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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 

เร่ือง  “มำตั้งโจทย์จำกเร่ืองเล่ำสร้ำงเสริมสุขภำพ” 

วทิยำกร 1.คุณบุญธรรม จ้อยสุดใจ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวดัขวำง 
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 4.คุณกมลรัตน์  จูมสีมำ   โรงพยำบำลโนนคูณ 

 5. คุณผำสุข  แก้วเจริญตำ  โรงพยำบำลลบัแล 

6. คุณจรรยำวฒัน์  ทบัจันทร์  ชมรมพยำบำลชุมชนแห่งประเทศไทย (ผู้น ำสนทนำ) 

 

ประเด็น งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ จะท ำอย่ำงไรในโรงพยำบำลชุมชน เกดิขึน้อย่ำงไร? 

คุณกมลรัตน์  จูมสีมำ โรงพยำบำลโนนคูณ :  การท างานในโรงพยาบาลชุมชน ถา้ตั้งโจทยว์า่ การท างาน

เยาวชนและเด็ก จะตั้งโจทย ์ งานวจิยั R2R ไดอ้ยา่งไร   บริบทของโรงพยาบาล พยาบาลเวชปฎิบติั จะดูแล

ทุกอยา่งในหน่วยงาน ตั้งแต่ รับบริการ ANC, ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการข่มขืน, ยาเสพติด, การเยีย่มบา้น 

ยกตวัอยา่งการเยีย่มบา้นผูป่้วยเบาหวาน มีเร่ืองเล่าวา่ ผูป่้วยเบาหวานไม่ไดก้ล่าวถึงเบาหวานแต่กงัวลเร่ือง

ลูกหลาน ไม่ไปโรงเรียน เลยเครียด น ้าตาลจึงข้ึน  มีเหตุการณ์ท่ีสะทอ้นใจมากท่ีสุด ท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิด

การท างาน คือ  คุณยายพาหลานมาตรวจร่างกาย จากการท่ีไปแจง้ความด าเนินคดีคดีเร่ืองถูกท าอนาจารโดย

คนในหมู่บา้นจ านวน 3 คน ซ่ึงพอ่แม่เด็กไปท างานต่างจงัหวดั จะอาศยัอยูก่บัยาย เม่ือเกิดเหตุการณ์แม่จึง

กลบับา้น เจอกบัยายต าหนิกนัวา่ ยายเล้ียงหลานไม่ดี ท าใหห้ลานตอ้งกลายเป็นแบบน้ี ยายก็ต าหนิแม่วา่     

ไม่มาเล้ียงเองถา้ยายเล้ียงไม่ดี  แต่จากการซกัประวติัเด็กแลว้พบวา่ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตวัเด็กเป็นคนวางแผน 



ใหเ้พื่อนถ่ายคลิปไว ้ ส่ิงท่ีตอ้งการ คือ ตอ้งการไดเ้งินจ านวนหน่ึง เพื่อท่ีจะใหพ้อ่กบัแม่ กลบับา้นมาอยู่

ดว้ยกนั ไม่ตอ้งการใหพ้อ่กบัแม่ ออกไปท างานต่างจงัหวดั พอ่ แม่จะกลบับา้นเฉพาะช่วงเทศกาล กลบับา้น

มาก็บอกลูกวา่จะไปท างานหาเงินมาเล้ียงลูก  นั้นคือส่ิงท่ีเด็กคิด ไม่ค  านึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  แต่ก่อนการ

ท างานดา้นเด็กและเยาวชน เราท าตามนโยบายเท่านั้น เช่น เร่ืองการรณรงคย์าเสพติด การป้องกนัเร่ือง

เพศสัมพนัธ์  จึงกลบัมาทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ถา้เราท าแค่น้ี ปัหหาเล่าน้ีตอ้งเกิดข้ึนอีกแน่นอน  

เพราะวา่เราไม่แกปั้หหา เด็กในหมู่บา้นก็เป็นบุตรหลานของเรา  เราตอ้งคิดวา่มนัเป็นปัหหา เราก็จะมี

แรงผลกัดนัให้เราท างาน จากนั้นจึงมาทบทวนปัหหา แลว้น ามาพดูคุยปรึกษาในทีมงาน ระหวา่งนั้นทบทวน

วา่ท่ีไหนท างานดา้นเยาวชนบา้ง แต่ละแห่งใชอ้ะไรเป็นเคร่ืองมือ จึงไปคน้พบ เร่ืองตน้ทุนชีวติ  จึงน าเร่ืองน้ี

มาเป็นเคร่ืองมือในการท างาน  เช่น เร่ืองตวัเด็กเอง เพื่อน ครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถชะลอ/ป้องกนัการ

เกิดพฤติกรรมเส่ียง จึงเกิดโครงการน้ีเกิดข้ึน โดยให้เด็กเป็นจิตอาสา โดยแบ่งเด็กเป็นสองกลุ่ม ช่วงแรกจะ

เป็นเด็กดี มาร่วมโครงการ โดยใหเ้ด็กเป็นคนเก็บรวบรวมขอ้มูล ในมุมมองของเด็ก ผูป้กครองจะเก็บขอ้มูล

ในมุมมองเก่ียวกบัเร่ืองครอบครัว เม่ือทุกคนเห็นปัหหาร่วมกนั จึงมีแนวคิดร่วมกนัคือตอ้งการแกปั้หหา

เหล่าน้ี จดัตั้งกลุ่ม “โนนคูณจูเนียร์” โดยกลุ่มเด็กดีจะช่วยท ากิจกรรม  รักษก์ารอ่าน ลกัษณะกิจกรรมคือ   

เด็กจะมารวมท่ีศาลากลางบา้นเพื่อท าการบา้นหลงัเลิกเรียน พี่มฐัยมศึกษา จะช่วยนอ้งประถม พี่มหาวทิยาลยั 

จะช่วยนอ้งมธัยมศึกษา ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะช่วยใหเ้ด็กมีกิจกรรมร่วมกนั  ไม่ไปเล่นเกมส์ ส่วนกลุ่มหวัโจก     

จะมาช่วยจดัสถานท่ี จากการสะทอ้นคิดจากลุ่มหวัโจกคือ เด็กรู้สึกส่าตนเองมีคุณค่า ไดมี้กิจกรรมท า รู้สึกวา่

ตนเองทีมียนืในหมู่บา้นมากข้ึน  ส่วนกิจกรรมเร่ืองการส่ือสารเร่ืองเพศ ไดเ้ชิหวยิากรผูเ้ช่ียวชาหเขา้มาให้

ความรู้ จดัอบรมใหก้บัเด็กและเยาวชนในหมู่บา้น และทกัษะการเล้ียงลูกท่ีถูกวธีิ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เด็กและ

เยาวชนมีความสามคัคีกนั ร่วมกนัท างาน เหตุการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตนจึงไม่เกิดข้ึน ส่วนเด็กหวัโจกไดก้ลบั

เขา้ไปสู่กระบวนการเรียนอีกคร้ัง โดยเรียนท่ี กศน. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอยา่ง พระ ก็เขา้มามี

บทบาท เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจคนในชุมชน 

 

2. คุณบุญธรรม จ้อยสุดใจ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวดัขวำง  บรรยำย เกี่ยวกับเร่ืองเด็กและเยำวชน  

ดังนี ้ ในบริบทของ รพ.สต. แต่เดิมมีความคิดวา่ การท างานใน รพ.สต. งานเยอะมาก ท ายงัไงงานวจิยัก็ไม่

เกิดแน่ ใครมาชวนก็ไม่ไปท า แลว้พบปัหหาของเยาวชนเหมือนกนั เช่น ติดยาเสพติด ตั้งครรภก่์อนวยัอนั

ควร ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเหล่า ไม่หมดไปซกัทีและเร่ิมมีความรุนแรงมากข้ึน จึงมาทบทวนร่วมกบัทีม 

เพื่อท่ีจะแกปั้หหาเหล่าน้ีอยา่งไร ช่วงแรกจะมีมีกลุ่มเยาวชนดี มาร่วมกบัทีมสุขภาพ และช่วยกนัออกแบบ

คิดคน้หาวธีิการจดัการปัหหา  เด็กกลุ่มน้ี จะส ารวจปัหหา วเิคราะห์ปัหหา โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง ดงันั้น



เด็กกลุ่มน้ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงของปัหหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปัหหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปัหหาครอบครัว เม่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเสร็จ คืนขอ้มูลใหก้บัชุมชน โดยเชิหผูน้ าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการแจง้ปัหหา จะใหเ้ด็ก

เป็นคนพดูคุยเร่ืองปัหหาท่ีส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวไดส้ะทอ้นคิดวา่ ผูป้กครอง

โทษเด็กติดเกมส์  เด็กก็บอกวา่ผูป้กครองไม่มีเวลาให ้ ผูใ้หห่ไม่เขา้ใจ เด็กเครียด ก็เลยหาทางออกโดยการ

เล่นเกมส์ เพราะเด็กมีหนา้ท่ีเรียนอยา่งเดียว ไม่ช่วยพอ่ แม่ท างาน   ดา้นชุมชนพบวา่  ในการจดักิจกรรม 

ส่วนใหห่จดัในวนัและเวลาราชการ เด็กจึงมีส่วนร่วมนอ้ย  เม่ือคน้พบปัหหาเหล่าน้ีแลว้ จึงมาร่วมกนั

วางแผนเพื่อทางหาวธีิการแกปั้หหา โดยจดัโครงการ “ครอบครัวอบอุ่น” ในช่วงระยะแรก มีผูป้กครอง

มาร่วมประมาณ 50 % และจดักิจกรรมต่อเน่ือง จนมีผูป้กครองมาร่วมทั้งหมด 100 % ของกลุ่มเป้าหมายท่ี

ก าหนด  ผลลพัธ์จากการจดักิจกรรม พบวา่ เด็กเยาวชนกลุ่มดี ลงส ารวจเยีย่มบา้น ในช่วงท่ีคน้หาปัหหา     

ไปพบผูป่้วยโรคเร้ือรัง ไม่มีหาติดูแล  และมีแผลกดทบัตามร่างกาย ไม่มีท่ีนอนลม เด็กจึงคิดคน้หาวธีิการ

เพื่อท่ีจะช่วยคุณยาย โดยจดักิจกรรมสอยดาว เพื่อหารายไดม้าซ้ือท่ีนอนลม กิจกรรมน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ในเวลาต่อมาคุณยายก็เสียชีวติ ท่ีนอนลมดงักล่าว จึงเก็บไวใ้นหมู่บา้น เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป  ซ่ึงจะเห็นได้

วา่ ถา้ชุมชนเห็นความส าคหัของปัหหา จะเกิดความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 

ค ำถำมจำกผู้เข้ำร่วมประชุม  

 พยำบำลวชิำชีพจำกโรงพยำบำลกลำง หน่วยงำนห้องคลอด จากท่ีรับฟังกระบวนการแกปั้หหา    

ในชุมชน ประสบความส าเร็จอยา่งดี แต่ในบริบทของกรุงเทพ จะมีเด็กมาคลอด เป็นเด็กต่างจงัหวดั ซ่ึงใน

โรงพยาบาล มีกิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้ แต่กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กในโรงเรียน ซ่ึงตนเองคิดวา่ จดัการไม่ถูก

กลุ่มเป้าหมายท่ีเจอปัหหา ถา้เราจะจดัการแกปั้หหาเหล่าน้ีเราควรท าอยา่งไร ? 

ตอบ:  มี 2 โจทย์ คือ การท างานในคลินิก ปัหหาเด็กต่างจงัหวดั มาคลอดเยอะ และตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าเป็นวจิยัเชิงส ารวจได ้ วา่ เด็กท่ีมาคลอดใน ร.พ.กลางเป็นจงัหวดัไหน 

และอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใน เพื่อต่อในการลงมือแกปั้หหาในขั้นต่อไปได ้  และงานเชิงรุก คือกลุ่มท่ีมาคลอด  

เม่ือมาคลอดแลว้ ท าจะท าอยา่งไร  โดยใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลบุตร และการวางแผนครอบครัว อาจวดัผล

ร่วมกบัหน่วยวางแผนครอบครัว วา่กิจกรรมท่ีเราท า ถา้ ส าเร็จ เด็กจะมาท่ีแผนกวางแผนครอบครัว อาจไม่

ถึงวจิยั แต่เป็น CQI ได ้เห็นดว้ยในการพฒันางานต่อเน่ือง 

ค ำถำมที ่2 ตัวแทนอำสำสมัครสุขภำพ ตั้งโจทย์ว่ำ “ท ำไมต้องเป็นเรำ” 

ในการคิดคน้หา ปัหหา และหาแนวทางในการแกปั้หหา  คิดทบทวนวา่ ใครท าให้เกิดปัหหา  เช่น เด็กมอง

วา่การตอ้งครรภ ์ มีผา่นมาแลว้ก็มีไป ไม่คิดวา่มนัเป็นปัหหา  ปัหหาก็จะไม่ถูกแก ้ แต่ถา้เด็กมองวา่มนัเป็น



ปัหหา เขาจะหาทางแกปั้หหา ผลลพัธ์จะเกิดข้ึน ฉะนั้นเราไม่ควรตั้งรับอยา่งเดียว จะตอ้งร่วมกนักบั

สถานศึกษาบรรจุหลกัสูตรเร่ืองเพศสัมพนัธ์ การตั้งครรภ ์ ดว้ย ยกตวัอยา่งปัหหาท่ีพบ เด็กตั้งครรภใ์นวยั

เรียน พอ่แมผู่ป้กครองรู้เป็นคนแรก แต่ ไม่กลา้เปิดเผย ไปคลอดต่างจงัหวดั เวลาคลอดเสร็จ ก็หลบอยูใ่น

บา้น ตากผา้ออ้มในห้องน ้า อสม.ไปเจอโดยบงัเอิห เพราะไปส ารวจลูกน ้ายงุลาย  ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ี        

ไม่ควรเกิด ผา้ออ้มไม่แหง้ อบัช้ืน ส่งผลเสียต่อเด็กอ่อนดว้ย ดงันั้นเราจะตอ้งหาแนวทางในการแกปั้หหา

ร่วมกนั 

 

คุณนิตยำ หำญรักษ์   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองบัวน้อย กล่าว ปัหหาในชุมชนท่ีคน้พบคือ 

ปัหหาเร่ืองเศรษฐกิจ ชาวบา้นจน รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ  จึงไปท างานต่างจงัหวดั เด็กอาศยัอยูก่บั

ตา ยาย ปู่  ยา่ บา้ง หมุนเวยีนกนัไป  เจอปัหหาคลา้ยๆกบัผูบ้รรยาย  2 ท่าน คือ เด็กตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร  

ทอ้งก่อนแต่ง  ถา้ทอ้งแลว้ก็จะมีพิธีขอขมา เพื่อใหส้ังคมยอมรับ  บางคนเม่ือเกิดเหตุการณ์ตั้งทอ้ง พอ่ แม่จึง

จะกลบัมาบา้น มาแกปั้หหาใหก้บัลูก  บางคนก็ไปคลอดต่างจงัหวดั อายชาวบา้น มีหลายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

ซ ้ าๆ  เช่น แม่ของเด็ก ม. 2 มาปรึกษาวา่ลูกตั้งทอ้ง จะท าอยา่งไร จะใหเ้อาเด็กออก หรือจะท าอยา่งไร รายน้ีก็

ไดช่้วยคิดหาแนวทางในการแกปั้หหาไป  ซ ้ าร้ายท่ีสุด พบเด็กไปท าแทง้มาแลว้มีอาการติดเช้ือรุนแรง พอ่แม่

ไม่ทราบ เพราะเด็กไม่กลา้บอก เคสน้ีคุยอยูน่าน วา่ จะจดัการอยา่งไรดี ตอ้งบอกพอ่ แม่ เพราะตอ้งรักษา    

ถา้ไม่รักษาอาจเสียชีวติได ้  กวา่เด็กจะยอม  ตอ้งไปตามแม่ ซ่ึงแม่เองก็ท านา ก าลงัเก่ียวขา้ว เหง่ือท่วมตวั 

ตอ้งมารับรู้ปัหหา ของลูก แม่เกิดความทุกขม์าก  เร่ืองน้ี ไดถู้กเขียนบนัทึกไวใ้นหนงัสือ เพราะเป็นเร่ืองท่ี

สะทอ้นใจมาก  จึงน ามาทบทวนปัหหา วา่ ส่ิงท่ีท าในปัจจุบนั ไม่เพียงพอ ในการแกปั้หหา เพราะ แจกถุงยาง

อนามยั ยาคุม ท าอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั จึงมาคิดคน้ในการแกปั้หหาร่วมกนัในชุมชน  จึงเกิดโครงการ          

“เด็กอาสา อนามยั”เด็กจะช่วยไดง้าน เก็บรวบรวมขอ้มูล  วเิคราะห์ปัหหา ร่วมกนัหาแนวทาง เหมือน

งานวจิยั แต่เด็กไม่รู้ตวัวา่ท างานวจิยั  ในส่วนของชุมชน ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี เม่ือก่อน จะจดัประชุม 

ตอ้งจดัสถานท่ีเอง แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้ง ชุมชนมาจดัให ้  

 

คุณธิดำ  เหมือนพะวงค์  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนโดน   เร่ืองกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สถำนพยำบำลควำมสุข ใกล้บ้ำน  กลุ่มเป้าหมายคือ ผูป่้วยเบาหวาน  จึงมาทบทวนสถานการณ์โรคเบาหวาน

ในชุมชน ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลได ้ และเราจะท าอยา่งไร ในกลุ่มเส่ียง จะไม่ท าให้

กลายเป็นกลุ่มป่วย ในการท างานใชร้ะเบียบวธีิวจิยัมาช่วย เพื่อจะท าใหง้านมีความน่าเช่ือถือ แต่เราไม่บอก

เพื่อนร่วมงานวา่เป็นงานวจิยั เด๋ียวเพื่อนไม่คบ  โดยใชก้รอบแนวคิดหลกัปฏิบติัศาสนา สร้างเป็นเคร่ืองมือ 



และมีการติดตามเยีย่มบา้น  ยกตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยหหิง DM foot มาท าแผลท่ี รพ.สต. ไม่ต่อเน่ือง จึงลงไป

เยีย่มบา้นพบวา่ ผูป่้วยอยูก่บัลูก แต่ไม่ค่อยสนใจ วนัไหน ท่ีพามาท าแผล จะคิดค่าน ้ ามนัรถดว้ย ผูป่้วยไม่มี

เงิน จึงไม่ท าแผล  ผูป่้วยตอ้งหาเงินมาเพื่อจา้งลูกใหพ้าไปท าแผล โดย ไปหาหน่อไม ้ เทา้ท่ีเป็นแผลอยูแ่ลว้    

ก็ยิง่แยเ่พราะเทา้ชา ไม่รู้สึก อยูแ่ลว้ จนตอ้งไดรั้บการตดัน้ิวเทา้ 3 น้ิว   จึงน าปัหหาเหล่าน้ีมาทบทวน         

หาแนวทางแกปั้หหา และคืนขอ้มูลใหก้บัชุมชน เก็บขอ้มูล สองส่วนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ     

จึงออกมำเป็นกำรแก้ปัญหำแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ข้อคิดในกำรท ำงำน คือ กดัไม่ปล่อย เดินหน้าอย่าถอย 

5. คุณผำสุข  แก้วเจริญตำ  โรงพยำบำลลบัแล    

 การท างานในชุมชน จะตอ้งหากระบวนการ ร่วมมือกนัทั้ง 3 ภาคส่วน เคร่ืองมือในการท างาน      

คือ แกนน า ร่วมกนัวิเคราะห์ชุมชน แบ่งออกเป็น 3  ช่วงอาย ุ  คือ กลุ่มเด็ก จะพบปัหหา เร่ืองการตั้งครรภ์

ก่อนวยัอนัควร และเร่ืองยาเสพติด  กลุ่มวยัท างาน พบ ปัหหา เร่ืองสารเคมี และโรคเร้ือรัง เบาหวาน ความ

ดนัโลหิตสูง และกลุ่มผูสู้งอาย ุ ปัหหาท่ีพบ คือ ถูกทอดทิ้ง ขาดรายได ้  และสุขภาพจิต ชุมชนร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็น วเิคราะห์วา่ ปัหหาไหนส าคหัท่ีสุด คือปัหหาเร่ือง “ ข้ีหมูเหมน็”  ชุมชนร่วมกนัคิดหาแนวทาง

แกปั้หหา เพื่อใหค้นท่ีเล้ียงหมู อยูใ่นชุมชนได ้ และปัหหาท่ีคนเหมน็ข้ีหมู จะท าอยา่งไร  จึงไดว้เิคราะห์

ตน้ทุน การเล้ียงหมู 1 ตวั ใชต้น้ทุนไปก่ีบาท ไดก้ าไรก่ีบาท  พบวา่ ไดก้ าไร 500 บาท  และไดน้ าข้ีหมูไปใช้

ประโยชน์ เช่น แก๊สหุงตม้ ใชบ้  ารุงผกั ชุมชนน้ีจึงไดรั้บประทานผกัปลอดสารพิษ มีความสุขกนัทั้งชุมชน 

ห่างไกลสารเคมี  และมี นวตักรรมเร่ืองเมนูสุขภาพ คือ ตม้จืดมะละกอ ใชล้ดคอเลสเตอรอลได ้

สรุป ผู้น ำสนทนำ  ส่ิงดีๆท่ีจะเกิดข้ึน จากเกิดความสงสัย ต่อมเอะ๊! เกิดข้ึน จึงน าเอาขอ้มูลมาแกปั้หหาท่ีมี  

พยาบาลตอ้งจดัการปัหหา บางท่านท างานเกิน KPI  บางคนเคยบอกวา่ งานท่ีเราท าไม่ใช่งานเรา แต่เราท า

เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน 

 
 

 


