supervisor หรือ Co-Partner หรือหากท้องถิ่นไม่ทำเราก็ต้องไป
กระตุ้น ไป Motivate ให้เขาทำ” 

 เครือข่ายความร่วมมือในการทำงานชุมชน ยังรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในหลายพื้นที่ 
เภสัชกรมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนให้เครือข่ายในชุมชน พัฒนาโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนดของ สปสช ที่ระบุไว้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ให้กับ
ชุมชน โดยในการทำงานนี้เกิดจากความร่วมมือของ รพ.สต. อสม. และภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน  

 สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในร้านยา ซึ่งมีบทบาทมากขึ้นในฐานะหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะคนในเขตเมือง  ในระยะเวลาที่ผ่านมาเภสัชกรในร้านยามีการปรับบทบาท
วิชาชีพให้สนับสนุนงานบริการปฐมภูมิมากยิ่งขึ้น เช่น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป การให้ข้อมูลด้านยา
และสุขภาพกับประชาชน ครอบครัว และชุมชน เสมือนเป็น ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ (Health information 
center) ในชุมชนที่สื ่อสารระหว่างประชาชน กับภาครัฐ เช่น ในพื้นที ่ กทม. ร้านยาช่วยแจ้งข้อมูลการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคไข้หวัดนก , โรคไข้เลือดออก และเกิดภาวะติดเชื้อ โรคมือ เท้า 
ปาก ในโรงเรียน ร่วมกับการประสานงานและส่งข้อมูลกลับไปกับสำนักอนามัย กทม. และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

“ยุคแรกๆ ของร้านยา เราเป็นแค่ Health Information บอกข่าว บอกข้อมูล เป็นที่ปรึกษา เหมือน
บอกข่าวจากภาครัฐ ขยายความ ....ตอนนั้นเอาเรื่อง BMI เข้ามาในร้านยา ให้บริการและให้ประชาชน
ทราบถึงความสำคัญของตัวเลข BMI เราเลยซื้อเครื่องชั่งที่สามารถวัดมวลร่างกายและมวลไขมัน และ
ให้ความรู้กับประชาชน จะทำอย่างไรให้ไขมันลดลง” 

 บทบาทของเภสัชกรร้านยาที่มีการดำเนินงานใน กทม. ยังประกอบด้วย 1) การให้ความรู้ ร่วมรณรงค์
การลดหวาน ลดเค็ม ลดน้ำหนัก เริ่มกิจกรรม การประเมินร่างกายโดยใช้คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย เพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมสุขภาพ 2) การเลิกบุหรี่
ด้วยการรณรงค์ และจัดกิจกรรมโดยทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ทั้งในร้านยาและการให้ข้อมูลในโรงเรียน 3) การ
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ป้องกันปัญหายาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น โดยการให้คำปรึกษา สร้างโอกาสการเข้าถึงยาคุมกำเนิด 
ร่วมการรณรงค์การให้ความรู้การป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มเด็กวัยรุ่น 4) การให้คำปรึกษาและส่งต่อกลุ่มเสี่ยง
เพื่อเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โครงการ
แลกเข็มฉีดยาเพ่ือป้องกันเอดส์ในกลุ่มผู้เสพยาเสพ และการกระจายถุงยางอนามัยในร้านยา  

“ในยุคที่โรคมือเท้าปากระบาด เราค้นพบเจอว่าโรงเรียนไม่ได้ปิด เราเลยบอกว่า ถ้ามีการระบาด
โรงเรียนจะถูกตรวจสอบ เเต่ตอนนั้นยังไม่มีการประกาศเกี่ยวกับโรคติดต่อมานะ...เรานำข้อมูลนี้ไป
บอกกับกรมควบคุมโรค สำนักอนามัย นี่เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราเชื่อมโยงกับสำนักอนามัย หากมีข้อมูล
เกี่ยวกับโรคติดต่ออะไรเราก็จะรายงาน” 

“ในยุคนึงที่มี โรคเอดส์ ....แต่คนที่ไม่พร้อม คนที่อยากมีเซ็กส์ (SEX) คือเด็กวัยรุ่น เขาไม่ได้เดินไปที่
สำนักอนามัย ดังนั้นต้องเข้าใกล้มือ และด้วยแรงขับจาก สปสช ด้วยที่ทราบว่าถุงยางใกล้หมดอายุ 
เลยได้มา ...ก็เลยเป็นโครงการนำร่องกับกองเอดส์ขึ้นมาเรื่อย ๆ” 

 ปัจจุบันร้านยาเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบประกันประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้การบริการการคัด
กรอง การแจกยาคุม การเยี่ยมบ้าน จนกระทั่งถึงการกระจาย Antigen Test Kit (ATK) พร้อมให้คำปรึกษา 
และการกระจายยา โครงการเจอ แจก จบ เพ่ือช่วยการรักษาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิค-19 พร้อมการรายงานใน
ระบบโปรแกรมของ สปสช. และโปรแกรมหมอพร้อม การพัฒนาระบบทำงานที่เชื่อมต่อร้านยากับระบบ
บริการสาธารสุขภาครัฐ เพ่ือให้เภสัชกรชุมชนในร้านยาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานบริการปฐมภูมิ 

 

3) บทบาทด้านการดูแลระบบยา การบริหารคลังเวชภัณฑ์ และการให้บริการส่งมอบ
ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

 บทบาทด้านการดูแลเรื ่องของการจัดหา กระจาย และการส่งมอบยา เป็นบทบาทที ่เภสัชกร
รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ดังนั้นแล้วเภสัชกรปฐมภูมิจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล
ระบบการกระจายและส่งมอบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองและเชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ (3, 20, 22) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการดา้น
ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิจะเป็นไปตามมาตรฐาน แม้ว่าจะไม่มีเภสัชกรปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเต็ม
เวลา กิจกรรมของงานประกอบด้วย การกำหนดรายการยา นิเทศติดตาม วิเคราะห์สาเหตุปัญหา และ
ออกแบบระบบการจัดการการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับโรงพยาบาลแม่ข่าย 
(22) ในการศึกษาของ ดรุวรรณ คลังศรี และคณะ ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ และบริบทของพื้นที่ วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และร่วมกันกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในการออกแบบระบบการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม ที ่ได้รับการยอมรับจากผู ้ปฏิบัติงานและ
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ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานในเชิงบวกได้ (35)  และในตัวอย่างของการพัฒนาระบบการจัดการยาช่วยชีวิต
ฉุกเฉินในหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ เป็นยาที่จำเป็น แต่ส่วนใหญ่เป็นยาในรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง (high-
alert medication) ที่ต้องมีมาตรฐานการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย แต่ก็มีความจำเป็นสำหรับการ
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่การเดินทางยากลำบาก และใช้เวลานานในการเดินทางไป
ใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่ข่าย ดังนั้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ (36) 

 

1.3 ข้อจำกัดของการพัฒนาบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของเภสัชกร 

 แม้ว่าเภสัชกรจะมีการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามจาก
การสำรวจการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (37) และการรับรู้บทบาทเภสัชกรรมปฐมภูมิของสหวิชาชีพ 
(38, 39) ได้นำเสนอข้อมูลว่าเภสัชกรและสหวิชาชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้บทบาทเภสัชกรรมปฐมภูมิว่ามี
ความสำคัญ (37, 38) แต่อย่างไรก็ตามสหสาขาวิชาชีพประเมินว่าความสำเร็จของการทำงานของเภสัชกรใน
งานปฐมภูมิอยู่ในระดับที่พอใช้หรือควรปรับปรุง (38) และเภสัชกรเองก็ประเมินตนเองว่า เภสัชกรมีการ
ปฏิบัติงานน้อยในส่วนของการส่งมอบยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นหลัก แต่
ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเรื่องยา งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และ
งานสนับสนุนการใช้ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล (37)  

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัยที่สำคัญคือการขาดแคลนกำลังคนเภสัชกรในการปฏิบัติ
หน้าที่ จากผลการศึกษาพบว่าความถี่ที่เภสัชกรลงปฏิบัติหน้าที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของทีมสหสาขา
วิชาชีพในการทำงานและความสำเร็จของงาน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเภสัชกรที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ยังมี
น้อย โดยส่วนใหญ่มีเภสัชกรเข้าไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต. เดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น (37-39) และจำนวนเภสัชกร 
ทัศนคติต่องาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา และ สมรรถนะของเภสัชกร ล้วน
แล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในหน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกร (37) 
เช่นเดียวกันกับบทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่ององค์รวมนั้น การขาดแคลนกำลังคน การมีภาระ
งานที่มากทำให้เภสัชกรไม่สามารถเข้าร่วมทีมในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับทีมได้อย่างเต็มที่ และงานนี้ต้อง
อาศัยการฝึกฝนเพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะการทำงาน (25) นอกจากนั้นแล้วปัจจัยอื่นๆ ที่กำหนดความสำเร็จใน
การขยายบทบาทด้านการบริบาลดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้านยา ยังประกอบด้วย การขาดความรู้ที่จำเป็นสำหรับ
การทำงาน การขาดความมุ่งมั่นและคุณลักษณะของเภสัชกรที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเชิงระบบ เช่น 
การสนับสนุนการทำงาน นโยบายที่ชัดเจน เป็นต้น (40) 
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 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เภสัชกร สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน ของเภสัชกรหลายประการเช่นเดียวกัน ดังนี้ 

ทัศนคติของเภสัชกร ในการปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนของเภสัชกรซึ่งเป็นบทบาทใหม่ที่ ไม่คุ้นเคย จากการ
สัมภาษณ์พบว่าเภสัชกรส่วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีปิดไม่พร้อมจะเรียนรู้ ทำให้การทำงานต้องใช้เวลานานในการปรับ
การเรียนรู้ ปรับความคิด ก่อนที่จะทำให้เภสัชกรได้มีประสบการณ์การทำงาน เห็นคุณค่าของการทำงานชุมชน 
และยอมปรับเปลี่ยน  

“ความสนใจของเภสัชเราไม่ค่อยสนใจในประเด็นเรื่องสาธารณะ ชุมชน แต่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
ประเด็นเฉพาะบุคคล ระดับIndividual มากกว่า เช่น SOAP ผู้ป่วยบางราย, หา Drug Related 
Problem แต่ไม่ได้มองประเด็นด้านชุมชนว่าในชุมชนนั้นมีปัญหาด้านยาหรือไม่ มีปัญหาด้านการใช้
ยาไม่ถูกต้อง มีปัญหาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาในภาพรวมระดับชุมชนหรือไม่” 

สมรรถนะการทำงานและประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชนของเภสัชกร เภสัชกร
ส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องยาและสุขภาพในระดับบุคคล มากกว่าการมองเห็น
ปัญหาในระดับชุมชนที่เป็นประเด็นสาธารณะ  เนื่องด้วยขาดมุมมองเชิงระบบที่จะทำให้เข้าใจบริบทของชุมชน 
นำไปสู่การขาดการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบการทำงานในเชิงระบบ ที่จะพัฒนาเครือข่ายการทำงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินงานเพื่อชุมชนด้วยชุมชนเอง  ด้วยการมองปัญหา
และพยายามแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลทำให้เภสัชกรเหนื่อยล้าในการทำงาน เกิดภาวะหมดไฟ และถอดใจ
ออกจากการทำงานชุมชน 

“เกิดจาก Competency ของบุคลากรเภสัชในการลงพ้ืนที่ชุมชน....ว่าสังเกตุ เห็นอะไรในชุมชน เก็บ
ข้อมูล ประมวลผล และหัดเป็นคนสงสัย สำหรับ Competency มี 2 อย่าง คือ Hard Skill และ Soft 
Skill ส่วนของHard Skill เชื่อว่าเภสัชกรมีทักษะและความรู้ด้านนี้เพียงพออยู่แล้ว  Soft Skill เป็น
ทักษะที่ต้องมเีพ่ิมเติมจาก Hard Skill” 

การสนับสนุนของหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ในการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพชุมชน หากหัวหน้าหรือ
ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญของงานจะสนับสนุนงานปฐมภูมิโดยการออกแบบการบริหารจัดการ กรอบการ
ทำงาน รวมถึงการจัดสรรกำลังคน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในชุมชนของเภสัชกรได้  หากไม่ได้รับการ
สนับสนุนแล้ว จะทำให้ขาดการสนับสนุนกำลังคน ขาดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ขาดส่งต่อข้อมูลกันเพ่ือ
ทำงานต่อเนื่องในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชน 

“ปัญหาอีกอย่างที่มองเห็น คือ ถึงแม้ว่าน้องๆ เภสัช มีความต้องการและมีความสามารถถึงพร้อมจะ
ทำงาน เภสัชชุมชน แต่ถ้าหัวหน้างานหรือหัวหน้าที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปในสังกัดเหล่านั้น ไม่มีแนวคิด
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ทางด้านเภสัชชุมชน การทำงานส่วนนี่อาจจะเป็นข้อจำกัด หรือขาดการเปิดโอกาสให้ทำงานทางด้าน
เภสัชชุมชน” 

 การทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความเห็นชอบหรือความ
เข้าใจจาก หัวหน้าหรือฝ่ายอำนวยการ เช่น  เภสัชกร จาก สสจ. หัวหน้าเภสัชกรโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม แม้แต่หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรระดับอำเภอ บุคคลากรกลุ่มที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเหล่านี้
ต้องมีมุมมองในเรื่องการทำงานและความสำคัญของงานส่วนนี้จึงจะสามารถอำนวยการ และจัดสรรทรัพยากร 
หรือ การพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลต่างๆให้มีความพร้อม จัดสรรให้เกิดการทำงานในระดับชุมชนที่เพียงพอ
กับความต้องการ และ บุคคลระดับนี้ยังมีโอกาสในการเชื่อมประสานทำให้ได้มาซึ่งงบประมาณ หรือ ทรัพยากร
ที่จะสนับสนุนงาน จากกองทุนระดับต่างๆ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

“สำหรับหัวหน้า พ่ีมองถึงหัวหน้าในทุกระดับ ทั้ง เภสัช.สสจ. หัวหน้าเภสัชโรงพยาบาล เภสัชหัวหน้า
กลุ่มงาน แม้แต่หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชอำเภอด้วย กลุ่มหัวหน้าเหล่านี้ต้องมีมุมมองทางด้านเภสัชปฐม
ภูมิ มีมุมมองการส่งเสริมและป้องกันโรคด้วย เขาจึงจะสนับสนุน และ Facilitate ให้น้องๆ ออกไป
ทำงาน”   

“ถ้าเราจัดอบรมให้กับเภสัชกรรุ่นใหม่ อบรมเยอะเลย แต่หัวหน้าไม่อนุญาตให้ออกไป หรือระบบใน
โรงพยาบาลไม่เอ้ือ หรืออบรมเสร็จแล้วไปทำงานคลัง การพัฒนาเภสัชปฐมภูมิก็จะค่อนข้างยาก” 

การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของ
โรงพยาบาล หรือของจังหวัด เนื่องจากงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีหลายมิตใินการทำงาน หากเภสัชกรยัง
ดำเนินงานตามกรอบการเดิมคือการบังคับใช้กฎหมาย โดยการตรวจประเมินตามกฎหมาย มากกว่าการ
ดำเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชน (Empowerment 
and Education) ทำให้บทบาทการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่ถูกดำเนินงานน้อย  

ค่าตอบแทนการทำงานเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) 
ของวิชาชีพเภสัชกร ไม่จูงใจสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงาน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพ 

“ข้อจำกัดด้านค่าตอบแทนการทำงาน พตส. ของวิชาชีพเภสัช จะมีความต่างกับวิชาชีพอ่ืน เนื่องจาก
การแบ่งค่าตอบแทนของวิชาชีพเภสัชจะใช้ภาระหน้าที่การทำงานเป็นสิ่งกำหนดค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
ให้บุคลากร เช่น ผู้ที่ทำงานได้ค่าตอบแทนในระดับหนึ่ง ผู้ที่ทำงาน TB และ AIDS ได้ค่าตอบแทนอีก
ระดับหนึ่ง หากพิจารณาค่าตอบแทนในวิชาชีพอื่น จะใช้การศึกษาต่อเนื่องเป็นสิ่งแบ่งค่าตอบแทน 
การศึกษาต่อเนื่องนี้เองเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ขวนขวายการฝึกฝนและเรียนรู้ใน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง”  
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2. สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเภสัชกรด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

2.1 สมรรถนะของเภสัชกรด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ 

 สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่  (41) 
ซึ่งเป็นผลรวมที่เกิดจากองค์ประกอบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการทำงาน 
และองค์ประกอบที่มองไม่เห็น แต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะ อันได้แก่ เจตคติ การตระหนัก
รู ้ และ ความพยายาม เป็นต้น (1) สหพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ (The International Pharmaceutical 
Federation: FIP) ได้พัฒนาและนำเสนอกรอบสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับสากลของสมาพันธ์เภสัช
กรรมนานาชาติ (The International Pharmaceutical Federation Global Competency Framework: 
FIP GbCF) ที่เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกได้นำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากรอบสมรรถนะของ
วิชาชีพทีเหมาะสมกับบริบทแต่ละประเทศต่อไป โดย FIP เสนอว่าสมรรถนะพื้นฐานที่เภสัชกรทั ่วโลก
จำเป็นต้องมีออกเป็น 4 ด้าน คือ สมรรถนะเภสัชสาธารณสุข (pharmaceutical and public health) ใน
ด้านการให้ข้อมูลด้านยาและสุขภาพ การสาธารณสุข และการตอบสนองความต้องการฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของชุมชน สมรรถนะองค์กรและการจัดการ (organization and management) ในการบริหารจัดการองค์กร 
บุคคล การเงินการคลัง และการจัดการห่วงโซ่อุปทานยา สมรรถนะการบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical 
care) ด้านการบริหารจัดการ การให้บริการและการบริบาลทางเภสัชกรรม  และสมรรถนะเชิงวิชาชีพและ
สมรรถนะส่วนบุคคล (professional/ Personal) เช่นการสื่อสาร การประสานงานการทำงาน ภาวะผู้นำ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นต้น (42)  

 สำหรับสมรรถนะของเภสัชกรในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนนั้น 
Claire Anderson นำเสนอให้พิจารณาจากสมรรถนะหลักของ The International Union for Health 
Promotion and Education (IUHPE) ตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ ( IUHPE Core 
Competencies and Professional Standards for Health Promotion) ซึ ่งได้นำเสนอกรอบสมรรถนะ
หลักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ องค์กรทางวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนา
กำลังคนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กรอบสมรรถนะนี้ได้นำเสนอสมรรถนะ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง (Enable Change) โดยการประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง สร้างบรรยากาศการทำงาน
อย่างมีส่วนร่วม และ การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของทีม 2) 
การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (Advocate for health) โดยการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความ
จำเป็นและความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ ประสานเชื่อมโยงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเข้ามาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยปัจจัยกำหนด
สุขภาพต่างๆ จัดกระบวนการรับฟังความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานเพ่ือสนับสนุนทรัพยากรที่
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จำเป็นต่อการดำเนินการ 3) การเชื่อมโยงระหว่างภาคีเครือข่าย (Mediate through partnership) โดยการ
ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามที่ได้ออกแบบไว้ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายการทำงานอย่างต่อเนื่อง 4) การสื่อสาร 
(Communication) สื่อสารโดยใช้เทคนิคการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลาย เพื ่อนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 5) ภาวะผู ้นำ 
(Leadership) ในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลาย ภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อการสร้าง
แรงจูงใจ สื่อสารแนวคิดการทำงาน พัฒนาเครือข่าย ใช้ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อน และสนับสนุนทรัพยากรใน
การทำงานของเครือข่าย 6) การประเมินผล (Assessment) โดยการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทั้งทางปริมาณ
และคุณภาพ รวมถึงการทบทวนข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดสุขภาพของพ้ืนที่ 
ความต้องการด้านสุขภาพ ศักยภาพของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นในการสร้าง
เสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมในพื้นที่ 7) การวางแผน (Planning) โดยระดมความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการวางแผนโดยใช้มุมมองเชิงระบบเพื่อออกแบบกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นไปได้ ตามทรัพยากรและเวลาที่กำหนด ร่วมกับการสื่อสารแผนการ
ทำงาน ย ุทธศาสตร ์  และกระบวนการย ังผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 8) การดำเน ินการ 
(Implementation) กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม จริยธรรม และบริบทของ
พื้นที่ ตามแผนการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และให้ความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการการดำเนินงาน 9) การประเมินผลและการวิจัย 
(Evaluation and Research) ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่จะใช้
เพื่อการพัฒนาโครงการวิจัยในครั้งต่อไป และใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารกลับไปยังผู้ปฏิบัติงานและผู้กำหนด
นโยบาย (43) 

 กรอบสมรรถนะของประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อ้างอิงกรอบสมรรถนะของสมาพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ
แต่ได้นำเสนอสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพในเภสัชกร ยกตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐเลบานอน  (44) 
สหรัฐอเมริกา (45, 46) ออสเตรเลีย (47) แคนาดา (48) แอฟริกาใต้ (49) สิงคโปร์ (50) ไอร์แลนด์ (51) และ
นิวซีแลนด์ (52) เป็นต้น ตารางที่ 1 นำเสนอสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล และการสร้างเสริมสุขภาพระดับประชากร 
ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในระบบบริการสุขภาพของแต่ละประเทศ  
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ตาราง 1 สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของเภสัชกรในประเทศต่างๆ 

ประเทศ ชื่อสมรรถนะ รายละเอียดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

 The International Union for 
Health Promotion and 
Education (IUHPE) 

1) การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Enable Change)  
2) การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ (Advocate for health)  
3) การเช่ือมโยงระหว่างภาคีเครือข่าย (Mediate through partnership)  
4) การสื่อสาร (Communication)  
5) ภาวะผู้นำ (Leadership)  
6) การประเมินผล (Assessment)  
7) การวางแผน (Planning)  
8) การดำเนินการ (Implementation)  
9) การประเมินผลและการวิจัย (Evaluation and Research) (43) 

สาธารณรัฐ
เลบานอน 

สมรรถนะด้านเภสัชสาธารณสุข 
(Pharmaceutical public 
health competencies) (44) 

1. สามารถดำเนินกิจกรรมสุขศึกษา (Health education) และสร้างเสรมิสุขภาพ (health promotion) กับผู้ป่วยและ
ประชาชน  
2. สามารถตอบคำถามเกีย่วกับข้อมูลด้านยา (medication information) และแนะนำการใช้ยาได้อยา่งเหมาะสม โดยใช้กล
ยุทธ์ที่เหมาะสมและคำนึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้ป่วย  
3. มีความรู้ ทักษะการวิจยั และสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสนิใจอย่างมืออาชีพ 

สหรัฐอเมริกา ผู้ส่งเสริมสุขภาพระดับประชากร 
(population health 
promoter) (45) 

1. ระบุผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงต่อโรคติดต่อในกลุม่ประชากร  
2. ลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา (adverse event) และความคลาดเคลื่อนทางยา  
3. สนับสนุนให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมในกลุ่มประชากร  
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน (vaccine-preventable 
diseases) 

ผู้ส่งเสริมสุขภาพ (Promoter) 
(46) 

1. อธิบายระบบการดูแลป้องกันโรค (preventive care) โดยใช้การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การตรวจคัดกรอง 
การสุขศึกษา และการใหภู้มิคุม้กัน 
2. จัดเตรยีมกลยุทธ์การป้องกัน โครงการ และกลยุทธ์การให้สุขศึกษาสำหรับบคุคลและชุมชนเพื่อปรบัปรุงสุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีด ี
3. มีส่วนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการจัดการและส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) สำหรับผู้ป่วยทุกราย 
4. ประเมินสภาพส่วนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี" 
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ออสเตรเลีย สมรรถนะการสรา้งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ (47) 

ประยุกตค์วามรู้และทักษะด้านเภสัชกรรม ด้านยา และด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลและชุมชนเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการป้องกันโรค (prevent disease) สร้างเสรมิสุขภาพ (promote health) 
และความเป็นอยู่ท่ีดี(well-being) 

แคนาดา การชี้แนะด้านสุขภาพ 
(Advocate) (48) 

สามารถส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ท้ังระดับบุคคล ชุมชน และประชากร 
1 สนับสนุนให้เกิดปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับระบบบริการสุขภาพผ่านการให้คำแนะนำ สุขศึกษา และ/หรือการให้คำช้ีแนะ 
2 สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพท่ีจำเป็น (patient’s access) ของผู้ป่วยโดยเป็นตัวแทนหรือพูดในนามของผู้ป่วย 
3 นำเสนอความสนใจด้านสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและขั้นตอนภายในระบบสขุภาพ 
4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) โครงการสาธารณสุข (public health campaigns) การ
จัดการความปลอดภัยดา้นยา (patient safety initiatives) โดยมุ่งเน้นท่ีการป้องกันโรค (disease prevention) การลด
ปัจจัยเสี่ยง (risk factor reduction) และ/หรือการลดอันตราย (harm minimization) 
5 ดำเนินการคัดกรองด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องเบื้องต้น (public health screening) 
6 วางแผนและดำเนินการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (public health promotion education) และรณรงค์สรา้ง
ความตระหนักรูร้่วมกับสหสาขาวิชาชีพ" 

แอฟริกาใต้ สมรรถนะการส่งเสริมสุขภาพ
และสุขภาวะ (Promotion of 
health and wellness) (49) 

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสรมิสุขภาพ (health promotion) การป้องกัน (disease prevention) และควบคมุโรค 
(disease control) และการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ (healthy lifestyles)  
2. มีส่วนร่วมในโครงการสาธารณสุข (public health campaigns) 

สิงคโปร ์ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
(Promote good health in 
the community) (50) 

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำการส่งเสรมิสุขภาพท่ีดี (promote good health) และการลดโรค (reduce disease) 
2. อภิปรายประเด็นด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค (disease prevention) หรือการตรวจคัดกรองโรคใน
ระยะเริ่มต้น 
3. ช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการปจัจัยเสีย่งและติดตามสถานะของโรค 
4. ทำความเข้าใจบทบาทของปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่ออุบัติการณ์และ/หรือความรุนแรงของโรคที่พบบ่อย และอภิปรายถึง
ประโยชน์ท่ีเป็นไปได้ของการลดปจัจัยเสีย่งกับผู้ป่วย 

ไอร์แลนด ์ สุขภาพประชากร (Population 
health) การส่งเสริมสุขภาพ 
(Health promotion) ทักษะ
การวิจัย (Research skills) (51) 

1. ระบุความจำเป็นด้านสาธารณสขุพ้ืนฐานของผู้ป่วยหรือประชากร (primary healthcare needs) โดยคำนึงถึงบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคมของผู้ป่วย  
2. มีส่วนร่วมและดำเนินการตามนโยบายและแนวทางด้านสุขภาพและยาแห่งชาติ  
3. ระบุความต้องการ วางแผน และดำเนินการมาตรการด้านสุขภาพใหม่ตามความต้องการของผู้ป่วย  
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4. แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มีสำหรับผู้ป่วย (public health resources) และช่วยให้
ผู้ป่วยใช้บริการจากทรัพยากรทีม่ ี

นิวซีแลนด ์ การส่งเสริมสุขภาพ (Health 
promotion) (52) 

1. เพิ่มโอกาสในการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและคำแนะนำท่ีถูกต้อง มีคุณภาพและปลอดภัยแก่บุคคลและประชาชนเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตและสุขภาพที่ดี (healthy lifestyles and wellness) การปอ้งกันโรค (disease prevention) และการควบคุมโรค 
(disease control) 
2. ระบุบุคคลที่น่าจะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต 
3. ให้คำแนะนำตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based advice) แก่บุคคลและสาธารณชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ี
เป็นไปได้ของกิจกรรมสุขภาพเชิงป้องกัน (preventative health activities) 
4. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำโครงการด้านสุขภาพและยาแก่บุคคล 
5. ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการช้ีแจงและส่งเสรมิความรู้เพื่อสร้างให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 
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2.2 สมรรถนะของเภสัชกรของประเทศไทยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

สำหรับประเทศไทย สภาเภสัชกรรมในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมได้กำหนดสมรรถนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเภสัชกรไว้ ในหลายระดับ ในระดับ
เริ่มต้น (Entry level) สภาเภสัชกรรมได้กำหนดสมรรถนะร่วมของเภสัชศาสตรบัณฑิตเพ่ือทำให้มั่นใจว่าเภสัช
กรที่สำเร็จการศึกษา ไม่ว่าจากสาขาไหนจะมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพร่วมด้วยกันนี ้เบื ้องต้น  (53) 
นอกจากสมรรถนะร่วมแล้วเพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สภา
เภสัชกรรมจึงได้แบ่งวิชาชีพเภสัชกรเฉพาะออกเป็น 3 สาขา คือ ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (54) สาขา
เภสัชกรรมอุตสาหการ (55) และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (56) ซ่ึงจากประกาศสมรรถนะ
ดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้มีการกล่าวถึงสมรรถนะเภสัชกรเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพไว้อย่างชัดเจน แต่ได้กล่าวถึง
สมรรถนะที่เก่ียวข้องแทรกไว้ในแต่ละกรอบสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิตได้ระบุมาตรฐานด้านระบบการสาธารณสุข และ
ระบบสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพไว้ว่า เภสัชกรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจถึงบทบาทของเภสัชกรด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิทั้งในด้านการสร้างเสริม การป้องกันการเจ็บป่วย การ
ตอบสนองความต้องการเบื้องต้นของผู้รับบริการ ครอบครัว และ/หรือชุมชน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
ได ้(53)  

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะสาขาในสาขาด้านการบริบาลเภสัชกรรม กล่าวถึง
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพไว้ว่า เภสัชกรงานบริบาลเภสัชกรรมต้องสามารถให้คำแนะนำ
หรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและชุมชนได้ สามารถสื่อสารในลักษณะการสัมภาษณ์เพื่อหา
ข้อมูลได้อย่างมีเป้าหมายและเหมาะสมเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อม อันนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ให้
คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาพแก่คนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม เช่น ให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยโภชนาการ 
การออกกำลังกายที่ดี รวมถึงการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ในการส่งเสริมและป้องกันโรคและบรรเทาอาการที่ไม่
ต้องรักษาด้วยยา (54) 

สำหรับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นั้น
จะประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ด้านระบบการจัดการความเสี่ยง ระบาด
วิทยาและความปลอดภัยด้านยา ด้านเภสัชสาธารณสุขเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านนโยบายและการ
จัดการด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ  รายละเอียดของมาตรฐานด้านเภสัชสาธารณสุขฯ 
จะประกอบไปด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการศึกษาชุมชนและระบบสุขภาพชุมชน ความ
เชื่อมโยงของปัจจัยส่วนบุคคล บริบทของชุมชนและประเด็นปัญหาด้านยาและสุขภาพ การประเมินผลกระทบ
ของปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะเภสัช
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ศาสตร์ส่วนใหญ่จะเน้นที่สาขาบริบาลเภสัชกรรม และสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มีเพียง 2 สถาบันที่เปิด
หลักสูตรเภสัชศาสตร์สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และมีจำนวนผู้เรียนในหลักสูตรน้อยมาก
ในปัจจุบัน (1) 

นอกจากกรอบสมรรถนะที่ถูกประกาศโดยสภาเภสัชกรรมแล้ว Suwannaprom และคณะ (2020) 
ได้พัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับเภสัชกรไทย โดยมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับ FIP GbCF ผลการศึกษา
ได้นำเสนอสมรรถนะวิชาชีพ 5 ด้านคือ สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (product focus), สมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลบริบาลผู้ป่วยและผู้ใช้ยา (patient focus), สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ระบบยาและระบบสุขภาพ (healthcare system focus), สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับชุมชน 
(community focus), และ สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง (personal focus for self-improvement) ซึ่ง
สมรรถนะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้ถูกระบุไว้ในสมรรถนะด้านมุ่งเน้นชุมชน (Community-focused 
domain) ที่มุ ่งเน้นไปที่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary health care) ส่งเสริมให้ปัจเจกบุคคล ชุมชนมี
สุขภาพที่ดี เน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion) โดยสามารถประเมิน จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาสาธารณสุข และสนับสนุนการพัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรค 
และพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบท การจัดการโรคพื้นฐานและการจัดให้มีระบบการส่งต่อผู ้ป่วยไปยังระบบบริการแม่ข่าย (57) 
นอกจากนั้นแล้ว ผลการวิจัยยังได้นำเสนอสมรรถนะร่วมด้านการพัฒนาตนเอง (Personal focus for self-
improvement) หรือ Soft-skills ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถนะ
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง เช่น ความเอื้ออาทรและมีใจบริการ ความยืดหยุ่นและปรับตัว ภาวะผู้นำ 
การคิดอย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สมรรถนะในการบริหารจัดการผู้อ่ืน 
เช่น การสื่อสาร และการประสานงาน  รวมทั้งสมรรถนะในการบริหารจัดการงาน เช่น การคิดวิเคราะห์เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ความรับผิดชอบ การใส่ใจในรายละเอียด และการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีใน
การทำงานอย่างเหมาะสม (57) 

ในขณะที่มีการพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน มีงานวิจัยหลายชิ้น
ที่ให้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเภสัชกรที่สอดคล้อง ดังตัวอย่างเช่น งานวิจัยของศิราณี ยงประเดิม 
และ กร ศรเลิศล้าวณิช โดยการสัมภาษณ์เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารงานสาธารณสุข สะท้อนสมรรถนะ
ของเภสัชกรในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิที ่พึงประสงค์ประกอบไปด้วย 1) ด้านเภสัชกรรมคลินิก
เพ่ือที่จะสามารถให้การบริบาลผู้ป่วยที่บ้านได้ 2) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน 3) การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์ทางเลือกอย่างสมเหตุผลในชุมชน 4) การทำงาน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในชุมชน 5) การมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน 6) 
การกระตุ้น ให้สุขศึกษาและประสานงานการทำงานร่วมกันของชุมชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล 7) การมีทักษะการคิดรวบยอด เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัญหาดา้น
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สุขภาพกับบริบทของชุมชน 8) การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 9) การบริหารจัดการ
ระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้ใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนการบริการด้านยา 10) 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 11) สมรรถนะส่วนบุคคล เช่น การมีแรงจูงใจที่จะทำงานเชิงรุก 
ดูแลบุคคลและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น (58) นอกจากนั้นข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในการทำงาน
ระบบสุขภาพชุมชนของเภสัชกรนั้น เภสัชกรต้องมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่มีความชำนาญเรื่องยา และ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ที่จะสามารถทำงานประสานการทำงาน
กับที่สหสาขาวิชาชีพในการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างบูรณาการ (20) เพื่อจะบรรลุเป้าหมายการทำงาน
ดังกล่าว คุณสมบัติที่เภสัชกรที่ทำงานปฐมภูมิพึงมีประกอบด้วย 1) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ที่จะรับรู้ได้
ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน 2) การออกแบบการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื ้นท ี ่ ในด ้านงานบริการปฐมภ ูม ิ  (Responsiveness) ที ่ประชาชนสามารถเข ้าถ ึงได้  
(Accessibility) ให้ความครอบคลุมความต้องการของประชาชน  (Full capacity) และตอบสนองอย่าง
ทันท่วงที (Promptness)  และ 3) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ที่ประชาชนสามารถไว้วางใจ ยินดีที่
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน (21) 

ในงานด้านการเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของประชาชนในชุมชนนั้น พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ และคณะ (31) ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
เชิงคุณภาพไว้อย่างน่าสนใจว่า ปรากฏการณ์การกระจายผลิตภัณฑ์อันตราย และพฤติกรรมการแสวงหาและ
ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของประชาชนนั้นมีความซับซ้อน เกิดจากหลายเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวโยงกับปัจจัยกำหนด
สุขภาพที่หลากหลาย ไม่จำเพาะแค่เรื่องประเด็นทางกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นแล้วการดำเนินการเพื่อป้องกัน
และจัดการกับปัญหาจึงต้องอาศัยการจัดการเชิงระบบ โดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อสร้างชุด
ความรู้ใหม่ในชุมชนที่มีพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในชุมชนเอง กระบวนการขับเคลื่อน
เพื่อแก้ไขปัญหาต้องอาศัยพลังของเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อการดำเนินการที่บูรณาการการ
ทำงานในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้ากับการทำงานโดยความร่วมมือของเครือข่ายในระบบ
สุขภาพชุมชน  การดำเนินการดังกล่าวนั้นเภสัชกรต้องมีสมรรถนะของการคิดเป็นระบบ มองทุกอย่างอย่าง
เชื่อมโยง เป็นองค์รวม ให้เกียรติผู้อื่น ทำงานเป็นทีมด้วยความเท่าเทียม เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้
เกิดข้ึนในชุมชน (31) 

ในบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) นั้น ผลงานวิจัยที่
เกิดจากสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพชุมชน (District 
Health System, DHS) จากพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงลักษณะการทำงานของผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพชุมชนที่จะสามารถเป็นผู้นำในการจัดบริการทางสุขภาพให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการที ่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่ภายใต้ข้อจำกัดของกำลังคนด้านสุขภาพว่าประกอบด้วย การ
ตอบสนองความต้องการทางสุขภาพของชุมชน การออกแบบระบบการให้บริการอย่างบูรณาการโดยทีมสห
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สาขาวิชาชีพ การให้ความสำคัญกับปัจจัยกำหนดสุขภาพของพื้นที่ และผลการศึกษาสะท้อนถึงคุณลักษณะ
ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่สนับสนุนให้บุคลากรที่มาจากองค์กรหรือหน่วยงานที่หลากหลายร่วมมือร่วมแรง
กันทำงานเพื่อเป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ (59) ซึ่ง
ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างการทำงาน (Idealized influence) ความสามารถในการสื ่อสารสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Inspirational motivation) ความสามารถในการนำเสนอไอเดีย ตอบคำถาม 
ให้คำปรึกษากับทีมในระหว่างการดำเนินงาน (Intellectual stimulation) และการยกย่องให้เกียรติสมาชิกใน
ทีมแต่ละคนในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงาน (Individualized consideration) (60) 

ในมุมมองของสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานร่วมกับเภสัชกรในการทำงานเชิงรุกในชุมชน การสำรวจ
ความคิดเห็นของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศได้นำเสนอสมรรถนะหรือคุณสมบัติของ
เภสัชกรปฐมภูมิว่าควรมีความรู้และทักษะ ดังนี้ ด้านการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ ด้านการประสานงาน
และการสื่อสาร ด้านการมีความรู้ที่หลากหลายผสมผสาน การให้คำปรึกษาแก่ทีมสุขภาพและผู้อื ่น ด้าน
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย และด้านระบาดวิทยาและการจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นควรมี
คุณลักษณะเพิ่มเติมคือ การปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้าง และยอมรับความรู้ใหม่ การมีมนุษย์
สัมพันธ์ดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ การเป็นผู้นำ/ ผู้ตามที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยิ้มแย้ม
แจ่มใส มองโลกในแง่ดี และความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออก (39)  

เพื่อให้เภสัชกรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในชุมชน เภสัชกรควรมีสมรรถนะทางวิชาชีพพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน คือ
ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ด้านการบริหารระบบ
สุขภาพ และด้านการบริบาลชุมชนด้านยาและสุขภาพ (1, 57) ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
บทบาทการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 3 ด้านคือ บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การบริบาลผู้ป่วย
เฉพาะรายด้านยาและสุขภาพ บทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนและชุมชนด้านยาและสุขภาพ และ บทบาทด้านการดูแลระบบยา การบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ และการส่งมอบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในความคิด

เห็นของเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเชิงรุกด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในประเทศไทย อัน
ประกอบไปด้วย 

การใช้ข้อมูล : การใช้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญของงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน เนื่องจาก ข้อมูลของชุมชนเป็นส่วน
สำคัญที่จะนำมาใช้ในการออกแบบงานสร้างเสริมสุขภาพ ข้อมูลส่วนที่สำคัญได้แก่ข้อมูลเรื่องบริบทของชุมชน 
บริบทของพื้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาที่เกิดขึ้น ถัดมาคือการวิเคราะห์ว่าปัญหานั้นเกิดจากชุมชน หรือ
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เกิดจากตัวผู้ป่วย ถ้าเป็นปัญหาของบุคคลลักษณะของการแก้ไขจะเป็นระดับบุคคลหรือครอบครัว แต่ถ้าเป็น
ปัญหาเชิงชุมชนเช่นการติดสุรา ลักษณะของการแก้ปัญหาจะเป็นในระดับของชุมชน 

 เภสัชกรสามารถมีส่วนในการให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอปัญหา ความต้องการทางด้านสุขภาพ และจัดให้มี
กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสามารถ นำข้อมูลไปเรียงลำดับความสำคัญและไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ หรือจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนที่ตรงกับปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมถึงนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการจัดทำธรรมนูญ
ชุมชน หรือ การนำเสนอโครงการตามกองทุนสุขภาพท้องถิ่นโดยการทำงานร่วมกับภาคีต่างๆ ในชุมชน   

“พี่คิดว่าถ้าเผื่อ ทำให้มันเป็นปัญหาของชุมชนสังคมเนี่ย มันจะมีพลังให้ความช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้
เยอะเลย …. เริ่มตั้งแต่คุณต้องหยิบผลกระทบออกมาให้คนเห็นให้ได้ว่า สิ่งเหล่านี้มันกำลังรอคนใน
ชุมชนเป็นอยู่นะ ถ้าหากคนในชุมชนไม่เปลี่ยนอะไรบางอย่าง มันจะเกิดอะไร ผลกระทบจากการใช้ยา 
ผลกระทบจากการคุมน้ำตาลไม่ได้ กินยาไม่ครบ กินยาเยอะไป กินยาน้อยไป สิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่
ปัญหาอะไรบางอย่าง มันต้องเห็นเป็นรูปธรรม” 

การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูล : เภสัชกรควรมีความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาผู้ป่วยหรือชุมชนอย่าง
เหมาะสม โดยสามารถคัดเลือกประเด็นเนื้อหาที่สำคัญที่ผู ้รับจะนำไปปฏิบัติปรับใช้ ควรสามารถสื่อสาร
โดยตรงถึงเป้าหมาย เช่น สื่อให้เห็นว่าบุคคลหรือชุมชนเมื่อตัดสินใจกระทำ หรือไม่ทำพฤติกรรมใดนั้น จะส่ง
ให้เกิดผลกระทบอย่างไร การสื่อสารต้องพิจารณาถึงมุมมองของผู้รับสาร หรือของชาวบ้านจริงๆ ต้องเข้าใจว่า
เขาคิดอย่างไร เขามีมุมมองอย่างไร  ซึ่งจะเกิดได้จากการที่เภสัชกรสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เข้าใจเงื่อนไขที่
ประชาชนหรือชุมชนต้องเผชิญในการตัดสินใจ เช่น ในการสื่อสารเรื่องการขายยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้าน
ชำ เภสัชกรต้องสามารถสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชนนั้น จะทำให้เภสัชกร
ให้ข้อมูลในการสื ่อสารที ่เกิดจากพื ้นฐานของความเข้าใจ ทำให้การสื ่อสารกับชุมชนมีน้ำหนักและมี
ประสิทธิภาพ 

“เนื้อหา Content ที่เรากำลังจะสื่อสารไปกับชุมชน มันต้องตอบโจทย์กับเขา ทำให้เขาเห็นได้ว่าถ้า
เขาไม่ทำมันจะเกิดผลเสียหายร้ายแรง ถ้าเทียบกับแค่ว่าถ้าเราเอามาตรฐานร้านชำไปจับ … ยาแผน
ปัจจุบันเขาห้ามขายตามกฎหมาย อันนี้คือการพูดในมุมมองของเรา แต่ว่ามันไม่ได้ผล สำหรับใน
มุมมองของชาวบ้าน ก็ในเมื่อฉันปวด ฉันไม่หาย ยามันไม่มีขาย ฉันก็เลยบอกให้เค้าเอามาขาย” 

การเชื่อมโยงข้อมูล : ปัจจุบันความสามารถในการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลไปเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและ
สื่อสารของเภสัชกรยังมีข้อจำกัด  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมองเห็นความเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวโยงกับปัญหาทางสุขภาพได้จึงมีความจำเป็น แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การ
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ทำงานของเภสัชกรพบว่า ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในระบบข้อมูล ที่ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาจากระบบ
เพื่อใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างแยกส่วน ไม่ได้ถูกรวบรวมอย่างสม่ำเสมอ ขาดการ
เก็บอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในระดับชุมชนและใน
ระดับโรงพยาบาล  การขาดระบบในการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อมโยงทำให้ขาดโอกาสในการนำข้อมูลมาใช้ในการ 
ชี้ประเด็นปัญหา ตัดสินใจ และนำเสนอผลกระทบอย่างชัดเจน 

“เราเชื่อมโยงได้แต่เรายังดึงมันออกมาไม่ได้ เพราะว่าระบบมันไม่ดีพอ เราใช้ยาอะไรไปบ้าง…บน 
ward เรามีคนไข้ที่ใช้ยาไม่เหมาะสมเยอะมากเลยนะ แต่มันหาไม่เจอ ...ต้องออกแบบระบบการ
จัดการให้มันครบวงจร ...แต่เดิม อันนี้มันเป็น by Accidental เรากำลังจะเปลี่ยน ให้เป็นเชิงระบบให้
มากขึ้น แล้วจะทำให้เราได้ข้อมูลเพ่ือที่จะนำไปส่งต่อในระบบ AE Online การจัดการปัญหาในชุมชน
ผ่านกลไกของ คบส. นำไปสู่การจัดการการเยี่ยมบ้าน นำไปสู่การจัดการของเภสัชปฐมภูมิ แล้วนำมา
สู ่การนำเสนอการคืนข้อมูลให้กับชุมชนอย่างมีพลัง เช่น คนไข้ทานกาแฟลดความอ้วน เกิด 
Sibutramine Induced Psychosis เราไม่มีทางรู้เพราะเราไม่มีข้อมูลในระบบ” 

“ที่ผ่านมาจุดอ่อนของเราคือเรายังไม่มีข้อมูล ข้อมูลที่จะป้อนกลับคืนให้กับชุมชน ผลกระทบจากยา 
ผลกระทบจากการใช้ยา ผมว่าชาวบ้านอินนะถ้ามันมีข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลของคนในชุมชน”  

ภาวะผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง : การทำงานในชุมชนนั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนนั้น ต้องการปัจจัยสนับสนุนและ
กลไกการขับเคลื่อนชุมชนหลายด้าน เช่น การมีเครือข่ายของชุมชนที่พร้อมและสามารถเรียนรู้ ดังนั้นหากใน
ชุมชนเองยังไม่มีเครือข่ายที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ต้องมีการสร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่าย  เมื่อมีเครือขายที่พร้อมแล้ว เภสัชกรต้องเป็นเจ้าภาพในการการนำเสนอประเด็นปัญหาทางด้าน
สุขภาพให้กับเครือข่าย เพ่ือหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน นอกจากนั้นต้องมีการประสานเพ่ือให้เกิดการ
ดำเนินการ และติดตามการเรียนรู้ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

“ถ้าเครือข่ายของเขาเข้มแข็ง อันนี้เภสัชเราก็แค่ไปเชื่อมประสาน และเป็นคนกระตุ้น เพ่ือเติม GAP 
และขับเคลื่อนการทำงานให้มีอยู่ แต่ถ้าเราไม่กระตุ้นเรื่องของเราก็จะหายไปเลย และเครือข่ายเขาก็
จะไปทำงานในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป แต่ถ้าโดยทั่วไปเครือข่ายเขายังไม่ได้มีความเข้มแข็ง หรือยังไม่ได้สร้าง
เครือข่ายขึ้นมา เราจำเป็นที่จะต้องไปสร้างให้เขาด้วย จะใช้แรงเยอะพอสมควร ....ใช้สมรรถณะที่
แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เรามี”  

 ในการทำงานร่วมกับชุมชน หลายๆครั้งจะพบว่า บุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนจะมีส่วนใน
การผลักดันให้การแก้ปัญหา หรือ การสร้างเสริมสุขภาพให้สามารถดำเนินการไปได้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ในส่วนของโครงสร้างการทำงานจะพบว่าในปัจจุบัน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ หมอ 
Fammed และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นบุคคลที่มีบทบาทตามโครงสร้างหน้าที่ที่
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สำคัญ หรือเป็นผู้นำในการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ซึ่งถ้าผู้นำดังกล่าวให้
ความสำคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนี้จะสามารถทำให้ทีมสหสาขาวิชาชีพมีการทำงาน
ร่วมกันได้ง่าย ในส่วนของเภสัชกร การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน การแก้ปัญหาสุขภาพ และการสร้างเสริม
สุขภาพมักทำได้ในกลุ่มเภสัชกรที่มีประสพการณ์ในการทำงาน และได้รับการยอมรับ สามารถมองและ
วิเคราะห์ปัญหา เริ่มจากจากเห็นปัญหาจากตัวคนไข้แต่สามารถเชื่อมโยงถึงระดับชุมชน เข้าใจกลไกในระดับ
ชุมชน ในระดับอำเภอ รู้จัก บุคคลที่สำคัญและบทบาทหน้าที่ สามารถออกแบบเพื่อประสานงานและออกแบบ
ให้เกิดการขับเคลื่อนงานได ้

“หากมองด้านมิติโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข คนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและเป็น
ผู้นำขับเคลื่อนงานด้านปฐมภูมิ คือ หมอครอบครัว และ ผอ.รพ.สต. ถ้ามีมุมมองที่ให้ความสำคัญและ
จริงจังกับการทำงานด้านนี้ งานจะเกิดการขับเคลื่อน สำหรับเภสัชกรส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการทำงานของทีม...อาจจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างการยอมรับใน
งานด้านปฐมภูมิกว่าจะมาเป็นผู้นำในลำดับแรกอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร” 

มุมมองต่อการทำงานและเป้าหมายการทำงาน : การทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เภสัชกรต้องมี
การขยับจากมุมมองและเป้าหมายการทำงานจากการมุ่งเน้นเรื ่องการรักษา และการฟื้นฟูดูแลที่จำเพาะ
เจาะจงกับยาและการใช้ยาอย่างเดียว เข้าสู่มุมมองและเป้าหมายการทำงานเพื่อสุขภาพองค์รวม ซึ่งหมายถึง
การทีป่ระชาชนไม่ต้องใช้ยาหรือการใช้ยาที่น้อยที่สุด  โดยมุมมองการทำงานแบบองค์รวมทีเ่กิดจากการทำงาน
แบบบูรณาการ ตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน และรักษา เภสัชกรควรสามารถคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ โดย
สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัญหาเฉพาะบุคคลของคนไข้ เข้ากับปัญหาในระดับชุมชน สามารถ
ออกแบบระบบการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดการดำเนินการ พร้อมกับ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและตัวชี้วัดการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งจะ
เกิดข้ึนได้กับการมองเห็นเป้าหมายใหญ่ ไม่จำกัดเฉพาะของงานเภสัชกรรมเท่านั้น 

“คิดว่าเป็นเรื่อง Mind Set คือเภสัชกรจะมุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์ เวลาในขณะที่หมอเค้าสอน เขาสอนให้
รักษาคน คนอยู่ที่ไหนหมอเค้าไปทุกที พยาบาลก็เหมือนกัน แต่ถ้าเป็น เภสัชเราเราตามที่ยาเราไมไ่ด้
ตามท่ีคน” 

“หากถ้าเราเปลี่ยนมุมมองภาระงานของเภสัชปฐมภูมิเป็น “การทำอย่างไรให้คนไข้ไม่ต้องใช้ยาหรือใช้
ยาให้น้อยท่ีสุด” มิติการทำงานของเภสัชศาสตร์อาจจะมีมากกว่านี้” 

“การคิดถึงเป้าหมายสุดท้ายสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ที่เป็นการทำงานที่บูรณาการการทำงานตั้งแต่
การส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ในหน้าที่การทำงานปฐมภูมิ....  อยากให้คิดว่าหากมีเภสัชกรลงพื้นที่
แล้วพ้ืนที่นั้นได้ประโยชน์และขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างไรบ้าง” 
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 การทำงานควรมีการทบทวนเมื่อพบว่าการทำงาน หรือการขับเคลื่อนแบบเดิมไม่ได้ผล ควรต้องมี
มุมมองในการออกแบบ หรือการวิธีการใหม่ๆในการทำงาน มีการทำความเข้าใจกลุ่มคนหรือชุมชนเป้าหมาย
ของเราว่า เป็นใคร ประกอบไปด้วยกลุ่มคนแบบไหนบ้างมีการยึดโยงกันอย่างไร มีบริบท คุณลักษณะ 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ของกลุ่มเป็นอย่างไร เป็นการทำความเข้าใจถึงความต้องการ และปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มคือ
อะไรเพื่อการวางแผนการทำงานที่เหมาะสม 

“เราต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ถ้าวิธีการเดิม ๆ ใช้ไม่ได้…ชุมชนมีจุดยึดโยงที่แตกต่างกัน พอเราจะ
ขับเคลื่อนในแง่ของสุขภาพ…จะต้องเข้าใจเขาก่อนว่าจริงๆ ลึกๆ แล้วเขาต้องการอะไร แล้วเราจะช่วยเขา
ได้อย่างไร เขามีลักษณะบุคลิกของกลุ่ม หรือถ้าเป็นคนก็เป็นบุคลิกของคนยังไง เขาเชื่อใคร”  

มุมมองเชิงระบบ : ในการแก้ไขหรือจัดการปัญหาสุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนนั้น 
มุมมองเชิงระบบมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ตระหนักถึงระบบที่มี
อยู่ ไมเ่ข้าใจภาพรวมของเหตุและปัจจัย และไม่เห็นโอกาสที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น พฤติกรรม
การรับประทานอาหารของคนในชุมชน ซึ่งพบการกินอาหารที่มีรสเค็มในผู้ป่วยความดัน การกินหวานในเด็ก 
การกินอาหารและผักที่มีสารเคมีตกค้าง ถ้ามองแยกส่วนก็จะพยายามแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ แต่หากมองเห็นว่า
เป็นปัญหาในเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือก ซึ่งต้องการสร้างเสริมสุขภาพในเชิง
ระบบ ที่สามารถป้องกัน หรือเอ้ือต่อการลดปัญหาเหล่านี้ ด้วยการสร้างความตระหนัก การจัดสภาวะแวดล้อม 
สร้างงแรงกระเพื่อมเพื่อการขับเคลื่อนจากเครือข่ายต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลหรือการวิจัยใน
ส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึก 

“แนวทางการออกแบบการทำงานของบุคลากรปฐมภูมิ จะเริ่มตั้งออกแบบจัดการตั้งแต่การป้องกัน
สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งในภาพใหญ่ที่เป็นบริบทของชุมชน เราอาจจะสร้างกระแส  สร้างความ
ตระหนักรู้ ตื่นรู้ให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมภายนอก (Eco System) ให้เหมาะกับ
การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับภาพบริบทผู ้ป่วยเฉพาะราย ที ่ทำให้เขาสนใจและใส่ใจในการดูแล
สุขภาพ” 

 การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกมีควรประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพต่างๆ มาใช้ได้ เช่น ทฤษฎี Health Believe Model, Empowerment, Efficiency Model, Health 
Literacy มาสร้างเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ ดังนั้นความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีหรือ แนวคิดจึงมีความสำคัญ  

การบริหารคนบริหารงาน : ในการทำงานปฐมภูมินั้น การทำงานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ การใช้การร่วมมือ 
(Collaboration) เพ่ือการรักษาที่ดีเนื่องจากการวัดผลลัพธ์จะเป็นการวัดที่ตัวผู้ป่วย ไม่ใช่แยกส่วนเป็นของแต่
ละวิชาชีพ ดังนั้น เภสัชกรควรมีทักษะในการบริหารจัดการการทำงานเป็นทีม ในทีมต้องมีผู ้ประสานงาน 
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(Facilitator) เพื่อวางแผนการจัดการการรักษาที่เหมาะสม มุมมองและการทำงานของทีม ควรต้องมีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลากรแต่ละวิชาชีพจึงต้องมีมุมมองที่เป็นองค์รวม การประสานงานกับชุมชน
ต้องใช้ทักษะการประสานงาน เรื่องมนุษยสัมพันธ์ เรื่องทัศนคติ มีความสำคัญ การดูแลคนไข้ แค่การดูแลทาง
คลินิกไม่เพียงพอ จะมีเรื่องของการเข้าใจชีวิต เข้าใจเงื่อนไขความซับซ้อนของสิ่งที่เกิดขึ้น  

“….. เป้าหมายมันคือเรื่อง Collaboration ทำไมต้อง Collaboration เพราะเราคาดหวังว่าเราจะ
ดูแลคนไข้ได้ดีกว่าเดิม แล้วเวลาวัดผลเราก็ต้องวัดผลว่าคนไข้ดีกว่าเดิมไหม ไม่ใช่เรื่องของการวัดกัน
ว่าฉันมีดีอะไร แต่ดีทั้งหมดของทุกคน มันจะทำให้คนไข้ดีขึ้นยังไง อันนั้นมันก็เป็นประเด็นค่อนข้าง
ยาก มันต้องหา facilitator อ่ะคับ facilitator ที่หาส่วนที่ดีของแต่ละคนไปช่วยเสริม แล้วก็เอาส่วน
ที่ดีของบางคนไปเติมในส่วนที่ขาดหรือสิ่งที่มันไม่มี มันถึงต้องทำงานกันเป็นทีม” 

“เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราจะส่งต่อข้อมูลนี้กลับไปให้ชุมชนได้อย่างไร ส่งต่อข้อมูลให้กับชุมชนหรือ
ให้ใคร เราจะใช้วิธีการเลือกผู้นำโดยธรรมชาติหรือเราจะเลือกใคร ข้อมูลเหล่านี้ควรส่งไปที่ไหน เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ รพสต หรือที่ วัดโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ส่งต่อนี้ก็สำคัญ” 

 โดยบุคลิกการนำในการสร้างเครือข่าย จะต้องมีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจหาโอกาสและไม่ทิ้งโอกาส 
คิดเชิงระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร เภสัชกรต้องมีความรู้ทางวิชาการที่จะช่วยเหลือเครือข่ายได้และ
สามารถตอบสนองได้รวดเร็วเหมาะสม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปข้อมูลที่มีพลังและเป็น
เชิงประจักษ์ เวลาจะขับเคลื่อนข้อมูลอะไร ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลและไปขับเคลื่อนในที่ที่เหมาะสม 
รวมถึงการสื่อสารกับผู้บริหารเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รู้และเข้าใจว่าข้อมูลส่วนไหนควรไปที่ใคร 
หรือ กลุ่มภาคีไหน และสามารถเชื่อมประสานเพื่อให้ทราบข้อมูลได้ การมีมุมมองเชิงบวกจำเป็นอย่างยิ่งใน
บางโอกาส เช่นการสื่อสารกับผู้ประกอบการ ที่เภสัชกรจะไม่สื่อสารในเชิงลบหรือการจับผิด แต่จะเป็นการ
สื่อสารอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องการมองเห็นผลลัพธ์ร่วมกัน เพ่ือการที่จะได้รับความร่วมมือ 

“การประสานงานกับผู้ประกอบการทั้งหลาย เราจะใช้เชิงบวกไม่ใช่ไปจับผิด เวลาเราเจอเขาแล้วผิดเต็มๆ 
เราก็จะมองในแง่บวกว่า เขาเป็นผู้ไม่รู้ ไม่รู้ไม่เป็นไร เรามาเริ่มใหม่ อธิบายให้เขาว่าที่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้
แบบนี้แบบนี้น่ะ อาศัยความคิดเชิงบวก” 

 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเน้นมุมมองไปในเรื่องผลิตภัณฑ์ หรือการ
รักษาด้านยา การแก้ไขปัญหาที่เจอในชุมชนจึงเป็นไปในลักษณะรายคน ( individual)  การจัดการปัญหาที่
เกิดข้ึน ส่วนใหญ่จะทำได้ดีในการจัดการ กับยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยจัดการระดับบุคคล หรือครอบครัว
ของผู้ป่วย แต่เมื่อพบปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆในชุมชน หรือมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ไม่ปลอดภัย ความสามารถในการ
มอง หรือ การจัดการระดับชุมชน อาจยังเป็นข้อจำกัด ของเภสัชกรส่วนใหญ่   เภสัชกรหลายคนที่มีโอกาสไป
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เรียนหรืออบรมต่อยอด เช่น หลักสูตร นพย. หลักสูตร คคส. เพื่อการทำงานทางด้านชุมชน จะเพิ่มมุมมองใน
ส่วนของการทำงานชุมชน และการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นการทำงานของทุกภาคส่วน  

“ได้มีโอกาสไปเรียนในหลายๆ หลักสูตร เช่น หลักสูตร นพย. หลักสูตร คคส. หลักสูตรได้เชิญ 
ผู้เข้าร่วมโครงการที่หลากหลาย เช่น NGOs ศคบ. เภสัชและภาคประชาชนอื่นๆ สิ่งนี้อาจจะเป็นการ
หล่อหลอม หรือทำให้เราได้คิดว่า ไม่เฉพาะแค่คนที่ทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข ที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังมีภาคีภาคส่วนอื่นด้วย” 

 ในส่วนของการทำงานจริงการทำงานเพื่อการลงไปแก้ไขปัญหาระดับชุมชน ถ้าเภสัชกรยังใช้รูปแบบ 
การลงไปดำเนินกิจกรรมด้วยตัวเองเมื่อผ่านไปซักระยะ อาจพบว่า ผู้ปฏิบัติจะมีความล้า และไม่เกิดผลลัพธ์กับ
ชุมชนได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเภสัชกรต้องมีทักษะต่างๆเพิ ่มเติมเพื่อให้เกิดการประสานงานบริหารจัดการ 
เสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชน อันนี้คือแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในชุมชนอย่างแท้จริง การพัฒนา
ศักยภาพส่วนนี้ให้กับเภสัชกร ในระยะแรกอาจเป็นการ จัดให้มีประสพการณ์ในการทำโครงการร่วมกับชุมชน 
และระยะต่อมาอาจพัฒนาเพื่อการเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน สามารถถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในผู้นำ
ชุมชนระดับต่างๆ มีเภสัชกรสามารถ สร้างแกนนำและการพัฒนาภาคประชาชน 

“แต่สิ่งที่พี่ต้องการก็คือ…เภสัชกรนักจัดการทั้งหลายที่ไปเรียนต่อยอดมา เป็นคนที่ไปสร้างคน ไม่ใช่
เป็นคนที่ดำเนินการเอง” ในช่วงแรกอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติเองเพื่อเรียนรู้แนวทางการทำงาน แต่
จริงๆ แล้ว เภสัชมีหน้าที่ไปเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชน อันนี้คือแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
ในชุมชนอย่างแท้จริง” 

 โดยสรุปแล้ว มุมมองที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นมุมมองที่กว้างและ มีการบูรณาการ
การทำงาน มีการใช้ความสามารถเรื่องการประสานงานกับชุมชน การใช้มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ซึ่งจะเอ้ือ
ให้คิดได้ว่า แต่ละวิชาชีพจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ลักษณะเบื้องต้นที่จะเอ้ือให้มีมุมมอง
เหล่านี้ได้คือการเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารหรือมนุษยสัมพันธ์ดี หรือมีโอกาสทำงานในระดับหัวหน้าฝ่าย ซึ่ง
จะต้องมองปัญหาในภาพกว้างและเชื่อมโยง ในบางครั้งสามารถแก้ไขปัญหาในหนึ่งพื้นที่และสามารถขยาย
ขอบเขตไปยังพื้นที่อื ่นๆ จังหวัดอื่นๆ มีการทำงานที่บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะวิชาชีพทาง
สาธารณสุข มีการดูแลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนไปด้วยกัน 

“จริงๆ ยิ่งทำงานยิ่งรู้ว่า คนที่สามารถมองปัญหาเหล่านี้ได้ส่วนใหญ่เขา มองกว้างและสามารถบูรณา
การการทำงาน คนประเภทนี้จะคิดเลยว่าฉันสามารถแก้ปัญหาคนไข้ยังไงบ้าง เภสัชจะแก้ได้อย่างไร
บ้าง แพทย์แผนไทยจะแก้ได้อย่างไรบ้าง นักกายภาพจะแก้ได้อย่างไรบ้าง เขาจะรู้ว่าต้นทุนเค้ามี
อะไรบ้าง ชุมชนเขามีอะไร การจะคิดได้อย่างนี้ ส่วนใหญ่คือคนที่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่
คือหัวหน้าฝ่าย กับสองถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายก็คือคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก” 
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 การบริหารเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนดำเนินการไป
ได้ อย่างต่อเนื่อง การที่ สปสช. มีการจัดสรรเงินกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อการดำเนินงานในส่วนนี้ เภสัชกร
สามารถเป็นส่วนที่ผลักดันเพื่อให้เกิดการใช้กองทุนนี้โดย การเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา หรือ ความต้องการ
ทางด้านสุขภาพของชุมชน การมองหาแกนนำต่างๆในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ บริหารจัดการโครงการ 
ใช้ทรัพยากรเพื่อการสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นเพื่อการขับเคลื่อนร่วมกัน การมีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่
เองจะสามารถเอ้ือให้เกิดการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนในชุมชน 

“สปสช มีเงินกองไว้ที่ “กองทุนตำบล” เรียบร้อยแล้ว …. หน้าที่เภสัชกรเราคือการ Feed Back 
Data ข้อมูลที่เป็นปัญหาของชุมชน หรือข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นในระดับอำเภอหรือจังหวัดก็ได้ และส่งต่อ
ข้อมูล รวมถึงการกระตุ้นให้กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้เกิดความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในด้าน
สุขภาพ  แต่ที่จริงในชุมชนอาจมีกลุ่มแกนนำต่างๆเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น แกนนำทางด้านการเกษตร แกนนำทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่กลุ่มแกนนำเหล่านี้ไม่ได้
ดูแลหรือร่วมดำเนินการทางด้านยา เราต้องไปกระตุ้นเขา” 

การเชื่อมประสานความร่วมมือ : การทำงานในระดับชุมชนต้องการการเชื่อมประสานทั้งในระดับวิชาชีพและ
ในระดับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานชุมชนนั้น วิชาชีพอ่ืนๆ เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ อสม. มีส่วน
อย่างมากในการส่งมอบยาหรือติดตามการใช้ยา หรือ แม้แต่การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตรายใน  ในการทำงาน
เภสัชกรสามรถออกแบบระบบการทำงานโดยพัฒนาแนวทางการส่งมอบยา การเก็บรักษา หรือการติดตามการ
ใช้ยาให้กับบุคลากรในพ้ืนที่ดังกล่าว รวมถึงการจัดอบรมหรือการทำความเข้าใจในหลักการที่สำคัญ เพ่ือให้การ
ส่งมอบและการติดตามการใช้ยามีความปลอดภัย การดำเนินการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อันตรายมีความครอบคลุม 
และสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยการสนับสนุนส่งมอบความรู้เรื่องยาเบื้องต้น การให้คำปรึกษา
เรื่องยา หรือ การใช้ยาสามัญประจำบ้าน เบื้องต้น ก็เป็นสิ่งที่บุคลากรวิชาชีพต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในการ
ดูแลเรื่องยาและสุขภาพอย่างองค์รวมได้   

“ถ้าเป็นการฝากคนอ่ืน...มีพยาบาลวิชาชีพที่รับทำเรื่องยาต่อจากเรา แล้วก็จะมีทีม อสม ที่เขาจะต้อง
ไปติดตามเรื่องการใช้ยาที่บ้าน เราจะมีเช็คลิสต์ Check List ให้ โดยที่ก่อนที่จะให้บุคคลเหล่านี้
รับผิดชอบต่อจากเรา เราจะมีการเทรนนิ่งให้กับเขาก่อน ว่าประเด็นที่เข้าลงพ้ืนที่ทำงานแทนเภสัชเรา
เนี่ย เขาต้องดูแลประเด็นด้านใดบ้าง …ให้กับเภสัชเรา เภสัชเราก็จะนำมาประมวลผล ผลก็คือคนไข้
ส่วนใหญ่เหล่านี้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และสามารถเก็บรักษายาได้อย่างเหมาะสม อันนี้คืองาน
ที่เราส่งต่อให้กับเขาก็จะเป็นประมาณนี้”  

 ในงานบางส่วนที่เภสัชกรจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์หรือพิจารณาเอง เช่น การติดตามผลลัพธ์จากการใช้
ยา การแก้ปัญหาจากการใช้ยา การประเมินการเกิดอันตรายอันตรกิริยาระหว่าง ยากับยา หรือยากับ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ การเก็บรักษาและจัดการกับปัญหาหากเกิดอันตรายจากการใช้ยาเสื่อมอายุ เสื่อมสภาพ และ 
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การวางแผนการรักษาด้านยาที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องด้วยข้อ
กฎหมายเรื่องการจำหน่ายยาและวัตถุอันตราย  งานเหล่านี้เภสัชกรต้องมีการจัดการเวลา ออกแบบระบบการ
ทำงานของตนเอง ประสานการทำงานกับเภสัชกรในโรงพยาบาล เพ่ือสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

“เวลาที่เป็นเรื่องยา เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัญหา Drug Interaction เป็นเรื่องของวิชาชีพเภสัช
กรรมที่จะต้องดำเนินการ หรือในเรื่องของการจัดการปัญหาชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เภสัชกรเรามีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติ แล้วอะไร
ที่มันไม่ตรงกับมาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามที่ พรบ กำหนดเนี่ย มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งหมด” 

“เมื่อไหร่ที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา เป็นหน้าที่ของเภสัชที่ต้องไปดูแล หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หรือการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระจายอยู่ในชุมชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนใน
ชุมชน แต่ละครอบครัว ก็ต้องเป็นเภสัช เพราะว่าเภสัชเรารู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไร” 
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ตารางที่ 2 ข้อเสนอสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของเภสัชกรของประเทศไทย 

1. สมรรถนะพ้ืนฐานของวิชาชีพ  1. ความรู้และทักษะด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านการบริบาลชุมชนด้านยาและสุขภาพ 
2. ความรู้และทักษะด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
3. ความรู้และทักษะด้านการบริหารระบบสุขภาพ 
4. ความรู้และทักษะด้านการบริบาลชุมชนด้านยาและสุขภาพ 

2. สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ   
2.1 บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การ
บริบาลผู้ป่วยเฉพาะราย 

1. ค้นหาปัญหา รวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจกับบริบทการดำเนินชีวิต และความต้องการด้านยาและสุขภาพ
ของผูป้่วย ครอบครัว และชุมชน 

2. คัดกรองปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วย และดำเนินการเพื่อลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา 
(adverse event) ความคลาดเคลื่อนทางยา และปัญหาจากากรใช้ยาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

3. ให้ข้อมูล และคำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะโรคและบริบทของ
ผู้ป่วย 

4. ให้ข้อมูล และคำแนะนำ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค 

5. ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่ายในชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม  
6. พัฒนาระบบข้อมูลด้านยาและการแพทย์ที่เช่ือมโยง เพื่อการติดตาม และตัดสินใจในการบริบาลผู้ป่วย 

2.2 บทบาทด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
สาธารณสุข และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนและชุมชนด้านยาและสุขภาพ 

1. ศึกษาชุมชน บริบทการดำเนินชีวิต ศักยภาพ และระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยกำหนดสุขภาพของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัว บริบท

ของชุมชน และบริบทสังคม ท่ีส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาด้านยาและสุขภาพ  
3. ประเมินผลกระทบของปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. ประสานงาน และพัฒนาการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในชุมชน  
5. สนับสนุนการพัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมโดยความร่วมมือของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบท ด้วยการคิดเชิง

ระบบ 
6. ใช้ข้อมูลเพื่อการชี้นำ (Advocate) สาธารณะให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม 
7. รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัญหา จัดลำดับ

ความสำคัญ ตัดสินใจ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการ
พัฒนา  
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8. สื่อสารกับภาคีเครือข่าย ประชาชน และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
9. ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมให้กับทีม แกนนำ หรือประชาชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการดูแล 

และจัดการตนเองเรื่องยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ 
10. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ กฎหมาย และศาสตร์ด้านอื่นๆ ท่ีหลากหลายในการทำงาน 

2.3 บทบาทด้านการดูแลระบบยา การบริหารคลัง
เวชภัณฑ์ และการส่งมอบยาในหน่วยบริการปฐมภูม ิ

1. การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ และระบบโลจิสติกส์เพื่อการกระจายยา 
2. กำหนดรายการยาที่เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
3. การออกแบบและบริหารจัดการระบบยาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และหน่วย

การบริการบริการปฐมภูมิ เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐาน ความปลอดภัย และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
4. ออกแบบระบบนิเทศติดตาม ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการดา้นยา

ในหน่วยบริการปฐมภูมิ  
5. ให้ความรู้ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน

ด้านยา 
6. สนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

3. สมรรถนะหลัก (Core competency) 1. ภาวะผู้นำ  
2. การประสานงาน  
3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การใช้ข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
5. การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. การคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยงอย่างองค์รวม 
7. ความยืดหยุ่นและปรับตัว  
8. ความเอื้ออาทรและมีใจบริการ 
9. การใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างเหมาะสมการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดรวบยอดอย่างเชื่อมโยง 
10. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
11. ความรับผิดชอบในงาน และ การใส่ใจในรายละเอียด 
12. ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ที่จะรับรู้ได้ถึงปัญหาและความต้องการของผู้อื่น 
13. ให้เกียรติ รับฟังความเห็นผู้อื่นในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกัน 
14. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี  

 



 
การพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน   43 

2.3 ข้อจำกัดของการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตปัจจุบัน 

 แม้ว่าบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของเภสัชกรจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการระบุ
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริการปฐมภูมิ งานด้านสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพในมาตรฐานของ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แต่อย่างไรก็ตามในการสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ถึงความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน พบว่าเภสัชกรมีความต้องการในระดับท่ีสูง ทั้งในส่วนการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านเวชกรรมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน การค้นหาปัญหาและการจัดการ
ปัญหาด้านยาในชุมชน และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (40, 61, 62)  ซ่ึงความต้องการดังกล่าวสะท้อน
ภาพของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งจากการสำรวจบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะของบัณฑิตเภสัชศาสตร์ในด้านนี้น้อยมาก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการวิจัยที่แสดง
ว่า บัณฑิตเภสัชกรมีความม่ันใจในสมรรถนะด้านจัดบริการปฐมภูมิและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ น้อย
กว่าสมรรถนะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (63) ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากแต่ละปีบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่สำเร็จ
การศึกษาจากสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพนั้นมีน้อยมาก สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขา
บริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมอุตสาหการ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เป็น 6:3:1 (64) 
และในหลักสูตรเภสัชศาสตบัณฑิตในส่วนเนื้อหาของวิชาชีพที่ทุกคนต้องเรียนร่วมกันนั้น จะต้องมีเนื้อหาส่วน
ใหญ่เน้นที่ด้านการบริบาลผู้ป่วยและด้านผลิตภัณฑ์ โดยสัดส่วนเนื้อหาด้านบริบาลเภสัชกรรม เภสัชกรรมอุต
สาหการ และเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (ซึ่งเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคจัดอยู่ในส่วนนี้) ที่กำหนดไว้
คืออย่างน้อย 30, 30, และ 15 หน่วยกิต (ตามลำดับ) (65) เภสัชกรที่ต้องปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนจึงต้อง ใช้การศึกษาด้วยตนเอง จาก
ประสบการณ์ หรือจากหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นด้วยตนเอง 

 

3. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลงัคนเภสชักรด้านการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน 
 การฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาเพื่อพัฒนากำลังคนเภสัชกร ในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนใน
ปัจจุบันมีอย่างหลากหลาย ที่ดำเนินการโดยองค์กรวิชาชีพหลายองค์กร เพ่ือตอบสนองกับความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของแต่ละ
หลักสูตรดังแสดงในตารางที่ 3 



 
การพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน   44 

ตารางที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาเพ่ือพัฒนากำลังคนเภสัชกร ในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

หลักสูตร หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา เนื้อหาหลักสูตร 
หลักสตูรอบรมระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัว
เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิสำหรับ
เภสัชกร (Family and community 
pharmacist practice learning : FCPL) 
(66) 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ ภายใต้ สภา
เภสัชกรรม และ สำนักสนับสนุน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4 เดือน การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ มีเป้าหมายเพื่อเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และ
ทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการงานเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิ ทั้งในระดับ 
บุคคล ครอบครัวและชุมชน แก่เภสัชกร เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องผลิตผล
งาน 3 ชิ ้น 1) โครงการแก้ไขปัญหาในพื ้นที ่ 1 โครงการ 2) กรณีศึกษา
บทบาทเภสัชกรปฐมภูมิในการเยี่ยมบ้าน 3) กรณีศึกษาบทบาทเภสัชกรปฐม
ภูมิในการทำงานในชุมชน 

หลักสูตรอบรมระยะสั ้น ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรครอบครัว) 
(67) 

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย)  

4 เดือน การบรรยาย (หลักการและแนวคิดด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์
ชุมชน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการ
คุ ้มครองผู ้บร ิโภค) และการฝึกปฏิบัติ ร ่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพยัง
โรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้รับการรับรองเพื่อเป็นแหล่งฝึก เมื่อจบจากหลักสูตร
จะประเมินจากทักษะด้านคลินิก ด้านการประสานงาน และด้านการจดัการ
เชิงระบบ 

หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
(68) 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคดา้น
ยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วค
บท.) สภาเภสัชกรรม 

3 ปี การบรรยาย ปฏิบตัิการ ฝึกปฏิบตัวิิชาชีพ และการปฏิบัติการวิจัย เพื่อให้ผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมจีริยธรรม ความรู้ และความเช่ียวชาญในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์
สภาพสถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญ กำหนดยุทธศาสตร์ จดัทำ
แผนปฏิบัติ การดำเนินงาน การประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงนโยบาย (Policy) ระบบ กฎหมาย และการ
ปฏิบัติการทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยง (Risk assessment) ด้านยาและสุขภาพเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
3) ดำเนินการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน (Community 
empowerment) ในการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกัน การแกไ้ขปัญหาจาก
การบริโภค และการคุม้ครองตนเองและชุมชน 4) ิเคราะห์ วางแผน และ
ปฏิบัติการในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (Law and Regulation) ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การคุ ้มครองผู ้บริโภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (69) 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 ปี (36 
หน่วยกิต) 

หลักสตูรปริญญาโท มีปรญัญาของหลักสูตรเพื่อ มุ่งพัฒนามหาบณัฑิตให้เป็น
ผู้ที่รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงของสงัคมที่มีผลกระทบต่อผู้บรโิภคมีความรู้
และ ความสามารถในการปฏบิัติงานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพและการจดัการสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรมและ สอดคล้องกับ
หลักการและสิทธิของผู้บริโภคมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การค ุ ้มครองผ ู ้บร ิ โภคด ้านสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (70) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2 ปี (36 
หน่วยกิต) 

หลักสตูรปริญญาโท ที่มีเป้าหมายการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ วิเคราะห์ปญัหา กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ รวมทั้ง
วางแผนการบรหิาร ดำเนินการ และ ติดตามประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
และสามารถวางแผนและดำเนินการค้นคว้าวิจัย  และตรวจสอบข้อมูล
ผลการวิจัย เพื่อให้ได้ความรู้และวทิยาการใหม่ ๆ ในสาขาการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(71) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2 ปี (36 
หน่วยกิต) 

หลักสตูรปริญญาโท ด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีเปา้หมายเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
เภสัชกรในการจัดการสุขภาพ การบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับปฐมภูมิ 
และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการการพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังและจัดการปัญหาระบบยา (นพย.) (72) 

ศูนย์วิชาการเฝา้ระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 เดือน การเรียนรู ้ทฤษฎี ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติ
ทักษะในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการขับเคลื่อนการเฝา้ระวังและจัดการ
ปัญหาระบบยาและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาพื้นที่สู่การแก้ไขเชิงระบบ ใน
รูปแบบการทำงานแบบเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมผ่านเครือข่ายวิชาการ
ระดับภาค 

หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง 
สาขาจิตเวช (73) 

โรงพยาบาลสวนปรุง กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

23 
สัปดาห์ 

การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
สามารถบูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ในการประเมิน 
คัดกรอง วินิจฉัย วางแผน และให้การบริบาลเพื่อการบำบัดรักษาด้วยยาจิต
เวชทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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4. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากำลังคนเภสัชกรเพื่อจัดระบบ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  

 บทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของเภสัชกรที ่ผ ่านมาและในปัจจุบัน เป็นไปอย่างกว้างขวาง
ประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยระดับบุคคลเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ทั้งด้านการให้ข้อมูลด้านยาและสุขภาพ การจัดหายา การกระจายยา จัดการให้เกิดการเข้าถึงยา  การติดตาม
และจัดการปัญหาการใช้ยา และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคคล ซึ่งบทบาทนี้เป็นส่วนสำคัญของ
มาตรฐานการให้บริการทางเภสัชกรรม  ส่วนบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชนซึ่งมุ่งเน้นการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกิดความปลอดภัยนั้น ดำเนินการทั้งด้านการจัดการจากการกระจาย การเข้าถึง
และการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดความปลอดภัย และการให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยใช้หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ส่วนบทบาทของเภสัชกรระดับนโยบายการสร้างเสริม
สุขภาพ เภสัชกรได้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและนโยบายการจัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพทั้งการสนับสนุนการเกิดนโยบายระดับประเทศและการนำนโยบายไปปฏิบัติระดับพ้ืนที่ 

 การกำหนดบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของเภสัชกร จำเป็นต้องนำมุมมองเชิงกว้าง ได้แก่
หลักการการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบสุขภาพ มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และความเปลี่ยนแปลงของโลก
และเทคโนโลยีดิจิตัลที่ส่งผลกับสุขภาพ มาพิจารณาด้วย  สุขภาพเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(2030 Sustainable Development Goals) สุขภาพได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายแรงงาน โรคระบาด สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง 
จำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน และนำไปสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)  การสร้างเสริมสุขภาพจำเป็นต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและสุขภาพที่ดี การจัดบริการสุขภาพ
ส่วนใหญ่โดยภาครัฐ เน้นการให้บริการรักษาพยาบาล ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายการส่งเสริมบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิซึ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แต่เมื่อพิจารณาการใช้งบประมาณแล้ว การสร้างเสริม
สุขภาพยังดำเนินการน้อยเมื่อเทียบกับบริการสุขภาพประเภทอ่ืน ๆ    

ในด้านการกำหนดบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ องค์การอนามัยโลกและ
สมาคมเภสัชกรรมนานาชาติ (International Pharmaceutical Federation, FIP) ได้กำหนดให้การสร้าง
เสริมสุขภาพเป็นหนึ่งในบทบาทของเภสัชกรในมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่ดี (Good Pharmacy Practice, 
GPP) ในร้านยาและโรงพยาบาล โดยเน้นบทบาทเภสัชกรในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ( self-
care) และการดูแลการใช้ยาด้วยตนเอง (self-medication)  จากการใช้กรอบแนวคิดมาตฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพที ่ดีในการวิเคราะห์บทบาทของเภสัชกรในปัจจุบันและที่ผ่านมา พบว่าเภสัชกรมีบทบาทสำคัญ
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ดำเนินการได้มีมาตรฐาน และมีความต่อเนื่องด้านการส่งเสริมและติดตามการใช้ยาให้มี ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย โดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บทบาทด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านยาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ และประชาชนกลุ่มต่าง 
ๆ ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มต่าง ๆ ยังทำได้จำกัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจากผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนมาก 
ที่จำเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพของผู้ป่วยและประชาชนให้สามารถเข้าถึงและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพได้
ด้วยตนเอง ดังนั้นการให้ความรู้ผู้ป่วยในการประเมินและใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จาก
อินเตอร์เน็ตมีความจำเป็นอย่างมาก เภสัชกรควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพตามความต้องการของผู้ป่วยเองได้ นอกจากเภสัชกรจะมีบทบาทในการเป็น
ผู้ให้ความรู้แล้ว FIP ยังเห็นความสำคัญของเภสัชกรในการมีบทบาทในการพัฒนาหรือการใช้เครื่องมือในการ
จัดการสุขภาพที่เข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีดิจิตัลเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีทำให้เภสัช
กรสามารถพัฒนาการให้บริการเภสัชกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพได้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตัลอย่างจำกัด  การเปลี่ยนแปลงของโลก 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และโรคระบาดส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ดังนั้นเภสัชกรควรมีความรู้กว้างขวางและมีการศึกษาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง   

  ด้านสมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อการทำงานในบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในบริบทของ
ทำงานปฐมภูมิซึ ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ป่วย ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
โรงเรียน และสถานที่ทำงาน ให้สามารถดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสุขภาพที่ดีได้ จำเป็นต้องมี
ทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีมในระดับสูง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์และการทบทวนการศึกษาเภสัชศาสตร์และการศึกษาต่อเนื่อง พบว่ายังมีการให้ความรู้ และสร้าง
ทักษะของเภสัชกรยังไม่เพียงพอ นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายกับองค์กรที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพยังอยู่ในระดับผู้ปฏิบัติเท่านั้น  จากการรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์
เภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการวิเคราะห์สังเคราะห์บทบาทกับสถานการณ์
ภายนอกที่ส่งผลต่อสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและทิศทางของบทบาทวิชาชีพแล้ว จึงมีข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรเพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ 3 ประเด็น 

1) ด้านวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม สำรวจความต้องการการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรด้านการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน (Health promotion training need assessment) เพื่อศึกษาสมรรถนะปัจจุบัน
และความต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทและสถานการณ์ 

2) ด้านการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในระดับวิชาชีพและ
การศึกษาต่อเนื่อง 
2.1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านความรู้การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และด้านทักษะการ
บริหารจัดการ การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพและการบริบาลเภสัชกรรม ทั ้งในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ 
การศึกษาหลังปริญญา  

2.2) สมาคมวิชาชีพและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษา
ต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และเภสัชกรร้านยา 3 ด้าน
สำคัญ คือ ด้านความรู้การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และด้านทักษะการบริหารจัดการ การเป็น
ผู้นำและการทำงานเป็นทีม และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ
การบริบาลเภสัชกรรม 

2.3) สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย รับรองสมรรถนะ 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านความรู้การสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชน และด้านทักษะการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการบริบาลเภสัชกรรม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านการพัฒนานโยบายสุขภาพระดับชุมชน องค์กรระดับพื้นที่และชุมชนที่เกี ่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ กำหนดให้เภสัชกรชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน 
การสังเคราะนโยบายและมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน บนหลักการของ District Health System 
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โดย  

ดร.ขนิษฐา  บูรณพันศักด์ิ  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ                         

นางเยาวเรศ  คำมะนาด  นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย                     

นางสโรทร  ม่วงเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์อิสระ 

 

 

เสนอต่อมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพชุมชน 

ภายใต้การสนบัสนนุของโครงการทบทวนสถานกาณ์และเพิ่มคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 

ของหน่วยบรกิารปฐมภูมิและเครือข่าย 

5 กันยายน 2565 



บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ต่อการด าเนินการสร้างเสริม

สุขภาพชุมชน”  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์บทบาทและสรุปบทเรียนนักสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  2) ส่งเสริมสมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  3) ออกแบบ

หลักสูตรพ้ืนฐานของนักสังคมสงเคราะห์เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพชุมชน   ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการประชุม

เชิงปฏิบัติการและสรุปบทเรียนจากนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ  และออนไลน์ จ านวน 189 

คน และน าผลสรุปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสหวิชาชีพ 2 ครั้ง  ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  

ทันตแพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  นักกายภาพบ าบัด  นักจิตวิทยาและนักสาธารณสุขชุมชน  รวม 29 ท่าน   

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลมาสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ได้ผลการศึกษา ดังนี้    

ผลการศึกษา พบว่า  สรุปบทเรียนนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในการสร้างเสริม

สุขภาพชุมชน   จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ได้ทลายการท างานในลักษณะต่างคน  ต่างท า 

มุ่งเป้าผลลัพธ์เฉพาะตัวชี้วัดของหน่วยงานเป็นหลัก เริ่มมีการท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ป่วยเกิดขึ้นจริง  ผู้ป่วยมีปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อน  หลายมิติทั้งด้านกายภาพที่อยู่อาศัยที่จ ากัด 

ผู้ป่วยไม่มีที่พักอาศัยระหว่างการกักตัว  ด้านเศรษฐกิจไม่มีค่าเดินทางที่ไปตรวจตามแพทย์นัด  ไม่มี

ค่าพาหนะ ไม่มีผู้พาผู้ป่วยไปตรวจ ผู้ป่วยขาดก าลังใจ  รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของผู้อ่ืน การถูกตีตรา    

จากทุกปัญหาท าให้นักสังคมสงเคราะห์ตระหนักว่าไม่สามารถช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูผู้ป่วยได้โดยล าพัง ท า

ให้เกิดการท างานข้ามสายงานระหว่างนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับทีมสุขภาพภายในองค์กร

และนอกองค์กรทั้งในกระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม   

กระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพัฒนาสังคมสงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์    

ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะพื้นฐานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของนักสังคม

สงเคราะห์ที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น ได้แก่   สมรรถนะตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ 6 สมรรถนะ  ประกอบด้วย 1)สมรรถนะการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม 

2) สมรรถนะการบ าบัดทางสังคม  3) สมรรถนะการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม  4) 

สมรรถนะการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม  5) สมรรถนะการจัดการทรัพยากรทางสังคมและพิทักษ์

สิทธิ์  และ6) สมรรถนะการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน  ผลการศึกษา พบว่า สมรรถนะ

การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน   1 ใน 6  ของสมรรถนะพ้ืนฐานเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ

ชุมชนของนักสังคมสงเคราะห์   สมรรถนะข้างต้นส่งผลต่อประสทธิภาพของบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะห์ในพ้ืนที่  บทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) 

หน้าที่คัดกรอง ประเมินปัญหาแก่ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาสังคม อารมณ์ จิตใจ พฤติกรรม ด้ วย

เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ 2) การตรวจวินิจฉัยปัญหาทางสังคมบ าบัด แก้ไขป้องกันปัญหาและ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม 3) วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยพฤติกรรม สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่ท าให้เกิด

โรคและการบาดเจ็บร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ครอบครัว  เครือญาติ 



องค์กรและเครือข่ายทางสังคม 4) พัฒนาศักยภาพของบุคคลที่มีความเสื่อมหรือความบกพร่องให้กลับไป

ท าหน้าที่อยู่ในสังคมได้   เสริมพลังให้ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล ในการร่วมกันดูแล  5) ประสานและ

จัดการทรัพยากร ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว   เตรียมครอบครัว ชุมชน

และสิ่งแวดล้อม 6) เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ป้องกันการเกิดปัญหาสังคมและ

ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการเจ็บป่วย 7) ให้ความรู้และแนะน าบริการ การสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ ฯ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  8) ติดตามผลประเมิน

คุณภาพชีวิต 9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบสุขภาพชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรพื้นฐานของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพชุมชน ออกแบบให้มีเนื้อหา จ านวน 24 ชั่วโมง  ประกอบด้วย แนวคิดสังคมสงเคราะห์

ครอบรัว ชุมชน  จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานการให้บริการ การบริหารจัดการทรัพยากร การท างาน

ร่วมกับสหวิชาชีพ  แนวคิดการดูแลทางสังคมส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง  แนวคิดการจัดการรายกรณี

ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง กระบวนการจัดท า Social care plan ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง  คัดกรอง  

ประเมิน  วางแผน (รวมทั้งเครื่องมือ) สร้างระบบฐานข้อมูล  ทักษะการใช้ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง

พิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย    ทักษะการท างานกับสื่อมวลชน  กลุ่มเป้าหมาย นักสังคมเคราะห์ที่

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ การเรียนรู้ใช้วิธีการเรียนรู้ โดยการบรรยาย กรณีศึกษา ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติการโดย

จ าลองสถานการณ์การใช้เครื่องมือในสถานการณ์  วิเคราะห์ปัญหาระบบรอบด้านทดลองเหมือนปฏิบัติ

จริง    หลักสูตรร่วม  แนวคิดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ    แนวคิดและหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว   

และการเพ่ิมสมรรถนะตามมาตรฐานด้านการบริหาร ประกอบด้วยการก าหนดโครงสร้างและระบบบริหาร

องค์กร   การก าหนดคุณสมบัติและสมรรถนะ      การก าหนดนโยบายหลักการและการควบคุมคุณภาพ

อย่างเป็นระบบ   และสมรรถนะตามมาตรฐานด้านวิชาการ ประกอบด้วยการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

การวิจัยและพัฒนาการก ากับและนิเทศงาน 

ข้อเสนอแนะ  1) ควรสนับสนุนให้พ้ืนที่ที่มีความพร้อม เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการท างาน

ของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ท างานร่วมกับวิชาชีพอ่ืน ๆโดยตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเรื่องนี้

อย่างเป็นรูปธรรม    2) ควรสนับสนุนพ้ืนที่ปฏิบัติการที่มีความพร้อมร่วมกันกับ5กระทรวงหลัก (กระทรวง

สาธารณสุข  กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม   กระทรวงมหาดไทย (อปท.)องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมสงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์ )                        

3) ควรท าแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีงบประมาณส่งเสริม

ให้ระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

5 กันยายน 2565  



1 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

                รายงานการพัฒนาบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ต่อการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนฉบับนี้ 

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดัวยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) 
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และรศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง  ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา แนะนำการพัฒนาโครงการและให้คำแนะนำ ปรับปรุง

เพิ่มเติมสาระระหว่างการดำเนินงานโครงการนี้จนสำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเอาใจใส่อย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ พญ.สายรัตน์ นกน้อย ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยแพทย์เวช
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เป็นกัลยาณมิตรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน สมรรถภาพพื้นฐาน ให้

คำปรึกษาแนะนำให้กำลังใจตลอดการดำเนินงานโครงการนี ้

ขอขอบพระคุณคณะพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และสมาคมนัก

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย  ที่เป็นกัลยาณมิตรร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี 

สุดท้าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อดูแล

ผู้ป่วยภายใต้การดำเนินงานโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

  สรุปบทเรยีนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

1.หลักการและเหตุผล 

พ.ศ. 2564 หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ   มีหน่วยบริการปฐมภูมิขึ้น

ทะเบียน 2,500 ทีมดูแลประชาชน 25 ล้านคน  ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการปรึกษากับทีมหมอครอบครัว 

ที่สะดวกและมีคุณภาพ และการดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้แก่  1) ผู้ป่วยติดเตียง 

189,315 คน   2) ผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน 167,434 คน  3) ผู้ป่วยระยะท้าย(palliative care) 159,081 คน 

ผลการสำรวจข้อมูลสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (2563) พบว่า สังคมไทยมีประชากรทั้งหมด

จำนวน  66.19 ล้านคน มีประชากรที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาทางสุขภาพร่วมกับปัญหาทางสังคม

จำนวน 15,566,847 คน  กลุ่มเป้าหมาย  3 อันดับที่พบมากที่สุดคือ  ร้อยละ 52.6 เป็นคนยากจน/รายได้

น้อย รองลงมาคือร้อยละ 20.6 เป็นผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ  และร้อยละ  12.8 เป็นคนพิการที่นักสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์จะต้องประเมินจำแนกความสามารถ  ประเมินสมรรถนะการทำงาน ความบกพร่อง 

ความพิการ  และสุขภาวะทางสังคม ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35  

ร้อยละ 1.3 เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการทำงาน และร้อยละ 0.7 เป็นผู้ป่วยทางจิตเวช  กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่ง

จะมีปัญหาทางสังคมร่วมด้วยได้แก่ คนพิการ  ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยติดสารเสพติด เด็กและสตรีถูกกระทำ

รุนแรง คนเร่ร่อน/ไร้บ้าน ซึ่งกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำเป็นต้องใช้นักสังคม

สงเคราะห์ (หมอสังคม)  มาเป็นหนึ่งในทีมงานระบบหลักประกันสุขภาพปฐมภูมิ ดังนั้นการสนับสนุนให้นัก

สังคมสงเคราะห์ได้เข้าใจและมีบทบาทสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับทีมสหวิชาชีพจะทำให้

ผู้ป่วยที่มีปัญหาสังคมได้รับการดูแลทางสังคมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะส่งผลดีและเกิดประโยชน์

กับผู้ป่วยให้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครบถ้วน ต่อเน่ือง  (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  จำนวน ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ต้องประเมิน

ปัญหาทางสังคมเพื่อการดูแลทางสังคม 

ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง จำนวนคน ร้อยละ 

คนยากจน/รายได้น้อย 8,200,000 52.6 

ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ 3,200,000 20.6 

คนพิการ 2,000,000 12.8 

ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 450,000 2.9 

ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ 370,000 2.4 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 360,000 2.3 

ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง 250,000 1.6 
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ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง จำนวนคน ร้อยละ 

ผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการทำงาน 200,000 1.3 

ผู้ป่วยต่างด้าว 137,350 0.9 

ผู้ติดยาเสพติด 127,000 0.8 

ผู้ป่วยจิตเวช 110,000 0.7 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 14,237 0.1 

เด็กและสตรีถกูกระทำรุนแรง 200,000 1.3 

คนเร่ร่อน/ไร้บ้าน 50,000 0.3 

คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 15,000 0.1 

ผู้ร้องทุกข์เรื่องบริการสุขภาพ 10,140 0.1 

รวม 15,566,847 100.0 

ที่มา  สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย, 2563.                             

    2. นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” 

       นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ล่าสุดได้มีการจัดระดมความคิดบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบ

สุขภาพปฐมภูมิตามระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐม

ภูมิ และต่อยอดโครงการ  30 บาทรักษาทุกโรค  จึงเก ิดเป ็นนโยบาย  “คนไทยทุกครอบครัวม ีหมอ

ประจำตัว 3 คน” โดยได้ร ับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน”ประกอบด้วย 

  1. หมอครอบครัว คือ ทุกครอบครัวจะมี 1. หมอเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์ที่มีองค์

ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หมอ 1 คนรับผิดชอบประชากร 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล  

  2. หมอสาธารณสุข คือ ทุกครอบครัวจะมี 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พยาบาลระดับตำบล

โดยบุคลากรสาธารณสุขระบบปฐมภูมิ 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน  

  3. หมอประจำบ้าน คือ ทุกครอบครัวจะมี 1 หมอประจำบ้าน คือ อสม.ระดับหมู ่บ้าน ซึ่ง                

อสม. 1 คนจะรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับสัดส่วนบคุลากร : การดูแลประชาชน 

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สัดส่วนบคุลากร : การดูแล

ประชาชน 

สัดส่วนที่ควรจะเป็นใน

อนาคต 

หมอครอบครัว (แพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว) 

1 คน :  10,000 คน  
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การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สัดส่วนบคุลากร : การดูแล

ประชาชน 

สัดส่วนที่ควรจะเป็นใน

อนาคต 

หมอสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข  พยาบาลระดับตำบล) 

1 คน: 1,250 คน  1 คน :900 คน 

หมอสังคม (นกัสังคมสงเคราะห์ )* 1 คน : 25,000 คน   

หมอประจำบ้าน (อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)/ 

อสส.) 

ชนบท 1 คน : 8 - 15 หลังคาเรือน 

เมือง เขตชุมชนแออัด 1 คน : 20 - 

30 หลังคาเรือน 

เมือง เขตชุมชนชานเมือง 1 คน : 8 

- 15 หลังคาเรือน 

ทั่วไป 1 คน :8 - 15 หลังคาเรือน 

 

* ควรเป็น 1 วิชาชีพที่อยู่ในหมอสาธารณสุข  

         3. ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจำเป็นต้องมีการบูรณาการกับระบบบริการสุขภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   เนื่องจากทิศทางในอนาคตบทบาทของท้องถิ่นจะต้องดำเนินงานด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนเพิ่มมากขึ้น   

ปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดกรอบอัตรากำลังให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดตั้งกอง(สำนักงาน)สวัสดิการสังคม ที่มีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น  ปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 70 แห่ง 2) เทศบาลนคร 30 แห่ง 3) 

เทศบาลเมือง 195 แห่ง 4) เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง 5)องค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่ง และอปท.เขต

ปกครองพิเศษ 2 แห่ง รวมทั้งหมด 7,850 แห่ง ดังนั้นการทำงานแบบภาคียุทธศาสตร์เกิดการบูรณาการงาน

ของอย่างน้อย 4 กระทรวงได้แก่ 1) กระทรวงสาธารณสุข  2) กระทรวงมหาดไทย  3)กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ4) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ขับเคลื่อนร่วมกันจากฐานชุมชนระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดจะเชื่อมโยงงานของระบบสุขภาพ

ไทยไปในทิศทางใหม่     ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 การดูแลแบบ

องค์รวมทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  ตลอดจนครอบคลุมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค 

การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ ฟื้นฟูสุขภาพโดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิถึงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 การพัฒนาระบบสขุภาพปฐมภูมิ   : นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 กับ 3 หมอ 

 
ที่มา สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข ,2564 

   

4. ปัญหาทางสังคมของผู้ปว่ยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  

   ผู้ป่วยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิส่วนหนึ่ง มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับปัญหาสังคม อาทิ  

ด้านเศรษฐกิจ  ด้านอารมณ์ จิตใจ  และด้านสังคม   ปัจจัยทางสังคมที่กำหนด เช่น ไม่มีผู้ดูแลผู้ป่วย ครอบครัว

ยากจน   ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ความไม่มั่นคงในครอบครัวด้านเศรษฐกิจ  ด้านที่อยู่อาศัย และ

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย จึงส่งผลให้ผู้ป่วยขาดกำลังใจ  ไม่ไปรับการรักษาต่อเนื่อง  และทำให้กลุ่มผู้ป่วยยิ่งมี

อาการเจ็บป่วยมากขึ้น  และส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ปัญหาทางสังคมของผู้ป่วยระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมิที่เผชิญอยู่  ส่วนใหญ่ยังไม่มีเจ้าภาพทางสังคมมาร่วมรับผิดชอบ จึงส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งหลุด

ออกจากระบบสุขภาพ การมีหมอสังคมจึงจะเป็นการลดช่องว่างของระบบบริการสุขภาพได้ ปัญหาทางสังคม

ของผู้ป่วยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยสังเขป ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  ประเภทผู้ป่วยกับปัญหาทางสังคมของผู้ป่วยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  

ประเภทผู้ป่วย ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาทางจิต ปัญหาสังคม 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -ไม่สามารถมารับการ

รักษาต่อเนื่อง 

-ถูกทอดทิ้งในรพ. 

-ไม่สามารถ

ประกอบอาชีพ 

-มีหนี้สิน 

เครียด  ภาวะ

ซึมเศร้า 

-ครอบครัวรู้สึกเป็นภาระ 

ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด 

ผู้ป่วยโรคโควิด -

19 

-หายใจไมส่ะดวก มี

ไข้   เหนื่อยหอบ 

เข้าไม่ถึงบริการ 

-ไม่มีเตียง  

ตกงาน/รายได้

ลดลง/หนี้สิน 

 

เครียด  

หวาดระแวงวิตก

กังวล ภาวะ

ซึมเศร้า 

-ถูกตีตราจากสังคม/ถูก

ปฏิเสธให้อยู่ในครอบครัว/

ชุมชน 

-ถูกรังเกียจ 
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ประเภทผู้ป่วย ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาทางจิต ปัญหาสังคม 

-ระบาด ป้องกันไม่ได ้

-มีภาวะ post covid 

,long covid 

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อ

ยา 

-ไม่มาพบแพทย์ตาม

นัด  ขาดยา 

ความยากจนไม่มีค่า

เดินทางมาพบ

แพทย ์

-เครียด วิตกกังวล 

-ท้อแท้สิ้นหวัง 

-ถูกรังเกียจจากคนรอบข้าง  

ผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรัง 

อ่อนเพลีย

หลักประกันสขุภาพ

ไม่ครอบคลุม 

 

-รายจ่ายสูงกว่า

รายได้ ผู้ป่วยท้อแท้

สิ้นหวัง 

-ภาวะวิตกกังวล 

-เครียด/-ท้อแท้สิ้น

หวัง 

ผู้ป่วยเรื้อรัง 

ครอบครัวปฎิเสธดูแล 

ผู้ป่วยจิตเวช -ไม่มาพบแพทย์ตาม

นัด 

-ป่วยซ้ำ  ขาดยา 

ไม่ทำงาน  ไมม่ี

อาชีพ ไม่มีรายได ้

ประสาทหลอน ถูกทอดทิ้ง  ถูกล่ามขัง  ถูก

ปล่อยปละละเลย 

-ทำร้ายคนรอบข้าง 

-ถูกปฏิเสธจากครอบครัว 

ผู้ป่วยติดสาร

เสพติด 

-ไม่มาพบแพทย์ตาม

นัด 

-ติดสารเสพติดซ้ำ 

-รักษาไม่ต่อเนื่อง 

-ไม่มารับการบำบัด 

-สมองติดยา 

ไม่ทำงาน  ไม่มี

อาชีพ ไม่มี 

อารมณ์  จิตใจไม่

มั่นคง 

-ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

-มีพฤติกรรมกา้วร้าว 

-เสี่ยงต่อการกระทำผิด

กฎหมาย 

-ถูกปฏิเสธจากครอบครัว 

ผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย 

ปวด อ่อนเพลีย  

ไม่มีแรง  

เบื่ออาหาร  ท้องมาน 

การจัดการทรัพย์สิน 

รายได้ 

-เครียด  วิตกกงัวล 

-ไม่ยอมรับ 

-ทัศนคติการตายของ

ครอบครัว 

-ขาดการวางแผน 

ผู้หญิงตั้งครรภ์

ไม่พร้อม 

-กินข้าวไม่ได ้

-ไม่ฝากครรภ ์

-ยุติการตั้งครรภ์ไม่

ปลอดภัย 

-ขาดงาน 

-ออกจากงาน 

-ค่าใช้จ่ายการยุติ

การต้ังครรภ์ไม่ปอด

ภัย 

ความไม่มั่นคงทาง

จิตใจ อารมณ ์

อาย  

ไม่กล้าบอกใคร   

ทุกข์ใจ  

-ปัญหาการเรียน  ปัญหา

ครอบครัว 

-ความไม่พร้อมของแม่วัยรุ่น 
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ประเภทผู้ป่วย ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาทางจิต ปัญหาสังคม 

ผู้สูงอาย ุ -สมองเสื่อม  

-โรคทางจิตเวช 

-โรคเรื้อรัง 

-มีความพิการ 

-ยากจน  ไมม่ี

อาชีพ  ไม่มีรายได ้

-รู้สึกเหงา  โดด

เดียว 

-ซึมเศร้า 

-ฆ่าตัวตาย 

-อยู่ลำพังคนเดียว 

-ถูกกระทำความรุนแรง 

-ไม่มีผู้ดแูล 

-ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก 

 

 5. ช่องว่างของระบบการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิกับบริการทุติยภูมิและบริการตติยภูมิกับผู้ป่วย 

                  มีบุคลากรหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและบริการตติยภูมิ 

การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระหว่างการบริการ 3 ระดับยังขาดการทำงานร่วมกัน ส่วนใหญ่ยังเป็น

การทำงานในลักษณะต่างคน  ต่างทำ มุ่งเป้าผลลัพธ์เฉพาะตัวชี้วัดของหน่วยงานเป็นหลัก  ขณะที่ผู้ป่วยที่มีปัญหา

ทางสังคมที่ซับซ้อน  หลายมิติทั้งด้านกายภาพที่อยู่อาศัยที่จำกัด ด้านเศรษฐกิจไม่มีค่าเดินทางที่ไปตรวจตาม

แพทย์นัด  ไม่มีค่าพาหนะ ไม่มีผู้พาผู้ป่วยไปตรวจ  ผู้ป่วยขาดกำลังใจ รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของผู้อื่น  นอกจากนี้ 

การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ระดับจังหวัดยังไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดังนั้นการ

พัฒนานักสังคมสงเคราะห์ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมหมอ

สาธารณสุขจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมได้รับการดูแลทางสังคม ได้รับการติดตามผล

และวางแผนการดูแลทางสังคมอย่างต่อเนื่องที่จะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต  และการไปสู่ความพิการ หรือ

ความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอื่น ๆ  

 6. การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ยังมีจำกัด รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่นจะมีเฉพาะ

ของเขตปกครองพิเศษ (กทม.กับเมืองพัทยา) เทศบาลนครและเทศบาลเมือง  

                ปัจจุบันนักสังคมสงเคราะห์ที่มีใบรับอนุญาตทำงานอยู่ในแวดวงด้านสวัสดิการสังคมและงาน

สังคมสงเคราะห์มีจำนวน  2,931 คน (ร้อยละ 75.9) ของสมาชิกสามัญจำนวน 3,898 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

21 พฤษภาคม 2564)  ประจำอยู่ในหลายหน่วยงานใน 76  จังหวัดทั่วประเทศ และมีจำนวนนักสังคม

สงเคราะห์จำนวน 42 10 คน (ร้อยละ 5.42) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน 7,850 แห่ง  ส่วน

ใหญ่นักสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่นจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่ วนจังหวัดจำนวน 30 แห่ง เทศบาลนคร

จำนวน 30 แห่ง  เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเขตปกครองพิเศษ (กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยา) 2 แห่ง 

เทศบาลตำบลจำนวน 2,247 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 5,300 แห่งไม่มีนักสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติงาน  ปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายใหม่กำหนดโครงสร้างองค์กร  ให้มีการจัดต้ัง

กองสวัสดิการสังคมหรือฝ่ายหรืองานสังคมสงเคราะห์ กรอบอัตรากำลังนักสังคมสงเคราะห์  ครอบคลุมทั้ง

ประเทศ  รวมถึงเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที ่ม ีศ ักยภาพก็ให้ดำเนินการได้  หาก

กระทรวงมหาดไทยสามารถเปิดกรอบอัตรากำลังนักสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ก็จะ

ส่งผลให้การทำงานระหว่างรพ.สต.กับท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพ่ิมขึ้น   
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 7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคม และเสริมพลัง

ชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล และจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

โรคโควิด–19  

              ผลการดำเนินการการดูแลผู้ป่วยโควิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมและเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง

ดูแลและจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีภาคีเครือข่าย  

การทำงานระยะที่ 1 ดังนี ้

              1. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วย โรค COVID-19 ที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID-19   

              2. ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว จากการกักตัวร่วมกับผู้ใช้ความรุนแรง 

              3.  ร ่วมท ีมสหว ิชาช ีพ เย ียวยาส ังคมจ ิตใจผ ู ้ประสบภาวะว ิกฤต Mental Health Crisis 

Assessment and Treatment Team : MCATT) 

              4. สื่อสารและจัดกลุ่มออนไลน์กับอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงมนุษย์  จำนวน  กว่า  500  ชุมชน  เพื่อให้ชุมชนและสร้างความเข้าใจเพื่อลดการตีตรา  ผู้ป่วยโรค  

COVID -19  

               5. ติดตามคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูสังคมจิตใจ และสร้างแกนนำชุมชนใน 4 จังหวัด กรุงเทพฯ  

สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ในพื้นที่ 5 ชุมชน  เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

ในการเฝ้าระวัง ดูแล และจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  

ดูผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 1,465  คน  

    ความท้าทายของการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์กับการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ระลอกใหม่  

ประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  และได้ร่วมดำเนินการดังนี้  

1. กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ที่รักษาตัวที่บ้าน  ในกลุ่มสีเขียว เฝ้า

ระวัง ไม่ให้เกิดกลุ ่มสีเหลือง และสีแดง  หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ใน

สถานพยาบาล เข้าสู ่กระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับทีมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

2. ประสานงานและการจัดการรายกรณี ใน ศูนย์กักตัวในชุมชน  เนื่องการถูกปฏิเสธให้อยู่ในบ้าน 

หรือมีข้อจำกัดในการรักษาตัวที่บ้าน ตลอดจนประสานหน่วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และภาคเอกชน ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโควิด การตกงาน ไม่มีรายได้ เด็กกำพร้า จาก

พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว การไม่ยอมรับให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่

ผ่านการกักตัว 14 วันและผู้ป่วยที่หายแล้ว เช่น รู้สึกกังวลใจ  กลัวถูกรังเกลียด จึงทำให้อาจ

นำไปสู่การเกิดบาดแผลทางใจกับบุคคลเหล่าน้ีได้   
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          การทำงานของทีมนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพและทีมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสา  

และทำงานในหน่วยงาน ในสถานการณ์โควิด-19   ร่วมการทำงานและจัดตั้งทีมเครือข่าย การทำงาน ระดม 

นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ  มาเป็นจิตอาสา กว่า  700  คน และช่วยเหลือผู้ป่วย  5,000 คน   

ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายและมีความท้าทาย คือ   

8. การเกิด Hub  การดูแลทางสังคมกับผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-

19  จำนวน 6 Hub  ได้แก่  Hub 1 สายด่วนพม. 1300  ศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม ร่วมกับกองกิจการ

อาสาสมัครภาคประชาสังคม (กอส.)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Hub 2 สายด่วน สปสช. 1330 แพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับนายกสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ไทยและเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์

จิตอาสา Hub 3 We Volunteer ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและจิตอาสา  Hub 4  การดูแลระยะสุดท้ายกับ

ผู้ป่วยกลุ่มแพทย์อาสาร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาโรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทยและมูลนิธิก้าวหน้า

พัฒนา  Hub 5 แรงงานต่างชาติ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกับล่ามภาษาพม่าจิตอ าสา  

Hub 6 การดูแลผู้ป่วยโควิด HI/CI/โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับแท็กซี่จิตอาสา การ

เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มจิตอาสากับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งผลดีที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้าสู่

ระบบหลักประกันสุขภาพผ่านการทำงานร่วมกันของทีมสุขภาพที่ประกอบด้วย  แพทย์อาสา  พยาบาลอาสา  

เภสัชอาสา  นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา  เครือข่ายอสม./อพม.ได้ส่งผลให้ผู้ป่วยโควิดรอดชีวิต ครอบครัวไม่

สูญเสียคนในครอบครัวจากการติดเชื้อโควิด   การทำงานผ่านระบบ A MED เป็นการทำงานที่ลดข้อจำกัดของ

ระบบบริการผ่านทางไกล  ดังภาพที ่ 2 

ภาพที่ 2  Hub การดูแลทางสังคมกับผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
 

   
 

Xพม. 

เครือข่าย

อาสาฯ 
Yแพทย์เวช

ปฏิบัติ 

นายกฯสค.

ไทย

]We  

Volunteer 

เมนูการ

ท างานทาง

สงัคม
Zแพทย์อาสา 

จุฬาฯ+หมอRit

[แรงงาน

ข้ามชาติ

\รพ.

สนามมธ. HI  

PC ศูนย์

ธรรมศาสตร์

ธรรมรักษ์

E-mail : swfucovid19@gmail.com  

งานสังคมสงเคราะห์ 

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    พม.    

 

นักวิชาการอิสระ 

 

HUB         
จติอาสา 
HI CI 
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โดยเฉพาะในระลอกใหม่ 2-4  ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงระบบ

บริการสุขภาพ  การกระจายตัวกันทำงานของภาคประชาสังคม  และ6 Hub  เป็นการหนุนเสริมเครือข่ายจิต

อาสากับระบบบริการสุขภาพได้มาเรียนรู้  สนับสนุน  ช่วยเหลือการทำงานร่วมกัน   และเกิดข้อท้าทายที่จะ

นำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมกับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการพัฒนาระบบการดูแลหลังโควิด

ต่อไป      
 

 จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น แนวคิดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ ควรกำหนดให้มีหมอ

สังคมมาร่วมกับ 3 หมอ ได้แก่ หมอเวชศาสตร์ครอบครัว  หมอสาธารณสุข  และหมอชาวบ้านจะเป็นการ

ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้ป่วยเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพร่วมกับปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนได้รับการดูแลสุข

ภาวะแบบองค์รวม  ครบถ้วน  ต่อเนื่อง ลดความเสี่ยง  และทำให้ผู้ป่วยเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แนวคิด

ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (social determinants of health: SDH)  ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) นิยาม

ว่า สภาพแวดล้อมที่บุคคลเกิด เติบโต ทำงาน ดำรงชีวิตอยู่ ไปจนถึงระบบซึ่งกำหนดเงื่อนไขในชีวิตประจำวัน 

อาทิ นโยบายและระบบเศรษฐกิจ วาระการพัฒนา บรรทัดฐานทางสังคม นโยบายสังคมและระบบการเมือง 

โดยการพัฒนาสังคม (socioeconomic deprivation) พบว่า ความยากจนเป็นปัจจัยทำให้เกิดความเปราะบาง

ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด  รองลงมาคือชาติพันธุ์ การเจ็บป่วย การขาดประกันสุขภาพ อายุ การถูกจองจำ การ

อพยพย้ายถิ่น ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย การว่างงาน ความเป็นหม้าย และการไร้ที่อยู่อาศัย ตามลำดับ  

แนวคิดทั้งสองจึงมีส่วนสนับสนุนกลไกการทำงานของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ผู้ศึกษาจึงเชื่อว่า 

การเชื่อมโยงให้หมอสังคม (นักสังคมสงเคราะห์) ได้พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ เทคนิค ทักษะการทำงานกับทีม

สุขภาพของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ  เพื่อลดช่องว่างการเข้าไม่ถึง

บริการสุขภาพของผู้ป่วยเปราะบางลง และผู้ป่วยเปราะบางและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะใน

ระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม่โดยใช้ระบบปฏิบัติการ (platform) การทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพร่วมกับนัก

สังคมสงเคราะห์ท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิใน 13 เขตสุขภาพให้กลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง

และครอบครัวในชุมชนได้รับการดูแลทางสังคมร่วมกับระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมทุกมิติ ดังนั้นจึงได้

จัดทำโครงการโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อ

สนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิขึ้น 
 

9. พื้นที่ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน (นำร่อง) 

พื้นที่ดำเนินงานโครงการ แบ่งตามพื้นที่เขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ โดยกำหนดเขตละ 1 จังหวัด   

เขตสขุภาพ พื้นที่ปฐมภูม ิ
พื้นท ี

ทุติยภูมิ 

พื้นท ี

ตติยภูม ิ

กลไกการ

ดำเนนิงาน 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

เขต 1 ลำปาง ศูนย์สุขภาพชุมชน

หัวเวียง 

- รพ.ลำปาง อสม./อพม., 

สสอ./ พชอ., 

สสจ.ลำปาง  

ผู้ป่วยจิตเวช 
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เขตสขุภาพ พื้นที่ปฐมภูม ิ
พื้นท ี

ทุติยภูมิ 

พื้นท ี

ตติยภูม ิ

กลไกการ

ดำเนนิงาน 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

เขต 2 สุโขทัย รพ.สต เฉลิมพระ

เกียรติ 60 พรรษา 

นวมินทราชินี  

จ.สุโขทัย (ต.เมือง

เก่า) 

รพ.สุโขทัย  อสม./อพม., 

สสอ./ พชอ., /

สสจ.สุโขทัย 

คนพิการ   

เขต 3 

กำแพงเพชร 

คลินิกหมอ

ครอบครัวชากังราว 

รพ.กำแพงเพชร 

รพ.กำแพงเพชร  อสม./อพม., 

รพ.กำแพงเพชร

, สสอ./ พชอ., 

สสจ.

กำแพงเพชร      

ผู้ป่วยความดัน

โลหิต 

เขต 4 สระบุร ี คลินิกหมอ

ครอบครัว สาขา

เทศบาลเมือง

สระบุรี  เครือข่าย

โรงพยาบาลสระบุร ี

- รพ.สระบุร ี อสม./อพม., 

เทศบาลเมือง

สระบุรี, รพ.

สระบุรี, สสอ./ 

พชอ., สสจ.

สระบุรี 

ผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง 

(ระยะกลาง) 

  

เขต 5 

สมุทรสาคร 

รพ.สต.บางหญ้า

แพรก 

- รพ.

สมุทรสาคร 

อสม./อพม., 

สสอ./ พชอ., 

สสจ.

สมุทรสาคร, 

สสจ.

สมุทรสาคร 

คนพิการ, เด็ก

และสตรีถูก

กระทำรุนแรง  

เขต 6 

ฉะเชิงเทรา 

ศูนย์สุขภาพชุมชน

เมืองวัดจีนประชา

สโมสร 

รพ.พุทธโสธร  อสม./อพม., 

รพ.พุทธโสธร, 

เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา, 

สสอ./ พชอ.,  

สสจ.ฉะเชิงเทรา 

คนพิการ 

เขต 7 

มหาสารคาม 

รพ.สต.ท่าตูม  รพ.มหาสารคาม  อสม./อพม., 

อบต.ท่าตูม, 

คนพิการ 

 



14 

 

 

เขตสขุภาพ พื้นที่ปฐมภูม ิ
พื้นท ี

ทุติยภูมิ 

พื้นท ี

ตติยภูม ิ

กลไกการ

ดำเนนิงาน 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

รพ.

มหาสารคาม,

สสอ./ พชอ.,, 

สสจ.

มหาสารคาม 

เขต 8 

สกลนคร 

รพ.สต.ธาตุเชิงชุม - 

 

รพ.สกลนคร อสม./อพม., 

รพ.สกลนคร,

สสอ./ พชอ.,  

สสจ.สกลนคร 

คนพิการ 

เขต 9 ชัยภูม ิ รพ.สต.บ้านค่าย รพ.ชัยภูมิ  อสม./อพม., 

รพ.ชัยภูมิ, 

สสอ./ พชอ.,

สสจ.ชัยภูม ิ

กลุ่มผู้ติดยาเสพ

ติด 

เขต10  

ศรีสะเกษ 

รพ.สต.โนนแกด       - รพ. 

ศรีสะเกษ 

อสม./อพม., 

รพ.ศรีสะเกษ, 

สสอ./ พชอ., 

สสจ.ศรีสะเกษ 

ผู้ป่วยจิตเวช 

เขต 11 

ระนอง 

คลินิกหมอ

ครอบครัว 

โรงพยาบาลระนอง  

รพ.ระนอง   อสม./อพม., 

รพ.ระนอง, 

เทศบาลเมือง

ระนองสสอ./ 

พชอ., สสจ.

ระนอง 

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

เขต 12 ยะลา NPCU ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 3 (ธน

วิถ-ีเวชกรรม)  

- รพ.ยะลา อสม./อพม., 

รพ.ยะลา, 

สสอ./ พชอ., 

สสจ.ยะลา 

ผู้ป่วย Post โค

วิด  

 

เขต 13 

กรุงเทพ 

มหานคร 

ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 43 

 

 โรงพยาบาล

นพรัตน์ราช

ธานี 

อสส./อพม., 

สำนักอนามัย 

และสำนัก

ผู้ป่วยสูงอายุ   

ผู้ป่วยติดเช้ือ 

HIV และ 
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เขตสขุภาพ พื้นที่ปฐมภูม ิ
พื้นท ี

ทุติยภูมิ 

พื้นท ี

ตติยภูม ิ

กลไกการ

ดำเนนิงาน 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

การแพทย์ 

กรุงเทพฯ, 

สปสช.เขต 13 

กรุงเทพมหานค

ร 

สตรีตั้งครรภ์ไม่

พร้อม 

 รวม 7 6   
หมายเหตุ : จังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการรวมถึงพื้นทีทุติยภูมิ-ตติยภูมิ และปฐมภูมิ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
 

10. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง หมายถึง  ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลทางสุขภาพร่วมกับทางสังคมร่วมกัน  ต้องการ

การสนับสนุน การปกป้องเพราะปัจจัยทางด้านอายุ ความพิการ ความเสี่ยงต่อการถูกกระทำ หรือถูกเพิกเฉย 

ระดับของความเปราะบางของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย (2563) 

แบ่งผู้ปว่ยกลุ่มเปราะบาง ออกเป็น 17 กลุ่ม ได้แก ่1) คนยากจน/รายได้น้อย2) ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ 3) 

คนพิการ 4) ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 5) ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ 6) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง7) ผู้ป่วย

ด้วยโรคมะเร็ง 8) ผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการทำงาน 9) ผู้ปว่ยต่างด้าว 10) ผู้ติดยาเสพติด 11) ผู้ป่วยจิตเวช 12) 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 13) เด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรง 14) คนเร่ร่อน/ไร้บ้าน 15) คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจร 16) ผู้รอ้งทุกข์เรื่องบริการสุขภาพ และ 17)  ผู้ป่วยหลังโควิด 

รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,221 คน และองค์กรเครือข่ายสังคมสงเคราะห์และองค์กรสุขภาพจำนวน 52 

องค์กร มีรายละเอียด ดังนี ้

1. นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ในสังกัดสำนักอนามัย/สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  นักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา นักสังคมสงเคราะห์องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งหมด  200 คน 

2. หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาล /ศูนย์บริการสาธารณสุข /รพ.สต. /ศสม. 

รวม 26 หน่วยงาน  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง, เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี, เทศบาลเมือง

กำแพงเพชร, เทศบาลเมืองสระบุรี, เทศบาลนครสมุทรสาคร, เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา , เทศบาลเมือง

มหาสารคาม, เทศบาลนครสกลนคร, เทศบาลเมืองชัยภูมิ, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ, เทศบาลเมืองระนอง, 

เทศบาลเมืองยะลา และกรุงเทพมหานคร รวม 13 องค์กร  จำนวน 26 คน 

4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดละ 15 คน 13 จังหวัด จำนวน 195 คน 
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5. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยระยะท้าย และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง  ใน 13 จังหวัดๆ ละ  100 คน  รวม

ทั้งหมด จำนวน 1,300 คน โดยพื้นที่ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย    

 นอกจากนั ้น สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทย และเครือข่าย 6 

สถาบันการศึกษา สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 

ชมรมนักสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่น เครือข่ายสหวิชาชีพ สภาวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์  มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแรงงานและเครือข่าย จำนวน 13 องค์กร  จำนวน 500 คน  

 

11.  รูปแบบการดำเนินงาน   

1. อบรมพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์และทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่

ต้องการเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะ โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ นักสังคม

สงเคราะห์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการพัฒนา 

platform การทำงานตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ที่โครงการจัดขึ้น  

2. จัดทำพื้นที่ Sandbox ใน 13 พื้นที่ จาก 13 เขตพื้นที่สุขภาพ ผ่านกลไกบริการสุขภาพในระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อสร้างกลไกลการช่วยเหลือทางสังคมผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม

เปราะบางผ่าน platform ที่ได้รับการอบรม โดยนักสังคมสงเคราะห์และทีมงานจัดทำโครงการ

ย่อย  เลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ  ออกแบบกิจกรรม  ในรูปแบบ

โครงการกิจกรรมฟื้นฟู เยียวยา เสริมพลัง กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาดำเนินงาน 

วิธีการดำเนินกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

3. ทีมบริหารโครงการส่วนกลาง สนับสนุนการจัดทำ Sandbox  13 เขตพื้นที่ ให้ดำเนินโครงการได้

ตามวัตถุประสงค์ด้วยการ coaching, case conference , ถอดบทเรียน หรือการสนับสนุนทาง

วิชาการอื่นๆ  

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ และนักสังคมสงเคราะห์ที่สนใจ สรุปเป็น Sandbox 13

พื้นที่  
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บทที่ 2 

งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์
 

ลักษณะงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์  

-นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู

สมรรถภาพและพัฒนาทักษะทางสังคม   

-การจัดการทรัพยากรทางสังคมและการพิทักษ์สิทธิ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคม ทั้ง

ในระดับบุคคล กลุ่มชน ครอบครัว และชุมชน  ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

- ทั้งนี้  สายงานสังคมสงเคราะห์ ในกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนทีมสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย

และรักษา รวมทั้งมีการใช้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อปฏิบัติงาน  

-การดำเนินการด้านการตรวจวินิจฉัยปัญหาทางสังคมที่มีผลมาจากการเจ็บป่วย  ตลอดจนการป้องกัน 

ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพและได้ใช้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  

- และวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการติดตาม เฝ้าระวัง การดูแลรักษาสุขภาพ การบำบัด ฟื้ นฟู 

รวมทั้ง 

-การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสอนหรือการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ให้แก่

นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาลและบุคลากร

สาธารณสุขสาขาอื่น เป็นต้น 

-งานด้านบริการสุขภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นงานที่ให้บริการครอบคลุมมิติด้านสุขภาพแบบองค์

รวม ได้แก่ สุขภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกัน การปฏิบัติงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมเพราะปัจจัยคุกคามด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง  

-ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง นอกจากปัญหาสุขภาพทางตรงแล้ว ผู้ป่วยจำนวนมากยังได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ การทำงานหรือปัญหาสังคมที่มีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดและวิตกกังวลสูง เกิดอาการป่วยทางจิตใจ อารมณ์ที่

ซับซ้อนมากกว่าเดิม การบำบัดรักษาทางการแพทย์เพียงมิติเดียวไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย การบริการ

สุขภาพจึงต้องให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาในมิติทางจิตสังคมด้วย 
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- ปัจจุบันวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น โดยแต่ละ

วิชาชีพมีความรับผิดชอบตามความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับบริการ

และการตรวจรักษาที่ครบถ้วน ครอบคลุม เช่น ปัญหาสุขภาพทางกายได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล ที่ให้

การบำบัด รักษา พร้อมทีมวิชาชีพสายสนับสนุนทางการแพทย์  

- การดูแลผู้ป่วยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ เป็นการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการศึกษา การฝึกฝนทักษะ เทคนิคในการทำงานกับผู้ป่วย ครอบครัว 

เครือญาติ และ 

-การประสานทรัพยากรจากหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางจิตใจ 

สังคม ให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพ การเยียวยาทาง จนสามารถพัฒนาความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น ช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ 

- นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จึงเป็นทีมบุคลากรในสายการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานโดย ใช้ทฤษฎี 

แนวคิดและความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางสังคม (Social Health) โดยการ

ตรวจวินิจฉัยทางสังคม  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสาเหตุการเกิดปัญหาภาวะสุขภาพที่เชื่อมโยงกับปัจจัยด้าน

สังคมพฤติกรรม (Social Behavior) ในครอบครัว และ 

- ปัจจัยด้านสุขภาวะทางสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนและสังคม ผสานกับทฤษฎี

การปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ที่เน้นการทำงานกับผู้ป่วยกลุ่มที่เผชิญปัญหาครอบครัว หรือกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยคุกคามทางสังคมต่างๆ จนไม่สามารถทำหน้าที่ตามภาวะปกติของชีวิต หรือถูกละเลยใน

การดูแลจากเครือญาติ ชุมชน สังคม จนตกอยู่ในสภาพสูญเสียพลัง ไร้ความสามารถทางสังคม อารมณ์และ

จิตใจ และเป็นผู้ป่วยที่มีความต้องการ  

- การช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งต้องการผู้ปฏิบัติงานที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ การ

สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้ (National Association of Social 

Workers : NASW, 2005 Standard for Clinical Social work in Social Work Practice)  

 

กระบวนงานของสังคมสงเคราะห์การแพทย์   

ประกอบไปด้วย    การศึกษาข้อเท็จจริงของปัญหาทางสังคมในผู้ป่วย    การประเมินและวินิจฉัย

สาเหตุแห่งปัญหา     การวางแผนให้ความช่วยเหลือ    การดำเนินการตามแผน    การประเมินผลและการ

ติดตามผล มีขอบเขตที่ครอบคลุมในเรื่องการให้การปรึกษา (Counseling) การบำบัดทางจิตใจ (Psycho 
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Therapy) การทำงานกับพลวัตทางจิตของมนุษย์ (Psycho Dynamic) และการทำงาน กับมนุษย์ในสภาวะ

แวดล้อม(Person in Environment.) เพื่อแก้ไข ป้องกันความผิดปกติทางสังคม อารมณ์และจิตใจ (National 

Association of Social Workers : NASW, 2005 : Standards for Clinical Social work in Social Work 

Practice) 

 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

1. ทำหน้าที่คดักรอง ประเมินปัญหาแก่ผู้ปว่ยที่ประสบปัญหาสังคม อารมณ์ จิตใจ พฤติกรรม ด้วย

เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์    

2. การตรวจวินิจฉัยปัญหาทางสังคม บำบัด แก้ไข ป้องกนัปัญหาและฟืน้ฟูสมรรถภาพทางสังคม                                                                                                                                

3. วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยพฤติกรรม สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่ทำให้เกดิโรคและการบาดเจ็บ

ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ครอบครัว  เครือญาติ องค์กรและเครือข่ายทางสังคม 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคคลที่มีความเสื่อมหรือความบกพร่องให้กลับไปทำหน้าที่อยู่ในสังคมได้   

เสริมพลังใหผู้้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล ในการร่วมกันดูแล  

5. ประสานและจัดการทรัพยากร ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว   

เตรียมครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

6. เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ป้องกันการเกิดปัญหาสังคมและผลกระทบที่เกิดจาก

ปัญหาการเจ็บป่วย  

7. ให้ความรู้และแนะนำบริการ การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ทีมสห

วิชาชีพ ฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามแผนการช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์ 

8. ติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต และติดตามประเมินปัญหาทางสังคม ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ และ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยหลังจำหน่าย 

9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ

สุขภาพหรือร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสังคม สนับสนุนงานวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อกำหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์และวางระบบการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และ

ระบบบริการสุขภาพ 
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คุณลักษณะเฉพาะวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์

 1. งานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ เป็นวิชาชีพที่ให้บริการกับผู้ป่วยในหลากหลายมิติที่มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม ทั้งมิติสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณของผู้ป่วยและ

ครอบครัว 

 2. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์การแพทย์ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ของผู ้ป่วยกับ

ครอบครัวและสังคมแวดล้อม มีเป้าหมายในการการให้บริการโดยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจต่อ

สถานการณ์ปัญหาและโรคของตนเอง เกิดความพร้อมในการปรับตัวต่อการแก้ไขปัญหาของตน ตลอดจนมีการ

พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและชุมชน เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 3. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์การแพทย์ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและเชื่อมโยงทรัพยากร ให้แก่

ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะอ่อนแอ ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสและเข้าไม่ถึงทรัพยากร โดย นัก

สังคมสงเคราะห์การแพทย์ทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน ติดตาม จัดการให้ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัวได้รับบริการ

และสวัสดิการตามปัญหาและอุปสรรค จากหน่วยงานภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชน องค์การชุมชนและ

องค์การท้องถิ่น 

 4. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์การแพทย์ ได้รับการฝึกฝนทักษะ ให้ทำงานกับผู้ป่วยที่ประสบปัญหา

ความเปราะบางทางอารมณ์ การถูกคุกคามและการใช้ความรุนแรง เช่น การถูกกระทำความรุนแรงทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เป็นหนึ่งในทีมงานสห

วิชาชีพ ต้องใช้เทคนิคและทักษะเฉพาะทางในการแสวงหาข้อเท็จจริง การประเมินสภาวะทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม ความเสี่ยงอันนำไปสู่การหาแนวทางในการป้องกันปัญหาและคุ้มครองผู้ถูกกระทำ     มิ

ให้ผู ้ป่วยถูกกระทำความรุนแรงซ้ำ  ขณะเดียวกันยังต้องทำงานเพื่อบำบัดผู้กระทำความรุนแรง ให้การ

สนับสนุน ให้กำลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย เพื่อให้ครอบครัวฟื้นตัวและเข้าร่วมฟื้นฟู เยียวยาผู้เสียหายได้

ในระยะยาว 

 5. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์การแพทย์ มีแนวทางในการจัดการ การให้บริการผ่านบทบาทที่เป็น 

“ผู้จัดการรายกรณี” (Case Manager) ในการกำหนดแผนการให้บริการทางสังคม จิตใจ การประสานแหล่ง

ทรัพยากร ร่วมแก้ปัญหา การกำกับและติดตามให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามแผนการให้บริการที่ร่วมกันกำหนดไว้ 

ทั้งนี้ เป็นการลดภาระงานของบุคลากรวิชาชีพอื่น 
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คุณค่าของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   

 1. เป็นการให้บริการที่เคารพศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเป็นอิสระ สิทธิ์และความเป็นอยู่ที่ด ี

 2. คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ หลักการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความ

เป็นธรรมและความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม 

 3. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการประชุมการจัดการรายกรณี หรือการประชุมทีมสหวิชาชีพโดย

เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และตามที่กฎหมายกำหนดให้วิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ปฏิบัติ  

 4. เป็นการทำงานที่อาศัยความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ หลักการและกระบวนการสังคม

สงเคราะห์ที่ผ่านการฝึกฝนและฝึกปฏิบัติ ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อนำไปสู่การ

สงเคราะห์ คุ ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ์ให้ประชาชนได้เข้ าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชน  

สวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของชีวิต 

 5. มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทาง

สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและเพื่อลดการเกิดปัญหาทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

 

ความยุ่งยากและซับซ้อนของงานสังคมสงเคราะห์วิชาชพี 

 1. เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะในการสัมภาษณ์ สืบเสาะ ค้นหา รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย 

เกี่ยวกับ  1) สภาวะ ทางสังคม  2) พัฒนาการของบุคคล  3) ความสัมพันธ์ในครอบครัว 4) แบบแผนการ

ดำเนินชีวิต 5) ความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมและสภาวะแวดล้อม เช่น อาชีพการงาน การศึกษา การ

ทำกิจวัตรประจำวัน การทำงานบ้าน การเข้าสังคม 6) รูปแบบการเผชิญปัญหา อุปสรรคและการปรับตัวทาง

สังคมที่เกี่ยวข้อง  7) ศักยภาพของผู้ป่วย และครอบครัว เครือข่ายทางสังคมของบุคคล 8) แรงจูงใจค่านิยม  

ความเชื่อ และทัศนคติ  9) ปัญหาปัจจุบันที่กำลังเผชิญ  ปัญหาในอดีตและความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์

ของปัญหา เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย สาเหตุปัญหาหรือปัจจัยทางสังคมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับปัญหา

สุขภาพอนามัย ผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งนี้ 

การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม เพื่อประกอบการวางแผนให้การบำบัดจัดบริการทางสังคม เป็นการ
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ดำเนินงานผ่านการใช้เครื่องมือ เกณฑ์การวินิจฉัยทางสังคม (Social Measurement) นำไปสู่การวางแผนทาง

สังคม (Social Care Plan) เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว ให้สามารถจัดการกับปัญหา

ทางสังคมและทำหน้าที่ทางสังคมได้เต็มศักยภาพ  

 2. เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะที่ต้องผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อ

การบำบัดทางสังคม คือ กระบวนการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาทางสังคม จิตใจของผู ้ป่วย ด้วยรูปแบบ

รายบุคคล กลุ่ม และครอบครัว เพื่อให้ผู้ใช้บริการและครอบครัว เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหาและสาเหตุ รับรู้

ความเสี่ยงของการเกิดปัญหา เห็นศักยภาพของตนเอง มีแรงจูงใจ ในการปรับตัวและสามารถแก้ไขปัญหา  

ดูแลตนเองและมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับบุคคลอื่น ตลอดจนทำหน้าที่ทางสังคมได้เต็มศักยภาพ เช่น  การ

ดูแลทางสังคมจิตใจของผู้ป่วยจิตเวช ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต การป้องกันผู้ป่วย / เด็กถูกทอดทิ้ง การดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  

             3. เป็นงานที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ มาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมของประชาชน ที่

เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งคาดคะเนแนวโน้มและ

สาเหตุของปัญหาทางสังคม นำไปสู่การหามาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม โดย

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ทำการสัมภาษณ์ ศึกษา วิเคราะห์ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ในปัญหาทาง

สังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ  ความเจ็บป่วยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  

           4. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม

ของผู้ป่วยที่มีความเสื่อมหรือความบกพร่องทางสังคมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ทางสังคม ใช้ชีวิตด้วยตนเองใน

ครอบครัวและชุมชนได้อย่างอย่างเต็มศักยภาพ กระบวนการที่สำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ได้แก่ 

การฟื้นฟูทักษะพื้นฐานการดำรงชีวิต เช่น พื้นฐานการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะทางสังคม จิตสังคม

รายบุคคล และครอบครัว รายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มแก้ไขปัญหาทางสังคม กลุ่มทักษะทางสังคม 

กลุ่มทักษะพื้นฐานในการทำงาน ฯลฯ สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต

สังคม 

           5. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จำเป็นต้องแสวงหา ระดมทรัพยากร การประสาน จัดการ

ทรัพยากรทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทาง

สังคม เพื่อให้สามารถจัดหาความช่วยเหลือได้ตรงตามอุปสรรค สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของ

ผู้ใช้บริการ ครอบครัวและชุมชน 

              6. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ป่วย ครอบครัว กลุ่ม และ 
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องค์กรในชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสมรรถภาพ จนผู้ป่วยสามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชน 

ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนักสังคมสงเคราะห์ดำเนินการศึกษาปัญหาและข้อมูลของชุมชนและจัด

กิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน และร่วมมือกับสหวิชาชีพ จัดบริการและสร้างเครือข่ายทางสังคมทั้งในภาวะปกติ

และวิกฤต ภัยพิบัติ ที่เกิดตามธรรมชาติและภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ฯลฯ  

             7. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นงานที่จำเป็นต้องศึกษาค้นคว้า วิจัย  แสวงหา จัดการ

ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคมสงเคราะห์การแพทย์ มีการทบทวนและพัฒนาความรู้ทางหลัก

วิชาการและทฤษฎีอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทางวิชาการ ระบบและรูปแบบการปฏิบัติงาน ที่ดีในวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์  

 8. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  ต้องทำงานกับผู ้ใช้บริการและครอบครัว เป็นงานที่

ผู ้ปฏิบัติงานต้องเผชิญกับแรงกดดัน (Stress) จากการสภาพปัญหาที ่ประสบอยู ่ ซึ ่งเกิดผลกระทบต่อ

ชีวิตประจำวัน 

 9. ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ กฎหมายหลายฉบับในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ วิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิ เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

เด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในวัยรุ่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วย

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กฎหมายผู้สูงอายุ  กฎหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กฎหมายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ  รวมถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลส่วนบุคคล  หรือตามที่กฎหมายอื่น

กำหนด 
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บทที่ 3 

สมรรถนะตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

 

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นรูปแบบ เป้าหมาย 

แนวทางในการประกอบวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ให้มีหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน 

การกำกับ ควบคุม เพิ ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพื ่อเป็น

หลักประกันคุณภาพการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  สมรรถนะตามมาตรฐานดา้นการบริหารสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์

1.1  สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารองค์กร 

1.2  สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์ 

1.3  สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดนโยบายหลักการและการควบคุมคุณภาพอย่าง

เป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 2  สมรรถนะตามมาตรฐานด้านวชิาการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์

2.1 สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการข้อมูลสารสนเทศสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

2.2 สมรรถนะตามมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  

2.3 สมรรถนะตามมาตรฐานการกำกับและนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

มาตรฐานที่ 3  สมรรถนะตามมาตรฐานด้านการปฏบิัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

3.1 สมรรถนะตามมาตรฐานการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม  

3.2 สมรรถนะตามมาตรฐานการบำบัดทางสังคม  

3.3 สมรรถนะตามมาตรฐานการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม  

3.4 สมรรถนะตามมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม  

3.5 สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและพิทักษ์สิทธิ์  

3.6 สมรรถนะตามมาตรฐานการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน  
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มาตรฐานที่ 1  สมรรถนะตามมาตรฐานด้านการบริหารสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

มาตรฐานด้านการบริหารสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ 

กำหนดคุณลักษณะของระบบโครงสร้างการบริหารองค์กร การกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของ       นัก

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การกำหนดนโยบาย หลักการและการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 

นโยบาย โครงสร้าง บริหารจัดการองค์กร  การบริหารและพัฒนาบุคลากร สมรรถนะ การจัดระบบสิ่งแวดล้อม  

อาคาร  สถานที่  การควบคุมกำกับ และประเมินผล อาคารสถานที่  ตลอดจนแหล่งช่วยเหลือทางด้านความรู้

ต่าง ๆ มุ่งถึงขั้นตอนการบริหารงานงาน ที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ และคำนึงถึงประสิทธิผลที่

วางไว้  ประกอบด้วย 

1.1 สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารองค์กร 

1.2 สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย ์

1.3 สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดนโยบายหลักการและการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

 

มาตรฐานที่ 1.1  สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารองค์กร 

ความหมาย 

มาตรฐานการกำหนดโครงสร้างและระบบบริหารองค์กร เป็นมาตรฐานที่กำหนดให้องค์กร หน่วยงาน 

ที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อกำหนดโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน และระบบ

บริหารขององค์กรให้มีความชัดเจน 

วัตถุประสงค์ 

เพื ่อกำหนดโครงสร้างและระบบการบริหารองค์กรที ่มีผู ้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ให้ชัดเจน 

ขอบเขตการปฏิบัต ิ

1. นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มีความรู้ ความสามารถด้านการสังคมสงเคราะห์พร้อมปฏิบัติ

หน้าที่ รับผิดชอบด้านการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของ

องค์กร 

2. มีแผนภูมิแสดงการบริหารงาน ทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและภายในเครือข่าย 
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3. มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรสายบังคับบัญชา สายการประสานงานพร้อมทั้งมอบหมายบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร ที่ให้บริการ ทั้งด้านบริหาร ด้านบริการและด้าน

วิชาการ ที่สอดคล้องกับปรัชญาวิชาชีพและภาระหน้าที่ภายในทีมสหวิชาชีพ 

5. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ของหัวหน้าองค์กร ที่

ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ดูแล ควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์ทุกคนในความรับผิดชอบ 

6. กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ที่ครอบคลุมการจัดการด้านอัตรากำลัง อาคาร

สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ 

7. จัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว ทั้งแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติ 

8. จัดให้นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์รับผิดชอบดูแลผู้รับบริการ โดยใช้หลักเกณฑ์การจัด

อัตรากำลังตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งหมด จำแนกในแต่ละประเภท 

9. กำหนดให้มีสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ 

10. กำหนดเกณฑ์การประเมินและควบคุม กำกับ ประเมินผลงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

11. ระบุหลักการและกลวิธีการประสานงาน ทีมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ 

แนวทางการปฏิบัต ิ

องค์กรที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ทุกระดับต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดทำแผนภูมิการบริหารงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ที่แสดงหน่วยงานในความรับผิดชอบ

หน้าที่หลักของหน่วยงาน  ทั้งด้านบริหาร วิชาการและบริการ โดยกำหนดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์เป็นหัวหน้าในแต่ละสายงาน 

2. ผู้บริหารงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ควรกำหนดหลักการ กลวิธีและแนวทางในการดูแล 

ควบคุม กำกับการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ทุกประเภทและทุกระดับในความรับผิดชอบ  

3. กำหนดบทบาท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ ครอบคลุมการบริหาร วิชาการและบริการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห ์พ.ศ. 2564 
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4. กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ใน

มาตรฐานฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ 

5. มีการจัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว แผนการปฏิบัติการ แผนงานระยะสั้นเป็นแผนรายปีแผนงาน

ระยะยาวอาจกำหนดเป็น 3 - 5 ปี ส่วนแผนปฏิบัติการ เป็นแผนที่กำหนดกิจกรรมย่อยของงานที่ต้อง

ดำเนินการในแผนรายป ี

6. จัดทำแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่มุ่งเน้นการควบคุม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

ตนเองและด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ 

7. จัดทำข้อปฏิบัติในการประสานงานให้ชัดเจนที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการบริการที่มี

คุณภาพโดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

มาตรฐานที่ 1.2  สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของนักสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ความหมาย 

มาตรฐานการกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่

กำหนดให้องค์กร หน่วยงานที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กำหนดคุณสมบัติของนักสังคม

สงเคราะห์ ให้เป็นไปตามบทกฎหมายที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด และพัฒนาสมรรถนะของนักสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ สมรรถนะด้านบริหาร สมรรถนะด้านวิชาการ และสมรรถนะด้านบริการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ขอบเขตการปฏิบัต ิ

1. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และตำแหน่งผู ้ชำนาญการ/

ผู้เชี่ยวชาญทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

2. กำหนดหลักการ แนวทางและแผนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ที่เน้นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติ ความ

เชี่ยวชาญ บุคลิกภาพ ขวัญและกำลังใจ 
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แนวทางการปฏิบัต ิ

1. มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดยถือปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 และปฏิบัติตามบทกฎหมายที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

กำหนด  และตำแหน่งผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

และสมรรถนะ ในการสั่งสมความเช่ียวชาญเฉพาะทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

2. มีแผนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของ

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ที่เน้นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติ ความเชี่ยวชาญ บุคลิกภาพ ได้แก่ 

1) สมรรถนะด้านการบริการ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที ่บังคับเฉพาะตำแหน งประเภท 

อำนวยการ  เป็นคุณลักษณะการให้บริการโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายร่วมกันของนักสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  เป็นสมรรถนะที่จำเป็น และ

สมรรถนะประจำสายงานหลักในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ไดแก (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(Achievement Motivation (2) บริการที่ดี (Service Mind)  (3) การสั่งสมความเชี ่ยวชาญในงานอาชีพ 

(Expertise) (4) การยึดมั ่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ( Integrity (5) การทำงานเป็นทีม 

(Teamwork)  รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม (6) สภาวะผู้นำ 

(Leadership)  เพื่อทำหน้าที่ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์

2) สมรรถนะด้านการบริหาร คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บังคับเฉพาะตำแหน่งประเภทบริหาร 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและส่งผลให้เกิดผู้นำที่เป็นเลิศ

ในส่วนราชการ อันได้แก 1) ภาวะผู้นำ 2) วิสัยทัศน์  3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 4) ศักยภาพเพื่อนำการ

ปรับเปลี่ยน 5) การควบคุมตนเอง 6) การสอนงานและมอบหมายงาน 

3)  สมรรถนะด้านวิชาการ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บังคับเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ใช้

การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มาสนับสนุน  ปรับปรุง  พัฒนาการให้บริการ  การบริหารองค์กร

และนโยบายสังคม ซึ ่งเป็นการสนับสนุนการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ที ่จะทำให้เกิดประ สิทธิภาพ  

ประสิทธิผล ความรับผิดชอบของตำแหนง และส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ  กลไกในหน่วยงานภาครัฐ อันได

แก 1) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับนานาชาติ 2) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับชาติ 3) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับ

ภูมิภาค 4) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับท้องถิ่น 5) ความเป็นผู้นำวิจัยในระดับชุมชน 
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มาตรฐานที่ 1.3   สมรรถนะตามมาตรฐานการกำหนดนโยบายหลักการและการควบคุมคุณภาพ

อย่างเป็นระบบ 

ความหมาย 

มาตรฐานการกำหนดนโยบายหลักการและการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานที่

กำหนดให้องค์กร หน่วยงาน ที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กำหนดนโยบายและแนวทางการ

ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำหนดนโยบายหลักการและการควบคุมคุณภาพองค์กรที่มีผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์อย่างเป็นระบบ  

ขอบเขตการปฏิบัติ 

1. กำหนดนโยบาย หลักการและแผนการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายขององค์กรที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

2. กำหนดหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. กำหนดหลักการและวิธีการตรวจสอบคุณภาพของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

แนวทางการปฏิบัต ิ

องค์กรที่ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กำหนดนโยบาย หลักการของการควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงซึ่งครอบคลุมหลักการ วิธีการนิเทศ การประเมินผลและ

การตรวจสอบคุณภาพดังนี ้

1. จัดทำคู่มือ แบบฟอร์มบันทึกผลการนิเทศที่เน้นกระบวนการและผลการปฏิบัติงานรวมทั้งจัดทำ

แผนการนิเทศภายในหน่วยงาน และ / หรือ ในเครือข่าย จัดทำรายงานการประมวลสรุปปัญหาจากการนิเทศ 

วิธีการแก้ไขปัญหาที่กระทำอย่างเป็นระบบซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแผนและควรมีการสรุปผลของ

การแก้ไขไว้ด้วย 

2. จัดทำหลักการคู่มือการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินผล ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือการประเมินผล 

โดยกำหนดเป็นแบบฟอร์มปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ต ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงาน 

และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

3. จัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรจุหลักการ เกณฑ์ วิธีกาตรวจสอบคุณภาพ

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เช่น แผนการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายใน
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หน่วยงาน และ / หรือภายในเครือข่าย รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งการระบุการนำผลการ

ตรวจสอบ คุณภาพ ไปใช้ในการพัฒนางาน 
 

มาตรฐานที่ 2  สมรรถนะตามมาตรฐานด้านวิชาการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

มาตรฐานด้านวิชาการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อ

การจัดการข้อมูลสารสนเทศงาน การกำกับและนิเทศ รวมถึ งมาตรฐานการวิจัย และพัฒนาวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 

2.1 สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการข้อมูลสารสนเทศสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

2.2 สมรรถนะตามมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

2.3 สมรรถนะตามมาตรฐานการกำกับและนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

 

2.1 สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการข้อมูลสารสนเทศสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ความหมาย 

มาตรฐานการจัดการข้อมูลสารสนเทศสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญ

ต่อแนวทางการสื่อสารสาธารณะและการส่งต่อข้อมูล ทั้งในการทำงานที่เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ และในทีม

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ โดยเน้ นการสื่อสารที่ลด

ความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนทุกประการ การใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

และต้องมีระบบการส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถใช้ในการดูแล

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดย

ต้องคำนึงในหลักการรักษาความลับและประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำหนดรูปแบบการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล และจัดการข้อมูลสารสนเทศของงานสังคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐาน 

ขอบเขตการปฏิบัต ิ

1. กำหนดรูปแบบการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลระดับหน่วยงาน โดยเน้นการ

สื่อสารตามหลักการของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง

จากการสื่อสาร รวมถึงเป็นระบบข้อมูลที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
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2. วิเคราะห์อุบัติการณ์หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการสื่อสารหรือระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยที่นักสังคม

สงเคราะห์ควรดำเนินการวิเคราะห์หาปัจจัยปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารและระบบสารสนเทศ และนำลงสู่การ

วางแผนในการพัฒนาระบบงานเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

3. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ มีการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ และกำหนดตัวชี้วัดระบบการจัดเก็บข้อมูล 

แนวทางการปฏิบัต ิ

องค์กรที่ให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กำหนดนโยบาย หลักการของการควบคุม

คุณภาพการจัดการข้อมูลสารสนเทศการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ดังนี้  

1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 

รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง และเช่ือถือได้ 

2. ดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ   โดยมีการจัดแบ่งและการจัดเรียงข้อมูลเพื่อ

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการสรุปผลและการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์

บางอย่างได้ โดยใช้วิธีการคำนวณให้สัมพันธ์กับประเภทของข้อมูลและระดับของข้อมูล 

3. การดูแลสารสนเทศเพื่อการใช้งาน มีการจัดระบบการเก็บรักษาข้อมูล การค้นหาข้อมูลให้ถูกต้อง

แม่นยำ และมีระบบการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 
  

2.2 สมรรถนะตามมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ความหมาย 

มาตรฐานการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่กำหนดให้นัก

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทำการศึกษาวิจัยพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เป็นการพัฒนางานประจำสู่

งานวิจัย รวมทั้งมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนงานวิจัย ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาด้านสุขภาพ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และทรัพยากรของโรงพยาบาล ตลอดจนมีระบบการติดตาม 

การประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้สามารถดำเนินพัฒนางานวิจัย และมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนงานวิจัยได้อย่างมีมาตรฐานเพื่อ

การพัฒนาองค์ความรู้และการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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ขอบเขตการปฏิบัต ิ

1. กำหนดนโยบายระดับหน่วยงานเรื่องการวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศ การพัฒนางาน

ประจำสู่งานวิจัย การกำหนดให้มีการพัฒนางาน ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในงานที่รับผิดชอบ 

2. การวิเคราะห์อุบัติการณ์ นักสังคมสงเคราะห์ควรดำเนินการและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาปัจจัย

สาเหตุของอุบัติการณ์สำคัญ และอุบัติการณ์ร้ายแรงทุกประเภท จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยสาเหตุ และนำ

ลงสู่การวางแผนในการพัฒนาระบบงานเพ่ือป้องกันหรือลด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

3. การประเมินผล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของทุกงานสอดคล้องกับ 

เป้าประสงค์ และมีการติดตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการคืนกลับข้อมูล เพื่อนำลงสู่การพัฒนา

ระบบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคคลและงาน 

แนวทางการปฏิบัต ิ

องค์กรที่ให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กำหนดนโยบาย หลักการของการควบคุม

คุณภาพงานวิชาการที่ชัดเจนและมีคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมหลักการวิจัยและการประเมินผล 

ดังนี้  

1. วางแผนจัดทำโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน หรือเสนอแนะการวางโครงการและ

แผนงาน 

2. ดำเนินการวิจัย ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และ / หรือให้ความร่วมมือในการทำวิจัย เพื่อค้นหาความรู้

ใหม่ทางด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ หรือบริหารจัดการปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้าน

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาบุคลากรทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  

4. การสอน ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

5. ประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 

6. เขียนรายงาน จัดพิมพ์ เผยแพร่แลกเปลี่ยนผลการศึกษาค้นคว้า 
 

2.3 สมรรถนะตามมาตรฐานการกำกับและนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ความหมาย 

มาตรฐานการกำกับและนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่กำหนดกระบวนการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศงานกับผู้รับการนิเทศงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อปรับปรุงและ
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พัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง

คุ้มครองต่อกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำกับให้ผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศเข้าใจความสำคัญ บทบาท ความมุ่งหมายและหน้าที่ของ

การนิเทศงาน ตลอดจนสนับสนุนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

ขอบเขตการปฏิบัต ิ

1. กำหนดนโยบาย หลักการ เกณฑ์การประเมิน เพื่อการกำกับและนิเทศงานชัดเจนและสอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพ 

2. กำหนดแผนการนิเทศงาน ระยะเวลาการนิเทศ บทบาท ผู้รับผิดชอบการนิเทศงาน 

3. รายงานการนิเทศงาน รวมถึงรายงานการประเมินผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ รายงานการนิเทศ 

หรือบันทึกผลการนิเทศงาน 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

องค์กรที่ให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กำหนดนโยบาย หลักการของการควบคุม

คุณภาพการกำกับและนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่กำหนดกระบวนการ ดังนี้  

๑. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้อตกลงร่วมกัน และวางแผนในการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์  

๒. มีการประชุมร่วม ปรึกษาหารือระหว่างผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๓. มีการทบทวนและนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 3  สมรรถนะตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เป็นมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมสงเคราะห์ ทีมสหวิชาชีพภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล เครือข่าย ตามกระบวนการ วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ   นัก

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ได้แก่ การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม  การบำบัดทางสังคม การเฝ้าระวัง

และป้องกันปัญหาทางสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม การจัดการทรัพยากรทางสังคมและการพิทักษ์

สิทธิ ์ และการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน  โดยมุ ่งเน้น ถึงรูปแบบการให้บริการ ขั ้นตอนการ
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ปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ 

และคำนึงถึงประสิทธิผลที่วางไว้  ประกอบด้วย 

3.1 สมรรถนะตามมาตรฐานการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม  

3.2 สมรรถนะตามมาตรฐานการบำบัดทางสังคม  

3.3 สมรรถนะตามมาตรฐานการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม  

3.4 สมรรถนะตามมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม  

3.5 สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการทรัพยากรทางสังคม และพิทักษ์สิทธิ์  

3.6 สมรรถนะตามมาตรฐานการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน  

 

มาตรฐานที่ 3.1  สมรรถนะตามมาตรฐานการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม  

มาตรฐานการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม เป็นกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเกี่ยวกับ 

1. สภาวะทางสังคม  2. พัฒนาการของบุคคล  3. ความสัมพันธ์ในครอบครัว 4. แบบแผนการดำเนินชีวิต 5. 

ความสามารถในการดำรงชีวิต ในทางสังคมและสภาวะแวดล้อม  เช่น อาชีพการงาน การศึกษา การทำกิจวัตร

ประจำวัน การทำงานบ้าน การเข้าสังคม 6. รูปแบบการเผชิญปัญหา อุปสรรคและการปรับตัวทางสังคมที่

เกี่ยวข้อง 7. ศักยภาพของผู้ป่วยและครอบครัว เครือข่ายทางสังคมของบุคคล  8. แรงจูงใจค่านิยม ความเชื่อ

และทัศนคติ  9. ปัญหาปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหาในอดีตและความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์ของ

ปัญหา เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย สาเหตุปัญหาหรือปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับปัญหา

สุขภาพอนามัย ผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อ

ประกอบการวางแผนให้การบำบัดช่วยเหลือทางสังคม  

            การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม เป็นการดำเนินงานผ่านการใช้เครื่องมือ เกณฑ์การวินิจฉัยทาง

สังคม (Social Measurement) นำไปสู ่การวางแผนทางสังคม (Social Care Plan) เพื ่อให้บริการกับ

ผู้ใช้บริการรายบุคคล  กลุ่ม ครอบครัว ให้สามารถจัดการกับปัญหาทางสังคมและทำหน้าที่ทางสังคมอย่างเต็ม

ศักยภาพได้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อค้นหาและประเมินปัญหาทางสังคมที่มีความซับซ้อน อันเป็นสาเหตุหรือผลกระทบกับภาวะ

สุขภาพอนามัย ความเจ็บป่วย และเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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2. เพื่อหาปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคม อันเป็นทรัพยากรภายในและภายนอก ที่สนับสนุนให้เกิดแนว

ทางการดูแลและการบำบัดผู้ป่วยทางสังคม 

3. เพื ่อวางแผนในการบำบัดทางสังคม จิตใจ  ฟื ้นฟูสภาวะและสมรรถภาพทางสังคมแก่ผู ้ป่วย

ครอบครัวให้ใช้ศักยภาพของตนเองในการแก้ไขปัญหา สามารถทำหน้าที่ทางสังคมได้ 

4. เพื่อได้ข้อเท็จจริงประกอบในการวินิจฉัยโรคนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่

เป็นอุปสรรคต่อการรักษา 

5. เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ แนวทางในการวางนโยบาย วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 

แนวทางปฏิบัต ิ

       การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม มีขั ้นตอนในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Social Work  

Process) ดังนี ้

1. กระบวนการหาข้อมูล (Fact Finding) การหาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางสังคมของผู้ป่วยเพื่ อ

จัดการกับปัญหาทางสังคม  อารมณ์ และจิตใจได้อย่างถูกต้อง ได้แก่  การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง การ

เยี่ยมบ้าน การรวบรวมจากเอกสาร และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. กระบวนการประเมิน (Assessment) ประกอบด้วย 

2.1 การประเมินปัญหาคือการทำความเข้าใจกับปัญหาของ ผู้ป่วย  

2.2 การประเมินศักยภาพ คือการพิจารณา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ 

ผู้ป่วย ที่อาจนำมาใช้ช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นความภาคภูมิใจและกำลังใจของผู้ป่วย 

3. การวินิจฉัย (Diagnosis) คือ การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่เป็นสาเหตุและหรือผลกระทบของ

ความเจ็บป่วย จัดลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์และความรุนแรงของปัญหาในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อน

รุนแรงใช้รูปแบบการทำงานการประชุมหารือ (Case Conference) หรือการประชุมทีมสหวิชาชีพ (Multi - 

Disciplinary Team) 

4.  กระบวนการวางแผนให้ความช่วยเหลือ (Planning) เป็นการวางแผน หรือกำหนดกิจกรรมที่จะ

เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามลำดับความสำคัญ หรือความรุนแรงของปัญหา โดยให้ผู้ป่วย และ/หรือ ครอบครัว 

ชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผน โดยพิจารณาจากความจำเป็นตามบริบทที่เป็นจริง 

ผลลัพธ์  

1. นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ สามารถประเมิน วิเคราะห์และการวินิจฉัย ปัญหาทางสังคมของ

บุคคล ครอบครัวและเครือข่ายทางสังคมได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง    
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2. นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มีแผนและแนวทางการบำบัดทางสังคมร่วมกันและฟื ้นฟู

สมรรถภาพทางสังคมที่สัมพันธ์กับปัญหาได้มากที่สุด 

3. ทีมสหวิชาชีพมีข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและการบำบัดรักษา  

4. ผู้ป่วยตระหนักรู้ในปัญหาที่แท้จริงของตนเอง และให้ความร่วมมือ 

ภาระงานหลักและกิจกรรม ตามเวลามาตรฐานที่ให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ลำดับ ภาระงานหลัก(production line) 
หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

1. การประเมิน และวินิจฉัยทางสังคม (Social 

Assessment) 

การประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม โดย

ใช้เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ที่มี

มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ และเครื่องมือการ

ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

1.1 การประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม 

   - Social Diagnosis and 

Management Assessment : 

S.D.M.A.   

   - Family Readiness 

Assessment : F.R.A. 

   - Social skill Assessment : 

S.S.A.  

   - Mental Self Care 

Assessment : M.S.C.A. 

ราย 45 การประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม  

เป็นการคัดกรองความรุนแรงที่เสี่ยงจะเกิด

ขึ ้นกับ ผู ้ป่วยหรือบริการตรวจวินิจฉัย

ป ัญหาเก ิดข ึ ้นก ับผ ู ้ป ่ วย โดยศ ึกษา

ข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติบุคคล 

ประวัติครอบครัว สิ่งแวดล้อม ชุมชน ใช้

หลักการวินิจฉัยทางสังคมตามแบบบัญชี

ปัญหาทางสังคม (Social Problem List) 

รหัส ICD 10 โดยใช้เครื่องมือ เพื่อรวบรวม 

ข้อมูล นำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาของ

ความ ร ุนแรงและความต ้องการการ

ช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาณ  โดยนำไปวางแผนการ 

ช่วยเหลือทั้งระยะเฉพาะหน้าและระยะ

ยาว เพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกัน

การเกิดปัญหาความรุนแรงซ้ำ  

1.2 การประเมินความพร้อมของผู้ป่วย 

ครอบครัว และชุมชน ก่อนจำหน่าย

ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  

ราย 45 การประเมินความพร้อม และการเตรียม

ความพร้อมของ ผู ้ป่วย ครอบครัว และ

ชุมชน ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
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ลำดับ ภาระงานหลัก(production line) 
หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

โดยกระบวนการและวิธ ีการทางสังคม

สงเคราะห์  เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว และ

ช ุมชน ม ีความเข ้าใจ ยอมร ับ และมี

แนวทางในการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย  

1.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อส่ง

ประเมินอายุเด็กทางคดี 

กิจกรรม 90 การเตร ียมความพร ้อมโดยการสร ้าง

ส ัมพันธภาพ ให้ข ้อมูลและคำปรึกษา

ทางการแพทย์ และประเมินคัดกรองผู้ป่วย 

ผ่านการสืบค้นข้อเท็จจริงทางสังคมและ

รายงานผลการประเม ินทางส ังคมแก่

แพทย์เพื่อประกอบการตรวจประเมินอายุ

เด็ก โดยใช้กระบวนการและวิธีการทาง

สังคมสงเคราะห์  

1.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งตรวจ 

พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (DNA) และ

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด 

กิจกรรม 90 การเตรียมความพร้อมโดยการสร้าง

สัมพันธภาพ ให้ข้อมูลและคำปรึกษา

ทางการแพทย์ และประเมินคัดกรอง

ผู้ป่วย ผ่านการสืบค้นข้อเท็จจริงทางสังคม

เพื่อส่งตรวจ พิสูจน์อัตลักษณบ์ุคคล 

(DNA) และความสัมพันธ์ทางสายเลือด 

โดยแพทย์ กรณีผู้ป่วยนิรนาม/ผู้ป่วยไร้

สิทธิ์/ไม่มีสถานะทางทะเบียน ฯลฯ 
 

มาตรฐานที่ 3.2  สมรรถนะตามมาตรฐานการบำบัดทางสังคม  

การบำบัดทางสังคม เป็นกระบวนการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาทางสังคม จิตใจของผู้ป่วย ด้วยรูปแบบ

รายบุคคล  กลุ่ม และครอบครัว  เพื่อให้ผู้ใช้บริการและครอบครัว เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหาและสาเหตุ รับรู้

ความเสี่ยงของการเกิดปัญหา   มองเห็นศักยภาพของตนเอง  มีแรงจูงใจ ในการปรับตัวและสามารถแก้ไข

ปัญหา  ดูแลตนเองและมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับบุคคลอื่น ตลอดจนทำหน้าที่ทางสังคมได้เต็มศักยภาพ  

เช่น การดูแลทางสังคมจิตใจของผู้ป่วยจิตเวช  ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด   การป้องกันผู้ป่วย/ เด็ก

ถูกทอดทิ้ง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  

วัตถุประสงค์  

       1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาทางสังคม จิตใจที่เกิดขึ้น 
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       2. เพื่อให้ผู ้ป่วย สามารถแก้ไขปัญหา ที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความต้องการ โดยใช้

ศักยภาพของตนเอง 

       3. เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง   

       4. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญปัญหา ปรับตัวและทำหน้าที่ทางสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพของตน  

แนวทางปฏิบัต ิ

       กระบวนการบำบัดทางสังคม (Social Treatment)  ประกอบด้วย 

         1.  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รายบุคคล ใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย ดังนี ้

1.1 การให้บริการปรึกษา (Counseling)   

1.2 การบำบัดตามแนว ชาเทียร์ (Satir Model) 

             1.3  การสนับสนุนด้านสังคมจิตใจ (Psycho – Social Support) 

            1.4 การให้บริการแนะนำ (Advice) 

            1.5 การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) 

            1.6 การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวก่อนการ จำหน่ายกลับ

บ้าน  (Discharge Planning) 

            1.7   การส่งต่อทางสังคมสงเคราะห ์

2.  การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รายกลุ่ม ใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน   

2.1 กลุ่มบำบัด (Group Therapy) เป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ไขปัญหาทาง 

สังคม พฤติกรรม อารมณ์ จิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ เพื่อให้ผู้ป่วย

ตระหนักถึงปัญหาทางสังคมและความต้องการของตนเอง และผู้ป่วยสามารถใช้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา

ทางสังคมจิตใจได้ด้วยตนเอง เช่น  

1)  กลุ่มแก้ไขปัญหาทางสังคมของผู้ป่วย เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี กลุ่ม

ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนไร้

บ้าน ฯลฯ                 

            2) กลุ่มสังคมบำบัดในผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 

            3) กลุ่มเสริมพลังอำนาจในตนเอง   

            4) กลุ่มจิตสังคมบำบัด 

            5) กลุ่มครอบครัวบำบัด 



39 

 

 

            2.2 กลุ่มให้การปรึกษา (Group Counseling) เป็นกระบวนการกลุ่มให้การปรึกษา โดยให้

สมาชิกเกิดการยอมรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ร่วมกัน เช่น  

           1) กลุ่มเสริมกำลังใจให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้มีเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ฯลฯ 

           2) กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มช่วยเหลือกันเอง 

            3) กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติของผู้ป่วยจิตเวช 

           4) กลุ่มสัมพันธ์ผู้ป่วยพิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง / ผู้สูงอายุ 

           5) กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์   

3. การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์รายครอบครัว  เป็นการให้การบำบัดและแก้ไขปัญหาทางสังคม  

จิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว   ดังนี้ 

           3.1 การให้บริการปรึกษาก่อนสมรส 

           3.2 การให้บริการปรึกษาคู่สมรส 

           3.3 การให้การช่วยเหลือครอบครัวในภาวะวิกฤต ิ

           3.4 การให้ครอบครัวบำบัด 

           3.5 การเตรียมครอบครัวก่อนจำหน่ายผู้ป่วย 

ผลลัพธ์  

1. ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจปัญหา สาเหตุ ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาทางสังคม จิตใจที่

เกิดขึ้น 

2. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการบำบัดตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

3. ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถใช้ศักยภาพของแห่งตน ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งใน

ครอบครัวได ้

4. ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเสริมสร้างความมั่นคงและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

สมรรถนะตามภาระงานหลักและกิจกรรม ตามเวลามาตรฐานทีใ่ห้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์

ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

2 การบำบัดทางสังคม (Social Treatment)  เป็นการจัดบริการด้านการให้คำปรึกษา 

และการบำบัดทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 

โดยใช้หลักการ วิธีการและกระบวนการทาง

สังคมสงเคราะห์ ให้สอดคล้องกับปัญหา 
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

และความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว สามารถทำหน้าที่

ทางสังคมได้อย่างปกติสุข 

2.1 การให้การปรกึษารายบุคคล  

- Brief Advice 

- Brief Interview 

 

ราย 45 นักสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ ่งในทีมสห

วิชาชีพที่ให้คำปรึกษารายบุคคล (โดยสห

วิชาชีพ) หมายถึง การให้ความรู ้และ

รายละเอียดความบกพร่องแก่ผู้ป่วยอย่าง

ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ คลายความ

กังวล และปรับพฤติกรรมสุขภาพหรือ

กิจกรรม การดำเนินชีวิต เพื่อการฟื ้นฟู 

สมรรถภาพและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 

แต่ละบุคคล  

2.2 การให้การปรกึษารายกลุ่ม  

- Family Group Counseling 

- Peer Group 

- Group Support 

 

 

ราย 45 นักสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ ่งในทีมสห

วิชาชีพที่ให้คำปรึกษารายกลุ่ม (โดยสห

วิชาชีพ) หมายถึง การให้ความรู ้และ

รายละเอียดความบกพร่องแก่ผู้ป่วยอย่าง

ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ คลายความ

กังวล และปรับพฤติกรรมสุขภาพหรือ

กิจกรรม การดำเนินชีวิต เพื่อการฟื ้นฟู 

สมรรถภาพและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 

แต่ละบุคคล  

2.3 การให้การปรกึษาทางสังคมสงเคราะห์ 

ทางโทรศัพท์ /Online Application  

ครั้ง 45 กระบวนการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์/ 

Online Application โ ด ย น ั ก ส ั ง ค ม

สงเคราะห์ ใช้กระบวนการและวิธีการทาง

สังคมสงเคราะห์  ในการให้คำปรึกษา  

โดยอาศ ัยส ัมพ ันธภาพท ี ่ ด ี ระหว ่ า ง

ผู ้รับบริการและผู้ให้บริการ และช่วยให้
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

ผู ้ร ับบริการเข ้าใจปัญหาตนเองพร้อม

นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 

2.4 การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 

โดย ระบบแพทย์ทางไกล  

(Telemedicine) 

ครั้ง 45 เป็นการให้คำปรึกษา ที่นำกระบวนการ

และวิธีการทางสังคมสงเคราะห์มาแก้ไข

หรือบรรเทาปัญหาทางสังคม ของผู้ป่วย 

ด้วยรูปแบบรายบุคคล กลุ่มและครอบครัว  

โดย อาศัยระบบแพทย์ทางไกลหรือโทร

เวช (telemedicine) หรือคลินิกออนไลน์ 

ในรูปแบบสหวิชาชีพและสหวิทยาการที่ส่ง

ต่อขอคำปรึกษาปัญหาทางสังคม ที่ได้รับ

ผลกระทบจาการเจ็บป่วย ในโรงพยาบาล

ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์

แพทย์เฉี่ยวชาญเฉพาะทาง   

2.5 การให้คำปรึกษาทางเลือก (Option 

Counseling) 

ครั้ง 45 การให้บริการปรึกษาทางเลือก ภายใต้

กระบวนการและวิธีการสังคมสงเคราะห์  

ค้นหาต้นทุนทางสังคมและศักยภาพที่

ผู้ใช้บริการมีให้ข้อมูลและสนับสนุนข้อมูล

ที ่รอบด้าน รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการค้นพบทางออก

และตัดสินใจและเลือกทางออกด้วยตนเอง

ได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและวิถีชีวิต

ของตน   

2.6 การให้การปรกึษาครอบครัว  ครั้ง 45 ใช ้กระบวนการส ังคมสงเคราะห ์และ

กระบวนการให้การปรึกษากับผู้ป่วยและ

ครอบครัวเพื ่อให้เกิดการเข้าใจปัญหา

สาเหตุ ของปัญหาร่วมกัน นำไปสู ่การ

วางแผนในการให้ความช่วยเหลือและ

ครอบครัวเกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่ด ีขึ้น

บุคคล มีการใช้ (Family Counseling) 
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

2.7 การบำบัดทางสังคมเฉพาะราย 

- Satir Model  

- CBT (Cognitive Behavior Therapy)  

- PST( Problem solving therapy)  

- MBTC (Mindfulness-Based  

  Therapy and Counseling)  

- MI (Motivational Interviewing )  

- Solution - Focused Brief  

  Therapy 

- Narrative Therapy 

- Collaborative Language 

  Systems Therapy 

ราย 60 

- 

90 

เป็นการบำบัด โดยกระบวนการ วิธีการ

และเทคนิค ทางสังคมสงเคราะห์ ด้วยการ

บำบัดรักษาพูดคุยกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล 

ผู้บำบัดรักษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุ

ของปัญหาและร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

นำไปส ู ่ การวางแผนในการให ้ความ

ช่วยเหลือมีการนำเครื่องมือทางสังคมมา

ใช้  

2.8 การบำบัดทางสังคมรายกลุ่ม (ทั่วไป)   ราย 90 

- 

180 

นักสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ ่งในทีมสห

วิชาชีพที ่ให้การบำบัดรักษา ที ่ผ่านการ

อบรมและฝึกปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์ 

มีการดำเนินการแบบกระบวนการกลุ่มมี

การสร้างสัมพันธภาพ วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา สาเหตุของปัญหาและร่วมกันใน

การแก้ไขปัญหา โดยการใช้ Satir Model, 

CBT (Cognitive Behavior Therapy )  , 

PST ( Problem solving therapy) , 

MBTC ( Mindfulness Based Therapy 

and Counseling) , MI ( Motivational 

Interviewing ) , Matrix program ต าม

ความเหมาะสม เป็นต้น 

2.9 กลุ่มบำบัดเฉพาะโรคเพื่อการฟื้นฟสูู่

สุขภาวะ 

ราย 45 นักสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ ่งในทีมสห

วิชาชีพที ่ให้การบำบัดรักษา ที ่ผ่านการ

อบรมและฝึกปฏิบัติการบำบัดเฉพาะโรค

เพื ่อการฟื ้นฟูส ู ่ส ุขภาวะ โดยเป็นการ

บริการทางสุขภาพจิตและการสนับสนุน
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หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
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เพื ่อช่วยผู้ป่วยจิตเวชให้บรรลุเป้าหมาย

ของแต่ละคนในการคืนสู ่สุขภาวะ และ

ช่วยลดการกีดกันทางสังคมที่ผู้ป่วยจิตเวช

ต้องเผชิญ  

2.10 การทำครอบครัวบำบัด  

- Satir Model  

 

ราย 60 

- 

90 

นักสังคมสงเคราะห์เป็นหนึ ่งในทีมสห

วิชาชีพที ่ทำครอบครัวบำบัด (Family 

Therapy) เป็นการบำบัดทั้งรายบุคคล   คู่

สมรสและครอบครัว โดยคำนึงถึงระบบ

ครอบครัว และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อ 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ (Intra 

– psychic) และส ่งผลต ่อปฏิส ัมพ ันธ์  

(Interactive) ที ่ดีต่อบุคคลในครอบครัว

และผู ้อื ่นตลอดจนสามารถเพิ ่มความมี

ค ุณค่าในตนเอง มีความรับผิดชอบ มี

ทางเลือกและมีความสอดคล้องกลมกลืน

ภายในตนเอง ซึ ่งเป็นการเปลี ่ยนแปลง

อย่างถาวร 

2.11  การเสริมพลังอำนาจ 

(Empowerment) 

ราย 45 เป็นการเสริมสร้างความเป็นไปได้ของ

บุคคลในการที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง    

ส่งเสริมการใช้อำนาจภายในตนเอง ให้เกิด

ความเข้มแข็ง เชื ่อมั ่นและเห็นคุณค่าใน

ตนเอง เข้าใจสถานการณ์และปัญหา ที่

กำลังเผชิญอยู่ ไม่ได้เกิดมาจากพฤติกรรม

ส่วนบุคคลอย่างเดียว แต่ยังมีผลมาจาก 

แหล่งอำนาจ โครงสร้าง สถาบัน และ

ระบบต่างๆ ในสังคม ที่เชื่อมโยงกันและ

เอื้อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน การเสริม

พลังอำนาจ จึงเป็นเสริมสร้างและฟื้นฟู

ความมั่นใจ ศักยภาพและปัญญา เพื่อให้

ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจเลือกทางออก
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ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับตนเอง ครอบครัว 

และสังคมโดยรวม 

 

มาตรฐานที่ 3.3   สมรรถนะตามมาตรฐานการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม  
 

มาตรฐานการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม เป็นกระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางสังคม

สงเคราะห์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมของประชาชน ที่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ทราบ

สถานการณ์ของปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งคาดคะเนแนวโน้มและสาเหตุของปัญหาทางสังคม นำไปสู่การหา

มาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม  โดยนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จะทำ

การสัมภาษณ์ ศึกษา วิเคราะห์ ผู้ป่วย  ครอบครัว ชุมชน ในปัญหาทางสังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ ความ

เจ็บป่วยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะประสบกับปัญหาทางสังคม  สาเหตุของปัญหา 

และผลกระทบของปัญหาทางสังคม เช่น  การป้องกันปัญหาในกลุ่มมารดาวัยรุ่น การป้องกันการทอดทิ้งบุตร/ 

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล การป้องกันปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีและการป้องกันอุบัติภั ยของกลุ่มวัยรุ่นใน

ท้องถนน การเสริมทักษะชีวิตและป้องกันภัยทางเพศ เอดส์ ยาเสพติด  ฯลฯ           

วัตถุประสงค์ 

        1.  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสภาพชีวิตที่ดี (Social Well Being) ในผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน 

        2.  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และลดความเสี่ยงในการถูกกระทำซ้ำ 

        3.  เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และมีทักษะในการป้องกันปัญหาได้ 

แนวทางปฏิบัต ิ

        ในการดำเนินงานป้องกันปัญหาทางสังคมในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จะเป็นการดำเนินการ

กับประชาชน ตามขั้นตอนของการเกิดโรคหรือปัญหา เป็น 3 ขั้น  ดังนี้ 

การป้องกันขั้นที่ 1 ระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) เป็นการป้องกันในระยะที่ยังไม่เกิดโรค

หรือปัญหา โดยการศึกษาข้อมูลทางสังคมของประชาชนกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือมีโอกาสได้รับ

ผลจากสิ่งแวดล้อมหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  มาตรการป้องกันที่สำคัญ คือ การส่งเสริมสุขภาพและการ

เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค การรณรงค์ให้ความรู้ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงกับ

การจัดบริการทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน ตามความ

ต้องการจำเป็น 
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การป้องกันขั้นที่ 2  ระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) เป็นการป้องกันในระยะที่เกิด

อาการ เจ็บป่วยหรือ เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นแล้ว เพื่อลดความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคหรือปัญหา 

จึงต้องมีการวินิจฉัย ประเมินสภาพปัญหาทาง สังคม จิตใจโดยเร็ว และเพื่อให้ความช่วยเหลือในปัญหาเฉพาะ

หน้าหรือเร่งด่วน จัดบริการปรึกษาแนะนำ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการของโรงพยาบาล ตั้งแต่แรกรับ 

รวมถึงการวางแผนการติดตามดูแลต่อเนื่อง 

การป้องกันขั้นที่ 3  ระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) เป็นการป้องกันมิให้ผู้ ใช้บริการที่

ประสบปัญหาเผชิญกับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหา รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ หรือสูญเสีย

ชีวิต โดยการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย สนับสนุน ส่งเสริมกำลังกาย  กำลังใจ 

การประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด การเข้ากลุ่มและกิจกรรมทางสังคม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางด้านจิตใจและ

สังคมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง อยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนได้ 

กิจกรรมในการป้องกันปัญหาทางสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  กำหนดล ักษณะป ัญหา กล ุ ่ ม เป ้ าหมายพ ื ้นท ี ่ ดำ เน ินการว ิธ ีการเก ็บรวบรวมข ้อมูล                          

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำแบบบันทึกข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติ 

3. วางแผนดำเนินการ 

4. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (High Risk Group)  

 5. ดำเนินการเฝ้าระวัง โดยการรณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรมเชิงป้องกันทางสังคม/ ให้บริกา ร

สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

6.  บ ันท ึกข ้อม ูลผ ู ้ป ่ วยและก ิจกรรม/บร ิการอย ่างครบถ ้วนต ่อเน ื ่ อง เพ ื ่อต ิดตามการ                          

เปลี่ยนแปลง  

7. ติดตามประเมินผลผู้ป่วย /โครงการโดยใช้การสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต เยี ่ยมบ้านหรือใช้ 

แบบสอบถาม ทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการ ญาติ เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. สรุปผลการดำเนินการ จัดทำรายงาน นำเสนอผลรายงานและเสนอแนวทางแก้ไข ควบคุมป้องกัน

ปัญหา 

ผลลัพธ์  

1. มีการค้นหาประชากรกลุ่มเป้าหมายและสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและสุขภาพ 

2. มีแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  

3. กลุ่มประชากรเป้าหมายมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพลดลง  
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สมรรนะตามภาระงานหลักและกิจกรรม ตามเวลามาตรฐานทีใ่ห้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

3 การป้องกันและเฝ้าระวังทางสังคม (Social Prevention 

and Severance) 

เป ็นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูลทางสังคมของประชาชน ที่เชื่อมโยง

กับปัญหาสุขภาพเพื่อให้ทราบสถานการณ์

ของปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งคาดคะเน

แนวโน้มและสาเหตุของปัญหาทางสังคม 

นำไปสู่การหามาตรการทางสังคมในการ

เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคม   

3.1 ก ิจกรรมระด ับปฐมภูม ิ  (Primary  

Prevention) การส่งเสร ิมสุขภาพ

และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะ

โรค  

- การรณรงค์ให้ความรู้   

- การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ 

- การดูแลสุขภาพเชื ่อมโยงกับการ

จัดบริการทางสังคมสำหรับผู ้ด้อย 

โอกาส ผู้อยู ่ในภาวะยากลำบากให้

ได้รับบริการขึ้นพื้นฐานทีจำเป็น 

ครัง้ 180 เป็นการป้องกันในระยะที ่ยังไม่เกิดโรค

หรือปัญหา โดยการศึกษาข้อมูลทางสังคม

ของประชาชนกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เก ิ ด โรคหร ื อม ี โอกาสได ้ ร ั บผลจาก

สิ ่งแวดล้อมหรือเป็นผู ้ด ้อยโอกาสทาง

สังคม มาตรการป้องกันที่สำคัญ   

3.2 กิจกรรม ระดบัทุติยภูมิ (Secondary  

Prevention)  

- ดำเนินการเฝ้าระวัง โดยการ

รณรงค์ให้ความรู้  

- จัดกิจกรรมเชิงป้องกันทางสังคม  

- ให้บรกิารสวัสดิการสังคมแก่กลุ่ม

เสี่ยง / กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

 

ครั้ง 180 เป ็นการป้องก ันในระยะที ่ เก ิดอาการ

เจ็บป่วยหรือ เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นแล้ว 

เพื่อลดความรุนแรงและการแพร่กระจาย

ของโรคหรือปัญหาจึงต้องมีการวินิจฉัย 

ประเมินสภาพปัญหาทาง สังคม จิตใจ

โดยเร็ว และ เพื ่อให้ความช่วยเหลือใน

ปัญหาเฉพาะหน้า หรือเร่งด่วน  จัดบริการ

ปรึกษาแนะนำ ผู้ป่วยกลุ่มเสี ่ยงที่มารับ

บริการของโรงพยาบาล ตั ้งแต่แรกรับ 
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

รวมถ ึงการวางแผนการต ิดตามด ูแล

ต่อเนือ่ง 

 

 

 

 

3.3 กิจกรรมระดับตติยภ ูม ิ (Tertiary  

Prevention)  

- บริการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา

สังคมในชุมชน / ในสถานศึกษา 

- บร ิการวางแผนจำหน่ายผู ้ป ่วย

เตรียมความพร้อมครอบครัวและ

ชุมชน 

 

ครั้ง 180 เป็นการป้องกันมิให้ผู้ใช้บริการที่ประสบ

ปัญหาเผชิญกับความรุนแรงและความ

ซับซ้อนของปัญหารวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด

ป ัญหาซ ้ำ หร ือส ูญเส ียช ีว ิต โดยการ

ช ่วยเหล ือให ้ผ ู ้ป ่ วยได ้ร ับการฟ ื ้นฟู

สมรรถภาพของร ่ างกาย  สน ับสนุน  

ส่งเสริมกำลังกาย กำลังใจ การประกอบ

อาช ีพท ี ่ เหมาะสม การ เข ้ากล ุ ่มและ

กิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนา

ทางด้านจิตใจและสังคมให้ผู้ป่วยสามารถ  

ดูแลช่วยเหลือตนเอง อยู่ร่วมกับครอบครัว

ชุมชนได ้

3.4 การจัดทำแผนการดูแลทางสังคม 

ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงและอุบัติใหม่  

ผู ้ป่วยในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ผู ้ป่วย

เรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย  

กิจกรรม 90 

- 

180 

การจ ัดทำแผน จากข้อม ูลผ ู ้ป ่วยและ

กระบวนการและว ิ ธ ี การทางส ั งคม

สงเคราะห์ มาพิจารณา ประเมินวิเคราะห์ 

การให ้บร ิการด ูแลช ่วยเหล ือผ ู ้ป ่ วย

โรคติดต่อร้ายแรงและอุบัติใหม่ ผู้ป่วยใน

ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วย

ระยะท้าย ที่เกี ่ยวกับมิติทางสังคม การ

ประเมินสภาพความเป็นอยู่ของครอบของ

ผู ้ป่วยเรื ้อรังและผู ้ป่วยระยะท้าย ด้าน

สวัสดิการสังคม สาธารณูปโภคและความ

จำเป ็นข ั ้ นพ ื ้ นฐานในการดำรงช ี วิ ต

ประจำวันในการดูแลครอบครัวผ ู ้ป ่วย
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

เรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย ในกลุ่มติดบ้าน 

ติดเตียง ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมซับซ้อน 

ฯลฯ เช่น ประเมินสภาพที่อยู่อาศัย รายได้  

เศรษฐกิจประเด็นที่ต้องทำแผน ครอบคลุม 

ม ิต ิกาย จ ิต ส ังคม จ ิตว ิญญาณ ม ิติ

ครอบครัว มิติทางเศรษฐกิจ ดังน้ี   

     1) การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและ

รายได้   

     2) การจัดการหน้ีสิน /ทรัพย์สิน   

     3) การประกอบอาชีพและการทำงาน 

(ลักษณะการประกอบอาชีพ   

     4) ลักษณะที่อยู่  

     5) การหาซื้อสินค้าและบริการ       

         6) สัมพันธภาพในครอบครัว  

     7) ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

และผู้อื่น 

     8) การเข้าถึงระบบสวัสดิการจากรัฐ   

     9) การเข้าถึงระบบสุขภาพของรัฐ   

   10) การดูแลสุขภาพของตนเอง และ

ครอบครัว 

   11) อารมณ์และบุคลิกภาพ    

   12) ความ ความรู้สึกไม่สบาย ทั้ง

ร่างกายและจิตใจ   

   13) ทัศนคติของบุคคล เกี่ยวกับคุณค่า

ของมนุษย์และการเจ็บป่วยของโรค ฯลฯ 

    14) พลังงานและแรงขับ แรงจูงใจใน

การดูแลตนเอง เข้มแข็งทางใจและสิ่ง

สนับสนุนอื่น 

3.5 การเยี ่ยมและจัดทำแผนการดูแล

ส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต  สังคม และ

กิจกรรม 60 

- 

การจัดทำแผนการเยี่ยมและวิเคราะห์การ

ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

ฟื ้นฟูผ ู ้ส ูงอายุท ี ่ม ีภาวะพึ ่งพ ิงใน

โรงพยาบาล 

90 เกี่ยวกับมิติทางสังคม ใช้กระบวนการและ

วิธีการสังคมสงเคราะห์  และการประเมิน

สภาพความเป็นอยู ่ของครอบครัวของ

ผู้สูงอายุด้านความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 

และความจำเป ็นข ั ้นพ ื ้นฐานในการ

ดำรงชีวิตประจำวันเพื่อการวางแผนการ

ดูแลส่งเสริมสุขภาพในกิจกรรมเชิงสังคม

เพ ื ่ อการด ูแลผ ู ้ ส ู งอาย ุ ในระยะยาว

รายบุคคลในครอบครัว ชุมชน 

3.6 จัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสขุภาพ 

กาย จิต  สังคม และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่

มีภาวะพึ่งพิงในในชุมชน 

กิจกรรม 90 

- 

180 

การจัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 

กาย จิต สังคมและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ ่งพิงในในชุมชน ใช้กระบวนการและ

วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ชุมชน  

     1 )  จ ั ดทำแผนก ิจกรรมการด ูแล

รายบ ุ คคล (  Social Care Plan)  ของ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

     2) จ ัดโปรแกรมหรือก ิจกรรมการ

ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพต่อเนื่องเชื่อมโยง

กับการให้บริการที่ส่งมาจากหน่วยบริการ

เพื่อพิจารณา 

3) ประเมินวิเคราะห์เพื ่อการให้บริการ

ดูแลช่วยเหลือผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ ่งพิง

เกี่ยวกับมิติทางสังคม  

     4) วางแผนกิจกรรมทางสังคมในการ

ดูแลและพัฒนาทักษะชีวิต โดยพิจารณา

การทำกิจกรรมจากสภาพความเป็นอยู่

ของครอบครัวของผู้สงอายุด้านสวัสดิการ

สังคม และสาธารณูปโภคและความจำเป็น

ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน  
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

     5) วางแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพใน

กิจกรรมเชิงสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุใน

ระยะยาวรายบุคคลในครอบครัว โดย

ชุมชน ตามสภาพปัญหา 

 

มาตรฐานที่ 3.4  สมรรถนะตามมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม  

มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม เป็นกระบวนการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมของผู้ป่วย

ที่มีความเสื่อมหรือความบกพร่องทางสังคมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองใน

ครอบครัวและชุมชนได้เต็มศักยภาพแห่งตน 

กระบวนการที่สำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ได้แก ่

 - การฟื้นฟูทักษะพื้นฐานการดำรงชีวิต เช่น พื้นฐานการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะทางสังคม 

ฯลฯ 

 - การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม จิตใจรายบุคคล และครอบครัว 

 - การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม จิตใจรายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มแก้ไขปัญหาทางสังคม 

กลุ่มทักษะทางสังคม กลุ่มทักษะพื้นฐานในการทำงาน ฯลฯ 

 - สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมของผู้ป่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมได้เต็มศักยภาพแห่งตน 

2. เพื่อให้ครอบครัว ผู้ดูแลและชุมชนเกิดการยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อม

เสริมสร้างครอบครัวให้เกิดความรู้ ความสามารถในการดูแลและพัฒนาสมรรถภาพในผู้ป่วยและคนพิการ 

3. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ป่วย

และครอบครัวในการพัฒนาความสามารถแห่งตนได้  

แนวทางปฏิบัต ิ

 1. ค้นหากลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางสังคม 

 2. ศึกษา ประเมินสมรรถภาพทางสังคมของผู้ป่วย และกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 

 3. วางแผนดำเนินการให้การส่งเสริมและฟื้นฟูตามสภาพปัญหา 
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 4. ดำเนินการให้การส่งเสริมและฟื้นฟูเพื่อให้เกิดการจัดบริการที่ครบวงจรทั้งทางการแพทย์/ จิตใจ                     

ทางการศึกษา /  ทางอาชีพและสังคม 

   5. การให้บริการทางสังคม โดยการจัดหาทรัพยากรทางสังคม (Social  Resources) ที่เหมาะสมกับ 

สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายทางสังคมและครอบครัว ตลอดจนให้บริการด้าน

สวัสดิการต่างๆ เช่น กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะ ที่พัก เครื่องอุปโภค 

บริโภค ฯลฯเพื่อสนับสนุนให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 6. จัดกิจกรรมหรือ

กลุ่มบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม 

 7. เตรียมครอบครัวและชุมชนให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ พร้อมวางแผนและดูแลร่วมกัน 

 8. ติดตามประเมินผล 

ผลลัพธ์  

1. ผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมทักษะทางสังคมและพัฒนาศักยภาพทางสังคม  

  2. ผู้ป่วยมีทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาการทำหน้าที่ทางสังคมได้ 

 

สมรรถนะตามภาระงานหลักและกิจกรรม ตามเวลามาตรฐานการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์

ลำดับ 
สมรรถนะภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) เป็นกระบวนการในการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางสังคมของผู ้ป่วยที ่มีความเสื ่อมหรือ

ความบกพร่องทางสังคมเพื่อให้สามารถทำ

หน้าที ่ทางสังคม  ใช้ชีวิตด้วยตนเองใน

ครอบครัวและชุมชนตามศักยภาพ 

4.1 ฝึกทักษะทางสงัคมโดยนักสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย ์

    1) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ  

    2) ทักษะการสื่อสาร  

    3) ทักษะการจัดการ 

    4) การควบคุมอารมณ์การ

แสดงออก 

    5) ทักษะการรับรู้ เข้าใจ  

    6) ท ักษะการด ูแลส ุขอนามัย 

    7) ท ักษะการดูแลบุคล ิกภาพ 

กิจกรรม 60 

- 

90 

การฝึกทักษะทางสังคม ใช้กระบวนการ

และวิธีการสังคมสงเคราะห์ โดยนำมาฝึก

ทักษะทางสังคมให้กับผู ้ป ่วยที ่ม ีความ

บกพร่องในด้านต่างๆ   
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ลำดับ 
สมรรถนะภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

    8) ทักษะการบริหารจัดการเงิน

และการดูแลสิ่งของมีค่า 

    9) ทักษะในการพิทักษ์สิทธิตนเอง 

   10) ทักษะการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

ในสังคม 

   11) ทักษะในการสร้างจิตสำนึกต่อ

สังคมและเผชิญหน้าและการแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการ

ทำงาน 

4.2 เตรียมทักษะทางสังคมก่อนส่งไป

สถานสงเคราะห ์

กิจกรรม 45 

- 

60 

เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ

และทักษะของบุคคลแบบรายบุคคล โดย

กระบวนการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ 

ฝึกทักษะทางสังคมและทักษะพื้นฐานการ

ทำงานเพื่อให้รู้จักรับผิดชอบตามบทบาท

หน้าที่ของตน รู้จักปฏิบัติต่อผู้อื่น สามารถ

แสดง / ตอบสนองในสถานการณ์ที่เผชิญ

อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนส่งไปสถาน

สงเคราะห์ 

 

มาตรฐานที่ 3.5   สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและพิทักษ์สิทธิ์  
 

มาตรฐานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและพิทักษ์สิทธิ์ เป็นการดำเนินงานในการแสวงหา ระดม

ทรัพยากร การประสาน จัดการทรัพยากรทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการสร้างเสริม

ความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้สามารถจัดหาความช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหาและความ

ต้องการจำเป็นของผู ้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน เกิดทางเลือกในการให้บริการแก่กลุ ่มเป้าหมาย 

ครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้บริการ ครอบครัวและชุมชน ได้รับรู้สิทธิที่พึงมีพึงได้  

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข  อย่างเสมอภาค  

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มีบทบาทในการวางแผน จัดองค์กร ประสานงาน เตรียมการ จัดหา 

จัดการให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มเสี่ยง  และ
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ผู้ใช้บริการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรหน่วยงานที่จัดบริการทางสังคมบรรลุตาม

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์สิทธิแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว  

วัตถุประสงค ์

1. จัดหาทรัพยากรทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็นตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย 

ครอบครัว  และชุมชน 

2. สร้างเครือขา่ยการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว 

3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรทางสังคม 

ให้สามารถร้องขอความช่วยเหลือหรือขอสนับสนุนบริการเพื่อเพิ่มโอกาสในการแก้ปญัหา 

4. เพื่อพิทักษส์ิทธิ อันพึงมีพึงได้ ของผู้ใช้บริการและครอบครัว   

แนวทางปฏิบตั ิ

1.  จัดหาทรัพยากรทางสังคมที่สามารถนำมาสนับสนุน ชว่ยเหลือผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายครอบครวั

และชุมชน   

 2. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสื่อกลางเช่ือมโยงระหว่างผู้ใช้บริการ ทรัพยากร

หรือบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. สนับสนุนและประสานให้เกิดทำเนียบ เครือข่ายและแหล่งสนับสนุนการให้บริการทางสังคม   

           4.  จัดบริการปรึกษา แนะนำระเบียบด้านสิทธิประโยชน์ ขั้นตอนการใช้บริการแก่ผูใ้ช้บริการ 

ครอบครัว ประชาชนทัว่ไป บุคลากรในโรงพยาบาลและบุคลากรหน่วยงาน  

         5.  ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่าย เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ 

สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคม ให้เข้าถึงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลและสวัสดิการ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, พระราชบัญญัติประกันสังคม, พระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ, พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน ,  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 2551,  พระราชบัญญัติ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546, 

พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.2546, พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 , พระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ.2550,  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  2551 , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.

2551   และ พระราชบญัญัติการรบัเดก็เปน็บุตรบุญธรรม 2553 ฯลฯ 

 6 .ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  

ผลลัพธ ์

1. ผู้ป่วยได้รับการจัดการทรัพยากรทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการตามสภาพปัญหา 

2. ผู้ให้บริการและผู้ป่วยมีเครือข่ายบริการทางสังคม 
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3. เพื่อปกป้อง คุ้มครองและสนับสนุน ให้ผู้ป่วยได้รับรู้ ตระหนัก ในสิทธิอันพึงมีพึงได้ 

4. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถงึสวัสดิการทางสังคม ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

สมรรถนะตามภาระงานหลักและกิจกรรม ตามเวลามาตรฐานทีใ่หบ้ริการของนักสังคมสงเคราะหท์างการแพทย์ 

ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

5 การพิทักษ์สิทธิ์และการจัดการทรัพยากรทางสังคม  

(Social Resource Management and Advocacy) 

เป็นการดำเนินงานในการแสวงหา ระดม

ทรัพยากร การประสาน จัดการทรัพยากร

ทางส ั งคม ท ั ้ งภายในและภายนอก

หน่วยงาน รวมถึงการสร้างเสริมความ

เข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้

สามารถจัดหาความช่วยเหลือตรงตาม

ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู ้ใช้บริการ ครอบครัวและ

ชุมชน เกิดทางเลือกในการให้บริการแก่

กล ุ ่ ม เป ้ าหมาย ครอบคร ั ว  อย ่ างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้บริการ 

ครอบครัวและชุมชน ได้รับรู้สิทธิที่พึงมีพึง

ได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบบรกิาร 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ตามสิทธ ิ

5.1 การพิทักษ์สิทธิผ์ู้ป่วยตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และการจัดการทรัพยากร  

ทางสังคม (Social Resources 

Management and  Advocacy) 

กิจกรรม 45 

- 

60 

การจัดหาและส่งต่อ แหล่งทรัพยากรทาง

สังคมและการสนับสนุนสวัสดิการสังคม

โดยกระบวนการและวิธ ีการทางสังคม

สงเคราะห์ คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานในการ

ดำรงชีวิต ปัญหาและความต้องการของ

ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งครอบคลุมทั้ง    7 

ด้าน ได้แก่  

     1) ด้านที่อยู่อาศัย  

     2) ด้านการศึกษา  

     3) ด้านอาชีพและรายได้  
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

     4) ด้านสาธารณสุข  

     5) ด้านความมั่นคงปลอดภัย  

     6) ด้านสันทนาการ  

     7) ด้านบริการสังคม  

     ในการคุ ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ์แก่

ผู ้รับบริการเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง 

ทำหน้าที่ทางสังคมได้ตามความเหมาะสม 

และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการดี

ขึ้น  

5.2 การจัดการรายกรณีด้านการดูแลทาง

สังคม (Case Management) 

ราย 180 ว ิธ ีการในการจ ัดบร ิการซ ึ ่ งน ักส ังคม

สงเคราะห์จะทำหน้าที่ประเมินปัญหาและ

ความจำเป็นของผู้ใช้บริการและครอบครัว

อย่างเหมาะสม และดำเนินการตามแผน

ของก ิ จกรรม/บร ิ การ  (การจ ั ดการ 

ประสาน ติดตาม ประเมินผล การพิทักษ์

สิทธิ ฯลฯ) เพื ่อตอบสนองความจำเป็น

และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

และบริหารนั ้นต้องมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (National Association of 

Social Worker, 2004, อ้างถึงใน อภิญญา 

เวชยชัย, 2562) 

5.3 การจัดทำประชุมทีมสหวิชาชีพ 

(Case Conference) 

ครั้ง  วิธ ีการในการจัดบร ิการ ซ ึ ่งน ักส ังคม

สงเคราะห์ เป็นผู้ดำเนินการการจัดประชุม

ทีมสหวิชาชีพต่างๆ ที ่เก ี ่ยวข้อง กับผู้

ประสบปัญหา อาทิ แพทย์ พยาบาล 

น ั กจ ิ ตว ิ ทยา  น ั กส ั งคมสง เคราะห์  

อาสาสมัครประจำหมู ่บ ้าน  ตำรวจจ 
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

อัยการ นิติกร ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน เจ้าหน้า

ค ุ ้มครองเด ็ก น ักจ ิตว ิทยา/น ักส ังคม

สงเคราะห์/นักพัฒนาสังคมของ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของ

มนุษย์ เพื่อปรึกษาหารือรับฟัง รวบรวม

ความคิดเห็น หาทางออกและ วางแผนใน

การจัดการกับปัญหานั้น 

 

มาตรฐานที่ 3.6  สมรรถนะตามมาตรฐานการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน  

มาตรฐานการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน เป็นการปฏิบัติงานกับผู้ป่วย ครอบครัว กลุ่ม และ

องค์กรในชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสมรรถภาพ จนผู้ป่วยสามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชน 

ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยนักสังคมสงเคราะห์ดำเนินการศึกษาปัญหาข้อมูลของชุมชน จัดกิจกรรม

ร่วมกับคนในชุมชน และร่วมมือกับสหวิชาชีพ จัดบริการทางสังคมและสร้างเครือข่ายทางสังคม จัดบริการทาง

สังคมในภาวะวิกฤต  ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ซึ่งทำให้มีผลต่อการ

ดำรงชีวิตและจิตใจ การจัดบริการทางสังคม แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยพิจารณาตามความเร่งด่วนของปัญหา 

เช่น การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและ ให้การบำบัดฟื้นฟูในระยะต่อไป 

รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน  ตัวอย่างเช่น การทำงานกับผู้ป่วยจิ ตเวชในชุมชน โดยการสร้าง

การมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต สามารถดูแลเฝ้าระวังปัญหาทางจิต

สังคม  ป้องกันการกำเริบซ้ำ  ส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมในชุมชน เช่น อบรมผู้ดูแลคนพิการในชุมชน โครงการ

ตำบลต้นแบบ ลดเหล้า ลดความรุนแรง ฯลฯ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจและทศันคติที่ดีของชุมชนต่อการให้โอกาสแก่ผู้ปว่ยและดูแลผู้ปว่ย/ผู้มี 

ปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช 

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของในชุมชนใน 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 1. ศึกษาชมุชนและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย 
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 2. วินิจฉัยปัญหาทางสังคมร่วมกับองค์กรชุมชน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา   

 3. วางแผนดำเนินงานร่วมกับองค์กรในชุมชน       

 4. ดำเนินงานตามแผนคือ การปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยม

บ้านเพื่อติดตามผลการรักษา การเตรียมชุมชนเพื่อการรับรองและดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับสู่ชุมชน การฟื้นฟู

สมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กขาดสารอาหารและกลุ่มที่มีปัญหาด้านสังคม   โดยการ

สนทนากลุ่มผู้ นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อสร้างความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจน กำหนด

ผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ 

 ผลลัพธ์  

1. ผู้ป่วยได้รับการยอมรับ ความเข้าใจจากครอบครัวและชุมชน สามารถอยู่ในชุมชนได้ ลดการพ่ึงพิง

สถาบัน      

2. ผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการทางสังคมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  

3. มีการส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพของบุคคล กลุม่ หรือชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรทางสังคมและ

ปรับตัวอยู่ในชุมชนได้  

4. ผู้ป่วยที่ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือทางสังคม จิตใจ มีกำลังใจและสามารถปรับตัว

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

สมรรถนะตามภาระงานหลักและกิจกรรม ตามเวลามาตรฐานที่ให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

6 การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ชุมชน  

(Medical Social Work Community and Social 

Network) 

เป็นการปฏิบัติงานกับ ผู้ป่วย  ครอบครัว 

กลุ ่ม และ องค์กรในชุมชน เพื ่อร่วมกัน

แก้ไขปัญหา  ฟื้นฟูสมรรถภาพ จนผู้ป่วย

และครอบครัว อยู่ในครอบครัวและชุมชน 

6.1 บริการสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ชุมชน 

- บริการทางสงัคมและสร้าง

เครือข่ายทางสังคม     

- บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน  

- บริการทางสงัคมเคราะห์ใน

เหตุการณ์ภัยพิบัต ิ

- บริการดูแลระยะยาวในชุมชน 

ครั้ง 180 การจัดบริการทางสังคม และสนับสนุนให้

เกิดเครือข่ายทางสังคม (social network) 

จัดบริการเชื่อมโยงระบบติดตามการดูแล

ผู ้ป่วยอย่างต่อเนื ่องจากโรงพยาบาลสู่

ครอบครัวและชุมชน ให้ผู ้ป่วยสามารถ

ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวได้  
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ลำดับ 
สมรรถนะตามภาระงานหลัก 

(production line) 

หน่วย

นับ 

เวลา 

(นาที) 
คำอธบิาย 

6.2 การเยี่ยมบ้านโดยนักสังคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์  

ราย 180 การเยี ่ยมบ้านโดยใช้กระบวนการสังคม

สงเคราะห์ชุมชน  จะมีการดำเนินการได้

ใน 3 ระยะ คือ ระยะแรกรับ ระยะระหว่าง

การรักษา และระยะหลังจำหน่าย เพื่อ

นำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการ และนำไปวางแผนการช่วยเหลือ 

และประกอบการวางแผนการรักษาและ

การบำบัดฟ้ืนฟ ู

6.3 ติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต และ

ติดตามประเมินปัญหาทางสังคม 

ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำของ ผู้ป่วย

หลังจำหน่าย 

กิจกรรม 45 นักสังคมสงเคราะห์ใช้กระบวนการและ

วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ติดตามผลและ

ประเม ินค ุณภาพชีว ิตของผ ู ้ป ่วยหลัง

จำหน่าย ในครอบครัว /โรงเรียน /ชุมชน 

/ว ัด  และสถานประกอบการโดยใช้

โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อ

ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทาง

สังคมให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำ

หน้าที่ทางสังคมได้  
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บทที่ 4 

เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการปฏบิัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

 เป็นการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้น ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่

กำหนดไว้ 
 

ความหมายของคำที่ใช้ในเกณฑ์การประเมิน 

 กิจกรรมบริการ  มี  หมายถึง  มีบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ไม่ม ี  หมายถึง  ไม่มีบริการกิจกรรม 

 สถานที ่   ผ่าน  หมายถึง  มีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ควรพัฒนา หมายถึง  ต้องพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 เครื่องมืออุปกรณ ์ มีครบ  หมายถึง  มีครบตามเกณฑ์ 

    มีไม่ครบ  หมายถึง  มีบางส่วน/มีไม่ครบตามเกณฑ์ 

    ไม่ม ี  หมายถึง  ไม่มีอุปกรณ ์

 ระบบงาน  ผ่าน  หมายถึง  มีระบบงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ควรพัฒนา หมายถึง  ไม่มีตามเกณฑ ์(ให้ระบุว่าข้อใดบ้าง) 

 บุคลากร   ผ่าน  หมายถึง  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

        วิชาชีพสังคมสงเคราะห ์

    ควรพัฒนา หมายถึง  ไม่มีตามเกณฑ ์(ให้ระบุว่าข้อใดบ้าง) 

 ปริมาณ   เพียงพอ  หมายถึง  1. ปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลัง 

        2. ปฏิบัติงานเต็มตามปริมาณงาน 

    ไม่เพียงพอ หมายถึง  1. อัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณ 

            งาน 

        2. ปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบ 

            อัตรากำลัง 

 งบประมาณ  เพียงพอ  หมายถึง  มีงบประมาณจัดสรรอุปกรณ์และ 

        การดำเนินงานตามโครงการได้ตาม 

        เกณฑ์มาตรฐาน 

    ไม่เพียงพอ หมายถึง  มีงบประมาณไม่เพียงที่จะจัดสรร 

        อุปกรณ์และดำเนินงานตามเกณฑ์ 

        มาตรฐาน 
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ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
การประเมินการปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
ตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า

เกณฑ์ 

ควร

พัฒนา 

1. กิจกรรมบริการ       

    8.1 การทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างสาขา

วิชาชีพต่าง ๆ โดยมีระบบการปรึกษาและส่งต่อ

บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

    8.2 มีการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ ใน

การป้องกันปัญหาทางสังคมผู้ป่วย  

      

    8.3 มีการคน้หาข้อเท็จจริงเบื้องต้น (Intake and 

Fact Finding ) ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ 

และมีการวินิจฉัยปัญหาทางสังคม (Social 

diagnosis ) ตามตารางบัญชีปัญหาทางสังคม 

(Social Problem List)  

      

    8.4 มีการดูแลทางสังคมของผู้ป่วยและมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล  กับผู้ป่วย/ญาติ/ครอบครัว และ

ทีมสหวิชาชีพ 

      

    8.5 มีการประสานงาน       

    8.6 มีการประเมินและวางแผนการดูแล       

   8.7 มีการบนัทึกข้อมูลผู้ใชบ้ริการ         

   8.8 มีกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้บริการสามารถ

กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุด 

      

    8.9 มีการระบบติดตามผู้รับบริการและ

ประเมินผล 

      

2. สถานที ่       

    4.1 การใหบ้ริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   

มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ มีสถานที่ตั้งหน่วยบริการมี

ความเหมาะสม สะดวกต่อการเข้าถึงบริการและ

สะดวกต่อการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

      

     4.2.โครงสร้างทั่วไป       
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ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
การประเมินการปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
ตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า

เกณฑ์ 

ควร

พัฒนา 

     4.2.1 โครงสร้างทางกายภาพและสิ่งอำนวย

ความสะดวกมีความเหมาะสมและปลอดภัย เช่น 

ทางลาด ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 

      

     4.2.2 มีพืน้ที่บริการผู้ป่วย       

     4.2.3 มีพืน้ที่บริเวณพักคอยของผู้รับบริการ       

      4.2.4 ห้องให้คำปรึกษา เป็นสัดส่วนมิดชิด พ้น

สายตาและการได้ยินโดยบุคคลอื่น  มีบรรยากาศ 

ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย 

      

     4.2.5 ในกรณีให้บริการในภาวะวิกฤต  มี

สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม  ความสะดวก

เข้าถึงบริการได้ง่ายต้องมีความปลอดภัยและมีการ

รักษาความลับ 

      

      4.2.6 ห้องธุรการ (งานเอกสาร)       

      4.2.7 พื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่       

      4.2.8 ห้องทำงานหัวหน้ากลุ่มงาน       

      4.2.9 ห้องน้ำ ห้องสุขา สำหรับเจ้าหน้าที่และ

ผู้รับบริการ 

      

      4.2.10 หอ้งประชุมหรือห้องเอนกประสงค์       

       4.2.11 ห้องเก็บของ  สำหรับบริการผู้ป่วย 

(นม  เครื่องอุปโภคบริโภค  สิ่งของรับบริจาค  

เครื่องนุ่งห่ม  ฯลฯ) 

      

         นักสังคมสงเคราะห์ : ผู้ช่วยนักสังคม

สงเคราะห์ 

      

3. เครื่องมืออุปกรณ ์

     6.1 มีหลักเกณฑ์และเครือ่งมือและอุปกรณ์ที่

จำเป็นในการให้บริการซึ่งนักสังคมสงเคราะห์มีส่วน

ร่วมในการจัดกำหนด  ดังนี ้

      

     6.1.1 แบบประเมินทางสังคมผู้ป่วย (สค1)       
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ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
การประเมินการปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
ตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า

เกณฑ์ 

ควร

พัฒนา 

     6.1.2 แบบประเมินความพร้อมของครอบครัว

และเกณฑ์ประเมิน 

      

     6.1.3 แบบบัญชีปัญหาทางสังคม       

     6.1.4 โปรแกรมบันทึกขอ้มูลสังคมสงเคราะห์

ทางการแพทย์ ON WEB 

      

     6.1.5  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต       

     6.1.6  คอมพิวเตอร์       

     6.1.7  กล้องถ่ายรูป ติดบัตรประจำตัวผู้พิการ

และบันทึกติดตาม/การเยี่ยมบ้าน 

      

     6.1.8  อุปกรณ์เครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร       

     6.2 อุปกรณ์ฝึกทักษะการดำรงชีวิต เช่น การ

อาบน้ำ  การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 

รายบุคคล 

      

     6.3 อุปกรณ์ฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบ

อาชีพ รายบุคคล (pre-vocational training, 

individual) 

      

    6.4 อุปกรณ์ฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบ

อาชีพ แบบกลุ่ม(pre-vocational training, group) 

      

    6.5 อุปกรณ์จัดทำกลุ่มกลุ่มบำบัด ( ศลิปะ

บำบัด ) 

      

    6.6 วัสดุเครื่องอุปโภค/บริโภคและของใช้ที่

จำเป็นในการดำรงชีพ 

      

4. ระบบงาน       

    1.1 มีการกำหนดเจตจำนงมุ่งหมาย       

      1.2 บริหารงานภายใต้ความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

      

    7.1 มีคูม่ือ/แนวทางการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์เป็นลายลักษณ์อักษร 
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ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
การประเมินการปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
ตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า

เกณฑ์ 

ควร

พัฒนา 

     7.2 มีกระบวนการที่จะนำความรู้ที่มีหลกัฐาน

ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐานในการกำหนด

แนวทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในการดูแล

ผู้ป่วยทางการดูแลทางสังคมผู้ป่วย คลินิก (Social  

Care & Clinical Practice guideline) 

      

     1.4 มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายบังคับ

บัญชาและสายการประสานงานเป็นลายลักษณ์

อักษร 

      

5. บุคลากร       

     1.5 มีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน       

           2.2.1 วุฒิการศึกษา       

           2.2.1.1  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต 

สาขาทางการแพทย ์

      

           2.2.1.2  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต       

     2.3 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบ

ของบุคคลทุกระดับและการพัฒนาต่อเนื่อง 

      

     2.4 มีการกำหนดแผนงานสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงาน 

      

     2.5 มีการกำหนดระบบสื่อสาร ประสานงานกับ

วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

     2.6 มีการกำหนดแผนพัฒนาของหน่วยงานทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 

      

    3.1 มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

ตามคุณสมบัตแิละเกณฑ์ที่กำหนดให้เหมาะสมกับ

พันธกิจและเป้าหมายการใหบ้ริการ 

      

    3.2 การจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
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ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
การประเมินการปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
ตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า

เกณฑ์ 

ควร

พัฒนา 

    3.3 มแีผนการเตรียมความพร้อมการเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้

บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

      

    3.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

อย่างสม่ำเสมอ โดย เน้นผลการปฏิบัติงานเชิงบวก

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและส่งเสริมใหม้ีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

      

    3.5 บุคลากรที่มีคุณสมบตัิไม่ครบตามที่กำหนด

ไว้ในคุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่งหรือนักศึกษาฝึกงาน 

จะต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับของนักสังคม

สงเคราะห์ 

      

    3.6 บุคลากร       

          นักสังคมสงเคราะห์       

    3.7 อัตรากำลัง 

          นักสังคมสงเคราะห์ : จำนวนผู้ป่วย : เวลา

ทำการ  1 วัน 

      

          นักสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะบริการผู้ป่วย

นอก) 

      

          นักสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะบริการผู้ป่วย

คลินิกพิเศษ/กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) 

      

          นักสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะบริการผู้ป่วยใน       

          นักสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะบริการสังคม

สงเคราะห์ชุมชน) 

      

6. ปริมาณ       

    มีระบบการวัดผลครอบคลุมประเด็นสำคัญและ

การประเมินผลโดยการติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผน 

      

7. งบประมาณ       
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ลักษณะการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
การประเมินการปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี
ตาม

เกณฑ์ 

ต่ำกว่า

เกณฑ์ 

ควร

พัฒนา 

    มีงบประมาณเพียงพอสำหรับจัดสรรอุปกรณ์และ

การดำเนินงานตามโครงการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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บทที่ 5 

การสังเคราะห์หลักสูตรสหวิชาชีพ สร้างหลักสูตรร่วม 

       จากการระดมสมอง และวิเคราะห์ข้อมูลของสหวิชาชีพ  เสนอให้มีสมรรถนะอย่างน้อย 3 ตัว

ที่ควรเป็นหลักสูตรร่วม  ได้แก่  1) สมรรถนะด้านการบริหาร การกำหนดโครงสร้างและระบบบริหาร

องค์กร   การกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   การกำหนดนโยบาย

หลักการและการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ   2) สมรรถนะด้านวิชาการ  การจัดการข้อมูลสารสนเทศ   

การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ การกำกับและนิเทศงาน   และ 3) การจัดทำประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case 

Conference)  ดังตาราง 

สมรรถนะ 
สังคม

สงเคราะห ์
พยาบาล 

เภสัช

กร 

แพทย์เวช

ศาสตร์

ฟื้นฟ ู

ทันต

แพทย ์

กายภาพ 

บำบัด 
รวม 

สมรรถนะด้านการบริหาร 

การกำหนดโครงสร้างและระบบบริหาร

องค์กร   การกำหนดคุณสมบัติและ

สมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย ์ การกำหนดนโยบาย

หลักการและการควบคุมคุณภาพอย่าง

เป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1 6 

สมรรถนะด้านวิชาการ                     

การจัดการข้อมูลสารสนเทศ   การวิจัย

และพัฒนาวิชาชีพ การกำกับและนิเทศ

งาน 

1 1 1 1 1 1 6 

สมรรถนะตามมาตรฐานดา้นการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์   

-การประเมินและวินิจฉัยทางสังคม    

-การบำบัดทางสังคม  

-การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทาง

สังคม อาทิ -การรณรงค์ให้ความรู้   

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

1 
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สมรรถนะ 
สังคม

สงเคราะห ์
พยาบาล 

เภสัช

กร 

แพทย์เวช

ศาสตร์

ฟื้นฟ ู

ทันต

แพทย ์

กายภาพ 

บำบัด 
รวม 

การให ้คำแนะนำเก ี ่ยวก ับการด ูแล

สุขภาพเชื่อมโยงกับการจัดบริการทาง

สังคมสำหรับผู้ด้อย โอกาส ผู้อยู่ในภาวะ

ยากลำบากให้ได้รับบริการขึ้นพื้นฐานที

จำเป็น 

-การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม อาท ิ 

ฝึกทักษะทางสงัคมโดยนักสังคม

สงเคราะห์ทางการแพทย์ ทักษะการ

สร้างสัมพันธภาพ  ทักษะการสื่อสาร  

ทักษะการจัดการการควบคุมอารมณ์

การแสดงออกตามหลักสิทธมินุษยชน 

 ทักษะการรับรู้ เข้าใจ ทักษะการดูแล

สุขอนามัย  ทกัษะการดูแลบุคลิกภาพ   

ทักษะการบริหารจัดการเงินและการ

ดูแลสิ่งของมีคา่  ทักษะในการพิทักษ์

สิทธิตนเอง  ทกัษะการอยู่ร่วมกับบุคคล

อื่นในสังคม  ทกัษะในการสรา้ง

จิตสำนึกต่อสังคมและเผชิญหน้าและ

การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่เหมาะสม

ต่อการทำงาน   

-การจัดการทรพัยากรทางสังคมและ

พิทักษ์สิทธิ์ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

คุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิประโยชน์ของ

ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคม ให้เข้าถึงสิทธิ

ด้านการรักษาพยาบาลและสวัสดิการ 

ได้แก่ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

, พรบ.ประกันสังคม, พรบ.คุ ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ, พรบ.กองทุนเงิน

ทดแทน,  พรบ.สุขภาพจิต 2551, พรบ.
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สมรรถนะ 
สังคม

สงเคราะห ์
พยาบาล 

เภสัช

กร 

แพทย์เวช

ศาสตร์

ฟื้นฟ ู

ทันต

แพทย ์

กายภาพ 

บำบัด 
รวม 

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.

2545, พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ. 2546, พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.

2546, พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 , 

พรบ.คุ ้มครองผู ้ถ ูกกระทำด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550, พรบ.

ส ่งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคน

พิการ  พ.ศ.2550,  พรบ.สุขภาพจิต  

2551 , และ พรบ.การรับเด็กเป็นบุตร

บ ุ ญ ธ ร รม  2553 ฯ ล ฯ  ค ร อบคลุ ม

สวัสดิการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  1) ด้านที่อยู่

อาศัย 2) ด้านการศึกษา  3) ด้านอาชีพ

และรายได ้     4) ด ้านสาธารณสุข      

5) ด้านความมั ่นคงปลอดภัย      6) 

ด้านสันทนาการ   7) ด้านบริการสังคม 

การจัดการรายกรณีด้านการดูแลทาง

สังคม (Case Management) 

-การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ช ุมชน  บร ิการทางส ังคมและสร ้าง

เคร ือข ่ายทางส ังคม  บร ิการฟ ื ้นฟู
สมรรถภาพโดยชุมชน บริการทางสังคม
เคราะห์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติบริการ
ด ูแลระยะยาวในช ุมชนต ิดตามผล
ประเม ินค ุณภาพช ีว ิต และติดตาม
ประเมินปัญหาทางสังคม ป้องกันการ
เจ็บป่วยซ้ำของ ผู้ป่วยหลังจำหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case 
Conference) 

1 1 1 1 1 1 6 
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บทที่ 6 

การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  ร่างหลักสูตร 4 วัน 

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 

เช้า 

แนวคิดสังคมสงเคราะห์

ครอบครัว/ชุมชน 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ  

- มาตรฐานการ

ให้บริการของนักสังคม

สงเคราะห์  

- การบริหารจดัการ

ทรัพยากร  

- การทำงานร่วมกับสห

วิชาชีพ 

เช้า 

-แนวคิดการจดัการราย

กรณีสำหรับผูป้่วยกลุ่ม

เปราะบาง สำหรับนัก

สังคมสงเคราะห์  

-มาตรฐานการจัดการราย

กรณีสังคมสงเคราะห์                         

( NASW ) 

 

เช้า  

-กระบวนการจัดทำ 

Social care plan 

สำหรับผู้ป่วยกลุ่ม

เปราะบาง   

-คัดกรอง ประเมิน 

วางแผน (รวมทั้ง

เครื่องมือ) 

-การจัดทำแผนรายกรณี

สำหรับผู้ป่วยกลุ่ม

เปราะบาง  

เช้า  

-ทักษะการเยียวยา

ตนเอง 

-ทักษะการบรหิาร

โครงการ 

 

บ่าย 

-แนวคดิระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ  

-แนวคิดและหลักการเวช

ศาสตร์ครอบครัว 

-แนวคิดการดูแลทาง

สังคมสำหรับผูป้่วยกลุ่ม

เปราะบาง  

บ่าย 

-กระบวนการจัดการราย

กรณี  

- การดำเนินงานตามแผน 

การสื่อสารช่วงเปลี่ยนผ่าน

และติดตาม การ

ประเมินผล  

 

บ่าย 

-การฝึกปฏิบัติ

กระบวนการย่อย (ระดม

ความคิดเห็น

ประสบการณ์และการ

เรียนรู้ร่วมกัน)  

 

บ่าย 

-ทักษะการใชค้วามรู้

ด้านกฎหมายเพื่อ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย 

-ทักษะการทำงานกับ

สื่อมวลชน 

   วิธีการเรียนรู้   - บรรยาย /กรณีศึกษา/ระดมสมอง /ฝึกปฏิบัติการโดยจำลองสถานการณ์ การใช้

เครื่องมือในสถานการณ ์  วิเคราะห์ปัญหาระบบรอบด้านทดลองเหมือนปฏิบัติจริง 
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หนังสืออ้างอิง 

 

1. คณะพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และสมาคมนกัสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ไทย. (กรกฎาคม 2565)  มาตรฐานงานการปฏิบัติงานสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ใน

หน่วยปฐมภูมิ Practice Standard  for medical social  worker Primary Care  Unit.   

2. คณะทำงานพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (2538) คู่มือการปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวง

สาธารณสุข. 

3. คณะทำงานพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (2542)หนังสือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กองโรงพยาบาลภูมิภาค  กระทรวงสาธารณสุข. 

4. สถาบันรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (2545)หนังสือมาตรฐานโรงพยาบาล  แนวทางการพัฒนา

คุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ฉบับปีกาญจนาภิเษก     กระทรวงสาธารณสุข  

5. คณะทำงานพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป.(2546)คู่มือการดำเนินงาน

สวัสดิการสังคมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  กอง

โรงพยาบาลภูมิภาค  กระทรวงสาธารณสุข. 

6 คณะทำงานพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป.(2549)คูม่ือแนวทางการจัดการ

ทางสังคมในเหตุการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง  กองบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

7.คณะทำงานพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป. (2551)คู่มือและแนวทางการ

ดำเนินงานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กองบริหารการสาธารณสุข  กระทรวง

สาธารณสุข 

8. คณะทำงานพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป. (2555)แนวทางแผนพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan) ในส่วนภูมิภาค ของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   สำนักบริหาร

การสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

9.  กรมสุขภาพจิต สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ( 2550) หนังสือมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จิตเวช 

กระทรวงสาธารณสุข ,นนทบุร,ี   
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10. เครือข่ายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ(2560)คู่มือ

แนวทาง  .การทำงานการจัดการรายกรณีของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อ

สนับสนุนทีมหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ,นนทบุร,ี  . 

11. กรมควบคมุโรค สำนักวัณโรค (2559) แนวทางการช่วยเหลือทางด้านสังคมเศรษฐกิจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค 

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข ,นนทบุรี,   

12.  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (2563) คู่มือการปฎิบัติงานการดูแลทางสังคม

ระยะฟ้ืนฟูกับผู้ป่วยและผู้ไดร้ับผลกระทบโรคโควิด – 19    สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.)  กรุงเทพมหานคร, 

13. กรมอนามัย. (2558). คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข. 

กรุงเทพฯ. 

14.  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (2565)    โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อ

สนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ. 
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ภาคผนวก 
 

- แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรวิชาชพีสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 

- แบบรายงานการประยุกต์สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เข้าสู่งานดา้นปฐมภูมิ 

และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกรายงานการบำบดัทางสังคมแบบกลุ่ม 

- แบบรายงานผลการบำบัดทางสังคม  คลินิกสังคมสงเคราะห ์

- เครื่องมือการทำงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับกลุ่มเป้าหมาย 

- มาตรฐานบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์(Standard  Time)  
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แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรวิชาชพีสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
 

วัน / เดือน / ปี......................................................................................จำนวน................ชั่วโมง/วัน 

เรื่อง.................................................................................................................................................................. 

กลุ่มเป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วิธีการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การประเมินผล………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบรายงานการประยุกต์สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เข้าสู่งานดา้นปฐมภูมิ 

และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสังคม 

1. การเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์สู่ชุมชน (อย่างน้อย 1 โครงการ) วิธีการ :- 

 (     ) จัดบอร์ด    (     ) จัดนิทรรศการ 

 (     ) เขียนบทความ จำนวน...............ฉบับ ลงพิมพ์ที่....................................................................... 

 (     ) จัดทำสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน.............ฉบับ   กลุ่มเป้าหมาย............................................. 

 (     ) จัดอบรม/สัมมนา   กลุ่มเป้าหมาย.......................................................................................... 

 (     ) อื่นๆ ระบุ................................................................................................................................. 

เรื่อง.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 การประเมินผล................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. คัดกรองปัญหาในชุมชน 

 เรื่อง.................................................................................................................................................... 

 ใช้แบบทดสอบ................................................................................................................................... 

 ผล...................................................................................................................................................... 

 วิธีการ(Intervention) ที่ให้………………………………………………………………………………………………… 

 การประเมินผล................................................................................................................................... 

3. การฟื้นฟู 

 ชื่อองค์กร........................................................................................................................................... 
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           วิธีการ 

           (     )    จัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต  สังคม และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิงใน ในชุมชน 

           (      ) การเตรียมความพร้อมด้านสังคม ผู้ป่วย ครอบครัวเครือข่ายและชุมชน 

           (     ) Group Therapy  (     ) Family Therapy   (    ) Social Work Community 

 (     ) อื่นๆ ....................................................................................................................................... 

 การประเมินผล................................................................................................................................... 

4. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และพฤติกรรมสุขภาพแก่ชุมชน 

 เรื่อง.................................................................................................................................................... 

 กลุ่มเป้าหมาย..................................................................................................................................... 

 วิธีการ................................................................................................................................................. 

 การประเมินผล................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อการศึกษาหรือทำงาน 

 เรื่อง.................................................................................................................................................... 

 กลุ่มเป้าหมาย..................................................................................................................................... 

 วิธีการ................................................................................................................................................. 

 การประเมินผล................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาหรือการทำงาน 

 เรื่อง.................................................................................................................................................... 

 กลุ่มเป้าหมาย..................................................................................................................................... 
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 วิธีการ................................................................................................................................................. 

 การประเมินผล................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. การพัฒนาและผลิตรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อการรณรงค์และส่งเสริมสุขภาพ 

 เรื่อง.................................................................................................................................................... 

 รูปแบบสื่อ.......................................................................................................................................... 

กลุ่มเป้าหมาย..................................................................................................................................... 

 วิธีการ................................................................................................................................................. 

 การประเมินผล................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                (                                     ) 

                                                                               นกัสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   

                                               หนว่ยงาน                              วัน/เดือน/ปี 
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แบบบันทึกรายงานการบำบดัทางสังคมแบบกลุ่ม 

ชื่อกิจกรรมกลุ่ม…………………………………………………………วนัที่.............................................เวลา.................. 

ลำดับ

ที ่
สมาชิกกลุ่ม 

ปัญหาทางสังคมที่พบ

ก่อนเข้ากลุ่ม 

แนวทางการ

ช่วยเหลือ 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                              

                                                                                (                                     ) 

                                                                               นกัสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   

                                                                       หน่วยงาน 

                                                                       วัน/เดือน/ป ี
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แบบรายงานผลการบำบัดทางสังคม  คลินิกสังคมสงเคราะห ์

 

ชื่อ........................................................นามสกุล...........................................อายุ.............ปี  เพศ................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................เลขที่ทั่วไป..............................เลขที่รับไว้.................................... 

ปัญหานำ.......................................................................................................................................................... 

ผู้ส่ง.................................................................................................................................................................. 

เครื่องมือที่ใช้.................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ................................................................................................................................. 

ลักษณะทั่วไป  /ข้อเท็จจริง  S ( Subject) 

......................................................................................................................................................................... 

ผลการตรวจประเมิน O  (Object) 

.........................................................................................................................................................................  

สรุปผลการประเมินวินิจฉัย   A (Assessment) 

.........................................................................................................................................................................  

การวางแผนการบริการ  การบริการ และการติดตามผล   P  ( Plan) 

.........................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

......................................................................................................................................................................... 

                                                                                (                                     ) 

                                                                               นกัสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   

                                                                       หน่วยงาน 

                                                                       วัน/เดือน/ป ี

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นผู้ทีอ่ยู่ระหว่างฝึกงาน จะต้องมีลายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษากำกับ 
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เครื่องมือการทำงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับกลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ 

เครื่องมือการ

ทำงานกับผู้ปว่ย

ระดับเบื้องตน้ 

เครื่องมือการ

ทำงานกับผู้ปว่ย

ระดับเชิงลึก/

ผู้ป่วยที่มีปัญหา

ซับซ้อน/รุนแรง 

อ้างอิง ค่า IOC 

ค่าความ

เที่ยง/

เชื่อมั่น 

เครื่องมือเฉพาะของนักสังคมสงเคราะห์ 

   1) เครื่องมือประเมิน 

วินิจฉัยและจัดการทาง

สังคม  

(Social Diagnosis 

and Management 

Assessment) 

S.D.M.A.   

ใช้กับผู้ป่วยทุก

ราย 

 สภาวิชาชีพ

สังคม

สงเคราะห์ 

และสมาคม

นักสังคม

สงเคราะห์ทาง

การแพทย์ไทย 

0.81  

- 

0.96 

0.876 

    2) เครื่องมอืประเมิน

ความพร้อมของ

ครอบครัว  (Family 

Readiness 

Assessment :F.R.A.) 

 ใช้กับผู้ป่วยทุกราย

ที่มีปัญหาซับซ้อน/

รุนแรง 

ผู้พัฒนา

เครื่องมือ  

ดร.สดใส คุ้ม

ทรัพย์อนันต์ 

และคณะ, 

สถาบันราชานุ

กูล กรม

สุขภาพจิต 

0.8 

– 

1.00 

0.908 

    3) เครื่องมือแบบ

ประเมินทักษะพื้นฐาน

ในการทำงานและ

ทักษะการปรับตัวทาง

สังคม (Social skill 

Assessment : S.S.A.) 

 1. คนพิการ (7) 

2. ผู้ป่วยจิตเวช(4) 

ผู้พัฒนา

เครื่องมือ ดร.

สดใส คุ้ม

ทรัพย์อนันต์ 

และคณะ

,สถาบันรา

ผ่านการ

ตรวจ แก้ไข

จากที่

ปรึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้าน

สุขภาพจิต 

0.81 
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เครื่องมือ 

เครื่องมือการ

ทำงานกับผู้ปว่ย

ระดับเบื้องตน้ 

เครื่องมือการ

ทำงานกับผู้ปว่ย

ระดับเชิงลึก/

ผู้ป่วยที่มีปัญหา

ซับซ้อน/รุนแรง 

อ้างอิง ค่า IOC 

ค่าความ

เที่ยง/

เชื่อมั่น 

ชานุกูล กรม

สุขภาพจิต 

และจิตเวช

จำนวน 5 

ท่าน 

    4) เครื่องมอืประ-

เมินการดูแลสขุภาพจิต

ตนเอง (Mental Self 

Care Assessment: 

M.S.C.A.)  

 1. คนพิการ (7) 

2. ผู้ป่วยจิตเวช(4) 

ผู้พัฒนา

เครื่องมือ ดร.

สดใส คุ้ม

ทรัพย์อนันต์ 

และคณะ

,สถาบัน รา

ชานุกูล กรม

สุขภาพจิต 

ไม่ม ี .896 

    5) เครื่องมอืประเมิน

ปัญหาทางสังคม ผู้ป่วย

โรคอุบัติใหม่/โรคติดต่อ

ร้ายแรง 

 ผู้ป่วย Post 

โควิด (1) 

 

ผู้พัฒนา 

นางเยาวเรศ 

คำมะนาด 

และสมาคม

นักสังคม

สงเคราะห์

ทางการ

การแพทย์ไทย 

CVI  เท่ากับ 

0.57 

IOC 

ระหว่าง   

0.73-0.97 

0.83 

 

    6) ประเมินตนเอง

ของผู้ป่วยที่ได้รับ

ผลกระทบจากการ

เจ็บป่วย 

ใช้กับผู้ป่วยทุก

ราย 

 ผู้พัฒนานาง

เยาวเรศ  คำ

มะนาดและ

สมาคมนัก

สังคม

CVI  เท่ากับ 

0.57 

IOC 

ระหว่าง   

0.73-0.97 

0.87 
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เครื่องมือ 

เครื่องมือการ

ทำงานกับผู้ปว่ย

ระดับเบื้องตน้ 

เครื่องมือการ

ทำงานกับผู้ปว่ย

ระดับเชิงลึก/

ผู้ป่วยที่มีปัญหา

ซับซ้อน/รุนแรง 

อ้างอิง ค่า IOC 

ค่าความ

เที่ยง/

เชื่อมั่น 

สงเคราะห์ทาง

การแพทย์ไทย 

    7) แบบฟอร์มการส่ง

ต่อข้อมูลทางสังคม 

 ใช้กับผู้ป่วยทุกราย

ที่มีปัญหาซับซ้อน/

รุนแรง ที่ต้องการ

ส่งต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

สมาคมนัก

สังคม

สงเคราะห์ทาง

การแพทย์ไทย 

1.00 0.6 

 

อ้างอิง  โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุน

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ,2565 
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มาตรฐานบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์(Standard  Time)  

 

ลำดับ 
ประเภท

รายการ 
กิจกรรม 

เวลาที่ใช้

(นาที) 
หน่วยนับ ราคา 

การประเมินและตรวจวนิิจฉัย  (social diagnosis & assessment) กลุ่มเป้าหมายทั่วไป  

1   การตรวจประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม 30 ราย 300 

2   การประเมินปัญหาทางสังคมและความพร้อม

ของ ผู้ป่วย ครอบครัว ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออก

จากโรงพยาบาล 

45 ราย 350 

3   การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งประเมินอายุเด็ก

ทางคดี 

90 กิจกรรม 600 

4   การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งตรวจ พิสูจน์อัต

ลักษณ์บุคคล (DNA) และความสัมพันธ์ทาง

สายเลือด 

90 กิจกรรม 600 

การให้คำปรึกษาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   

5   การให้การปรกึษารายบุคคล (โดยสหวิชาชีพ)   45 ราย 250 

6   การให้การปรกึษารายกลุ่ม(โดยสหวิชาชีพ)   45 ราย 150 

7   การให้การปรกึษาทางสังคมสงเคราะห์ทาง

โทรศัพท์/ Online Application  

60 ครั้ง 400 

8   การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ โดย 

ระบบแพทย์ทางไกล  (Telemedicine) 

60 ครั้ง 400 

9   การให้คำปรึกษาทางเลือก  

(Option Counseling) 

45 ครั้ง 350 

10   การให้คำปรึกษาครอบครัว  45 ครั้ง 350 

การบำบัด(Therapy)  

11   การบำบัดทางสังคม 45 ครั้ง 300 

12   การทำกลุ่มจิตบำบัดทั่วไป (โดยสหวิชาชีพ) 60 ครั้ง 300 

13   กลุ่มบำบัดเฉพาะโรคเพื่อการฟื้นฟูสู่สุขภาวะ

(โดยสหวิชาชีพ) 

90 กิจกรรม 800 

14   การทำครอบครัวบำบัด(โดยสหวิชาชีพ) 45 ครั้ง 150 
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ลำดับ 
ประเภท

รายการ 
กิจกรรม 

เวลาที่ใช้

(นาที) 
หน่วยนับ ราคา 

15   การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) 45 ครั้ง 350 

การฟื้นฟูด้านการแพทย์และสังคม   

16   ฝึกทักษะทางสงัคม  90 กิจกรรม 350 

17   เตรียมทักษะทางสังคมก่อนส่งไปสถาน

สงเคราะห์ 

45 กิจกรรม 350 

18   การจัดทำแผนการดูแลทางสงัคม ผู้ป่วยเรื้อรัง

และผู้ป่วยระยะท้าย  

45 กิจกรรม 600 

19   การจัดการทรัพยากร  ทางสังคมและพิทักษ์

สิทธิ์ผู้ป่วยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Social 

Resources Management and  Advocacy) 

45 กิจกรรม 350 

การดูแลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอาย ุ  

20   การเยี่ยมและจัดทำแผนการดูแลส่งเสริม

สุขภาพ กาย จติ  สังคม และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงในโรงพยาบาล 

45 ครั้ง 350 

21   จัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสขุภาพ กาย จิต  

สังคม และฟ้ืนฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในใน

ชุมชน 

180 กิจกรรม 600 

การติดตามผลด้านการแพทย์และสงัคม  

22   การเยี่ยมบ้าน 180 ราย 1,200 

23   ติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต และติดตาม

ประเมินปัญหาทางสังคม ป้องกันการเจ็บป่วย

ซ้ำ และการฟ้ืนสภาพ ผู้ป่วยหลังจำหน่าย  

45 กิจกรรม 350 

การประเมินและตรวจวนิิจฉัย   (social diagnosis & assessment)   กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

1  การตรวจประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

60 ครั้ง 400 
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ลำดับ 
ประเภท

รายการ 
กิจกรรม 

เวลาที่ใช้

(นาที) 
หน่วยนับ ราคา 

2 
 

ประเมินความพิการ/ความบกพร่องระดับ

ความสามารถทางสังคม และ/หรือ ICF 

30 ครั้ง 250 

3  

 
การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่มีความรุนแรง 

(SMIV) 

90 ครั้ง 640 

การให้คำปรึกษาและสุขภาพจิตศึกษา  

4 
 

การให้คำปรึกษาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 60 ครั้ง 400 

5 
 

การให้การปรกึษาทางสังคมสงเคราะห์ทาง

โทรศัพท์/ Online Application (ผู้ป่วยที่มี

ปัญหาทางสังคมซับซ้อน) 

60 ครั้ง 400 

การบำบัด (Therapy) 
 

 

6 
 

การบำบัดทางสังคมรายบุคคล 45 ครั้ง 350 

7 
 

การบำบัดทางสังคม รายกลุม่ 45 ราย 350 

8 
 

การสนับสนุนทางสังคม(social Support) 45 ครั้ง 350 

9 
 

การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 

(Cognitive Behavior Therapy : CBT) 

45 ครั้ง 350 

10 
 

Satir’s transformational therapy 45 ครั้ง 350 

11 
 

สติบำบัด (Mindfulness Based Therapy 

and Counseling  : MBTC) 

45 ครั้ง 350 

12 
 

ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) 180 กิจกรรม 600 

การฟื้นฟูด้านจิตเวช  

13 
 

การฝึกทักษะทางสังคม รายบุคคล   45 ครั้ง 350 

14 
 

การฝึกทักษะทางสังคม รายกลุ่ม   45 ราย 350 

15 
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมรายบุคคล 45 ครั้ง 350 

16 
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมรายกลุ่ม 45 ราย 350 

17 
 

การจัดบริการสังคมสงเคราะห์ชุมชน 45 กิจกรรม 350 

18 
 

การจัดบริการสังคมสำหรับผูป้่วยและครอบครัว 45 กิจกรรม 350 
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ลำดับ 
ประเภท

รายการ 
กิจกรรม 

เวลาที่ใช้

(นาที) 
หน่วยนับ ราคา 

19 
 

เตรียมทักษะสงัคมก่อนส่งไปสถานสงเคราะห์/

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(รายบุคคล) 

45 กิจกรรม 350 

20 
 

เตรียมทักษะสงัคมก่อนส่งไปสถานสงเคราะห์/

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(รายกลุ่ม) 

30 กิจกรรม 350 

21 
 

การเตรียมความพร้อมด้านสังคม ผู้ป่วย 

ครอบครัวเครือข่ายและชุมชน 

45 กิจกรรม 350 
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