กำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจยั (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
R2R Clinic เรื่อง "มำตั้งโจทย์ จำกเรื่องเล่ ำสร้ ำงเสริมสุ ขภำพ"
ห้ อง Sapphire 204 เวลำ 09.00-10.30 น.

คุณนงค์ นุช สุวรรณเพชร
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์

เรื่อง “มำตั้งโจทย์ จำกเรื่องเล่ ำสร้ ำงเสริมสุ ขภำพ”
วิทยำกร 1.คุณบุญธรรม จ้ อยสุ ดใจ โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบลวัดขวำง
2. คุณธิดำ เหมือนพะวงค์ โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบลควนโดน
3.คุณนิตยำ หำญรักษ์ โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบลหนองบัวน้ อย
4.คุณกมลรัตน์ จูมสี มำ โรงพยำบำลโนนคูณ
5. คุณผำสุ ข แก้ วเจริญตำ โรงพยำบำลลับแล
6. คุณจรรยำวัฒน์ ทับจันทร์ ชมรมพยำบำลชุ มชนแห่ งประเทศไทย (ผู้นำสนทนำ)
ประเด็น งำนสร้ ำงเสริมสุ ขภำพ จะทำอย่ ำงไรในโรงพยำบำลชุ มชน เกิดขึน้ อย่ ำงไร?
คุณกมลรัตน์ จูมสี มำ โรงพยำบำลโนนคูณ : การทางานในโรงพยาบาลชุมชน ถ้าตั้งโจทย์วา่ การทางาน
เยาวชนและเด็ก จะตั้งโจทย์ งานวิจยั R2R ได้อย่างไร บริ บทของโรงพยาบาล พยาบาลเวชปฎิบตั ิ จะดูแล
ทุกอย่างในหน่วยงาน ตั้งแต่ รับบริ การ ANC, ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการข่มขืน, ยาเสพติด, การเยีย่ มบ้าน
ยกตัวอย่างการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยเบาหวาน มีเรื่ องเล่าว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานไม่ได้กล่าวถึงเบาหวานแต่กงั วลเรื่ อง
ลูกหลาน ไม่ไปโรงเรี ยน เลยเครี ยด น้ าตาลจึงขึ้น มีเหตุการณ์ที่สะท้อนใจมากที่สุด ที่เป็ นแรงผลักดันให้เกิด
การทางาน คือ คุณยายพาหลานมาตรวจร่ างกาย จากการที่ไปแจ้งความดาเนินคดีคดีเรื่ องถูกทาอนาจารโดย
คนในหมู่บา้ นจานวน 3 คน ซึ่ งพ่อแม่เด็กไปทางานต่างจังหวัด จะอาศัยอยูก่ บั ยาย เมื่อเกิดเหตุการณ์แม่จึง
กลับบ้าน เจอกับยายตาหนิ กนั ว่า ยายเลี้ยงหลานไม่ดี ทาให้หลานต้องกลายเป็ นแบบนี้ ยายก็ตาหนิแม่วา่
ไม่มาเลี้ยงเองถ้ายายเลี้ยงไม่ดี แต่จากการซักประวัติเด็กแล้วพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวเด็กเป็ นคนวางแผน

ให้เพื่อนถ่ายคลิปไว้ สิ่ งที่ตอ้ งการ คือ ต้องการได้เงินจานวนหนึ่ง เพื่อที่จะให้พอ่ กับแม่ กลับบ้านมาอยู่
ด้วยกัน ไม่ตอ้ งการให้พอ่ กับแม่ ออกไปทางานต่างจังหวัด พ่อ แม่จะกลับบ้านเฉพาะช่วงเทศกาล กลับบ้าน
มาก็บอกลูกว่าจะไปทางานหาเงินมาเลี้ยงลูก นั้นคือสิ่ งที่เด็กคิด ไม่คานึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นตามมา แต่ก่อนการ
ทางานด้านเด็กและเยาวชน เราทาตามนโยบายเท่านั้น เช่น เรื่ องการรณรงค์ยาเสพติด การป้ องกันเรื่ อง
เพศสัมพันธ์

จึงกลับมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าเราทาแค่น้ ี ปั หหาเล่านี้ตอ้ งเกิดขึ้นอีกแน่นอน

เพราะว่าเราไม่แก้ปัหหา เด็กในหมู่บา้ นก็เป็ นบุตรหลานของเรา

เราต้องคิดว่ามันเป็ นปั หหา เราก็จะมี

แรงผลักดันให้เราทางาน จากนั้นจึงมาทบทวนปั หหา แล้วนามาพูดคุยปรึ กษาในทีมงาน ระหว่างนั้นทบทวน
ว่าที่ไหนทางานด้านเยาวชนบ้าง แต่ละแห่งใช้อะไรเป็ นเครื่ องมือ จึงไปค้นพบ เรื่ องต้นทุนชีวติ จึงนาเรื่ องนี้
มาเป็ นเครื่ องมือในการทางาน เช่น เรื่ องตัวเด็กเอง เพื่อน ครอบครัว สิ่ งเหล่านี้ จะสามารถชะลอ/ป้ องกันการ
เกิดพฤติกรรมเสี่ ยง จึงเกิดโครงการนี้ เกิดขึ้น โดยให้เด็กเป็ นจิตอาสา โดยแบ่งเด็กเป็ นสองกลุ่ม ช่วงแรกจะ
เป็ นเด็กดี มาร่ วมโครงการ โดยให้เด็กเป็ นคนเก็บรวบรวมข้อมูล ในมุมมองของเด็ก ผูป้ กครองจะเก็บข้อมูล
ในมุมมองเกี่ยวกับเรื่ องครอบครัว เมื่อทุกคนเห็นปั หหาร่ วมกัน จึงมีแนวคิดร่ วมกันคือต้องการแก้ปัหหา
เหล่านี้ จัดตั้งกลุ่ม “โนนคูณจูเนียร์ ” โดยกลุ่มเด็กดีจะช่วยทากิจกรรม รักษ์การอ่าน ลักษณะกิจกรรมคือ
เด็กจะมารวมที่ศาลากลางบ้านเพื่อทาการบ้านหลังเลิกเรี ยน พี่มฐั ยมศึกษา จะช่วยน้องประถม พี่มหาวิทยาลัย
จะช่วยน้องมัธยมศึกษา ซึ่ งกิจกรรมนี้ จะช่วยให้เด็กมีกิจกรรมร่ วมกัน

ไม่ไปเล่นเกมส์ ส่ วนกลุ่มหัวโจก

จะมาช่วยจัดสถานที่ จากการสะท้อนคิดจากลุ่มหัวโจกคือ เด็กรู ้สึกส่ าตนเองมีคุณค่า ได้มีกิจกรรมทา รู ้สึกว่า
ตนเองทีมียนื ในหมู่บา้ นมากขึ้น ส่ วนกิจกรรมเรื่ องการสื่ อสารเรื่ องเพศ ได้เชิ หวิยากรผูเ้ ชี่ยวชาหเข้ามาให้
ความรู ้ จัดอบรมให้กบั เด็กและเยาวชนในหมู่บา้ น และทักษะการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เด็กและ
เยาวชนมีความสามัคคีกนั ร่ วมกันทางาน เหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างตนจึงไม่เกิดขึ้น ส่ วนเด็กหัวโจกได้กลับ
เข้าไปสู่ กระบวนการเรี ยนอีกครั้ง โดยเรี ยนที่ กศน. ชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกอย่าง พระ ก็เข้ามามี
บทบาท เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจคนในชุมชน
2. คุณบุญธรรม จ้ อยสุ ดใจ โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบลวัดขวำง บรรยำย เกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยำวชน
ดังนี้ ในบริ บทของ รพ.สต. แต่เดิมมีความคิดว่า การทางานใน รพ.สต. งานเยอะมาก ทายังไงงานวิจยั ก็ไม่
เกิดแน่ ใครมาชวนก็ไม่ไปทา แล้วพบปั หหาของเยาวชนเหมือนกัน เช่น ติดยาเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเหล่า ไม่หมดไปซักทีและเริ่ มมีความรุ นแรงมากขึ้น จึงมาทบทวนร่ วมกับทีม
เพื่อที่จะแก้ปัหหาเหล่านี้ อย่างไร ช่วงแรกจะมีมีกลุ่มเยาวชนดี มาร่ วมกับทีมสุ ขภาพ และช่วยกันออกแบบ
คิดค้นหาวิธีการจัดการปั หหา เด็กกลุ่มนี้ จะสารวจปั หหา วิเคราะห์ปัหหา โดยที่เจ้าหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยง ดังนั้น

เด็กกลุ่มนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปั หหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งปั หหาที่พบมากที่สุด คือ ปั หหาครอบครัว เมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเสร็ จ คืนข้อมูลให้กบั ชุมชน โดยเชิ หผูน้ าชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในการแจ้งปั หหา จะให้เด็ก
เป็ นคนพูดคุยเรื่ องปั หหาที่สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวได้สะท้อนคิดว่า ผูป้ กครอง
โทษเด็กติดเกมส์ เด็กก็บอกว่าผูป้ กครองไม่มีเวลาให้ ผูใ้ หห่ไม่เข้าใจ เด็กเครี ยด ก็เลยหาทางออกโดยการ
เล่นเกมส์ เพราะเด็กมีหน้าที่เรี ยนอย่างเดียว ไม่ช่วยพ่อ แม่ทางาน
ส่ วนใหห่จดั ในวันและเวลาราชการ เด็กจึงมีส่วนร่ วมน้อย

ด้านชุมชนพบว่า ในการจัดกิจกรรม

เมื่อค้นพบปั หหาเหล่านี้แล้ว จึงมาร่ วมกัน

วางแผนเพื่อทางหาวิธีการแก้ปัหหา โดยจัดโครงการ “ครอบครัวอบอุ่น” ในช่วงระยะแรก มีผปู ้ กครอง
มาร่ วมประมาณ 50 % และจัดกิจกรรมต่อเนื่อง จนมีผปู ้ กครองมาร่ วมทั้งหมด 100 % ของกลุ่มเป้ าหมายที่
กาหนด ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรม พบว่า เด็กเยาวชนกลุ่มดี ลงสารวจเยีย่ มบ้าน ในช่วงที่คน้ หาปั หหา
ไปพบผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ไม่มีหาติดูแล และมีแผลกดทับตามร่ างกาย ไม่มีที่นอนลม เด็กจึงคิดค้นหาวิธีการ
เพื่อที่จะช่วยคุณยาย โดยจัดกิจกรรมสอยดาว เพื่อหารายได้มาซื้ อที่นอนลม กิจกรรมนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ในเวลาต่อมาคุณยายก็เสี ยชีวติ ที่นอนลมดังกล่าว จึงเก็บไว้ในหมู่บา้ น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่ งจะเห็นได้
ว่า ถ้าชุมชนเห็นความสาคัหของปั หหา จะเกิดความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
คำถำมจำกผู้เข้ ำร่ วมประชุ ม
พยำบำลวิชำชีพจำกโรงพยำบำลกลำง หน่ วยงำนห้ องคลอด จากที่รับฟังกระบวนการแก้ปัหหา
ในชุมชน ประสบความสาเร็ จอย่างดี แต่ในบริ บทของกรุ งเทพ จะมีเด็กมาคลอด เป็ นเด็กต่างจังหวัด ซึ่ งใน
โรงพยาบาล มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้ความรู ้ แต่กลุ่มเป้ าหมาย คือเด็กในโรงเรี ยน ซึ่ งตนเองคิดว่า จัดการไม่ถูก
กลุ่มเป้ าหมายที่เจอปั หหา ถ้าเราจะจัดการแก้ปัหหาเหล่านี้ เราควรทาอย่างไร ?
ตอบ: มี 2 โจทย์ คือ การทางานในคลินิก ปั หหาเด็กต่างจังหวัด มาคลอดเยอะ และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และทาเป็ นวิจยั เชิงสารวจได้ ว่า เด็กที่มาคลอดใน ร.พ.กลางเป็ นจังหวัดไหน
และอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ใน เพื่อต่อในการลงมือแก้ปัหหาในขั้นต่อไปได้ และงานเชิงรุ ก คือกลุ่มที่มาคลอด
เมื่อมาคลอดแล้ว ทาจะทาอย่างไร โดยให้ความรู ้เรื่ องการดูแลบุตร และการวางแผนครอบครัว อาจวัดผล
ร่ วมกับหน่วยวางแผนครอบครัว ว่ากิจกรรมที่เราทา ถ้า สาเร็ จ เด็กจะมาที่แผนกวางแผนครอบครัว อาจไม่
ถึงวิจยั แต่เป็ น CQI ได้ เห็นด้วยในการพัฒนางานต่อเนื่ อง
คำถำมที่ 2 ตัวแทนอำสำสมัครสุ ขภำพ ตั้งโจทย์ว่ำ “ทำไมต้ องเป็ นเรำ”
ในการคิดค้นหา ปั หหา และหาแนวทางในการแก้ปัหหา คิดทบทวนว่า ใครทาให้เกิดปั หหา เช่น เด็กมอง
ว่าการต้องครรภ์ มีผา่ นมาแล้วก็มีไป ไม่คิดว่ามันเป็ นปั หหา ปั หหาก็จะไม่ถูกแก้ แต่ถา้ เด็กมองว่ามันเป็ น

ปั หหา เขาจะหาทางแก้ปัหหา ผลลัพธ์จะเกิดขึ้น ฉะนั้นเราไม่ควรตั้งรับอย่างเดียว จะต้องร่ วมกันกับ
สถานศึกษาบรรจุหลักสู ตรเรื่ องเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ ด้วย ยกตัวอย่างปั หหาที่พบ เด็กตั้งครรภ์ในวัย
เรี ยน พ่อแม่ผปู ้ กครองรู ้เป็ นคนแรก แต่ ไม่กล้าเปิ ดเผย ไปคลอดต่างจังหวัด เวลาคลอดเสร็ จ ก็หลบอยูใ่ น
บ้าน ตากผ้าอ้อมในห้องน้ า อสม.ไปเจอโดยบังเอิห เพราะไปสารวจลูกน้ ายุงลาย

ซึ่ งเหตุการณ์เหล่านี้

ไม่ควรเกิด ผ้าอ้อมไม่แห้ง อับชื้น ส่ งผลเสี ยต่อเด็กอ่อนด้วย ดังนั้นเราจะต้องหาแนวทางในการแก้ปัหหา
ร่ วมกัน
คุณนิตยำ หำญรักษ์

โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบลหนองบัวน้ อย กล่าว ปั หหาในชุมชนที่คน้ พบคือ

ปั หหาเรื่ องเศรษฐกิจ ชาวบ้านจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ จึงไปทางานต่างจังหวัด เด็กอาศัยอยูก่ บั
ตา ยาย ปู่ ย่า บ้าง หมุนเวียนกันไป เจอปั หหาคล้ายๆกับผูบ้ รรยาย 2 ท่าน คือ เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ท้องก่อนแต่ง ถ้าท้องแล้วก็จะมีพิธีขอขมา เพื่อให้สังคมยอมรับ บางคนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต้ งั ท้อง พ่อ แม่จึง
จะกลับมาบ้าน มาแก้ปัหหาให้กบั ลูก บางคนก็ไปคลอดต่างจังหวัด อายชาวบ้าน มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซ้ าๆ เช่น แม่ของเด็ก ม. 2 มาปรึ กษาว่าลูกตั้งท้อง จะทาอย่างไร จะให้เอาเด็กออก หรื อจะทาอย่างไร รายนี้ก็
ได้ช่วยคิดหาแนวทางในการแก้ปัหหาไป ซ้ าร้ายที่สุด พบเด็กไปทาแท้งมาแล้วมีอาการติดเชื้อรุ นแรง พ่อแม่
ไม่ทราบ เพราะเด็กไม่กล้าบอก เคสนี้คุยอยูน่ าน ว่า จะจัดการอย่างไรดี ต้องบอกพ่อ แม่ เพราะต้องรักษา
ถ้าไม่รักษาอาจเสี ยชีวติ ได้ กว่าเด็กจะยอม ต้องไปตามแม่ ซึ่ งแม่เองก็ทานา กาลังเกี่ยวข้าว เหงื่อท่วมตัว
ต้องมารับรู ้ปัหหา ของลูก แม่เกิดความทุกข์มาก เรื่ องนี้ ได้ถูกเขียนบันทึกไว้ในหนังสื อ เพราะเป็ นเรื่ องที่
สะท้อนใจมาก จึงนามาทบทวนปั หหา ว่า สิ่ งที่ทาในปั จจุบนั ไม่เพียงพอ ในการแก้ปัหหา เพราะ แจกถุงยาง
อนามัย ยาคุม ทาอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั จึงมาคิดค้นในการแก้ปัหหาร่ วมกันในชุมชน

จึงเกิดโครงการ

“เด็กอาสา อนามัย”เด็กจะช่วยได้งาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัหหา ร่ วมกันหาแนวทาง เหมือน
งานวิจยั แต่เด็กไม่รู้ตวั ว่าทางานวิจยั ในส่ วนของชุมชน ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี เมื่อก่อน จะจัดประชุม
ต้องจัดสถานที่เอง แต่ปัจจุบนั นี้ไม่ตอ้ ง ชุมชนมาจัดให้
คุณธิดำ เหมือนพะวงค์ โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบลควนโดน

เรื่องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สถำนพยำบำลควำมสุ ข ใกล้ บ้ำน กลุ่มเป้ าหมายคือ ผูป้ ่ วยเบาหวาน จึงมาทบทวนสถานการณ์โรคเบาหวาน
ในชุมชน ปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ และเราจะทาอย่างไร ในกลุ่มเสี่ ยง จะไม่ทาให้
กลายเป็ นกลุ่มป่ วย ในการทางานใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั มาช่วย เพื่อจะทาให้งานมีความน่าเชื่อถือ แต่เราไม่บอก
เพื่อนร่ วมงานว่าเป็ นงานวิจยั เดี๋ยวเพื่อนไม่คบ โดยใช้กรอบแนวคิดหลักปฏิบตั ิศาสนา สร้างเป็ นเครื่ องมือ

และมีการติดตามเยีย่ มบ้าน ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยหหิง DM foot มาทาแผลที่ รพ.สต. ไม่ต่อเนื่อง จึงลงไป
เยีย่ มบ้านพบว่า ผูป้ ่ วยอยูก่ บั ลูก แต่ไม่ค่อยสนใจ วันไหน ที่พามาทาแผล จะคิดค่าน้ ามันรถด้วย ผูป้ ่ วยไม่มี
เงิน จึงไม่ทาแผล ผูป้ ่ วยต้องหาเงินมาเพื่อจ้างลูกให้พาไปทาแผล โดย ไปหาหน่อไม้ เท้าที่เป็ นแผลอยูแ่ ล้ว
ก็ยงิ่ แย่เพราะเท้าชา ไม่รู้สึก อยูแ่ ล้ว จนต้องได้รับการตัดนิ้วเท้า 3 นิ้ว

จึงนาปั หหาเหล่านี้มาทบทวน

หาแนวทางแก้ปัหหา และคืนข้อมูลให้กบั ชุมชน เก็บข้อมูล สองส่ วนทั้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
จึงออกมำเป็ นกำรแก้ ปัญหำแบบมีส่วนร่ วมในชุ มชน ข้ อคิดในกำรทำงำน คือ กัดไม่ ปล่ อย เดินหน้ าอย่าถอย
5. คุณผำสุ ข แก้ วเจริญตำ โรงพยำบำลลับแล
การทางานในชุมชน จะต้องหากระบวนการ ร่ วมมือกันทั้ง 3 ภาคส่ วน เครื่ องมือในการทางาน
คือ แกนนา ร่ วมกันวิเคราะห์ชุมชน แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ กลุ่มเด็ก จะพบปั หหา เรื่ องการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร และเรื่ องยาเสพติด กลุ่มวัยทางาน พบ ปั หหา เรื่ องสารเคมี และโรคเรื้ อรัง เบาหวาน ความ
ดันโลหิ ตสู ง และกลุ่มผูส้ ู งอายุ ปั หหาที่พบ คือ ถูกทอดทิ้ง ขาดรายได้ และสุ ขภาพจิต ชุมชนร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์วา่ ปั หหาไหนสาคัหที่สุด คือปั หหาเรื่ อง “ ขี้หมูเหม็น” ชุมชนร่ วมกันคิดหาแนวทาง
แก้ปัหหา เพื่อให้คนที่เลี้ยงหมู อยูใ่ นชุมชนได้ และปั หหาที่คนเหม็นขี้หมู จะทาอย่างไร จึงได้วเิ คราะห์
ต้นทุน การเลี้ยงหมู 1 ตัว ใช้ตน้ ทุนไปกี่บาท ได้กาไรกี่บาท พบว่า ได้กาไร 500 บาท และได้นาขี้หมูไปใช้
ประโยชน์ เช่น แก๊สหุ งต้ม ใช้บารุ งผัก ชุมชนนี้จึงได้รับประทานผักปลอดสารพิษ มีความสุ ขกันทั้งชุมชน
ห่างไกลสารเคมี และมี นวัตกรรมเรื่ องเมนูสุขภาพ คือ ต้มจืดมะละกอ ใช้ลดคอเลสเตอรอลได้
สรุ ป ผู้นำสนทนำ สิ่ งดีๆที่จะเกิดขึ้น จากเกิดความสงสัย ต่อมเอ๊ะ! เกิดขึ้น จึงนาเอาข้อมูลมาแก้ปัหหาที่มี
พยาบาลต้องจัดการปั หหา บางท่านทางานเกิน KPI บางคนเคยบอกว่า งานที่เราทาไม่ใช่งานเรา แต่เราทา
เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน

