สรุ ปประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากงานประจาสู่ งานวิจยั (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ างคุณภาพ สู่ สุขภาวะ”
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากผลงาน R2R ดีเด่ น เรื่อง “พลังใจ พลังคน สร้ างชุ มชนสู่ สุขภาวะทีย่ งั่ ยืน”
ห้ องย่อย Sapphire 205 เวลา 13.00 – 16.00
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
คุณรวิวรรณ ปั ญจมนัส
โรงพยาบาลเมตตาประชารั กษ์ วัดไร่ ขิง
โดย คุณวันรพี สมณช้างเผือก สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี
ผู้นาสนทนา ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่ วม สานักงานกองทุ นสนับ สนุ นการสร้ า งเสริ มสุ ขภาพ
(สสส.)
ผศ.นิวตั อุณฑพันธุ์ ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรร์
ผู้ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การทางานจากการวิจัยจากงานประจา
1. คุณอังคณา
วังทอง
รพ.หนองจิก
2. คุณสุ มาลี คมขา
รพ.ค้อวัง
3. คุณพนาวรรณ์ ไมตรี
รพ.ยุพราชธาตุพนม
4. คุณวันรพี
สมณช้างเผือก สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ เขต 8
การมีส่วนร่ วมของชมรมในการเสริมพลังในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
โดยคุณอังคณา วังทอง
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการเสริ มพลังในการรดูแลผูป้ ่ วยจิต
เภทในชุมชน จานวน 50 คน ที่เป็ นแกนนาในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่ วม ระหว่าง
ศูนย์เยียวยาฟื้ นฟูสุขภาพจิต กายภาพบาบัด โรงพยาบาล เทศบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แกน
นาชุ มชน โดยใช้หลักการการมี ส่วนร่ วมระหว่างภาครัฐ กับภาคประชนในพื้นที่ เสริ มพลังสร้ าง
เครื อข่าย ติดอาวุธทางปั ญญา กาหนดบทบาทหน้าที่ กาหนดแผนงานการดูแลผูป้ ่ วยจิตเภทสาหรับ
เครื อข่าย พัฒนาศักยภาพ หากลไกทางสังคมในการป้ องกัน ส่ งเสริ ม ดูแลรักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
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ผูป้ ่ วยจิตเภท เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ กับโรงพยาบาล หรื อรพ.สต. มีการทางานเป็ นทีมใช้กลไกการมี
ส่ วนร่ วม มีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิ จกรรม โดยแบ่งออกเป็ น 3 วงจร ใช้ two way communication
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และผูค้ นในพื้นที่ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเข้าถึงบริ การ และพิจารณาระบบงาน
ให้เหมาะสมตามบริ บทของพื้นที่
ผลการศึกษา มี 2 ส่ วน คือข้อมูลทัว่ ไปส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25 – 34 ปี นับถือศาสนาอิสลาม
สถานภาพสมรส คู่ ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา อาชีพรับจ้าง สถานภาพทางสังคม เป็ น อสม. กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น จาก 7 กิจกรรม สรุ ปได้เป็ น 3 วงจร วงจรที่ 1 เชื่ อมโยงสายใย เป็ นการถ่ายทอด เจตนคติ
ความคิด ความรู ้สึก ของแกนนาชุ มชน ที่มีต่อผูป้ ่ วย วงจรที่ 2 ร้ อยใจร่ วมกัน เป็ นการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ และการดูแลในชุ มชน วงจรที่ 3 ผูกพันต้องใจ เป็ นการค้นหาการมีส่วนร่ วม
โดยชุมชนร่ วมคิดร่ วมทา ร่ วมเป็ นเจ้าของ ผลที่ได้คือ เกิดรู ปแบบ เครื อข่าย การดูแลแบบสหวิชาชี พ
โดยเน้นกิจกรรม Plan Do Check Act แล้วนามาทา CQI อย่างต่อเนื่ องไม่สิ้นสุ ด ปรับปรุ งเรื่ อย ๆ
ชุ มชนชาวบ้านเกิ ดความตระหนัก เข้าใจการดูแลสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่น เกิ ดระบบการขับเค
ลี่อน การเสริ มพลังดูแล การมีส่วนร่ วมของเครื อข่าย มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ มีท้ งั หมด 5 ด้าน คือ
ด้า นสุ ข ภาพ ด้า นสิ่ ง แวดล้อม ด้า นอาชี พ ด้า นจิ ต วิญ ญาณ ความเชื่ อ และด้า นการศึ ก ษา โดยมี
เป้ าหมายให้คนไข้ 1 คนได้เข้าถึงระบบนี้ได้ดีที่สุด โดยมอบให้ รพ.สต. เป็ น Case manager ประเมิน
ภาวะสุ ขภาพทัว่ ไป ประสานงานเครื อข่าย ให้ความรู ้ ในส่ วนที่ขาด เติมเต็มในส่ วนที่มีอยู่ ประเมิน
คุ ณภาพชี วิ ต ส่ วนอสม. ดู แลเรื่ อ งประสานงานกับ เครื อ ข่ า ย ร่ ว มติ ด ตามเยี่ย มบ้า นกับ พยาบาล
นอกจากนี้ ยงั ช่วยเป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั ทีม ส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีเป้ าหมายหลักใน
การดู แลด้า นอาชี พ เนื่ องจากเขามี งบประมาณสนับสนุ นอยู่ เรื่ องสิ ท ธิ ข องผูป้ ่ วยและครอบครั ว
ส่ งเสริ มความมีคุณค่าของผูป้ ่ วยและครอบครัว จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผูน้ าศาสนาดูแลเรื่ องความ
เชื่ อ จิตวิญญาณ เนื่ องจากคนไข้จิตเภท จะรักษาทางไสยศาสตร์ มากกว่าทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องนา
ผูน้ าศาสนามามีส่วนร่ วมในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะว่า เมื่อไปมัสยิด มีโต๊ะอิหม่ามให้
ความรู้ หรื อเมื่อไปวัดจะมีพระให้ความรู้ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ
รักษาผูป้ ่ วย ส่ วนแกนนาครอบครัวจิตอาสา ดูแลเยี่ยมบ้าน เข้าถึ งสิ ทธิ เมื่ อพบปั ญหาให้ประสาน
ระหว่างภาครัฐ กับภาคประชาชน ด้านความครอบคลุ ม พบว่า ตั้งแต่ปี 2549 ผูป้ ่ วยเข้าถึ งบริ การ
สาธารณสุ ข เพิ่ ม มากขึ้ น เรี่ อ ย ๆ จนเห็ น ได้ชัด ปั ญ หาอุ ป สรรค คื อ จัง หวัด ปั ต ตานี ตกอยู่ ใ น
สถานการณ์ใต้ ทาทั้งอาเภอ มี 12 ตาบล 15 รพ.สต. 1 PCU 1 โรงพยาบาลค่าย ทาให้การเข้าถึง หรื อ
การเข้ามามีส่วนร่ วมค่อนข้างยาก ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
บทเรียนทีไ่ ด้ รับ เกิดการมีส่วนร่ วมของเครื อข่าย เกิดกลไกทางสังคม มีตวั อย่าง 1 Case เป็ นผูป้ ่ วยจิต
เภท มีอาการทางจิต และใช้ใบกระท่อม ต้มใบกระท่อมในเวลากลางคืน ถึงแม้จะรับประทานยาจิต
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เวชอย่างไรก็ไม่ดีข้ ึน จึงมีการประสานงานกันหาทางออกร่ วมกันโดย อบต.จ้างมาลาดตระเวนใน
ตอนกลางคืน ร่ วมกับผูอ้ ื่นที่ไม่มีอาการทางจิต เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จากเหตุการณ์น้ ี
ทาให้มองเห็นว่า พื้นที่ก็มีอะไรดี ๆ ถ้าเราให้เขาได้มามีส่วนร่ วมก็จะเกิดสิ่ งที่ดี มีความยัง่ ยืน
การแลกเปลีย่ นในห้ องประชุ ม
1. ประเด็นที่เป็ นจุดเด่น คือ การให้ผปู ้ ่ วยจิตเภทมา เป็ นผูอ้ อกลาดตระเวนในหมู่บา้ น
2. การเกิดวงจร 3 วงจร เกิ ดได้อย่างไร มีอยู่แล้วหรื อ เราไปทา R2R แล้วพบ 3 วงจร
พบว่า จากประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั ที่ ทางานมา 30 กว่าปี มีการเรี ยนรู้ เรี่ อย ๆ พัฒนา และ Review
literature จากนั้น น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ก ับ พื้ น ที่ เข้า กับ ศาสนา ซึ่ งศาสนาเป็ นขนบประเพณี ที่
ละเอียดอ่อน หากจะใช้ทฤษฎี ต้องเวลาศึกษา ค้นคว้าให้มาก
3. จุดเด่น คือ มีการศึกษา Review literature เยอะมาก ไม่ได้นาทฤษฎี มาใช้เลย มีการ
ปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ แล้วนามาปรับระบบ
4. ภายใต้สถานการณ์แบบนั้น สิ่ งที่สาคัญกว่านั้นคือ การทางานย่อมมีความเสี่ ยงต่อชี วิต
มีวิธีการหรื อเทคนิ คในการทางานอย่างไร ให้ปลอดภัย ผูว้ ิจยั มีคติในการทางาน คือ รู ้ เขา รู ้ เรา รบ
ร้ อยครั้ง ชนะร้ อยครั้ง ดังนั้น ต้องศึกษาพื้นที่ ก่อนลงเยี่ยมบ้าน ทุกเดื อน โดยต้องลงเยี่ยมบ้านให้
ครบทั้ง 12 ตาบล โดยเน้นผูป้ ่ วยจิตเภทที่ ซับซ้อน ต้องใช้ความรู ้ เฉพาะ เนื่ องจากแต่ละรพ.สต.มี
พยาบาลประจาการอยูแ่ ล้ว ก่อนลงเยีย่ มบ้านต้องประสานพื้นที่ จากประสบการณ์ทางานในพื้นที่ 10
กว่าปี จะได้รับความไว้วางใจ ในการทางานต้องใช้หลัก 3 จ. คือ ทางานจริ งจัง จริ งใจ และต้อง
ทางานจริ ง ๆ ไม่ใช่สั่งอย่างเดียวโดยไม่ทา เราต้องลงมือทาด้วยจะได้เห็นว่า เราให้ความสาคัญกับ
ชุ มชน เมื่อขณะลงเยี่ยมบ้านจริ งก็มีความกลัว เนื่ องจากขณะเยี่ยมบ้านมีวยั รุ่ นขับจักรยานยนต์ผ่าน
หน้าบ้านของผูป้ ่ วย และมองว่าเราเข้าไปทาอะไร ถึ งแม้วา่ เราจะได้ประสานพื้นที่ ประสานชุ มชน
ประสานผูม้ ีอิทธิ พลแล้ว ก็ยงั มีการระแวง ซึ่ งเป็ นปกติในคนที่อยูใ่ นสถานการณ์ใต้ จะมีความระแวง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ดว้ ย แต่เราก็ยงั ไม่ทิง้ บทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งดูแลผูป้ ่ วย เนื่ องจากเราคิดว่า เราทาดี เราก็
ต้องทาดี ถึงที่ สุด เพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับประโยชน์มากที่ สุด เมื่ อลงไปที่ บา้ น พยายามนั่งหันหน้าให้
ประตู โดยให้คนไข้นงั่ ข้าง ๆ เรา ต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลปะในการทางาน ดูว่าวันนี้ พ้ืนที่ที่เราลง
เป็ นสี แดงหรื อไม่ ที่ สาคัญที่สุด เราอย่าทานอก หรื อเกิ นหน้าที่ เช่ น เราไปทาหน้าที่ดูแลรักษา ไม่
ต้องสอดส่ องว่า ในครัวเขามีอะไร ถ้าพบอะไรแปลก ๆ ก็อย่าไปถามถึ ง เรานึ กอย่างเดียวว่า เรามา
ดูแลสุ ขภาพ เราไม่ใช่ ตารวจ จะพูดอะไรต้องระวัง ต้องพูดเป็ นกลาง ๆ อย่าพูดเหมือนกับว่า เราอยู่
ข้างใดข้างหนึ่ง เพราะถ้าเราเลือกฝั่งเราจะทางานยาก เพราะเราต้องทางานกับชุมชนค่อนข้างเยอะ
5. ได้หลักการทางาน คือ จริ งจัง จริ งใจ และจริ ง ๆ
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ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทีบ่ ้ าน รพ.ค้ อวัง
โดยคุณสุ มาลี คมขา
จากสถารณ์ผปู ้ ่ วยเบาหวานมีจานวนเพิ่มขึ้น 371 ล้านคน และพบว่า พ.ศ. 2573 เพิ่มขึ้นเป็ น 552 ล้าน
คน สอดคล้องกับรพ.ฆ้อวัง ผูป้ ่ วยเบาหวานเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556 เพิ่มจานวนขึ้น จาก
1011 เป็ น 1141 คน พบภาวะแทรกซ้อนทาง ไต ตา และเท้า เพิ่มขึ้นโดยลาดับ โดยภาวะแทรกซ้อน
ทางไต เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 เป็ นร้อยละ 12.5 และพบว่า ภาวะแทรกซ้อนทางตา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
3 เป็ นร้อยละ 8 พบปั ญหาในผูส้ ู งอายุ ซึ่ งในบริ บทสังคมอีสานพบว่า ผูส้ ู งอายุไม่ได้รับการดูแล ถูก
ทอดทิ้ งไว้เพียงลาพัง นอกจากนี้ ยงั ต้องรั บภาระในการเลี้ ยงดู หลาน จึ ง ทาให้ขาดนัด ขาดยา ไม่
มารพ.ตามนัด ถึงร้อยละ 22.3 ถูกตัดขา ตัดนิ้วร้ อยละ 0.3 นอกจากนี้ ยงั พบว่า มี BMI เกินถึงร้อยละ
43.2 พบว่าออกกาลังกายไม่ถูกต้องร้ อยละ 32.5 รพ.ค้อวังรับผิดชอบทั้งหมู่บา้ น มี อาสาสมัคร
ทั้งหมด 125 คน แต่ยงั ขาดการอบรม พัฒนาอาสาสมัคร ในการดู แลผูป้ ่ วยเบาหวาน ทั้ง ๆ ที่ เป็ น
ปัญหาสาคัญ รพ.จึงประสานกับชุ มชน ในการพัฒนารู ปแบบอาสาสมัครในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
ซึ่ งคาถามการวิจยั ก็คือ ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดู แลผูป้ ่ วยเบาหวานที่ บา้ นเป็ น
อย่า งไร ซึ่ ง มี วตั ถุ ประสงค์ท วั่ ไป เพื่ อศึ ก ษาผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดู แลผูป้ ่ วย
เบาหวาน ให้ความรู้เรื่ องเบาหวาน การเจาะ DTX. ที่ปลายนิ้ ว การตรวจเท้าที่บา้ น การวัดความดัน
โลหิ ตที่บา้ น มีวตั ถุ ประสงค์เฉพาะที่จะศึกษาก็คือ ศึกษาว่าผูป้ ่ วยเบาหวานมีความพึงพอใจหรื อไม่
จากที่ได้รับบริ การที่บา้ น ความรู้ของอสม.เป็ นอย่างไรบ้าง เกิ ดความพึงพอใจอย่างไรบ้าง จากที่อ
สม.ลงไปให้บริ การที่บา้ น มีผปู้ ่ วยเบาหวานจากการสารวจไม่มีผดู ้ ูแลเป็ นหลักในเขต 90 คน มีอสม.
25 คน กลุ่มตัวอย่างใช้แบบสมัครใจ อาสาสมัครมาดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน 36 คน และผูป้ ่ วยเบาหวานที่
ไม่มีผดู ้ ูแลเป็ นหลักเข้าร่ วมโครงการ 52 คน เกณฑ์ในการคัดเข้าคือเป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานที่ไม่มีผดู ้ ูแล
เป็ นหลัก เป็ นเพศชาย หรื อหญิง ที่มีสติสัมปชัญญะดี ยินยอมเข้าร่ วมโครงการ เกณฑ์ในการคัดออก
คือทั้งผูป้ ่ วยเบาหวานและอาสาสมัคร ที่ไม่มาร่ วมกิจกรรมตามนัด 2 ครั้งจะถูกตัดออกจากกลุ่ม ตัว
แปรที่ศึกษาคือ รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเป็ นตัวแปรต้น ตัวแปรตามคือ ความรู้ของ
อาสาสมัคร ความพึงพอใจ การมาตรวจตามนัดของผูป้ ่ วยเบาหวาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ไม่มีผดู ้ ูแลเป็ นหลัก มีน้ าตาลตั้งแต่ 126 mg% ขึ้นไป
อาสาสมัคร คือ อสม. ที่อาสาเข้ามาร่ วมโครงการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
ความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจที่ผปู้ ่ วยได้รับจากอาสาสมัคร
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นา้ ตาลปกติ อยูร่ ะหว่าง 70 – 110 mg%
นา้ ตาลในเลือดต่า น้อยกว่า 70 mg%
การตรวจเท้า เท้าปกติคือ ผิวหนัง เล็บไม่มีบาดแผล เท้าผิดปกติ คือ เท้ามีบาดแผล หรื อ
การรับความรู้สึกช้า
รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ตั้งว่าหมู่บา้ นก็จะมีบทบาทในการร่ วมกิจกรรม ได้แก่ อสม.
ผูป้ ่ วยเบาหวาน และแกนนา ร่ วมกิจกรรมในการตรวจเลือดโดยใช้ DTX การวัดความดันโลหิ ต และ
ตรวจเท้า รวมทั้งอบต. ให้การสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น เช่นน้ าตาลในเลือดต่า น้ าตาลในเลือดสู ง
ก็จะเป็ นหน้าที่ ของหมู่บา้ น และจะมี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ข้อมูลกันทุ ก 1 เดื อน และให้ร่วมกัน
สารวจความพึงพอใจทุก 3 เดือน ส่ วนโรงพยาบาลในบทบาทสหวิชาชี พ ช่วยกัน Training อสม.
ให้มีความรู้ในการเจาะเลือด การตรวจเท้า และการวัดความดันโลหิ ต โดยเข้า Course ทั้งหมด 7 วัน
และมีการนิ เทศ ติดตามกากับ การทางานของอสม. ในหมู่บา้ น จากนั้นก็มีการสนับสนุ นเครื่ องมือ
อุปกรณ์ ตรวจสอบค่าความแม่นยา สะท้อนปั ญหาในการฝึ กอบรมให้ อสม. และประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ข้อมูลกันทุก 1 เดื อน กรณี มีปัญหาก็จะหาข้อสรุ ปเพื่อใช้ในเดื อนถัดไป สรุ ปความพึงพอใจ
ทุ ก 3 เดื อน ซึ่ งเป็ นวิจ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติก าร โดยใช้วงล้อ PDCA ทดลองใช้รู ปแบบพัฒ นาศัก ยภาพ
อาสาสมัครในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานที่บา้ น
ระยะที่ 1 มีการประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยประชุ มทุกวันพุธของเดือน โดยใช้วนั ที่
อสม. มารับเบี้ย โดยมีการประชุ ม และนาเครื่ องมือที่ให้ คือ DTX มาตรวจสอบค่าความถูกต้อง จาก
เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557 เป็ นเวลา 1 ปี มีการจัดประชุม 13 ครั้ง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมู ล จะใช้แบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัวอย่า ง จะมี ข้อมู ลทัว่ ไปของอสม. และผูป้ ่ วย
เบาหวานจานวน 7 ข้อ ความรู้ของอสม. หลังจากที่พฒั นาศักยภาพแล้ว ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
เบาหวาน แบบสอบถามความรู้ ของอสม.และความพึงพอใจ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงโดยใช้วธิ ี ของ คอนบราคน์ ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 0.8
และ 0.96 เครื่ องมือที่ใช้ทางานในคลินิก มีชุดบันทึกกิจกรรม ตรวจน้ าตาล ตรวจเท้า ตรวจวัดความ
ดันโลหิ ต และชุดส่ งข้อมูลกลับระหว่างหมู่บา้ นกับโรงพยาบาล สมุดบันทึกผูป้ ่ วยเพื่อให้อสม.ลงค่า
ระดับ น้ า ตาล ตารางนัดผูป้ ่ วยเบาหวานประจาเดื อน เป็ นรายหมู่ บา้ น แล้วแบบรายงานค่า วิก ฤติ
เพื่อให้เทศบาล และอบต. สามารถนารถไปรับส่ งได้ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่าผูป้ ่ วยบางส่ วนที่เข้าร่ วมโครงการ 52 คน ขาดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานของ
อสม. การประสานในหมู่บา้ นไม่ชดั เจน DTX ที่ใช้ตรวจมีค่า Error ทาให้มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมน้อยใน
ระยะที่ 1 ส่ วนในระยะที่ 2 พบว่า อสม.ยังขาดความรู้ในการจาแนกความดันโลหิตสู ง แยกเป็ นเขตยัง
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ไม่ได้ดี และยังขาดความรู ้ในการให้คาแนะนาเรื่ องยาในผูป้ ่ วยเบาหวาน แนวทางแก้ไขคือ ใช้ปิงปอง
จราจร 7 สี มาจาแนก ความดันโลหิ ตสู ง และเพิ่มให้เภสัชกรมาให้ความรู ้เรื่ องยาเบาหวาน ให้แก่ อส
ม. ฝึ กปฏิบตั ิงาน อสม.เพิ่มในคลินิกเท้า และคลินิกวัดความดันโลหิ ต ทุกวันพุธ และมีคู่มือให้ง่ายต่อ
การปฏิ บตั ิ ผลการศึ กษาพบว่า มี ผปู ้ ่ วยที่เข้าร่ วมโครงการระยะแรก 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.69
ระยะที่ 2 52 คน ระยะที่ 3 เพิ่มเป็ น 90 คน ผลความรู้ของอสม. ทุกด้าน ด้านความรู้เรื่ อง การเจาะ
DTX จากปลายนิ้ว ระยะที่ 1 70.3 เพิ่มขึ้นในระยะที่ 3 เป็ น 96.4 ความรู้เรื่ องการวัดความดันโลหิ ตที่
บ้าน ระยะแรก 75.5 เพิ่มขึ้นเป็ น 91.2 ในระยะที่ 3 ความรู้เรื่ องเท้า ระยะที่ 1 82.45 ระยะที่ 3 เพิ่มเป็ น
90.3 ความรู้เรื่ องการให้ความรู้คนไข้เบาหวานในการมาตรวจตามนัด ระยะแรก 85.4 ระยะที่ 3
สิ้ นสุ ดโครงการอยู่ที่ 93.1 ความพึงพอใจการรับบริ การที่บา้ นของอสม. มี การเพิ่มขึ้ นโดยลาดับ
ระยะที่ 1 80.52 ระยะที่ 3 96.86 อัตราขาดนัดของผูป้ ่ วยเบาหวาน ก่อนดาเนิ นโครงการร้อยละ 13 มี
แนวโน้มลดลงเรื่ อย ๆ เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการอัตราขาดนัด เหลือร้อยละ 2
การนาผลการวิจัยไปใช้ จะเห็นว่าการที่ อสม.ช่วยตรวจน้ าตาล วัดความดันโลหิ ต ตรวจเท้า ที่บา้ นจะ
ช่ วยลดการแออัดในรพ. ผูป้ ่ วยได้รับบริ การที่ใกล้บา้ นใกล้ใจ ผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งเลี้ ยงดูลูกหลาน ก็ไม่
เสี ยเวลามารอที่รพ. ช่วงเช้าไปส่ งลูกหลานได้ ช่วงบ่ายจึงมารับยาที่รพ. ระยะเวลาที่อดอาหารสั้นลง
อย่างมีคุณค่าไม่ตอ้ งมารอคิวยาวที่รพ. และเป็ นบริ การที่ต่อเนื่อง
บทเรี ยนที่ไ ด้ รับ สาหรับ ผูว้ ิจยั อาสาสมัครสามารถท างานให้มี ศกั ยภาพได้ ด้วยการเรี ย นรู้ การ
ประสานงานกับชุ มชน ข้อมูลต่าง ๆ ทาให้เกิ ดความยัง่ ยืนกับการบริ การ และเป็ นทางเลือกหนึ่ งใน
การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
ปัจจัยความสาเร็จ อสม. ได้รับการพัฒนาตนเอง มีจิตใจที่เอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น พร้อมจะช่วยเหลือผูอ้ ื่น
เพื่อนร่ วมงานสนับสนุ น จากที่ได้ทางานร่ วมกับ อสม.มา 1 ปี มีบทกลอนให้กบั ทุกท่าน เพื่อเป็ น
กาลังใจ สาหรับ อสม.
บนเส้ นทาง จิตอาสา พาสรรค์ สร้ าง เป็ นแบบอย่ าง สุ ขภาพดี ช่ วยชี้ไข
ทั้งร่ วมทา ร่ วมเรียนรู้ แลกเปลีย่ นไป
เพือ่ หวังให้ เบาหวานดี วิถีชุมชน
ทั้งเจาะเลือด คอยประสาน จัดการสุ ขภาพ ให้ รัฐสร้ าง นโยบาย ไม่ ขัดสน
วัดความดัน ตรวจเท้าให้ ได้ แยบยน
ผลิตผล คือสุ ขภาพดี ทีย่ งั่ ยืน
ด้ วยสมอง สองมือ ถือปฏิบัติ
พร้ อมยืนหยัด สู้ ด้วยใจ ไม่ ขัดขืน
บ่ มเพาะพันธ์ สุ ขภาวะ ทุกค่าคืน
ให้ กลมกลืน เป็ นหนึ่งใน ใจชุ มชน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในห้ องประชุ ม
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1. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ คือ อสม.และเพื่อนร่ วมงาน แต่อีกปั จจัย หนึ่ งก็คือ ตัวผูว้ ิจยั ที่
ทางานแบบเกาะติ ด เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่า ปั ญหาเบาหวาน มี ผูป้ ่ วยจานวนมากที่ OPD เป็ นปั ญหา
ชุ มชน ผูว้ ิจยั ไม่ได้ปล่ อย พยายามวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ แก้โดยฝั งระบบและแก้ลงไปใน
ชุมชน
2. อยากให้เล่าว่าคิดอย่างไร ถึงต้องถึงลงไปชุมชน ถ้าจะปล่อยให้รักษาไป เจาะเลือดไป
ก็ได้ ผูว้ จิ ยั เล่าว่า เมื่ออยูค่ ลินิกเบาหวาน ทาคนเดียว และเมื่อทาไปพบว่า มีคนไข้เยอะ มีแต่ผสู ้ ู งอายุ
บางคนขาดนัด เมื่อไปสอบถามบอกว่า ต้องดูแลหลาน เพราะพ่อออกไปทางานตั้งแต่เช้า แล้วค่ารถ
ที่มา รพ.ก็แพง ซึ่ งเงิน 200 บาทใช้เป็ นค่ารถจักรยานยนต์ไปกลับ แต่เงิน 200 บาทสามารถใช้เลี้ยง
หลานได้เป็ นอาทิตย์ จึงเป็ นเหตุให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถมาตามนัดได้ จึงคิดว่า อสม. สามารถดูแลตรงนี้
ได้ อยากให้มี รพ.ใกล้บา้ นใกล้ใจ จึ งควร พัฒนาอสม.ขึ้ นมา เพื่ อให้ก ารดู แลส่ งเสริ มให้ คนใน
ครอบครัวของผูป้ ่ วย สามารถออกไปทางานได้ ผูป้ ่ วย สามารถเลี้ ยงหลานได้ตามปกติ ดังนั้นการ
พัฒนาอสม. ให้ดูแลได้ มีความคุม้ ค่าที่จะพัฒนา
ยาใจ ถึงใจ สานสายใย ถึงครอบครัว
โดย คุณพนาวรรณ์ ไมตรี รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ที่มาของโครงการ จากการทางานที่ผา่ นมาพบว่า ผูป้ ่ วยจิตเวชที่ดูแลเยอะขึ้นเรื่ อย ๆ มีแนวโน้มมาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ในปี 2556 และ 2557 ร้อยละ 27 และร้อยละ 31 ผูป้ ่ วยขาดยา และไม่สามารถควบคุ ม
อาการได้ ส่ งผลกระทบต่อตัวผูป้ ่ วย ครอบครัว และชุ มชน จึงมาทบทวนหาสาเหตุของการขาดยา
พบว่า ผูป้ ่ วยไม่มาตรวจตามนัด บ้านอยูไ่ กล ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยา หรื อบางคนไม่มี
ผูด้ ูแล โดยปกติผปู ้ ่ วยจิตเวชถ้าอาการไม่ดีจริ ง จะไม่มารับยา ที่ผา่ นมาครอบครัว และชุ มชน มีส่วน
ร่ วมในการดูแลน้อย
วัตถุประสงค์ ต้องการให้ผปู้ ่ วยจิตเวชได้รับยา และการดูแลอย่างต่อเนื่ อง ลดอัตราการกาเริ บซ้ า ลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยา ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลมากขึ้น เพิ่มความพึง
พอใจ
ระเบียบวิธีวจิ ัย เป็ นการศึกษากึ่งทดลอง กับผูป้ ่ วยจิตเวชที่มารับยาที่ศูนย์สุขภาพใจ ใกล้บา้ น 9 ศูนย์
จานวน 319 ราย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 55 - 30 กันยายน 56 โดยใช้เครื่ องมือ ทะเบียนผูม้ ารับ
บริ การรายเดือน แบบรายงานสถิติผมู้ ีอาการกาเริ บจากสาเหตุการขาดยา แบบประเมินความพึงพอใจ
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทุกคนเก็บ
เหมือนกัน แต่ไม่มีใครคิดว่า จะมาเข้าสู่ เวที R2R ได้
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วิธีดาเนินงาน ทบทวนกระบวนการดูแลว่า ปั ญหาที่พบในกระบวนการดาเนินงานในการดูแลผูป้ ่ วย
จิตเวชมาตั้งแต่ปี 2544 พบว่า มีอาการกาเริ บซ้ า ขาดนัด จึงจัดประชุ มคณะทางาน จัดเวทีประชาคม
เพื่อวางแผนในการดาเนิ นงาน จัดอบรมให้ความรู้ ระดมสมอง ออกแบบระบบบริ การ จั ดตั้งศูนย์
สุ ขภาพใจ ใกล้บา้ น จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยนวัตกรรม 12 เดือน 12 กิจกรรม รวบรวมค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งในการมารับบริ การ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ สร้างภาคีเครื อข่ายในการดาเนิ นงาน ซึ่ ง
ใช้หลักการของการมีส่วนร่ วม โดยยึดศูนย์สุขภาพใจ ใกล้บา้ น ที่ต้ งั ไว้ที่ รพ.สต. ใช้ห้องตามที่ รพ.
สต.จะจัดสรรให้ได้ ใช้ตรงนั้นเป็ นศูนย์กลางและมาแบ่งกันว่า จะมีแผนงานโครงการอย่างไร จะจัด
โครงการแบบไหน จะดาเนินการต่อเนื่องในชุมชนอย่างไร สร้างเพื่อนบ้าน เพื่อนใจ อสม.คู่ใจ คล้าย
ๆ กับ รวมพล รวมคน ลงงาน การจัดศูนย์สุขภาพใจใกล้บา้ น ในอาเภอธาตุพนมมี 16 รพ.สต. จัด
ศูนย์สุขภาพใจใกล้บา้ นได้ 9 รพ.สต. ครอบคลุมการให้บริ การ 14 รพ.สต. อีก 2 รพ.สต. อยูใ่ กล้รพ.
จึงสามารถมารับยาที่รพ.ได้ง่ายกว่า วันที่เปิ ด มีกิจกรรมบ่ายศรี สู่ขวัญ มีการผูกแขน คืนคนไข้จิตเวช
ลงสู่ ชุมชน มีการให้กาลังใจกัน เมื่อจัดตั้งศูนย์แล้วการที่จะเอาผูป้ ่ วยลงสู่ ชุมชนได้ ต้องเป็ นผูป้ ่ วยที่มี
อาการสงบแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ที่สามารถนาเข้าไปได้ 319 คนจากผูป้ ่ วยเกือบ 1,000 คน แต่ที่เอา
ลงชุ มชนได้ 319 คน เพราะผูป้ ่ วยมีอาการสงบ 319 คน เปิ ดให้บริ การเดือนละ 1 ครั้ง ในการตรวจ
รักษา จ่ายยา และให้ Counseling แต่ละศูนย์จะมีพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ และนักวิชาการ
สาธารณสุ ข แล้วแต่รพ.สต. โดยมีพยาบาลจิตเวชที่เข้าไปดูแลกิจกรรมและการดาเนิ นการ เจ้าหน้าที่
และแกนนา อสม. จานวน 250 คน ผ่านการอบรมการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช ทาให้มีความมัน่ ใจในการ
ดูแลมากขึ้น
รายละเอียดนวัตกรรมการเรี ยนรู้ 12 เดือน 12 กิจกรรม ซึ่ งกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมจะทาในเดือน
ไหนก็ได้ เริ่ มกิจกรรมไหนก่อนก็ได้ เดือนที่ 1 อาจไปทาเดือนที่ 10 ก็ได้
1. กิจกรรมจิตบาบัด ประคับประคองใจ กลุ่มจิตบาบัด Supportive group ในชุมชน ซึ่ ง Supportive
group เป็ นกลุ่มพูดคุ ย ซึ่ งระหว่างพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนเราจะได้ประสบการณ์ จะรู ้ ปัญหาจากความ
ผิดปกติ จากสายตาที่เราดูแลคนไข้
2. กิจกรรมกลุ่มยาใจ เป็ นกิ จกรรมสร้ างคุ ณค่าในตัวเองให้กบั ผูป้ ่ วยจิตเวช พยาบาลจิตเวชเป็ นผู ้
limit จากรพ. เภสัชกรเป็ นผู้ pack ให้ Run number ให้ ผูป้ ่ วยจิตเวชเป็ นผูจ้ ่ายยาให้เพื่อน
3. กิจกรรมเพื่อนใจ เพื่อนช่วยคิด ช่วยย้ าเตือนความจา บ้านใกล้กนั ชวนกันไปรับยา มีตน้ แบบการ
ปฏิบตั ิที่ดี ผูป้ ่ วยที่มีอาการดีมีการชม เพื่อให้เขารู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง
4. กิจกรรมกลุ่มสงบใจ เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ใช้สมาธิ ในการปฏิบตั ิ
5. กิจกรรมม๊ วนอ๊ก ม๊ วนใจ๋ เป็ นกิจกรรมร้องราทาเพลง ผูป้ ่ วยจิตเวชชอบสนุกสนาน ชอบเสี ยงเพลง
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6. กิจกรรมยืดกาย ยืดใจ ใช้คายืดกาย ยืดใจ แทนออกกาลังกาย เพราะผูป้ ่ วยจิตเวชไม่ยอมมาถ้าบอก
ว่าครั้งหน้าทีการออกกาลังกาย ใช้พนักงานนวดแผนไทย มานาออกกาลังกาย 10 – 15 นาที
7. กิจกรรมพบหมอ ซ่ อมใจ ให้พบจิตแพทย์ ทุก 6 เดือน แรก ๆ ทาได้ตอนนี้ทาได้บา้ งไม่ได้บา้ ง แต่
ทั้งนี้พยาบาลทาภายใต้การควบคุมกากับของจิตแพทย์ที่ รพ.มีอะไรปรึ กษาได้ตลอด
8. กิจกรรมปลูกผัก ปลูกใจ ให้ผปู ้ ่ วยจิตเวชปลูกผัก และเก็บมารับประทาน ให้ปลูกอะไรก็ได้ 1 ต้น
ขึ้นไป แล้วไปให้กาลังใจ ประเมินอาการว่าดีข้ ึนหรื อไม่ ถ้าอาการดีข้ ึนผูป้ ่ วยจะปลูกผักได้
9. กิจกรรมอสม. เพื่อนใจ อสม. 1 คน รับผิอชอบคนไข้จิตเวชใกล้บา้ นตัวเอง 1 คน คอยไปเตือน
คอยดูแลการมารับยา มีการจัดทาทะเบียน อสม.คู่ใจ
10. กิจกรรมคุณค่ า ต้ องใจ ประเมินญาติผปู้ ่ วย ผูป้ ่ วย อสม.
11. กิจกรรมเพื่อนบ้ าน เพื่อนใจ มีคนไข้ที่ไม่มีผดู ้ ู 12 ราย มีเพื่อนบ้านคอยดูแลให้มารับยาต่อเนื่ อง
ได้
12. กิจกรรมเยีย่ มบ้ าน เยีย่ มใจ มีการเยีย่ มบ้านด้วยกัน โดย อสม. พยาบาล อบต.
ผลการศึกษา บรรลุวตั ถุประสงค์ ในปี พ.ศ. 2555 เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ผูป้ ่ วยจิตเวชได้รับยาและการ
ดูแลต่อเนื่ องเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.31 เป็ นร้อยละ 97.7 ส่ งผลให้อตั รากาเริ บซ้ าลดลง จากร้อยละ
33.69 ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 1.88 ในปี 2556 ค่าใช้จ่าย178 บาท/ราย/ครั้ง เหลือ 22 บาท/ราย/ครั้ง
ครอบครัวและชุ มชนเมื่อก่อนมีส่วนร่ วมประมาณร้ อยละ 59.1 ตอนนี้ เพิ่มมากขึ้นเป็ น 95.61 ความ
พึงพอใจสู งขึ้น เป็ น 92.94 แสดงให้เห็นว่าสิ่ งที่ต้ งั เป้ าไว้ บรรลุหมดทุกข้อ
การนาไปใช้ ประโยชน์ ผูป้ ่ วยและญาติจะได้รับระบบการดูแลที่ครบหมด ได้แก่ ได้รับยาต่อเนื่ อง
อาการไม่กาเริ บ ลดค่าใช้จ่าย ครอบครัวได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนการดูแล ผูใ้ ห้บริ การได้ระบบ
การดูแลที่เหมาะตามบริ บทของพื้นที่
บทเรี ยนที่ได้ รับ ทางานเข้ากับชุ มชนได้ดี จะทาให้ได้อะไรเพิ่มอีกหลายอย่าง ทาให้เขารับรู ้ว่าเป็ น
ปั ญหาของเขา แล้วเขาจะใส่ ใจมากขึ้น การมีเพื่อนบ้าน เพื่อนใจ มีอสม.คู่ใจ ทาให้ทางานง่ายขึ้น
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ มีภาคีที่เข้มแข็ง มีผบู้ ริ หารที่เห็นความสาคัญ
ประเด็นแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1. ปั ญหาใหญ่ที่สุดของผูป้ ่ วยจิตเวช คือ ปั ญหาการมารับยา เป็ นการยากมากที่จะทาให้
ผูป้ ่ วยจิตเวชมารับยาตามนัด แต่ในโครงการนี้ สามารถแก้ปัญหาได้ครบทุกด้าน ได้ต้ งั แต่ การอบรม
อสม. ญาติ ให้ผปู ้ ่ วยด้วยกันเอง จัดอสม.เข้าไปดู นอกจากนี้ ยงั มีการจัดเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยดูแล ซึ่ ง
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ครบทุกด้าน
2. กิจกรรมเพื่อนใจ เชื่อได้อย่างไร ว่าผูป้ ่ วยจิตเวชจะทาได้
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ตอบ กิ จกรรมนี้ เป็ นการเสริ มแรงบวก จากการดู แลผูป้ ่ วยจิตเวชกลุ่มนี้ มาตั้งแต่ ปี 2544 เมื่อเห็ น
ผูป้ ่ วยจะจาได้ ส่ วนหนึ่งเป็ นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เมื่อผูป้ ่ วยเข้ากลุ่ม Supportive พยาบาล
จะรู ้วา่ ผูป้ ่ วยรายไหนดี ที่จะสามารถฝากผีฝากไข้ เพื่อนข้างบ้านได้ ชวนกันมารับยา และใช้เสริ มแรง
ว่า อาการเดือนนี้ดีข้ ึนมาก ชมว่าดีมาก จะให้ผปู ้ ่ วยจิตเวชมีความสุ ขมาก ซึ่ งการเสริ มแรงทางบวกกับ
ผูป้ ่ วยจิตเวช ก็คือ หนึ่งในแนวทางการรักษา
3. ทาอย่างไรให้ อสม. ไปช่วยดูผปู ้ ่ วยจิตเวชได้ เพราะบางรายแม้แต่ญาติ ยังไม่ดูผปู ้ ่ วย
ตอบ อสม.ที่ให้ดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช เป็ น อสม.ที่มีจิตอาสา จึงให้ไปดูผปู้ ่ วยจิตเวช
4. 12 กิจกรรม ได้มาจากไหน
ตอบ ส่ วนหนึ่ งนามาจาก วิชาการว่าผูป้ ่ วยจิตเวชต้องใช้อะไรดูแลบ้าง บวกกับความคิดของตัวเอง
เรี ยกชี่อให้น่าสนใจ เปรี ยบเสมือนการทาขนม ก็คือ การทา Packaging ให้ดูดี
รู ปแบบการสร้ างผู้ประสานงานหลักประกันสุ ขภาพตาบล กลไกใหม่ เพือ่ การคุ้มครองสิ ทธิ
และประชาสั มพันธ์ ระบบหลักประกันสุ ขภาพ โดยประชาชน
โดย คุณวันรพี สมณช้ างเผือก
ทีม่ า เขต 8 เป็ นพื้นที่อีสานตอนบน รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลาภู หนองคาย
อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ ร่ วมกันทางานในทีม 6-7 เดือน ประชากรโดยรวม 5.6 ล้านคน
โดยเป็ นประชากรใช้สิทธิ หลักประกันสุ ขภาพประมาณ 4.3 ล้านคน ประมาณร้อยละ 78 ในความ
รับผิดชอบของสานักงานหลักประกันสุ ขภาพกาหนดไว้วา่ จะต้องทาในเรื่ องของการคุม้ ครองสิ ทธิ ผู ้
ให้บริ ก ารในระบบหลักประกันสุ ขภาพ เป็ นช่ องทางที่ ใช้ในการคุ ้มครองสิ ทธิ ช่ องทางแรก ถู ก
กาหนดโดยกฎหมายว่าจะต้องมี ไม่มีไม่ได้ คือ สายด่ วนบัตรทอง 1330 ให้บริ การตลอด 24 ชม.
สอบถามเรื่ องสิ ทธิ คุ ม้ ครองสิ ทธิ แก้ไขปั ญหา รับเรื่ องร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์ เหมาจ่ายครั้งละ 3 บาท
ระดับเขต จะเป็ นระดับสปสช. เขต 8 อุดรธานี ต่อมาอยูท่ ี่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด
เป็ นหน่ วยรั บเรื่ อง และก็จะมี ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนอิสระ เป็ นศูนย์ ของภาคประชาชน ยกระดับ
ขึ้นมา และได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย ช่องทางที่ 2 เขตก็จะมีศูนย์หลักประกันสุ ขภาพใน
หน่วยบริ การมีเกือบทุกโรงพยาบาล ในภาพของ 13 เขต จะมีศูนย์ตรงนี้ อยู่ บางที่จะตั้งว่า ศูนย์รับ
เรื่ องร้องเรี ยนในหน่วยบริ การ แต่ชื่ออย่างเป็ นทางการก็คือ ศูนย์บริ การหลักประกันสุ ขภาพในหน่วย
บริ การ ซึ่ งในเขต 8 ใน 7 จังหวัดมีเกื อบครบทุกกแห่ ง ซึ่ งเป็ นศูนย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล และมีศูนย์
ของภาคประชาชน เรี ยกว่า ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุ ขภาพประชาชนจังหวัด มี ท้ งั หมด 14
แห่ง อันนี้เป็ นกลไก ที่ทาอยูใ่ นระบบ หลักการคุม้ ครองสิ ทธิ มีหลักการว่า จะต้องสร้างให้ประชาชน
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รั บรู ้ เรื่ องสิ ทธิ ตวั เอง เมื่ อรั บรู ้ เรื่ องสิ ทธิ แล้ว เขาจะเข้าสู่ บริ ก ารสาธารณสุ ข เมื่ อเขาไปรั บบริ การ
สาธารณสุ ขแล้ว เขาประสบปั ญหาเขาต้องได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาซึ่ งอันนี้ เป็ นแนวคิด
ในการคุม้ ครองสิ ทธิ และการดาเนิ นการ สถานการณ์ปัญหาคือ ประชาชนในพื้นที่รับรู ้เรื่ องสิ ทธิ ใน
หลักประกันสุ ขภาพค่อนข้างน้อย มีการสารวจของเขต 8 ในปี 2556 พบว่า สิ ทธิ ประโยชน์ที่เป็ นโรค
ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง ไม่ ว่า จะเป็ นโรคผ่า ตัด สมอง ผ่า ตัด หัว ใจ โรคปลู ก ถ่ า ยหัว ใจ ซึ่ งถ้า ไม่ ท ราบสิ ท ธิ
ประโยชน์ตรงนี้ จะนามาสู่ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่สูง ซึ่ งประชาชนในพื้นที่จริ ง ๆ ยังไม่ค่อยรู ้ ว่า
ระบบหลักประกันสุ ขภาพมี ตรงนี้ ให้แล้ว นอกจากนี้ พบว่า การไปใช้บริ การต่าง ๆ การรับรู ้ เรื่ อง
สิ ทธิ เช่น เมื่อเข้าไปรับบริ การแล้วได้รับความเสี ยหาย เขาจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา
41 และช่องทาง 1330 ที่ให้การช่วยเหลือก็ยงั รับรู ้กนั น้อย เวลาย้ายไปอยูท่ ี่ต่าง ๆ โดยเฉพาะคนภาค
อีสานกระจายอยู่เต็มทั้ง 4 ภาค ก็สามารถเปลี่ ยนหน่ วยบริ การ ย้ายหน่ วยบริ การได้ปีละ 4 ครั้ง ซึ่ ง
สิ ทธิ ประโยชน์ตรงนี้ เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์จริ ง ซึ่ งการสื่ อสารตรงนี้ ยงั ไม่ถึงประชาชน เมื่อเกิดปั ญหา
การรั บ รู ้ ป ระเด็ นส าคัญแบบนี้ ค่ อ นข้า งน้อย จึ ง ไปสู่ ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนได้รั บ สื่ อ รั บ ข้อ มู ล
ข่าวสาร และสื่ อบุคคล ก็หนี ไม่พน้ อสม.ซึ่ งก็ยงั คงเป็ นสื่ อที่เข้าถึงและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
และจากการสารวจ พบว่า ประชาชนรับรู ้ข่าวสารต่าง ๆ ด้านสาธารณสุ ขจากอสม. ค่อนข้างสู ง รอง
มาคือบุคลากรทางการแพทย์ ต่อมาคือผูน้ าชุ มชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ดังนั้นจึงคิดว่า ถ้าจะทาในเรื่ อง
การสร้ างผูป้ ระสานงานหลักประกันสุ ขภาพระดับตาบล ระดับเครื อข่าย จึงแนวคิดที่มาของ งาน
R2R ครั้งนี้
วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษารู ปแบบการสร้ างผูป้ ระสานงานหลักประกันสุ ขภาพตาบล ให้ทาหน้าที่
คุม้ ครองสิ ทธิ ควบคู่กบั การทางานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคน เพิ่มศักยภาพคน เพื่อ
เข้าไปทางานในพื้นที่ ซึ่ งเป็ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
กลุ่มเป้าหมาย ถ้าจะทาให้คนไปทาหน้าที่เป็ นนักสื่ อสาร นักคุม้ ครองสิ ทธิ ถ้าทาเล็ก ๆ จะสร้างการ
มีส่วนร่ วมได้นอ้ ย จึงตั้งเป้ า 7 จังหวัด 640 ตาบล ทุกตาบลในพื้นที่ 7 จังหวัด ทาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
จนถึง 31 มีนาคม 2557 โดยคัดเลือกมาตาบลละ 2 คน เกณฑ์การพิจารณา เลือกระดับผูน้ าชุมชน ที่มี
ประสบการณ์ ด้านการทางานเกี่ ยวกับสาธารณสุ ข ซึ่ งอสม.แน่ นอน แล้วพัฒนาให้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
ระบบหลักประกันสุ ขภาพ นอกจากนี้ มีกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นนักสื่ อสารในที่ประชุ มประจาเดือน
ผู ้น าเอกชน กลุ่ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ อ าศัย อยู่ ใ นต าบล และสร้ า งการท างานแบบจิ ต อาสา ไม่ มี
ค่าตอบแทน อบรม 9 รุ่ น รุ่ นละ 2 วัน ให้ความรู ้ เรื่ อง แนวคิ ดและความเป็ นมาของหลักประกัน
สุ ขภาพ การทางานโดยการประสานงาน ภาคประชาชน บทบาทหน้าที่ในการทางานของศูนย์ภาค
ประชาชนในหมู่บา้ น ศูนย์หลักประกันสุ ขภาพในโรงพยาบาล เรื่ องหลักประกันสุ ขภาพตาบล การเจ
ราไกล่ เกลี่ ย และการฝึ กปฏิ บตั ิ มี การทา Pretest และ Posttest ทดสอบความรู้ เกณฑ์ของผูท้ ี่จะ
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ออกไปทางานได้คือ จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับ สิ ทธิ ประโยชน์ในหลักประกันสุ ขภาพ ไม่ต่ากว่า 80%
ผลการอบรมพบว่า 3 รุ่ นแรกทาอย่างไรก็ไม่ผ่าน เนื่ องจากอายุ มีผอู้ ายุมากอาสามาทางาน จึงนามา
วิเคราะห์ปรับกระบวนการสอนและการสอบพบว่า ข้อสอบยากเกิ นไป ภาษาที่ใช้ไม่เหมาะสมกับ
ชาวบ้าน จึงได้มีการปรับกระบวนการใหม่ ในที่สุด ได้อาสาสมัครผ่านการทาสอบมา 522 ตาบลจาก
ทั้งหมด 640 ตาบล คิดเป็ น 81% มีจานวน 1,088 คน ปฏิ บตั ิงานอยู่ในพื้นที่ จากการติดตามมีการ
ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดให้

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1. เป็ นสิ่ งที่ดีมากที่ทาให้ประชาชนได้รับรู ้เรื่ องสิ ทธิ และมีการวิเคราะห์การสอนว่าไม่
ผ่านเพราะอะไร แล้วนามาวิเคราะห์วา่ ที่ไม่ผา่ นเพราะอะไร
ความประทับใจของผู้ทางาน
1. ข้อคิดจากคุณวันรพี เมื่อก่อนกลัวคาว่า R2R แต่จริ ง ๆ เมื่ อเราทาไม่ได้ยาก และ
ไม่ได้เกินความสามารถของเรา ซึ่ งจริ ง ๆ เราก็ทาอยูแ่ ล้ว เพียงแต่เรานามาจัด ให้เข้ากระบวนการ ทุก
งานเป็ นงานวิจยั ทุ ก ท่ า นที่ อยู่ใ นห้องนี้ ก็ ท างานวิจยั กันทุ กคน แต่ เพีย งแต่ ว่าเราจะ ดึ ง ออกมาสู่
รู ปแบบของงานวิจยั แล้วนามาแลกเปลี่ยนแบบนี้ หรื อไม่ ตอนแรกก็กลัวงานวิจยั แต่ตอนนี้ รู้สึกว่า
ไม่ยาก เพียงแต่เรามุ่งมัน่ และตั้งใจทา ความพยายามอยูท่ ี่ไหน ความสาเร็ จอยูท่ ี่นนั่
2. ข้อคิดจากคุณ พนาวรรณ์ ผูท้ ี่นงั่ อยูใ่ นห้องเป็ นมืออาชี พทั้งนั้น ขนาดผูว้ ิจยั ที่เป็ นมวย
วัดแบบนี้ ยงั มานัง่ Share ได้ ดังนั้นกลับไปทุกคนน่าจะทาได้ ซึ่ งการทางานคนเดียวย่อมไม่ประสบ
ความสาเร็ จ ดังคาที่วา่
1 คน 1 งาน ล้านความคิด
หนึ่งชีวติ ช่วยลิขิต ให้สร้างสรรค์
หนึ่งเสี ยงจากหัวใจที่ผกู พัน
ช่วยแบ่งปั น สู่ เส้นทาง การเปลี่ยนแปลง
3. ข้อคิดจากคุณสุ มาลี มองจากสายตา ทุกท่านมีความมุ่งมัน่ ขอเป็ นกาลังใจให้ อย่าลืม
ว่า ทุกสิ่ งใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ทุกสิ่ งสาเร็ จได้ดว้ ยใจ อย่าลืมสหสาขาวิชาชี พ มองผูป้ ่ วยอย่าง
มี คุ ณค่ า ทุ ก คนที่ อยู่เคี ย งข้างเรามี สิ่ง ที่ ดี การที่ เราได้พบกันเป็ นสิ่ งที่ ดี ทุ ก คนมี สิ่ งที่ ดี ต้องมี การ
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา เราก็จะสร้างผลงานให้แก่เพื่อนร่ วมทีมหรื อองค์กรของเรา
ได้
4. ข้อคิดจากคุณอังคณา งาน R2R เริ่ มต้นที่ร้อยละ ความถี่ แต่ก็ลองส่ งมา ตอนแรกก็
กลัวว่า ร้อยละแบบนี้จะผ่าน R2R มัย๊ แต่ก็ผา่ น ตอนปี 55 ก็พฒั นาไปเป็ น Stat ที่ยากนิดนึง อยากจะ
บอกทุกท่านว่า อย่ากลัวทุกอย่างเป็ นความฝันของเรา ถ้าเราคิดจะทา
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ผู้นาสนทนา
(สสส.)

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ

การพัฒนารู ปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ เพือ่ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนตาบล
สะเนียน อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
โดย คุณนิภาพร พอใจ
งานครั้งนี้ จะสาเร็ จไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานที่มีความมุ่งมัน่ มีความตั้งใจในการทางาน ทุ่มเทพลังกาย
และแรงใจ เป็ นผูข้ บั เคลื่อนที่ทาให้งานชิ้นนี้ประสบความสาเร็ จ
ทีม่ า จากสถานการณ์ปัญหาการดื่มสุ รา ของจังหวัดน่าน ประเทศไทยมีปริ มาณการดื่มแอลกอฮอล์
สู งเป็ นอันดับ 40 ของโลก การดื่มสุ ราของจังหวัดน่าน ปี 2547 สู งเป็ นอันดับ 1 ปี 2550 สู งเป็ น
อันดับ 4 และสู งเป็ นอันดับ 5 ในปี 2554 จะเห็นได้วา่ เยาวชนของจังหวัดน่าน เป็ นนักดื่มอันดับ 7
ของประเทศในปี 2554 เป็ นจังหวัดที่เมาแล้วขับสู งเป็ นอันดับที่ 9 จังหวัดน่านเป็ นจังหวัดที่ดื่มสุ รา
นอกระบบภาษี เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ตาบลสะเนียนเช่นเดียวกัน มีประชาชนทั้งหมด 7 ชนเผ่า
และสามารถเข้าถึงการดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย จากข้อมูล จปฐ ปี 2554 ตาบลสะเนียน ครัวเรื อนร้อย
ละ 60 มีการดื่มแอลกอฮอล์ มีการรณรงค์ลด ละเลิกมาตั้งแต่ปี 2550 มีคาขวัญว่า เมาแล้วหลับ ไม่ให้
จับกุญแจรถ แต่ก็ยงั ไม่ได้ผล ในปี 2552 จัดรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้า ปี 2553 มีการรณรงค์สงกรานต์
ปลอดเหล้า ก็ยงั พบว่ามีสาเหตุการตายจากเมาแล้วขับในสถิติที่สูง จึงมาคิดถึงรู ปแบบพัฒนาในเรื่ อง
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ เพื่อแนวทางในการลดการดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้ผเู้ ชี่ยวชาญ
เป็ นผูม้ าร่ วมบรรยาย โดยใช้สื่อที่เป็ นเหตุการณ์จริ ง จะมีการเจาะ Liver enzyme เปรี ยบเทียบ
ก่อนหลังดาเนินการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง เป็ นผูท้ ี่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ดื่มติดต่อกัน
นานเกิน 6 เดือนขึ้นไป เข้าร่ วมโครงการโดยความสมัครใจ ซึ่ งเป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง เปรี ยบเทียบ
ระดับ Liver enzyme ในเลือดก่อนและหลังดาเนินโครงการ โดยมีหลักคิดในการทางาน คือใช้
หลักการเดิมที่ไม่ได้ผล แล้วมาปรับโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน แล้วมีภาคีเครื อข่ายในชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่ วม เริ่ มตั้งแต่ในการทาประชาคม มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ชุมชน ของ 16 หมู่บา้ น มีประชากร
ทั้งหมด 13,000 กว่าคน มีกระบวนการในการนาผลในการคืนข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ โดยเอาผลจาก
การ Audit ตามแบบประเมินปั ญหาการดื่มสุ ราคืนให้กบั ชุ มชน ปรากฎว่าชุมชนได้เห็นความสาคัญ
และได้อนุมตั ิงบประมาณในเรื่ องการจัดกระบวนการ ได้ทาประชาคมในทุกหมู่บา้ นทั้ง 16 หมู่บา้ น
มีการกระตุน้ ให้ใช้มาตรการทางสังคมเกิดขึ้น มีเวทีเลิกเหล้าเลิกจนในชุมชนทั้ง 16 หมู่บา้ น จากนั้น
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ใช้ผนู้ าชุมชนซึ่งเป็ นแกนนาด้านสุ ขภาพ และอสม. และผูม้ ีจิตอาสาในชุมชนนั้นเข้ามาไปเป็ นคน
ค้นหา คัดกรองผูท้ ี่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่จะเข้ามาร่ วมโครงการด้วย จากนั้นจะดาเนิ นการตรวจ Liver
enzyme เพื่อนาสู่ กระบวนการบาบัด และคุณหมอก็จดั เวทีให้ความรู ้ จัดเวทีสนทนาธรรม ทาในทุก
หมู่บา้ น หลังจากนั้น เมื่อทราบผลครั้งที่ 1 แพทย์จะแจ้งผลเป็ นรายบุคคล จากนั้นมีกระบวนการที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ มีพนั ธสัญญาร่ วมกันเกิดขึ้น มีการติดตามเยีย่ มบ้านด้วย เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ในการลด ละ เลิกอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นอีก 12 สัปดาห์ก็มีการเจาะ Liver enzyme ครั้งที่
2 แล้วก็เข้าสู่ กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ แล้วอีก 2 สัปดาห์จะเจาะเลือดครั้งที่ 3
เปรี ยบเทียบครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ให้เขาเห็นและตระหนักในเรื่ องวิกฤติสุขภาพของตนเอง
ผลค้ นพบ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คาดคิดไม่ถึง เป็ นชุมชนที่กว้าง มีประชากรเยอะมาก
13,000 กว่าคน เกิดมาตรการทางสังคมของชุมชนเกิดขึ้น เลิกดื่มแอลกอฮอล์ครบทั้ง 16 หมู่บา้ น โดย
มีมาตรการในการงดการดื่ม ในงานมหกรรม งานศพ พิธีกรรม งานศพ งดเครื่ องดื่มในสถานที่
ราชการ ที่สาคัญผลพลอยได้ คือมาตรการทางด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคร่ วมด้วย คอยตรวจสอบ มี
สารวัตรอาหารในการตรวจสอบการปรุ งอาหารด้วย ในด้านของความรู ้ มีการทดสอบก่อนและหลัง
พบว่า คะแนนความรู ้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนที่จะดาเนินโครงการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
และ Liver enzyme ดีข้ ึน จากที่มีค่าผิดปกติที่ร้อยละ 32.7 อีก 2 สัปดาห์เจาะ ลดลงมาที่ 13.45 ครั้งที่
3 เจาะหลังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกครั้งพบว่า ลดลงมาที่ 5.77 ซึ่ งลดลงมาอย่างต่อเนื่องเห็น
ได้ชดั เจน มีคุณหมอมาให้ความรู้ในเวทีต่างๆ และแยกรายสถานบริ การทั้ง 3 แห่งเข้าไประดม
ความรู ้ และจัดเวทีสนทนากลุ่มอีก 3 ครั้ง จากผล Audit มาเปรี ยบเทียบ ก่อนดาเนินการพบว่า มีผดู ้ ื่ม
แบบเสี่ ยงพบเป็ นส่ วนใหญ่ หลังจากที่เราดาเนินการไปแล้ว ก็นาไป Audit อีกครั้ง พบว่าเป็ นกลุ่มที่
เสี่ ยงต่ามีมากขึ้น กลุ่มที่เสี่ ยงและเสี่ ยงอันตรายไม่เจอ พฤติกรรมการดื่ม จะเห็นว่าหลังจากเสร็ จสิ้ น
โครงการ คนดื่มที่ดื่มแบบเสี่ ยงต่า แล้วเลิกการดื่มสู งถึงร้อยละ 86 วิธีการใหม่ได้ผลเพราะมีการ
ประยุกต์แนวคิดในการกากับตนเอง และมีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเป็ นผูม้ าบรรยาย ยกตัวอย่างของจริ ง
และเริ่ มต้นด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่ตน้ โดยให้ชุมชนทาประชาคมและสร้าง
มาตรการทางชุมชนเองโดยเขากาหนดขึ้นมาเองนัน่ คือ การสร้างความยัง่ ยืนในชุมชน มีการตรวจหา
Liver enzyme ในเลือดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนัก รู ้วธิ ี กากับตนเอง ค่าผิดปกติของตับจะ
ลดลงเรื่ อย ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่บอกความสาเร็ จของงานที่สามารถพิสูจน์ได้ดว้ ยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการมีการเชื่อมประสาน มีการรณรงค์ทางสังคม
มีการขยายเครื อข่ายในการเฝ้ าระวังมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการขับเคลื่อนในเรื่ องของ
งานและกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เกิดมาตรการทางสังคมของพื้นที่ตาลสะเนียน มีการสนับสนุน
และมีส่วนร่ วมจาก องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ช่วยกันขับเคลื่อนทาให้มีกาลังใจในการทางาน มี
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การขยายผลไปยังกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มเยาวชน และขยายผลไปยังตาบลอื่น ๆ ด้วย เป็ นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่ภาคภูมิใจคือ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะดูงานจากนักศึกษา คณะเจ้าหน้าที่จาก
ชุมชนจังหวัดลาปาง นักศึกษาปริ ญญาโท คณะอาจารย์จากสถาบันบรมราชชนก มาดูงานและชื่นชม
งานครั้งนี้ ที่ได้ดาเนินงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปั จจุบนั ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณหมอที่ให้ความกรุ ณา
และผูท้ ี่มีส่วนร่ วมทุก ๆ ท่าน รวมทั้งผูบ้ ริ หารที่ให้ความสาคัญในการดาเนิ นงานครั้งนี้
ประเด็นในห้ องประชุ ม
1. ประเด็นเรื่ อง สุ ราเป็ นเรื่ องสาคัญ บางคนคิดว่า ในสังคมไทยต้องดื่ม แต่จริ งถ้าดู
ประวัติศาสตร์ เพิ่งจะมาดื่มกันมากเมื่อไม่นานมานี้เอง คนในสมัยก่อนดื่มแค่เป็ นประเพณี จริ ง ๆ ดื่ม
เล็กน้อยไม่มาก ต่อมา 10 – 20 ปี ที่ผา่ นมาดื่มกันมาก ต่อมามี สสส. เข้าจัดการรณรงค์ให้ลดการดื่ม
เหล้า ลดการสู บบุหรี่ แต่เป็ นเรื่ องที่ยาก เพราะต้องเริ่ มมาจาก ระดับนโยบาย สร้างกระแสสังคม การ
ดื่มสุ ราไม่ใช่มีผลแค่ตวั ผูด้ ื่มเท่านั้น แต่มีผลกับผูอ้ ื่นด้วย เช่น ดื่มแล้วขับ มีผลกระทบเสี ยหายมาก
จังหวัดน่าน เป็ น Model ที่ดี ทั้งเชิงระบบ การใช้มาตรการของระบบกดดัน ผลสุ ดท้ายผูด้ ื่มมีการ
ปรับพฤติกรรมการดื่ม มาตรการทางสังคม เช่น เข้าหาร้านยากขึ้น กาหนดเวลา การไปงานต่าง ๆ ก็
ไม่มีการเลี้ยงสุ รา งานแต่งปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา งานบวชปลอดเหล้า ต่อมามีมาตรการงด
เหล้าครบพรรษา ซึ่ งพบว่า ถ้าคนงดดื่มสุ ราครบพรรษา มีโอกาสที่จะเลิกได้สูงมาก
2. Model จังหวัดน่าน เป็ น Model ที่ดี การจัดทาโครงการเลิกดื่ม ไม่จาเป็ นต้องเจาะ
เลือดเป็ นตัววัดเสมอไป เนื่องจากถ้าจะเจาะเลือดต้องมีขอ้ พิจารณาด้านจริ ยธรรมวิจยั ในโครงการนี้
คิดว่า เมื่อทาแล้วต้องวัดผลได้แต่จริ ง ๆ แล้วมีขอ้ มูลเชิงคุณภาพทั้งหมดที่กล่าวมาเชื่อถือได้ ขอ
คาอธิ บายเพิ่มจากผูท้ าวิจยั ในประเด็น การเจาะเลือด ผูว้ จิ ยั เล่าว่า คุณหมอบอกว่า การที่เขาดื่มสุ รา
ต้องสร้างความตระหนักในตัวผูด้ ื่มให้เขาเห็นและตระหนักด้วยตนเอง นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วชั ร
ไพบูลย์ เป็ นรองผูอ้ านวยการรพ.น่าน ให้ขอ้ คิดว่า ในการที่จะทาเขาต้องรู ้วา่ สุ ขภาพของเขาเป็ น
อย่างไรในขณะนี้ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่เราจะบอกอย่างเดียวไม่พอ เราต้องมีขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือ ที่เป็ นผล
ทางวิทยาศาสตร์ยนื ยัน จึงต้องเจาะ Liver enzyme โดยดูค่า AST, ALT มีการเปรี ยบเทียบเป็ นค่าเสี่ ยง
ต่า เสี่ ยงสู ง และค่าอันตราย โดยแพทย์เป็ นผูอ้ ธิ บายจนเข้าใจ และแจ้งว่าของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอยู่
ระดับไหน เมื่อได้รับทราบจะตกใจมาก และอธิ บายเพิ่มว่า ถ้าดื่มน้อย ๆ ดื่มบ่อย จะเป็ นมะเร็ งตับ ถ้า
ดื่มเยอะ ๆ จะเป็ นตับแข็ง แต่ถา้ ไม่ดื่มจะไม่เป็ นอะไรเลย และให้ยอ้ นคิดว่า ตอนนี้ตบั เป็ นแบบนี้ จะ
เลือกแบบไหน ทุกคนจะตอบว่า ขอไม่ดื่ม ในโครงการนี้ หลักประกันสุ ขภาพระดับตาบลเป็ น
ผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่ายให้ ในการทางานอยูภ่ ายใต้การควบคุมของแพทย์ การเจาะเลือดมีคาสั่งของ
แพทย์
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3. จากการนาเสนอเป็ นการจัดสิ่ งแวดล้อม มีการตรวจผลการทางานของตับให้เห็น
ชัดเจน ในส่ วนของผูเ้ ข้ารับการวิจยั ที่ปรับเปลี่ยนเพราะว่า กลัวในเรื่ องของ ค่าการทางานของตับ
หรื อเปล่า ผูว้ จิ ยั เล่าว่า อันดับแรกแพทย์จะนามาเข้ากลุ่ม ผูด้ าเนินโครงการทั้งหมดเป็ นผูเ้ ข้ากลุ่มทา
หน้าที่ Counselor แล้วแพทย์จึงแจ้งผลให้เขาทราบ แล้วจึงใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยการแนะนาให้เกิดความลังเล ชัง่ ใจ และตัดสิ นในในการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี
เนื่องจากทุกคนกลัวตาย ที่สาคัญแพทย์จะบรรยาย โดยใช้สื่อที่เกิดจากภาพจริ ง มีสถิติที่เห็นได้
ชัดเจน ทาให้เกิดความตระหนักในเรื่ องสุ ขภาพ มีผเู ้ ข้าร่ วมฟังแสดงความคิดเห็นว่า ผลตรงนี้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอาจคิดว่า ช่วงนี้ยงั ไม่ดื่ม อีก 2 – 3 ปี ค่อยดื่ม มีพฤติกรรมเหมือนกับการควบคุม
อาหารก่อนเจาะ FBS ในที่สุดเราต้องใช้ HbA1C ซึ่งทาให้เรารู้ถึงพฤติกรรมย้อนหลังได้ 3 เดือน
ผูว้ จิ ยั แสดงความขอบคุณและจะนาไปเป็ นการต่อยอดงานวิจยั กับ สสส. ต่อไป ถ้ามีงบประมาณ
สนับสนุน อยากจะทาวิจยั ต่ออีก ที่เป็ นเชิงเปรี ยบเทียบเจาะ Liver enzyme ในผูท้ ี่ไม่ดื่มกับผูท้ ี่ดื่มว่ามี
ผลแตกต่างกันอย่างไร เพื่อพิสูจน์วา่ Alcohol มีผลต่อ Liver enzyme จริ งหรื อไม่ ผูด้ าเนินการ
อภิปรายเสนอแนวคิดว่า อาจไม่ตอ้ งเปรี ยบเทียบ Liver enzyme ก็ได้ อาจเปรี ยบเทียบพฤติกรรม
อย่างเดียวก็ได้ เพราะผลของ สุ ราและบุหรี่ มี Study มากมาย มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะทางานลด
พฤติกรรม เช่น สุ รามีผลต่อตับหรื อไม่ มีการทาวิจยั มาเรี ยบร้อยแล้ว ฉะนั้นเรา Apply science มา
ทางานได้เลย ปั ญหา คือเราจะนาองค์ความรู ้น้ นั มาลงอย่างไร ให้เหมาะกับท้องถิ่น โดยเฉพาะที่น่าน
ได้อย่างไร น่าจะเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย เนื่องจากในสภาพจริ ง Intervention เดียวอาจไม่ได้ผล ต้องนาหลาย
Intervention มีผสมผสานกัน จึงอยากให้ทุกภาคส่ วนมาร่ วมกันทา ซึ่ งน่านเป็ น Model ที่แสดงให้
เห็นว่าทางานจริ งเป็ นอย่างไร
การพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปัญหาฟั นผุในเด็กเล็กแบบมีส่วนร่ วม
งานทันตกรรม รพ.ลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ทันตแพทย์ หญิงอนงค์ เอกกา
ทีม่ า จากการสารวจภาวะทันสุ ขภาพในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อ.ลับแล พบว่า เด็กมีฟันผุถึงร้อยละ
54.42 ขึ้นสู งกว่าการสารวจภาวะทันตสุ ขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี มีความชุกของโรค
ฟันผุร้อยละ 51.7 ปั ญหาฟันผุจะส่ งผลต่อสุ ขภาพของเด็ก เช่น ความเจ็บปวด การออกเสี ยง
บุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ มีกลิ่นปาก ความสวยงาม รวมถึงถ้าเด็กรับประทานอาหารได้นอ้ ย จะทาให้
ขาดสารอาหาร ทาให้การเจริ ญเติบโต ของใบหน้าและขากรรไกรลดลง การเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
และพัฒนาการลดลง นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งที่ติดเชื้ อและแพร่ กระจายเชื้ อไปสู่ อวัยวะอื่น ๆ ทาให้
อันตรายต่อชีวติ ได้ ปั ญหาคือ เด็กมีฟันผุเพิ่มขึ้น ในอดีตผูแ้ ก้ไขปั ญหา คือทันตบุคลากร เมื่อมีฟันผุ
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มาแก้ไขโดยการอุดฟัน แต่เมื่ออุดไปแล้วกลับมาผุอีกได้ในซี่ เดิมที่เดิม ทาให้เกิดความไม่ยงั่ ยืนใน
การแก้ไขปั ญหา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาฟันผุแบบมีส่วนร่ วม เพื่อความยัง่ ยืน
ในการแก้ไขปั ญหาต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะฟันผุของเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กน้ าใส-ห้องสู ง และศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อสภาวะฟันผุในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กน้ าใส-ห้องสู ง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาแบบมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองและผูด้ ูแลเด็ก
ระเบียบวิธีวจิ ัย เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ เครื่ องมือที่ใช้ ได้มาจากรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3 ชุด ส่ วนแรกเป็ นแบบสอบถามสาหรับครู และผูป้ กครอง ประกอบด้วย 4 ตอน ตอน
แรกเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล ตอนที่ 2 วัดความรู ้เกี่ยวกับฟันผุ ตอนที่ 3 วัดทัศนคติเกี่ยวกับการดูแล
สุ ขภาพช่องปาก ตอนที่ 4 วิธีการการดูแลสุ ขภาพช่องปาก ชุดที่ 2 เป็ นแบบสารวจสภาวะทันต
สุ ขภาพของกองทันตสาธารณสุ ข ชุดที่ 3 เป็ นแบบสัมภาษณ์แนวทางแก้ไข ปรับปรุ งอย่างมีส่วนร่ วม
ของครู และผูป้ กครอง
ผลการศึกษา เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีสภาวะฟันผุร้อยละ 73.5 ซึ่ งสู งกว่าสภาวะฟันผุของ
ประเทศ และสาเหตุของฟันผุ เกิดจากการรับประทานอาหาร และเครื่ องดื่มของเด็ก โดยที่เด็กเลือก
ขนมได้เองตามใจชอบ เด็กอยากได้อะไรก็ให้ ผูป้ กครองจ้างให้เด็กไปโรงเรี ยนโดยการซื้ อขนมให้
เด็กเลือกขวดนม ซึ่ งสาคัญมาก เด็กอมขวดนมตลอดเวลาและน้ าที่อยูใ่ นขวดนมเป็ นน้ าหวาน ทาให้
เด็กติดหวานและเป็ นโรคอ้วนตามมา ผูป้ กครองไม่แปรงฟันซ้ าให้เด็กโดยให้เด็กแปรงฟันเองไม่ได้
แปรงซ้ าให้ เนื่ องจากกลัวเด็กเจ็บ เมื่อแปรงแล้วเด็กร้องไห้ หรื อบางครั้งแปรงแล้วมีเลือดไหล เด็ก
ดิ้นขณะแปรงฟัน ไม่ได้พาเด็กไปตรวจสุ ขภาพฟัน จะพาไปเมื่อเด็กมาอาการปวดเท่านั้น เมื่อไป
แพทย์ก็จะต้องทาอะไรที่มีความเจ็บปวด ทาให้เด็กกลัว แนวทางการแก้ไขปั ญหาฟั นผุ ต้องดูแลเรื่ อง
อาหารและเครื่ องดื่มของเด็ก เน้นผลไม้และผัก ฝึ กให้เด็กแปรงฟัน เช้า กลางวัน เย็น โดยผูป้ กครอง
แปรงซ้ าให้ทุกครั้ง มีการตรวจสุ ขภาพช่องปากเด็กทุกวัน ถ้าพบว่าเป็ นจุดสี ดาพาไปพบแพทย์ จัด
กิจกรรมให้ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพฟันของเด็ก แก่ครู ผูป้ กครอง ส่ วนเด็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้และพัฒนาการดูแลสุ ขภาพฟัน เช่น กิจกรรมการแปรงฟั นหลังอาหารกลางวัน
การร้องเพลง การเต้นประกอบการแปรงฟัน กิจกรรม Good bye ขวดนม ฝึ กให้เด็กรับประทาน
อาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ เช่นผลไม้ งดขนมกรุ บกรอบ ห้ามนาขวดนม ขนมถุง Chocolate มาโรงเรี ยน
และจัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแปรงฟั น เช่น อ่างล้างหน้า แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน
การนาผลงานวิจัยไปใช้ ในงานประจา นาไปแก้ไขปั ญหาฟันผุในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ นแนวทางใน
การส่ งเสริ มพัฒนาทักษะ ความรู ้ของครู และผูป้ กครองในการตรวจ และดูแลสุ ขภาพช่องปากให้แก่
เด็ก
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บทเรียนทีไ่ ด้ รับ ผูป้ กครองไม่ได้ให้ความสาคัญต่อฟันน้ านม เพราะคิดว่าเมื่อฟั นน้ านมหลุดไป แล้ว
ฟันแท้ก็ข้ ึน รอฟันแท้เลยดีกว่า ดังนั้นจึงต้องให้ความรู ้ถึงความสาคัญของฟันน้ านม ซึ่ งจะนามาซึ่ ง
ทัศนคติและพฤติกรรม ในการดูแลสุ ขภาพช่องปากที่ดีต่อไป ปั จจุบนั มีการแก้ไขปั ญหาเชิงรับอย่าง
เดียว คือ ฟั นผุมาก็อุด ต่อไปควรมีการแก้ปัญหาเชิงรุ ก โดยการปรับกลวิธีภายใต้ความร่ วมมือของ
ทุกภาคส่ วน นามาซึ่ งการแก้ไขปั ญหาที่ยงั่ ยืนต่อไป
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ การรวบรวมข้อมูล และการปรับปรุ งข้อมูล และการแก้ไขปั ญหาแบบมีส่วน
ร่ วมจากทุกภาคส่ วน การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารหน่วยงาน สนับสนุนการเรี ยนรู ้ สนับสนุนการใช้
ข้อมูล จากการวิจยั ไปสู่ การพัฒนา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทาให้เกิดการพัฒนาในเชิงป้ องกัน
ประเด็นจากในห้ องประชุ ม
1. ประเด็นที่ได้จากการฟัง ได้ความรู้ ผูท้ ี่มีบุตรปฏิบตั ิตามที่ผวู้ จิ ยั บอกจะได้ประโยชน์
เมื่อทาแล้วผลลดลง ดูจากพ่อแม่ผปู ้ กครองพาเด็กมาพบทันตแพทย์มากขึ้น และให้นาผูป้ กครองของ
เด็กมาฟังคาแนะนาจากทันตแพทย์ร่วมด้วย จากเมื่อก่อนแนะนาแต่ครู อย่างเดียว มีการมองเชิงรุ กว่า
จะมีการป้ องกันอย่างไร เริ่ มตั้งแต่การเลือกอาหาร ถ้าเลือกอาหารหวานก็จะเสี่ ยงต่อฟั นผุมาก
2. จากการปฏิบตั ิงาน รู ้สึกอย่างไร จึงออกไปปฏิบตั ินอกรพ. ผูว้ จิ ยั เล่าว่า จาก
ประสบการณ์ในการทางานพบผูป้ ่ วยฟันผุเยอะมาก เมื่อพบผูป้ ่ วย คิดว่า อีกแล้วเหรอ ทาไม่ยอมลด
จึงต้องลงพื้นที่เอง ผูด้ าเนิ นการอภิปรายสรุ ปว่า R2R ก็คือปั ญหาที่เราเจออยูท่ ุกวัน เรารู ้สึกว่าทน
ไม่ได้ ต้องออกมาแก้ ต้องทางานเชิงรุ ก ต้องขยายผลได้ ในเรื่ องจึงควรสรุ ปเสนอเป็ นนโยบาย

การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการดูแลสุ ขภาพช่ องปากเด็กก่ อนวัยเรี ยน
รพ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่
โดยคุณอุดมพร รักเถาว์
ก่อนอื่นต้องขอแนะนาก่อนว่า งานนี้ไม่ได้ทาคนเดียวมีผรู ้ ่ วมโครงการด้วย ได้แก่ คุณจารุ วรรณ
วงษ์เวช ซึ่ งเป็ นคู่กนั มาตลอด ซึ่ งวิธีการจะคล้ายกับของทันตแพทย์หญิงอนงค์ มากเลย แต่ต่างกันนิ ด
เดียว คือ ไปดูนโยบายของศูนย์เด็กเล็ก คือ อาหารที่มีประโยชน์ และผลไม้ อาหารมีนกั โภชนาการ
มาดูแล มีนโยบายต่อขวดนมด้วย แต่โรคฟันผุก็ยงั มีอยูเ่ รื่ อย ๆ ไม่ลดเลย เจ้าหน้าที่ก็ให้บริ การตรวจ
ฟันอย่างสม่าเสมอ มีการทาตัวชี้วดั ปี ละ 1 ครั้ง ข้อมูลก็ออกมาเหมือนกัน คือ ขึ้นพอ ๆ กัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสภาวะทันตสุ ขภาพก็ยงั ห่างไกลกันมาก จึงรู ้สึกว่า นโยบายที่มีอยูไ่ ม่สามารถตอบ
ตรงนี้ได้ จึงนาข้อมูลแบบการตรวจมาวิเคราะห์ แล้วก็ไปตามกิจกรรมของการแปรงฟั นในศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก ก็มีการแปรงฟั น แต่ก็ให้เด็กแปรงไปอย่างนั้น ดูเรื่ องอาหาร ขวดนม บางศูนย์จะเป็ น
เรื่ องที่ยากมากที่จะเป็ นศูนย์ปลอดขวดนม บางศูนย์ก็ยงั ทาไม่ได้ ซึ่ งเป็ นความภาคภูมิใจมากที่ทาให้
เป็ นศูนย์ปลอดขวดนม และเขาก็รู้สึกว่าอยากเป็ นศูนย์ที่ปลอดขวดนมจริ ง ๆ แต่ก็เป็ นความอึดอัดที่
จะไปบอกผูป้ กครองว่า ไม่ให้นาขวดนมมา จึงเกิดเป็ นโครงการและเล่าให้คุณจารุ วรรณ ทราบจึงมา
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหา จึงดึงงบประมาณมาได้ 30,000 บาท และให้ทาเป็ นวิจยั จึงตกใจ และคิดว่ามัน
ยากมากเลยที่จะทาวิจยั ทาไม่เป็ น จึงไปให้พี่จารุ วรรณช่วยดูเรื่ องงานวิจยั ผูว้ จิ ยั เองไปจัดทากิจกรรม
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ใช้กระบวนการของ EAP เป็ นกระบวนการ 6 ขั้นตอน โดยเอาปั ญหา
ของผูป้ กครอง เรื่ อง อาหารการกินที่เขาปฏิบตั ิในชี วติ ประจาวันคืออะไร ปั ญหาของเขาคืออะไร ใช้
เป็ นบัตรคาให้เขาเขียนเป็ นบัตรคาขึ้นมา แล้วนามาจัดเป็ นหมวดหมู่ ตอนแรกไม่ได้มีทฤษฎี แต่ตอน
หลังเป็ นไปตามทฤษฎีเองเลยว่า เขาเขียนคาออกมาให้เรา เช่น ลูกไม่ยอมแปรงฟัน ขอกินลูกอม กิน
ขนม จึงได้จดั เป็ นกลุ่ม ๆ ในเรื่ องของอาหาร การแปรงฟั น อาหารก็พบว่า เด็กจะทานขนมถ้าไม่ซ้ื อ
ให้เด็กไม่ยอม ผูป้ กครองจะใจอ่อนให้เด็กทาน บางคนก็มีวธิ ี การจะเล่าให้ฟังว่าทาอย่างไรที่จะไม่ให้
เด็กทานขนม บางคนก็บอกว่าให้ทานได้ แต่ทานแล้วทาอย่างไรไม่ให้ฟันผุ ซึ่ งจะเกิดการเรี ยนรู ้ใน
กระบวนการนี้ ซึ่ งในกระบวนการนี้จะมีเทศบาล กองสาธารณสุ ข กองสุ ขศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วม
ก่อนทามีการประชุมทีมงานกันก่อนแบ่งหน้าที่กนั ว่า ใครจะทาหน้าที่อะไร มีการประชุม
ประสานกันตลอดทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เนื่องจากภาระงานมาก มีโอกาสที่จะเจอกัน
น้อย จึงใช้วธิ ี โทรศัพท์ประสานกันตลอดให้ความร่ วมมือกันดีมากตลอด กิจกรรมที่ให้คือ เข้าไปให้
ผูป้ กครองรับรู้ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจฟันในศูนย์ มีการประเมินความรู้ ทัศนคติ การปฏิ บตั ิ แล้วนา
ผลมา Share ให้ผปู ้ กครองทราบ หลังจากนั้น ให้ Empower กับผูป้ กครอง โดยให้ผปู ้ กครองประกาศ
ตัวเองว่า จะต้องไม่ให้ลูกกินนมขวดแล้ว จะทาให้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบอกจะ
ยากกว่า จึงเป็ นจุดเริ่ มของพันธสัญญาระหว่างผูป้ กครองกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในระหว่างทา
กิจกรรมให้ผปู ้ กครองมาเล่าเรื่ องซึ่ งมีเรื่ องเล่ามากมายถึงวิธีการดูแลเด็กไม่ให้ฟันผุ เมื่อประสบ
ความสาเร็ จนาเสนอให้กบั นายกเทศบาลได้รับทราบ เมื่อทากิจกรรมเสร็ จตามเยีย่ มบ้านกลุ่มที่เข้า
ร่ วมโครงการ พบความหลากหลายของครอบครัว เช่นมีครอบครัวที่เป็ นร้านขายของชา แต่พบว่า
บุตรฟันดี อีกครอบครัวพบว่า บุตรคนที่ 1 มีปัญหาฟันผุ จึงได้เรี ยนรู้จากบุตรคนที่ 1 มาดูแลบุตรคน
ที่ 2 ไม่ให้ฟันผุ ครอบครัวที่ 3 พ่อแม่ไปทางานนอกพื้นที่ ให้บุตรอยูใ่ นความดูแลของยาย ลักษณะ
บ้านมีร้านค้าอยูใ่ กล้ ๆ ส่ วนครอบครัวอื่น ๆพบว่ามีความรู ้เพิ่มขึ้น การมาอุดฟันน้อยลง การแก้ไข
ปั ญหาที่สาคัญในกลุ่มคือ เมื่อพบว่าเด็กไม่ยอมแปรงฟัน ในกลุ่มช่วยกันหาวิธีการให้เด็กแปรงฟัน
ครู ตรวจสภาพฟันได้ถูกต้องมากขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ครู ผูป้ กครอง องค์กรท้องถิ่น
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ ความร่ วมมือของผูป้ กครอง
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บทเรียนทีไ่ ด้ รับ เรื่ องสุ ขภาพฟันน่าจะมาจากเรื่ องของการเลี้ยงดู
ประเด็นจากห้ องประชุ ม
1. เสนอแก่เทศบาล ให้มีการจัดให้มีอ่างล้างหน้า ล้างมือ เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการ
แปรงฟัน จึงมีการปรับปรุ งให้มีอ่างสาหรับล้างหน้าแปรงฟัน และมีเครื อข่ายพยาบาลชุมชนลงไปดู
งานภายหลังการพัฒนา
2. งานวิจยั นี้มีจุดเด่นหลายอย่าง ได้แก่ การทาวิจยั ไม่จาเป็ นต้องใช้สถิติที่หรู หราหรื อ
ยาก แต่ให้ดูที่รูปแบบนั้นสามารถนามาใช้ได้จริ ง ผลที่ได้นาไปใช้ได้จริ ง การเปรี ยบเทียบก่อนกับ
หลังทามีตวั เลขแสดงให้เห็นว่าต่างกันชัดเจน แต่ในระหว่างดาเนินการ มีการเลือกมา 5 ครอบครัว
เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผลชัดเจนขึ้น ในเรื่ อง รายละเอียดของ ความรู้สึก
สิ่ งแวดล้อม มีขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพที่เห็นได้ชดั เจน มีตวั เลขเปรี ยบเทียบก่อนหลัง
3. ทพญ.อนงค์ Share บุคคลที่สาคัญที่สุดในการป้ องกันฟันผุ คือผูป้ กครอง และต้องมี
การแปรงฟันซ้ าให้เด็กจะดีมาก ๆ และหลังรับประทานอาหารให้เด็กบ้วนปากเลย งานวิจยั ต่อไป
ลองดูวา่ ถ้าจับเรื่ องแปรงฟันอย่างเดียวจะช่วยลดฟันผุได้หรื อไม่
4. ผูเ้ ข้าร่ วมฟัง Share จริ ง ๆ อยากคิดต่อในเรื่ อง ลูกเจ้าของร้านฟันไม่ผุ แต่ลูกของคนที่
อยูร่ อบ ๆ ร้านทาไมฟันผุ ผูว้ ิจยั เล่าว่า จากการลงเยีย่ ม เจ้าของร้านให้ลูกตัวเองกินขนม แต่มีวธิ ี การ
ป้ องกันไม่ให้ฟันผุ ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่ผวู ้ ิจยั จะทาการศึกษาต่อไป ซึ่ งขณะนี้เขียนเป็ นโครงร่ างไว้แล้วที่
จะทาวิจยั ต่อไป
ผลของการทดลองใช้ รูปแบบ “กุมภวาปี โมเดล” ต่ อการสภาพการดื่มสุ ราไม่ พงึ ประสงค์ ในชุ มชน:
กรณีศึกษาพืน้ ทีบ่ ้ านสร้ างทราย อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รพ.ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โดยคุณสาราญ พูลทอง
ความเป็ นมา ในฐานะที่เป็ นพยาบาลดูแลอยูใ่ นชุมชน ตรวจผูป้ ่ วยทุกวัน ออกเยีย่ มบ้าน ก็จะเห็น
สภาพผูท้ ี่ดื่มสุ ราในชุมชน ตอนเย็นก็จะนัง่ ท้ายรถยนต์ ทางานก่อสร้างเสร็ จก็จะซื้ อเหล้าขาวมากิน
เป็ นปกติ ต่อมาเห็นคนติดเหล้า แล้วเริ่ มมาก่อกวนในชุมชน ประกอบกับมีคนที่ติดเหล้าแล้วผูกคอ
ตาย จึงต้องชี้ประเด็นนี้ให้ชุมชนรับรู ้วา่ เราจะช่วยกันอย่างไรไม่ให้คนในพื้นที่ของเราเป็ นแบบนี้
แล้วลงเอยด้วนการผูกคอตาย คุยกันหลายที่วา่ ช่วยกันทาหน่อย มีโอกาสไปเห็นในจ.นครพนม มี
ป้ ายเสนอ งานศพปลอดเหล้า จึงคิดว่าสภาพที่เป็ นชนบททาได้ แต่ในเมืองคงไม่มีหวังว่าจะทาได้ แต่
เห็นป้ ายเขียนว่า “ขออภัยงานนี้ไม่มีเหล้าเบียร์ เพราะญาติเสี ยไม่ได้ฉลอง” จึงคิดว่าป้ ายนี้ดี จะนาไป
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แขวนในงานศพจึงนามาคุยหา Volunteer ได้มา 1 หมู่บา้ น จาก 12 หมู่บา้ นที่เป็ นชุมชนเขตเมือง จริ ง
แล้วเหมือนเป็ น Area เดียวกันแต่แบ่งซอยเท่านั้น เริ่ มที่ 1 หมู่บา้ น คุยกับกรรมการว่าจะเอาแบบ
ไหนจึง สร้างแบบสอบถามไปถามชุมชน ถึงสภาพการดื่ม ค่าเสี ยหาย ถ้าจะทาแบบนี้จะร่ วมด้วย
หรื อไม่ พบว่าได้รับการตอบรับ เห็นด้วย จึงมาสรุ ปคืนข้อมูลให้ชุมชน ทาเวทีประชาคม ทา
ประชามติ ว่าจะทางานศพปลอดเหล้า มีการตอบรับจึงทาป้ ายให้โดยใช้ขอ้ ความเดิม มีการขอบคุณ
คนที่มาร่ วมงานด้วย เมื่อมีงานก็เอาป้ ายไปแขวน ไม่มีใครกล้าถาม คนที่ถามคือคนที่ดื่มกันในชุมชน
เป็ นกลุ่มที่ติดสุ ราดื่มกันทุกวันในชุมชนมาก่อกวนเจ้าภาพ เจ้าภาพจึงชี้แจงให้รับทราบ จากนั้นมีการ
ประชุมทีมดูวา่ มีการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่าใด หมู่ที่ 1 จะทาทุกงานศพ จากนั้นให้อีกหมู่บา้ นมา
เรี ยนรู ้ ก็เห็นว่าดีอยากจะทาต่อ แต่พบปั ญหากับกลุ่มติดสุ รา จึงได้ไปทบทวนงานวิจยั รวมถึงของ
จังหวัดน่านด้วยพบว่าน่าสนใจ เนื่องจากตาบลปทุม เป็ นแหล่งผลิตเหล้า ต้มสุ ราสมัยเก่าเมื่อพื้นที่
ขยายจึงต้องย้ายออกไปอยูอ่ ีกอาเภอ จึงคิดว่าทาแค่งานศพปลอดเหล้าคงไม่ครอบคลุม จึงไปได้ “กุม
ภวาปี โมเดล” มาใช้และดูวา่ การจัดทาให้ประสบผลสาเร็ จต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
โดยเริ่ มต้นที่คดั เลือกหมู่บา้ นที่สนใจ Model นี้มีการทางานทั้ง 4 ระดับคือ ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู ดูแลผูท้ ี่มี
ปัญหาเฉพาะราย คัดเลือกกรรมการ โดยดาเนินภายใต้คณะกรรมการ กรรมการคัดเลือกมาจาก
ตัวแทน อสม. ตัวแทนผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทนผูส้ ู งอายุ ตัวแทนครอบครัวที่ติดสุ รา ตัวแทนร้านค้า เข้ามา
ทางาน อบรมให้ความรู ้กบั คณะกรรมการ จากนั้นกรรมการจะออกแบบระดับ ว่า 4 พื้นที่ของตาบล
ปทุม ว่าจะออกแบบรู ปแบบไหนให้เหมาะกับพื้นที่ คือระดับที่ 1 ต้องล้อมรั้วเรื่ องสุ ราไม่ให้เข้ามา
ใกล้ จะดื่มได้ตอ้ งดื่มแบบพึงประสงค์ ซึ่ งได้แนวคิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ให้เขาร่ วมกัน
คิดว่า ดื่มแบบพึงประสงค์เป็ นอย่างไร ไม่พึงประสงค์คืออะไร เราจะไม่หา้ มว่า ห้ามดื่ม เราจะบอก
ว่า คุณดื่มได้แต่คุณดื่มแบบพึงประสงค์ คือดื่มอย่างไรไม่ให้เป็ นอันตรายต่อตัวเอง ซึ่งจะวัดโดยการ
ใช้แบบ Audit ดังนั้น
ระดับที่ 1 เริ่ มจากประชาคมทากฎระเบียบในการดื่ม ต่อไปจะได้ งานศพปลอดเหล้าทุก
งาน งานบุญ งานกฐิน ให้ขายเป็ นเวลา เพื่อให้ผทู ้ ี่รักการดื่มมีวนั หยุดดื่มบ้าง โดยวันพระจะไม่ขาย
จากนั้นจะกลายเป็ นกฎระเบียบในหมู่บา้ น จากนั้นจะ Integrate กฎระเบียบเรื่ องการทะเลาะวิวาท
เรื่ องสุ ขภาพ เรื่ องอื่น ๆ เข้าไปด้วย จากนั้นจะรณรงค์ หาแกนนา ใช้วธิ ี ประชามติ เมื่อผ่านกรรมการ
แล้วจะร่ างเป็ นประชามติ ให้อสม.แจกทุกหลังคาเรื อน แล้วให้ลงนามมาว่า เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
แล้วมีการจัดเก็บข้อมูลประกาศให้เห็นว่า อีก 11 หมู่บา้ นก็จะขยายผลเช่นเดียวกัน โดยทาพร้อมกัน
กับหมู่ที่ 2 ตอนนี้มีแบบตอบรับ มากกว่าร้อยละ 90 ที่เห็นด้วย จึงประกาศเป็ นตาบลปลอดเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ วันที่ประกาศมีการรณรงค์ทวั่ ทุกหมู่บา้ น โดยให้แต่ละหมู่บา้ นคิดรู ปแบบของตัวเอง
ออกมาว่าจะสื่ ออย่างไรให้ชุมชนระวังเรื่ องสุ รา สุ รามีผลกระทบต่อสุ ขภาพร่ างกายอย่างไร โดยแต่

22

ละหมู่บา้ นเดินออกมารวมกันที่ถนนเส้นกลางแล้วมาประกาศให้ประชาชนได้รับรู ้ จากนั้นจะปิ ด
ป้ ายประกาศหน้าทางเข้าทั้ง 2 ทาง ให้รู้วา่ ตาบลนี้ เป็ นตาบลปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
การดูแลระดับที่ 2 คือ ทาอย่างไรให้คนในหมู่บา้ นรู ้วา่ อยูใ่ นระดับเสี่ ยง จึงสอนอสม.ใน
การใช้แบบ Audit แล้วให้หาคนที่สมัครใจเข้ารับการ Audit ได้มา 76 คนก็จะมีวดั ก่อนและหลังการ
ทาโครงการผลออกมาชัดเจนว่า คะแนนจากแบบ Audit ลดลง หลังจากนั้นหลังคาเรื อนไหนที่มี
ภาวะเสี่ ยง คณะกรรมก็จะลงไปให้ความรู้ให้คาแนะนา คนที่มีปัญหาติดสุ ราพบมี 5 ครอบครัว และ
อีก 1 คนเจ็บป่ วยด้วยพิษสุ ราเรื้ อรังถึงขนาด Readmit บ่อยมากจนพ่อกับแม่บอกว่า ทาอะไรไม่ได้อีก
แล้วกับลูกคนนี้ พอไป Admit ทีไรพยาบาลบอกว่า มาอีกแล้ว พ่อบอกว่ารู ้สึกมีความละอายใจมากที่
ได้ยนิ คานี้ เหมือนกับเลี้ยงลูกไม่ดีทาให้ลูกติดเหล้า ทาอย่างไรก็เลิกไม่ได้ จึงได้เข้าไปดูแล 5
ครอบครัวนี้ จนกระทัง่ ลูกชายเลิกเหล้าได้ 1 ปี พ่อแม่ชื่นชม ดีใจมาก หลังจากนั้นมีการวัดผลเฉพาะ
หมู่บา้ นนี้ เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพก็จะดูสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปจาก
เดิมที่ไม่มีโครงการ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปคือ ร้านค้า ชุมชน เข้าร่ วมโครงการ 18 ร้านจาก 75 ร้าน
แต่จาก 18 ร้านเป็ นร้านที่ผดู ้ ื่มมีหุน้ อย่างไรก็ตามเขาต้องซื้ อจาก 18 ร้านที่เขามีหุน้ อยู่ เป็ นร้านขาย
ส่ ง ร้าน Lotus, Seven ก็จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของกฎหมายอยูแ่ ล้ว ส่ วนร้านขายส่ งใหญ่ในชุมชน
วันพระใหญ่ 4 วันที่จะปิ ดร้านไม่ขาย พอไปถามร้านค้าว่ามีโครงการนี้แล้ว มีผลกระทบต่อยอดขาย
หรื อไม่ ได้รับคาตอบว่า แรก ๆ ก็กระทบกับยอดขายจริ ง แต่พอดู ๆ แล้วสภาพของคนที่มาซื้ อก็เห็น
สภาพอยูจ่ ึงคิดว่า โครงการนี้ มีผลประโยชน์ต่อชุมชน ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ เพราะว่าเขาไม่ซ้ื อ
เหล้า เขาก็ซ้ื ออย่างอื่น ทาให้รู้สึกว่า เหมือนได้ทาบุญที่ได้ช่วยเหลือสังคม สภาพที่เปลี่ยนไปใน
ชุมชนคือไม่มีเหล้าในงานศพ คนที่มาร่ วมงานก็จะมีการแลกเปลี่ยนกัน จึงมีการขยายผลทั้ง 12
หมู่บา้ น แล้ววัดความรู ้ของคณะกรรมการก่อนและหลังอบรม และหลังการดาเนินงาน ความรู้ใน
เรื่ องสุ ราเพิ่มขึ้น ทัศนคติดีข้ ึน คะแนนแบบ Audit หลังดาเนินการลดลงอย่างชัดเจน จากนั้นมีการ
ถอดบทเรี ยนหลังทา Intervention ได้ขอ้ สรุ ปว่า กุมภวาปี โมเดล ต้องทาตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน คือ
สร้ างเจ้ าถิ่น คือ มีคนที่รับผิดชอบ
อินกระแส คือ ไม่ใช่แค่การรณรงค์ แต่ตอ้ งอยูใ่ นสมองตลอด มีเวทีไหนต้องเข้าไปชี้ แจง
ได้แก่ เวทีงานบ้าน ชาวบ้านมีประเพณี อะไรต้องเข้าไปสอดแทรก อสม.ประชุมประจาเดือนทุก
เดือน เมื่อมีงานศพ อสม.ที่นาป้ ายไปติดต้องมีการชี้แจงแขกด้วย
แผ่ความคิด คือ ขยายไปเรื่ อย ๆ ขยายในกลุ่มแกนนาต่าง ๆ มีการออกกาลังกาย มีท่า
ประจาในการออกกาลังกาย
เกาะติดรณรงค์ คือ มีเวทีไหนก็รณรงค์ตลอด โดยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็ นวัน
รณรงค์ใหญ่ของชุมชน ไม่มีงบประมาณ ถึงเวลา นักเรี ยน ผูน้ าชุมชนจะมาเดิน
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ส่ งหน่ วยเฝ้ าระวัง คือ มีคนเข้าไปดูแลในครอบครัว คือกรรมการ และอสม. เมื่อ Audit
แล้วมีปัญหาสามารถให้คาแนะนาได้ ก่อนหน้านี้ เรื่ องสุ รา เป็ นเรื่ องปกติ ไม่กล้าเข้าไป ตอนนี้
กรรมการมีความรู ้ ก็จะกล้าเข้าไปบอก โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่ดื่มมีผลเสี ยมากกว่าผูช้ าย เมื่อเมาแล้วมี
โอกาสที่โดนกระทารุ นแรง หรื อเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุสูง
เคียงข้ าง ฟื้ นฟู ดูแล คือ ใครมีปัญหาต้องดูแล ต้องรักษากระแสตลอดเวลา จะยัง่ ยืนได้
ต้องรักษากระแสตลอด คือมีเวทีไหนต้องเข้าไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และทาใบประกาศให้กบั
ครอบครัวงานศพปลอดเหล้า มอบให้หน้างานตอนที่ ฌาปนกิจ
ซึ่ง 8 ขั้นตอนได้จากการถอดบทเรี ยนครั้งที่ 1 ช่วงนี้เป็ นการถอดบทเรี ยนครั้งที่ 2
กิจกรรมดาเนิ นไปเรื่ อย ๆ ชุมชนอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ อย ๆ มีการนาเสนอ ไปดูที่อื่น แล้ว
นามาดัดแปลงให้เหมาะกับบริ บทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนี้ยงั่ ยืน การถอดบทเรี ยนครั้งที่ 2
เป็ นสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ กับประกันสังคมจังหวัดเข้ามาถอดบทเรี ยน เพื่อที่จะนาเสนอ
และตีพิมพ์เป็ นนโยบายสาธารณะ ในเรื่ องตาบลปลอดเหล้าโดยได้เขียนเป็ นเรื่ องเล่า ที่ผวู ้ จิ ยั เป็ น
ผูเ้ ขียน เป็ น 1 ใน 20 ตาบลในจังหวัดอุบลราชธานีที่ดาเนิ นนโยบายสาธารณะ ซึ่ งมาหลายเรื่ องส่ วน
หนึ่งจะมีเรื่ องเล่านี้ดว้ ย โดยจะเล่าทั้งหมดเพื่อให้คนอ่านรู ้วา่ ทาอะไรสามารถนาไปทาต่อได้ ในปี นี้
ขยายผลโดยนา Model ไปทาต่อเรื่ องอื่น ซึ่ งประเด็นที่ทาจะไปตรงกับจ.นครพนม แล้วจะไปศึกษา
ของเขาต่อนาประเด็นที่น่าสนใจมาพัฒนา ตอนนี้จากคณะกรรมการสุ รา ก็แต่งตั้งเป็ นทั้ง สุ ราและ
บุหรี่ และมีกองทุนตาบลปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ เงินกองทุนมาจากอสม.หากันเอง ในงานมีการ
จัดราวงชาวบ้าน มีกองทุนนาเงินที่ได้ไปจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เป็ นขวัญกาลังใจสาหรับคนที่งดสุ รา
และบุหรี่ ได้ วันที่ 12 สิ งหาคม จะมอบป้ าย Version 1 ให้กบั ทุกหมู่บา้ น ทั้งหมดเป็ นกระบวนการ
ทางานที่ไม่ได้เริ่ มคิดว่า จะทาวิจยั แต่เริ่ มจากปั ญหาที่คิดว่า ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่ อง การวัดผลก็วดั
ให้เห็นว่าเกิดขึ้นจริ งตามสภาพ เอาข้อมูลจริ งไปยืนยันว่า เกิดขึ้นจริ ง จะทาให้เรามีกาลังใจทางานต่อ
ดังคาที่วา่ “จริ งจัง จริ งใจ และจริ ง ๆ”
ประเด็นจากห้ องประชุ ม
1. ขอให้สรุ ป กุมภวาปี โมเดล ว่าคืออะไร กุมภวาปี โมเดล สร้างจาก 3 Concepts คือ
ต้องมีทุนทางสังคม ต้องมีทุนทางสังคมที่ดีจึงทาได้ เพราะต้องเริ่ มจากการเอาแกนนาทางสังคม
มาร่ วม สองต้องอาศัยความร่ วมมือ เพราะเขาต้องเป็ นคนคิดรู ปแบบเอง เราอาจ Guide ให้เล็กน้อย
สามใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในครอบครัว จะใช้กรณี ที่เราลงไปประเมินความเสี่ ยงต่อการดื่ม การ
ดูแลเฉพาะราย ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดสิ่ งแวดล้อม เมื่อทาแล้ววัดผลอย่างไร จะวัด 2
แบบคือ ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ คุณภาพดูสภาพที่เปลี่ยนไปจริ ง วัดผลเชิงปริ มาณวัด
ความรู้ของกรรมการ ก่อนและหลังการอบรม การวัดการมีส่วนร่ วมก็ดูวา่ มีส่วนร่ วมร้อยละเท่าใด
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การวัดคนดื่มใช้แบบ Audit จากนั้นขยายผลทั้งตาบล นาไปเสนอให้ผบู ้ ริ หารรับทราบเพื่อขยายผล
ทั้งอาเภอ ในภาพของจังหวัดนาไปเป็ น KPI ของจังหวัด สิ่ งที่ได้จากงานวิจยั คือ คลินิกลดเลิกสุ รา
ได้ระบบการส่ งต่อ
2. ปั ญหาเมื่อไปทาในชุมชน จะได้ผลเฉพาะหมู่บา้ นที่ผนู ้ า Work พอไปอีกหมู่บา้ นก็จะ
Fail ดังนั้นการทาไม่ควรมองเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรค แต่ควรมองว่าเป็ นสิ่ งท้าทาย อ.ประเวศบอกว่า
เราต้องอาศัย 3 หลัก คือ องค์ความรู ้หนักแน่น นโยบายต้องสนับสนุน ต้องป่ วนกระแส สร้างกระแส
สังคมให้กดดัน ถ้าผูน้ าไม่รู้กระแสสังคมกดดัน ต้องรู ้เรื่ อง และต้องผสมผสานหลายกระบวนการเข้า
ด้วยกันเพื่อให้สาเร็ จ ซึ่ งเราพบว่า บางครั้ง Key man อาจไม่ใช่ผนู ้ าก็ได้ จึงควรดึง Key man เข้ามามี
ส่ วนร่ วมด้วย ซึ่ง Key man เป็ นผูท้ ี่พดู แล้วทุกคนฟัง เช่น ผูอ้ าวุโส ครู ก็ได้ มีบางหมู่บา้ นใช้อสม.
พระช่วย เนื่องจากพบว่า กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นบางคนอาจกลัวคะแนนเสี ยงตกจึงไม่กล้าทา
3. สรุ ปประเด็นคนละ 10 นาทีเพื่อให้ผฟู้ ังอยากทางาน R2R
- คุณนิภาพร พอใจ งานประจาที่ทาอยูม่ ีปัญหาเกิดขึ้น เป็ นจุดเริ่ มของการนางาน
ประจาสู่ งานวิจยั ข้อค้นพบจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ประชาชนมีสุขภาพดี นัน่ คือ สิ่ งที่มีความภาคภูมิใจใน
การทางานจากการปรับปรุ งที่เกิดขึ้น จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนทา ไม่ได้ยากเลย ให้ช่วยกันเป็ นพลัง
ที่สาคัญการทางาน R2R ทาคนเดียวไม่สาเร็ จต้องทาเป็ นทีม เพราะทีมงานคือกลไกในการขับเคลื่อน
ทาให้ทางานมีคุณค่า และทางานได้สาเร็ จเป็ นที่ภาคภูมิใจ
- ทันตแพทย์หญิงอนงค์ เอกกา เป็ นการทาวิจยั ครั้งแรก ถือว่าเป็ นมือใหม่จริ ง ๆ น้อง
ทาได้ ดังนั้นพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ก็ตอ้ งทาได้เช่นเดียวกัน
- คุณอุดมพร รักเถาว์ งานที่ทาอยูก่ ็เป็ นสิ่ งที่ทาอยูเ่ ป็ นประจาในชีวติ ประจาวัน ก็
อยากให้สร้างชุมชนของเราให้มีความสุ ข แล้วเราก็จะมีความสุ ข
- คุณสาราญ พูลทอง ในการทางานวิจยั หรื องานอะไรสักอย่าง อย่าหวังที่รางวัล
หรื อทาเพื่อที่จะปรับตาแหน่ง แต่ก็ให้เราทาจากปั ญหาที่เราเจอ เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ดอกผลก็จะมา
เอง แล้วมันจะมีคุณค่าในตัวของมันเอง
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