
สรุปประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจยั (R2R) คร้ังที่ 7 
“เสริมพลงั สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” 

วนัที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 
ณ ช้ัน 2 อาคารศูนย์การประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธานี 

แลกเปลีย่นเรียนรู้จากผลงาน R2R ดีเด่น เร่ือง “พลงัใจ พลงัคน สร้างชุมชนสู่สุขภาวะทีย่ัง่ยนื” 
ห้องย่อย Sapphire 205 เวลา 13.00 – 16.00 

วนัพุธที ่23 กรกฎาคม 2557 
        คุณรวิวรรณ  ปัญจมนัส 

       โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วดัไร่ขิง 
 
โดย คุณวนัรพี  สมณชา้งเผอืก ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี 
ผู้น าสนทนา   ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
  ผศ.นิวตั  อุณฑพนัธ์ุ  ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมบึงบอระเพด็ มหาวทิยาลยัมหิดล  

วทิยาเขตนครสวรร์ 
ผู้ร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์การท างานจากการวจัิยจากงานประจ า 

1.  คุณองัคณา  วงัทอง  รพ.หนองจิก  
2.  คุณสุมาลี   คมข า  รพ.คอ้วงั 
3.  คุณพนาวรรณ์   ไมตรี   รพ.ยพุราชธาตุพนม 
4.  คุณวนัรพี   สมณชา้งเผอืก ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ เขต 8 

 
การมีส่วนร่วมของชมรมในการเสริมพลงัในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช อ.หนองจิก จ.ปัตตานี   
โดยคุณองัคณา วงัทอง 
 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเสริมพลงัในการรดูแลผูป่้วยจิต
เภทในชุมชน จ านวน 50 คน ท่ีเป็นแกนน าในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี โดยเนน้การมีส่วนร่วม ระหวา่ง
ศูนยเ์ยยีวยาฟ้ืนฟูสุขภาพจิต กายภาพบ าบดั โรงพยาบาล เทศบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แกน
น าชุมชน โดยใช้หลกัการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ กบัภาคประชนในพื้นท่ี เสริมพลงัสร้าง
เครือข่าย ติดอาวุธทางปัญญา ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ก าหนดแผนงานการดูแลผูป่้วยจิตเภทส าหรับ
เครือข่าย พฒันาศกัยภาพ หากลไกทางสังคมในการป้องกนั ส่งเสริม ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ



2 

ผูป่้วยจิตเภท เช่ือมโยงระหวา่งพื้นท่ี กบัโรงพยาบาล หรือรพ.สต. มีการท างานเป็นทีมใชก้ลไกการมี
ส่วนร่วม มีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 วงจร ใช้ two way communication 
ระหวา่งภาครัฐ ภาคประชาชน และผูค้นในพื้นท่ี เพื่อให้ผูป่้วยเขา้ถึงบริการ และพิจารณาระบบงาน
ใหเ้หมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี  
ผลการศึกษา  มี 2 ส่วน คือขอ้มูลทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 34 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม 
สถานภาพสมรส คู่ ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา อาชีพรับจา้ง สถานภาพทางสังคม เป็น อสม. ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น จาก 7 กิจกรรม สรุปไดเ้ป็น 3 วงจร วงจรท่ี 1 เช่ือมโยงสายใย เป็นการถ่ายทอด เจตนคติ 
ความคิด ความรู้สึก ของแกนน าชุมชน ท่ีมีต่อผูป่้วย  วงจรท่ี 2 ร้อยใจร่วมกนั เป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบการณ์ และการดูแลในชุมชน วงจรท่ี 3 ผูกพนัตอ้งใจ เป็นการคน้หาการมีส่วนร่วม 
โดยชุมชนร่วมคิดร่วมท า ร่วมเป็นเจา้ของ ผลท่ีไดคื้อ เกิดรูปแบบ เครือข่าย การดูแลแบบสหวิชาชีพ 
โดยเนน้กิจกรรม Plan Do Check Act แลว้น ามาท า CQI อย่างต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด ปรับปรุงเร่ือย ๆ 
ชุมชนชาวบา้นเกิดความตระหนกั เขา้ใจการดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้น เกิดระบบการขบัเค
ล่ีอน การเสริมพลงัดูแล การมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ี มีทั้งหมด 5 ดา้น คือ 
ด้านสุขภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านอาชีพ ด้านจิตวิญญาณ ความเช่ือ และด้านการศึกษา โดยมี
เป้าหมายใหค้นไข ้1 คนไดเ้ขา้ถึงระบบน้ีไดดี้ท่ีสุด โดยมอบให ้รพ.สต. เป็น Case manager ประเมิน
ภาวะสุขภาพทัว่ไป ประสานงานเครือข่าย ให้ความรู้ในส่วนท่ีขาด เติมเต็มในส่วนท่ีมีอยู ่ประเมิน
คุณภาพชีวิต ส่วนอสม. ดูแลเร่ืองประสานงานกับเครือข่าย ร่วมติดตามเยี่ยมบ้านกับพยาบาล 
นอกจากน้ียงัช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กบัทีม ส่วนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเป้าหมายหลกัใน
การดูแลด้านอาชีพ เน่ืองจากเขามีงบประมาณสนับสนุนอยู่ เร่ืองสิทธิของผูป่้วยและครอบครัว 
ส่งเสริมความมีคุณค่าของผูป่้วยและครอบครัว จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูน้  าศาสนาดูแลเร่ืองความ
เช่ือ จิตวิญญาณ เน่ืองจากคนไขจิ้ตเภท จะรักษาทางไสยศาสตร์มากกวา่ทางวิทยาศาสตร์ จึงตอ้งน า
ผูน้ าศาสนามามีส่วนร่วมในการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพราะวา่ เม่ือไปมสัยิด มีโต๊ะอิหม่ามให้
ความรู้ หรือเม่ือไปวดัจะมีพระให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในการ
รักษาผูป่้วย ส่วนแกนน าครอบครัวจิตอาสา ดูแลเยี่ยมบา้น เขา้ถึงสิทธิ เม่ือพบปัญหาให้ประสาน
ระหว่างภาครัฐ กบัภาคประชาชน ดา้นความครอบคลุม พบว่า ตั้งแต่ปี 2549 ผูป่้วยเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุขเพิ่มมากข้ึนเร่ีอย ๆ จนเห็นได้ชัด ปัญหาอุปสรรค คือ จังหวดัปัตตานี ตกอยู่ใน
สถานการณ์ใต ้ท าทั้งอ าเภอ มี 12 ต าบล 15 รพ.สต. 1 PCU 1 โรงพยาบาลค่าย ท าให้การเขา้ถึง หรือ
การเขา้มามีส่วนร่วมค่อนขา้งยาก ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน  
บทเรียนทีไ่ด้รับ เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เกิดกลไกทางสังคม มีตวัอยา่ง 1 Case เป็นผูป่้วยจิต
เภท มีอาการทางจิต และใชใ้บกระท่อม ตม้ใบกระท่อมในเวลากลางคืน ถึงแมจ้ะรับประทานยาจิต
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เวชอย่างไรก็ไม่ดีข้ึน จึงมีการประสานงานกนัหาทางออกร่วมกนัโดย อบต.จา้งมาลาดตระเวนใน
ตอนกลางคืน ร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีไม่มีอาการทางจิต เป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ จากเหตุการณ์น้ี 
ท าใหม้องเห็นวา่ พื้นท่ีก็มีอะไรดี ๆ ถา้เราใหเ้ขาไดม้ามีส่วนร่วมก็จะเกิดส่ิงท่ีดี มีความย ัง่ยนื  
การแลกเปลีย่นในห้องประชุม  

1.  ประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น คือ การใหผู้ป่้วยจิตเภทมา เป็นผูอ้อกลาดตระเวนในหมู่บา้น  
2.  การเกิดวงจร 3 วงจร เกิดไดอ้ย่างไร มีอยู่แลว้หรือ เราไปท า R2R แลว้พบ 3 วงจร 

พบว่า จากประสบการณ์ของผูว้ิจยั ท่ีท  างานมา 30 กว่าปี มีการเรียนรู้เร่ีอย ๆ พฒันา และ Review 
literature จากนั้นน ามาประยุกต์ ใช้กับพื้นท่ี เข้ากับศาสนา ซ่ึงศาสนาเป็นขนบประเพณีท่ี
ละเอียดอ่อน หากจะใชท้ฤษฎี ตอ้งเวลาศึกษา คน้ควา้ใหม้าก 

3.  จุดเด่น คือ มีการศึกษา Review literature เยอะมาก ไม่ไดน้ าทฤษฎีมาใชเ้ลย มีการ
ปรับใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี แลว้น ามาปรับระบบ  

4.  ภายใตส้ถานการณ์แบบนั้น ส่ิงท่ีส าคญักวา่นั้นคือ การท างานยอ่มมีความเส่ียงต่อชีวิต 
มีวิธีการหรือเทคนิคในการท างานอย่างไร ให้ปลอดภยั ผูว้ิจยัมีคติในการท างาน คือ รู้เขา รู้เรา รบ
ร้อยคร้ัง ชนะร้อยคร้ัง ดงันั้น ตอ้งศึกษาพื้นท่ี ก่อนลงเยี่ยมบา้น ทุกเดือน โดยตอ้งลงเยี่ยมบา้นให้
ครบทั้ง 12 ต  าบล โดยเน้นผูป่้วยจิตเภทท่ีซับซ้อน ตอ้งใช้ความรู้เฉพาะ เน่ืองจากแต่ละรพ.สต.มี
พยาบาลประจ าการอยูแ่ลว้ ก่อนลงเยีย่มบา้นตอ้งประสานพื้นท่ี จากประสบการณ์ท างานในพื้นท่ี 10 
กว่าปี จะได้รับความไวว้างใจ ในการท างานตอ้งใช้หลกั 3 จ. คือ ท างานจริงจงั จริงใจ และตอ้ง
ท างานจริง ๆ  ไม่ใช่สั่งอยา่งเดียวโดยไม่ท า เราตอ้งลงมือท าดว้ยจะไดเ้ห็นวา่ เราให้ความส าคญักบั
ชุมชน เม่ือขณะลงเยี่ยมบา้นจริงก็มีความกลวั เน่ืองจากขณะเยี่ยมบา้นมีวยัรุ่นขบัจกัรยานยนตผ์่าน
หน้าบา้นของผูป่้วย และมองว่าเราเขา้ไปท าอะไร ถึงแมว้า่เราจะไดป้ระสานพื้นท่ี ประสานชุมชน 
ประสานผูมี้อิทธิพลแลว้ ก็ยงัมีการระแวง ซ่ึงเป็นปกติในคนท่ีอยูใ่นสถานการณ์ใต ้จะมีความระแวง 
รวมถึงเจา้หนา้ท่ีดว้ย แต่เราก็ยงัไม่ทิ้งบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย เน่ืองจากเราคิดวา่ เราท าดี เราก็
ตอ้งท าดีถึงท่ีสุด เพื่อให้ผูป่้วยได้รับประโยชน์มากท่ีสุด เม่ือลงไปท่ีบา้น พยายามนั่งหันหน้าให้
ประตู โดยให้คนไขน้ัง่ขา้ง ๆ เรา ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลปะในการท างาน ดูว่าวนัน้ีพื้นท่ีท่ีเราลง
เป็นสีแดงหรือไม่ ท่ีส าคญัท่ีสุด เราอย่าท านอก หรือเกินหน้าท่ี เช่น เราไปท าหน้าท่ีดูแลรักษา ไม่
ตอ้งสอดส่องวา่ ในครัวเขามีอะไร ถา้พบอะไรแปลก ๆ ก็อยา่ไปถามถึง เรานึกอยา่งเดียววา่ เรามา
ดูแลสุขภาพ เราไม่ใช่ต ารวจ จะพูดอะไรตอ้งระวงั ตอ้งพูดเป็นกลาง ๆ อย่าพูดเหมือนกบัว่า เราอยู่
ขา้งใดขา้งหน่ึง เพราะถา้เราเลือกฝ่ังเราจะท างานยาก เพราะเราตอ้งท างานกบัชุมชนค่อนขา้งเยอะ  

5.  ไดห้ลกัการท างาน คือ จริงจงั จริงใจ และจริง ๆ  
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ผลการพฒันาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทีบ้่าน รพ.ค้อวงั 
โดยคุณสุมาล ี คมข า 

 
จากสถารณ์ผูป่้วยเบาหวานมีจ านวนเพิ่มข้ึน 371 ลา้นคน และพบวา่ พ.ศ. 2573 เพิ่มข้ึนเป็น 552 ลา้น
คน สอดคลอ้งกบัรพ.ฆอ้วงั ผูป่้วยเบาหวานเพิ่มข้ึน จากปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556 เพิ่มจ านวนข้ึน จาก 
1011 เป็น 1141 คน พบภาวะแทรกซ้อนทาง ไต ตา และเทา้ เพิ่มข้ึนโดยล าดบั โดยภาวะแทรกซ้อน
ทางไต เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 12.5 และพบวา่ ภาวะแทรกซ้อนทางตา เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
3 เป็นร้อยละ 8 พบปัญหาในผูสู้งอายุ ซ่ึงในบริบทสังคมอีสานพบวา่ ผูสู้งอายุไม่ไดรั้บการดูแล ถูก
ทอดทิ้งไวเ้พียงล าพงั นอกจากน้ียงัต้องรับภาระในการเล้ียงดูหลาน จึงท าให้ขาดนัด ขาดยา ไม่
มารพ.ตามนดั ถึงร้อยละ 22.3 ถูกตดัขา ตดัน้ิวร้อยละ 0.3 นอกจากน้ียงัพบวา่ มี BMI เกินถึงร้อยละ 
43.2 พบว่าออกก าลงักายไม่ถูกตอ้งร้อยละ 32.5 รพ.คอ้วงัรับผิดชอบทั้งหมู่บา้น มีอาสาสมคัร
ทั้งหมด 125 คน แต่ยงัขาดการอบรม พฒันาอาสาสมคัร ในการดูแลผูป่้วยเบาหวาน ทั้ง ๆ ท่ีเป็น
ปัญหาส าคญั รพ.จึงประสานกบัชุมชน ในการพฒันารูปแบบอาสาสมคัรในการดูแลผูป่้วยเบาหวาน 
ซ่ึงค าถามการวิจยั ก็คือ ผลการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรในการดูแลผูป่้วยเบาหวานท่ีบา้นเป็น
อย่างไร ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อศึกษาผลการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรในการดูแลผูป่้วย
เบาหวาน ให้ความรู้เร่ืองเบาหวาน การเจาะ DTX. ท่ีปลายน้ิว การตรวจเทา้ท่ีบา้น การวดัความดนั
โลหิตท่ีบา้น มีวตัถุประสงค์เฉพาะท่ีจะศึกษาก็คือ ศึกษาว่าผูป่้วยเบาหวานมีความพึงพอใจหรือไม่
จากท่ีไดรั้บบริการท่ีบา้น ความรู้ของอสม.เป็นอย่างไรบา้ง เกิดความพึงพอใจอย่างไรบา้ง จากท่ีอ
สม.ลงไปใหบ้ริการท่ีบา้น มีผูป่้วยเบาหวานจากการส ารวจไม่มีผูดู้แลเป็นหลกัในเขต 90 คน มีอสม. 
25 คน กลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบสมคัรใจ อาสาสมคัรมาดูแลผูป่้วยเบาหวาน 36 คน และผูป่้วยเบาหวานท่ี
ไม่มีผูดู้แลเป็นหลกัเขา้ร่วมโครงการ 52 คน เกณฑ์ในการคดัเขา้คือเป็นผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่มีผูดู้แล
เป็นหลกั เป็นเพศชาย หรือหญิง ท่ีมีสติสัมปชญัญะดี ยินยอมเขา้ร่วมโครงการ เกณฑ์ในการคดัออก 
คือทั้งผูป่้วยเบาหวานและอาสาสมคัร ท่ีไม่มาร่วมกิจกรรมตามนดั 2 คร้ังจะถูกตดัออกจากกลุ่ม ตวั
แปรท่ีศึกษาคือ รูปแบบการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรเป็นตวัแปรตน้ ตวัแปรตามคือ ความรู้ของ
อาสาสมคัร ความพึงพอใจ การมาตรวจตามนดัของผูป่้วยเบาหวาน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผูป่้วยท่ีไม่มีผูดู้แลเป็นหลกั มีน ้าตาลตั้งแต่ 126 mg% ข้ึนไป    
อาสาสมัคร คือ อสม. ท่ีอาสาเขา้มาร่วมโครงการดูแลผูป่้วยเบาหวาน 
ความพงึพอใจ คือ ความพึงพอใจท่ีผูป่้วยไดรั้บจากอาสาสมคัร  
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น า้ตาลปกติ อยูร่ะหวา่ง 70 – 110 mg% 
น า้ตาลในเลอืดต ่า นอ้ยกวา่ 70 mg%  
การตรวจเท้า  เทา้ปกติคือ ผวิหนงั เล็บไม่มีบาดแผล เทา้ผิดปกติ คือ เทา้มีบาดแผล หรือ

การรับความรู้สึกชา้  
รูปแบบการพฒันาศักยภาพอาสาสมัคร ตั้งวา่หมู่บา้นก็จะมีบทบาทในการร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ อสม. 
ผูป่้วยเบาหวาน และแกนน า ร่วมกิจกรรมในการตรวจเลือดโดยใช ้DTX การวดัความดนัโลหิต และ
ตรวจเทา้ รวมทั้งอบต. ใหก้ารสนบัสนุนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นน ้าตาลในเลือดต ่า น ้ าตาลในเลือดสูง 
ก็จะเป็นหน้าท่ีของหมู่บา้น และจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขอ้มูลกนัทุก 1 เดือน และให้ร่วมกนั
ส ารวจความพึงพอใจทุก 3 เดือน ส่วนโรงพยาบาลในบทบาทสหวิชาชีพ ช่วยกนั Training   อสม. 
ใหมี้ความรู้ในการเจาะเลือด การตรวจเทา้ และการวดัความดนัโลหิต โดยเขา้ Course ทั้งหมด 7 วนั 
และมีการนิเทศ ติดตามก ากบั การท างานของอสม. ในหมู่บา้น จากนั้นก็มีการสนบัสนุนเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ตรวจสอบค่าความแม่นย  า สะทอ้นปัญหาในการฝึกอบรมให้ อสม. และประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ขอ้มูลกนัทุก 1 เดือน กรณีมีปัญหาก็จะหาขอ้สรุปเพื่อใชใ้นเดือนถดัไป สรุปความพึงพอใจ
ทุก 3 เดือน ซ่ึงเป็นวิจัย เชิงปฏิบัติการ โดยใช้วงล้อ PDCA ทดลองใช้รูปแบบพฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรในการดูแลผูป่้วยเบาหวานท่ีบา้น  

ระยะที่ 1 มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยประชุมทุกวนัพุธของเดือน โดยใช้วนัท่ี     
อสม. มารับเบ้ีย โดยมีการประชุม และน าเคร่ืองมือท่ีให้ คือ DTX มาตรวจสอบค่าความถูกตอ้ง จาก
เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557 เป็นเวลา 1 ปี มีการจดัประชุม 13 คร้ัง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การรวบรวมข้อมูล จะใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง จะมี ขอ้มูลทัว่ไปของอสม. และผูป่้วย
เบาหวานจ านวน 7 ขอ้ ความรู้ของอสม. หลงัจากท่ีพฒันาศกัยภาพแล้ว ความพึงพอใจของผูป่้วย
เบาหวาน แบบสอบถามความรู้ของอสม.และความพึงพอใจ ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงโดยใชว้ธีิของ คอนบราคน์ ไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.8 
และ 0.96 เคร่ืองมือท่ีใชท้  างานในคลินิก มีชุดบนัทึกกิจกรรม ตรวจน ้ าตาล ตรวจเทา้ ตรวจวดัความ
ดนัโลหิต และชุดส่งขอ้มูลกลบัระหวา่งหมู่บา้นกบัโรงพยาบาล สมุดบนัทึกผูป่้วยเพื่อให้อสม.ลงค่า
ระดบัน ้ าตาล ตารางนัดผูป่้วยเบาหวานประจ าเดือน เป็นรายหมู่บา้น แล้วแบบรายงานค่าวิกฤติ 
เพื่อให้เทศบาล และอบต. สามารถน ารถไปรับส่งได ้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
สถิติท่ีใช ้คือ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ  
ผลการศึกษา พบวา่ผูป่้วยบางส่วนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 52 คน ขาดความมัน่ใจในการปฏิบติังานของ 
อสม. การประสานในหมู่บา้นไม่ชดัเจน DTX ท่ีใชต้รวจมีค่า Error ท  าให้มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยใน
ระยะท่ี 1 ส่วนในระยะท่ี 2 พบวา่ อสม.ยงัขาดความรู้ในการจ าแนกความดนัโลหิตสูง แยกเป็นเขตยงั
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ไม่ไดดี้ และยงัขาดความรู้ในการใหค้  าแนะน าเร่ืองยาในผูป่้วยเบาหวาน แนวทางแกไ้ขคือ ใชปิ้งปอง
จราจร 7 สี มาจ าแนก ความดนัโลหิตสูง และเพิ่มใหเ้ภสัชกรมาใหค้วามรู้เร่ืองยาเบาหวาน ให้แก่ อส
ม. ฝึกปฏิบติังาน อสม.เพิ่มในคลินิกเทา้ และคลินิกวดัความดนัโลหิต ทุกวนัพุธ และมีคู่มือให้ง่ายต่อ
การปฏิบติั ผลการศึกษาพบว่า มีผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมโครงการระยะแรก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69 
ระยะท่ี 2 52 คน ระยะท่ี 3 เพิ่มเป็น 90 คน ผลความรู้ของอสม. ทุกดา้น ดา้นความรู้เร่ือง การเจาะ 
DTX จากปลายน้ิว ระยะท่ี 1 70.3 เพิ่มข้ึนในระยะท่ี 3 เป็น 96.4 ความรู้เร่ืองการวดัความดนัโลหิตท่ี
บา้น ระยะแรก 75.5 เพิ่มข้ึนเป็น 91.2 ในระยะท่ี 3 ความรู้เร่ืองเทา้ ระยะท่ี 1 82.45 ระยะท่ี 3 เพิ่มเป็น 
90.3 ความรู้เร่ืองการให้ความรู้คนไขเ้บาหวานในการมาตรวจตามนัด ระยะแรก 85.4 ระยะท่ี 3 
ส้ินสุดโครงการอยู่ท่ี 93.1 ความพึงพอใจการรับบริการท่ีบา้นของอสม. มีการเพิ่มข้ึนโดยล าดบั 
ระยะท่ี 1 80.52 ระยะท่ี 3 96.86 อตัราขาดนดัของผูป่้วยเบาหวาน ก่อนด าเนินโครงการร้อยละ 13 มี
แนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ เม่ือส้ินสุดโครงการอตัราขาดนดั เหลือร้อยละ 2 
การน าผลการวจัิยไปใช้ จะเห็นวา่การท่ี อสม.ช่วยตรวจน ้าตาล วดัความดนัโลหิต ตรวจเทา้ ท่ีบา้นจะ
ช่วยลดการแออดัในรพ. ผูป่้วยไดรั้บบริการท่ีใกลบ้า้นใกลใ้จ ผูสู้งอายุท่ีตอ้งเล้ียงดูลูกหลาน ก็ไม่
เสียเวลามารอท่ีรพ. ช่วงเชา้ไปส่งลูกหลานได ้ช่วงบ่ายจึงมารับยาท่ีรพ. ระยะเวลาท่ีอดอาหารสั้นลง
อยา่งมีคุณค่าไม่ตอ้งมารอคิวยาวท่ีรพ. และเป็นบริการท่ีต่อเน่ือง  
บทเรียนที่ได้รับ ส าหรับผูว้ิจยั อาสาสมคัรสามารถท างานให้มีศกัยภาพได้ ด้วยการเรียนรู้ การ
ประสานงานกบัชุมชน ขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้เกิดความย ัง่ยืนกบัการบริการ และเป็นทางเลือกหน่ึงใน
การดูแลผูป่้วยเบาหวาน 
ปัจจัยความส าเร็จ อสม. ไดรั้บการพฒันาตนเอง มีจิตใจท่ีเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น พร้อมจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เพื่อนร่วมงานสนบัสนุน จากท่ีไดท้  างานร่วมกบั อสม.มา 1 ปี มีบทกลอนให้กบัทุกท่าน เพื่อเป็น
ก าลงัใจ ส าหรับ อสม. 

บนเส้นทาง จิตอาสา พาสรรค์สร้าง เป็นแบบอย่าง สุขภาพดี ช่วยช้ีไข 
ทั้งร่วมท า ร่วมเรียนรู้ แลกเปลีย่นไป  เพือ่หวงัให้ เบาหวานดี วถิีชุมชน 
ทั้งเจาะเลอืด คอยประสาน จัดการสุขภาพ ให้รัฐสร้าง นโยบาย ไม่ขัดสน 
วดัความดัน ตรวจเท้าให้ ได้แยบยน  ผลติผล คือสุขภาพดี ทีย่ัง่ยนื 

ด้วยสมอง สองมือ ถือปฏิบัติ  พร้อมยนืหยดั สู้ด้วยใจ ไม่ขัดขืน 
บ่มเพาะพนัธ์ สุขภาวะ ทุกค ่าคืน   ให้กลมกลนื เป็นหน่ึงใน ใจชุมชน  
 
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในห้องประชุม 
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1.  ปัจจยัแห่งความส าเร็จ คือ อสม.และเพื่อนร่วมงาน แต่อีกปัจจยั หน่ึงก็คือ ตวัผูว้ิจยั ท่ี
ท  างานแบบเกาะติด เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่า ปัญหาเบาหวาน มีผูป่้วยจ านวนมากท่ี OPD เป็นปัญหา
ชุมชน ผูว้ิจยัไม่ไดป้ล่อย พยายามวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ แก้โดยฝังระบบและแกล้งไปใน
ชุมชน  

2.  อยากใหเ้ล่าวา่คิดอยา่งไร ถึงตอ้งถึงลงไปชุมชน ถา้จะปล่อยใหรั้กษาไป เจาะเลือดไป
ก็ได ้ผูว้จิยัเล่าวา่ เม่ืออยูค่ลินิกเบาหวาน ท าคนเดียว และเม่ือท าไปพบวา่ มีคนไขเ้ยอะ มีแต่ผูสู้งอาย ุ
บางคนขาดนดั เม่ือไปสอบถามบอกวา่ ตอ้งดูแลหลาน เพราะพ่อออกไปท างานตั้งแต่เชา้ แลว้ค่ารถ
ท่ีมา รพ.ก็แพง ซ่ึงเงิน 200 บาทใชเ้ป็นค่ารถจกัรยานยนต์ไปกลบั แต่เงิน 200 บาทสามารถใชเ้ล้ียง
หลานไดเ้ป็นอาทิตย ์จึงเป็นเหตุใหผู้ป่้วยไม่สามารถมาตามนดัได ้จึงคิดวา่ อสม. สามารถดูแลตรงน้ี
ได้ อยากให้มี รพ.ใกล้บา้นใกล้ใจ จึงควร พฒันาอสม.ข้ึนมา เพื่อให้การดูแลส่งเสริมให้ คนใน
ครอบครัวของผูป่้วย สามารถออกไปท างานได ้ผูป่้วย สามารถเล้ียงหลานไดต้ามปกติ ดงันั้นการ
พฒันาอสม. ใหดู้แลได ้มีความคุม้ค่าท่ีจะพฒันา 

 
ยาใจ ถึงใจ สานสายใย ถึงครอบครัว  
โดย คุณพนาวรรณ์  ไมตรี รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
 
ที่มาของโครงการ จากการท างานท่ีผา่นมาพบวา่ ผูป่้วยจิตเวชท่ีดูแลเยอะข้ึนเร่ือย ๆ มีแนวโนม้มาก
ข้ึนเร่ือย ๆ ในปี 2556 และ 2557 ร้อยละ 27 และร้อยละ 31 ผูป่้วยขาดยา และไม่สามารถควบคุม
อาการได ้ส่งผลกระทบต่อตวัผูป่้วย ครอบครัว และชุมชน จึงมาทบทวนหาสาเหตุของการขาดยา 
พบวา่ ผูป่้วยไม่มาตรวจตามนดั บา้นอยูไ่กล ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมารับยา หรือบางคนไม่มี
ผูดู้แล โดยปกติผูป่้วยจิตเวชถา้อาการไม่ดีจริง จะไม่มารับยา ท่ีผา่นมาครอบครัว และชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดูแลนอ้ย 
วตัถุประสงค์ ตอ้งการให้ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บยา และการดูแลอยา่งต่อเน่ือง ลดอตัราการก าเริบซ ้ า ลด
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมารับยา ใหค้รอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลมากข้ึน เพิ่มความพึง
พอใจ 
ระเบียบวธีิวจัิย เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง กบัผูป่้วยจิตเวชท่ีมารับยาท่ีศูนยสุ์ขภาพใจ ใกลบ้า้น 9 ศูนย ์
จ านวน 319 ราย ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 55 - 30 กนัยายน 56 โดยใชเ้คร่ืองมือ ทะเบียนผูม้ารับ
บริการรายเดือน แบบรายงานสถิติผูมี้อาการกาเริบจากสาเหตุการขาดยา แบบประเมินความพึงพอใจ 
มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละ และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนเก็บ
เหมือนกนั แต่ไม่มีใครคิดวา่ จะมาเขา้สู่เวที R2R ได ้ 
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วธีิด าเนินงาน  ทบทวนกระบวนการดูแลวา่ ปัญหาท่ีพบในกระบวนการด าเนินงานในการดูแลผูป่้วย
จิตเวชมาตั้งแต่ปี 2544 พบวา่ มีอาการก าเริบซ ้ า ขาดนดั จึงจดัประชุมคณะท างาน จดัเวทีประชาคม
เพื่อวางแผนในการด าเนินงาน จดัอบรมให้ความรู้ ระดมสมอง ออกแบบระบบบริการ จัดตั้งศูนย์
สุขภาพใจ ใกลบ้า้น จดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยนวตักรรม 12 เดือน 12 กิจกรรม รวบรวมค่าใชจ่้ายต่อ
คร้ังในการมารับบริการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ สร้างภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน ซ่ึง
ใชห้ลกัการของการมีส่วนร่วม โดยยึดศูนยสุ์ขภาพใจ ใกลบ้า้น ท่ีตั้งไวท่ี้ รพ.สต. ใชห้้องตามท่ี รพ.
สต.จะจดัสรรใหไ้ด ้ใชต้รงนั้นเป็นศูนยก์ลางและมาแบ่งกนัวา่ จะมีแผนงานโครงการอยา่งไร จะจดั
โครงการแบบไหน จะด าเนินการต่อเน่ืองในชุมชนอยา่งไร สร้างเพื่อนบา้น เพื่อนใจ อสม.คู่ใจ คลา้ย 
ๆ กบั รวมพล รวมคน ลงงาน การจดัศูนยสุ์ขภาพใจใกลบ้า้น ในอ าเภอธาตุพนมมี 16 รพ.สต. จดั
ศูนยสุ์ขภาพใจใกลบ้า้นได ้9 รพ.สต. ครอบคลุมการให้บริการ 14 รพ.สต. อีก 2 รพ.สต. อยูใ่กลร้พ. 
จึงสามารถมารับยาท่ีรพ.ไดง่้ายกวา่ วนัท่ีเปิด มีกิจกรรมบ่ายศรีสู่ขวญั มีการผกูแขน คืนคนไขจิ้ตเวช
ลงสู่ชุมชน มีการใหก้ าลงัใจกนั เม่ือจดัตั้งศูนยแ์ลว้การท่ีจะเอาผูป่้วยลงสู่ชุมชนได ้ตอ้งเป็นผูป่้วยท่ีมี
อาการสงบแลว้อยา่งนอ้ย 6 เดือน ท่ีสามารถน าเขา้ไปได ้319 คนจากผูป่้วยเกือบ 1,000 คน แต่ท่ีเอา
ลงชุมชนได ้319 คน เพราะผูป่้วยมีอาการสงบ 319 คน เปิดให้บริการเดือนละ 1 คร้ัง ในการตรวจ
รักษา จ่ายยา และให ้Counseling แต่ละศูนยจ์ะมีพยาบาลวชิาชีพ พยาบาลเวชปฏิบติั และนกัวิชาการ
สาธารณสุข แลว้แต่รพ.สต. โดยมีพยาบาลจิตเวชท่ีเขา้ไปดูแลกิจกรรมและการด าเนินการ เจา้หนา้ท่ี
และแกนน า อสม. จ านวน 250 คน ผ่านการอบรมการดูแลผูป่้วยจิตเวช ท าให้มีความมัน่ใจในการ
ดูแลมากข้ึน  
รายละเอยีดนวตักรรมการเรียนรู้ 12 เดือน 12 กิจกรรม  ซ่ึงกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมจะท าในเดือน
ไหนก็ได ้เร่ิมกิจกรรมไหนก่อนก็ได ้เดือนท่ี 1 อาจไปท าเดือนท่ี 10 ก็ได ้
1.  กิจกรรมจิตบ าบัด ประคับประคองใจ กลุ่มจิตบ าบดั Supportive group ในชุมชน ซ่ึง Supportive 
group เป็นกลุ่มพูดคุย ซ่ึงระหว่างพูดคุยแลกเปล่ียนเราจะได้ประสบการณ์ จะรู้ปัญหาจากความ
ผดิปกติ จากสายตาท่ีเราดูแลคนไข ้ 
 2.  กิจกรรมกลุ่มยาใจ เป็นกิจกรรมสร้างคุณค่าในตวัเองให้กบัผูป่้วยจิตเวช พยาบาลจิตเวชเป็นผู ้
limit จากรพ. เภสัชกรเป็นผู ้pack ให ้Run number ให ้ผูป่้วยจิตเวชเป็นผูจ่้ายยาใหเ้พื่อน 
3.  กิจกรรมเพื่อนใจ เพื่อนช่วยคิด ช่วยย  ้าเตือนความจ า บา้นใกลก้นัชวนกนัไปรับยา มีตน้แบบการ
ปฏิบติัท่ีดี ผูป่้วยท่ีมีอาการดีมีการชม เพื่อใหเ้ขารู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
4.  กจิกรรมกลุ่มสงบใจ เป็นการปฏิบติักิจกรรมท่ีใชส้มาธิในการปฏิบติั 
5.  กจิกรรมม๊วนอ๊ก ม๊วนใจ๋ เป็นกิจกรรมร้องร าท าเพลง ผูป่้วยจิตเวชชอบสนุกสนาน ชอบเสียงเพลง  
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6.  กจิกรรมยดืกาย ยดืใจ ใชค้  ายดืกาย ยดืใจ แทนออกก าลงักาย เพราะผูป่้วยจิตเวชไม่ยอมมาถา้บอก
วา่คร้ังหนา้ทีการออกก าลงักาย ใชพ้นกังานนวดแผนไทย มาน าออกก าลงักาย 10 – 15 นาที 
7.  กจิกรรมพบหมอ ซ่อมใจ ใหพ้บจิตแพทย ์ทุก 6 เดือน แรก ๆ ท าไดต้อนน้ีท าไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง แต่
ทั้งน้ีพยาบาลท าภายใตก้ารควบคุมก ากบัของจิตแพทยท่ี์ รพ.มีอะไรปรึกษาไดต้ลอด  
8.  กจิกรรมปลูกผกั ปลูกใจ ให้ผูป่้วยจิตเวชปลูกผกั และเก็บมารับประทาน ให้ปลูกอะไรก็ได ้1 ตน้
ข้ึนไป แลว้ไปใหก้ าลงัใจ ประเมินอาการวา่ดีข้ึนหรือไม่ ถา้อาการดีข้ึนผูป่้วยจะปลูกผกัได ้
9.  กิจกรรมอสม. เพื่อนใจ อสม. 1 คน รับผิอชอบคนไขจิ้ตเวชใกลบ้า้นตวัเอง 1 คน คอยไปเตือน 
คอยดูแลการมารับยา มีการจดัท าทะเบียน อสม.คู่ใจ  
10.  กจิกรรมคุณค่า ต้องใจ ประเมินญาติผูป่้วย ผูป่้วย อสม.  
11.  กิจกรรมเพื่อนบ้าน เพื่อนใจ มีคนไขท่ี้ไม่มีผูดู้ 12 ราย มีเพื่อนบา้นคอยดูแลให้มารับยาต่อเน่ือง
ได ้
12.  กจิกรรมเยีย่มบ้าน เยีย่มใจ มีการเยีย่มบา้นดว้ยกนั โดย อสม. พยาบาล อบต.  
ผลการศึกษา  บรรลุวตัถุประสงค ์ในปีพ.ศ. 2555 เม่ือเทียบกบั ปี 2556 ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บยาและการ
ดูแลต่อเน่ืองเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 66.31 เป็นร้อยละ 97.7 ส่งผลให้อตัราก าเริบซ ้ าลดลง จากร้อยละ 
33.69 ในปี 2555 เหลือ ร้อยละ 1.88 ในปี 2556 ค่าใชจ่้าย178 บาท/ราย/คร้ัง เหลือ 22 บาท/ราย/คร้ัง 
ครอบครัวและชุมชนเม่ือก่อนมีส่วนร่วมประมาณร้อยละ 59.1 ตอนน้ีเพิ่มมากข้ึนเป็น 95.61 ความ
พึงพอใจสูงข้ึน เป็น 92.94 แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีตั้งเป้าไว ้บรรลุหมดทุกขอ้ 
การน าไปใช้ประโยชน์  ผูป่้วยและญาติจะไดรั้บระบบการดูแลท่ีครบหมด ไดแ้ก่ ไดรั้บยาต่อเน่ือง 
อาการไม่ก าเริบ ลดค่าใชจ่้าย ครอบครัวไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล ผูใ้ห้บริการไดร้ะบบ
การดูแลท่ีเหมาะตามบริบทของพื้นท่ี  
บทเรียนที่ได้รับ  ท  างานเขา้กบัชุมชนไดดี้ จะท าให้ไดอ้ะไรเพิ่มอีกหลายอยา่ง ท าให้เขารับรู้ว่าเป็น
ปัญหาของเขา แลว้เขาจะใส่ใจมากข้ึน การมีเพื่อนบา้น เพื่อนใจ มีอสม.คู่ใจ ท าใหท้  างานง่ายข้ึน  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  มีภาคีท่ีเขม้แขง็ มีผูบ้ริหารท่ีเห็นความส าคญั  
ประเด็นแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

1.  ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของผูป่้วยจิตเวช คือ ปัญหาการมารับยา เป็นการยากมากท่ีจะท าให้
ผูป่้วยจิตเวชมารับยาตามนดั แต่ในโครงการน้ี สามารถแกปั้ญหาไดค้รบทุกดา้น ไดต้ั้งแต่ การอบรม 
อสม. ญาติ ใหผู้ป่้วยดว้ยกนัเอง จดัอสม.เขา้ไปดู นอกจากน้ียงัมีการจดัเพื่อนบา้นเขา้ไปช่วยดูแล ซ่ึง
สามารถแกไ้ขปัญหาไดค้รบทุกดา้น  

2.  กิจกรรมเพื่อนใจ เช่ือไดอ้ยา่งไร วา่ผูป่้วยจิตเวชจะท าได ้ 
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ตอบ  กิจกรรมน้ีเป็นการเสริมแรงบวก จากการดูแลผูป่้วยจิตเวชกลุ่มน้ีมาตั้งแต่ ปี 2544 เม่ือเห็น
ผูป่้วยจะจ าได ้ส่วนหน่ึงเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เม่ือผูป่้วยเขา้กลุ่ม Supportive พยาบาล
จะรู้วา่ผูป่้วยรายไหนดี ท่ีจะสามารถฝากผฝีากไข ้เพื่อนขา้งบา้นได ้ชวนกนัมารับยา และใชเ้สริมแรง
วา่ อาการเดือนน้ีดีข้ึนมาก ชมวา่ดีมาก จะใหผู้ป่้วยจิตเวชมีความสุขมาก ซ่ึงการเสริมแรงทางบวกกบั
ผูป่้วยจิตเวช ก็คือ หน่ึงในแนวทางการรักษา  

3.  ท าอยา่งไรให้ อสม. ไปช่วยดูผูป่้วยจิตเวชได ้เพราะบางรายแมแ้ต่ญาติ ยงัไม่ดูผูป่้วย 
ตอบ  อสม.ท่ีใหดู้แลผูป่้วยจิตเวช เป็น อสม.ท่ีมีจิตอาสา จึงใหไ้ปดูผูป่้วยจิตเวช  

4.  12 กิจกรรม ไดม้าจากไหน   
ตอบ  ส่วนหน่ึงน ามาจาก วิชาการว่าผูป่้วยจิตเวชตอ้งใช้อะไรดูแลบา้ง บวกกบัความคิดของตวัเอง 
เรียกช่ีอใหน่้าสนใจ เปรียบเสมือนการท าขนม ก็คือ การท า Packaging ใหดู้ดี  
 
รูปแบบการสร้างผู้ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพต าบล กลไกใหม่เพือ่การคุ้มครองสิทธิ 
และประชาสัมพนัธ์ระบบหลกัประกนัสุขภาพ โดยประชาชน 
โดย คุณวนัรพ ีสมณช้างเผอืก 
 
ทีม่า  เขต 8 เป็นพื้นท่ีอีสานตอนบน รับผดิชอบ 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเลย หนองบวัล าภู หนองคาย 
อุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ ร่วมกนัท างานในทีม 6-7 เดือน ประชากรโดยรวม 5.6 ลา้นคน 
โดยเป็นประชากรใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพประมาณ 4.3 ลา้นคน ประมาณร้อยละ 78 ในความ
รับผดิชอบของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพก าหนดไวว้า่ จะตอ้งท าในเร่ืองของการคุม้ครองสิทธิผู ้
ให้บริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพ เป็นช่องทางท่ีใช้ในการคุ้มครองสิทธิ ช่องทางแรก ถูก
ก าหนดโดยกฎหมายว่าจะตอ้งมี ไม่มีไม่ได้ คือ สายด่วนบตัรทอง 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม. 
สอบถามเร่ืองสิทธิ คุม้ครองสิทธิ แกไ้ขปัญหา รับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เหมาจ่ายคร้ังละ 3 บาท 
ระดบัเขต จะเป็นระดบัสปสช. เขต 8 อุดรธานี ต่อมาอยูท่ี่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทั้ง 7 จงัหวดั
เป็นหน่วยรับเร่ือง และก็จะมีศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนอิสระ เป็นศูนย ์ของภาคประชาชน ยกระดับ
ข้ึนมา และไดรั้บการรับรองถูกตอ้งตามกฎหมาย ช่องทางท่ี 2 เขตก็จะมีศูนยห์ลกัประกนัสุขภาพใน
หน่วยบริการมีเกือบทุกโรงพยาบาล ในภาพของ 13 เขต จะมีศูนยต์รงน้ีอยู่ บางท่ีจะตั้งว่า ศูนยรั์บ
เร่ืองร้องเรียนในหน่วยบริการ แต่ช่ืออยา่งเป็นทางการก็คือ ศูนยบ์ริการหลกัประกนัสุขภาพในหน่วย
บริการ ซ่ึงในเขต 8 ใน 7 จงัหวดัมีเกือบครบทุกกแห่ง ซ่ึงเป็นศูนยท่ี์อยู่ในโรงพยาบาล และมีศูนย์
ของภาคประชาชน เรียกว่า ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชนจงัหวดั มีทั้งหมด 14 
แห่ง อนัน้ีเป็นกลไก ท่ีท าอยูใ่นระบบ หลกัการคุม้ครองสิทธิมีหลกัการวา่ จะตอ้งสร้างให้ประชาชน 
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รับรู้เร่ืองสิทธิตวัเอง เม่ือรับรู้เร่ืองสิทธิแล้ว เขาจะเขา้สู่บริการสาธารณสุข เม่ือเขาไปรับบริการ
สาธารณสุขแลว้ เขาประสบปัญหาเขาตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาซ่ึงอนัน้ีเป็นแนวคิด
ในการคุม้ครองสิทธิ และการด าเนินการ สถานการณ์ปัญหาคือ ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้เร่ืองสิทธิใน
หลกัประกนัสุขภาพค่อนขา้งนอ้ย มีการส ารวจของเขต 8 ในปี 2556 พบวา่ สิทธิประโยชน์ท่ีเป็นโรค
ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นโรคผ่าตดัสมอง ผ่าตดัหัวใจ โรคปลูกถ่ายหัวใจ ซ่ึงถ้าไม่ทราบสิทธิ
ประโยชน์ตรงน้ี จะน ามาสู่ค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีสูง ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีจริง ๆ ยงัไม่ค่อยรู้ว่า
ระบบหลกัประกนัสุขภาพมีตรงน้ีให้แลว้ นอกจากน้ีพบว่า การไปใช้บริการต่าง ๆ การรับรู้เร่ือง
สิทธิ เช่น เม่ือเขา้ไปรับบริการแลว้ไดรั้บความเสียหาย เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา 
41 และช่องทาง 1330 ท่ีให้การช่วยเหลือก็ยงัรับรู้กนันอ้ย เวลายา้ยไปอยูท่ี่ต่าง ๆ โดยเฉพาะคนภาค
อีสานกระจายอยู่เต็มทั้ง 4 ภาค ก็สามารถเปล่ียนหน่วยบริการ ยา้ยหน่วยบริการไดปี้ละ 4 คร้ัง ซ่ึง
สิทธิประโยชน์ตรงน้ีเป็นสิทธิประโยชน์จริง ซ่ึงการส่ือสารตรงน้ียงัไม่ถึงประชาชน เม่ือเกิดปัญหา
การรับรู้ประเด็นส าคัญแบบน้ีค่อนข้างน้อย  จึงไปสู่ช่องทางให้ประชาชนได้รับส่ือ รับข้อมูล
ข่าวสาร และส่ือบุคคล ก็หนีไม่พน้ อสม.ซ่ึงก็ยงัคงเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงและใกลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุด 
และจากการส ารวจ พบวา่ ประชาชนรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ดา้นสาธารณสุขจากอสม. ค่อนขา้งสูง รอง
มาคือบุคลากรทางการแพทย ์ต่อมาคือผูน้ าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ดงันั้นจึงคิดวา่ ถา้จะท าในเร่ือง
การสร้างผูป้ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพระดบัต าบล ระดบัเครือข่าย จึงแนวคิดท่ีมาของ งาน 
R2R คร้ังน้ี  
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างผูป้ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพต าบล ให้ท าหน้าท่ี
คุม้ครองสิทธิ ควบคู่กบัการท างานประชาสัมพนัธ์ วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาคน เพิ่มศกัยภาพคน เพื่อ
เขา้ไปท างานในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการวจิยัแบบมีส่วนร่วม  
กลุ่มเป้าหมาย  ถา้จะท าใหค้นไปท าหนา้ท่ีเป็นนกัส่ือสาร นกัคุม้ครองสิทธิ ถา้ท าเล็ก ๆ จะสร้างการ
มีส่วนร่วมไดน้อ้ย จึงตั้งเป้า 7 จงัหวดั 640 ต  าบล ทุกต าบลในพื้นท่ี 7 จงัหวดั ท าตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
จนถึง 31 มีนาคม 2557 โดยคดัเลือกมาต าบลละ 2 คน เกณฑก์ารพิจารณา เลือกระดบัผูน้ าชุมชน ท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการท างานเก่ียวกบัสาธารณสุข ซ่ึงอสม.แน่นอน แลว้พฒันาให้ความรู้เก่ียวกบั
ระบบหลกัประกนัสุขภาพ นอกจากน้ี มีก านนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นนกัส่ือสารในท่ีประชุมประจ าเดือน 
ผู ้น าเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในต าบล และสร้างการท างานแบบจิตอาสา ไม่มี
ค่าตอบแทน อบรม 9 รุ่น รุ่นละ 2 วนั ให้ความรู้เร่ือง แนวคิดและความเป็นมาของหลกัประกัน
สุขภาพ การท างานโดยการประสานงาน ภาคประชาชน บทบาทหน้าท่ีในการท างานของศูนยภ์าค
ประชาชนในหมู่บา้น ศูนยห์ลกัประกนัสุขภาพในโรงพยาบาล เร่ืองหลกัประกนัสุขภาพต าบล การเจ
ราไกล่เกล่ียและการฝึกปฏิบติั มีการท า Pretest และ Posttest ทดสอบความรู้ เกณฑ์ของผูท่ี้จะ
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ออกไปท างานไดคื้อ จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั สิทธิประโยชน์ในหลกัประกนัสุขภาพ ไม่ต ่ากวา่ 80% 
ผลการอบรมพบว่า 3 รุ่นแรกท าอย่างไรก็ไม่ผ่าน เน่ืองจากอายุ มีผูอ้ายุมากอาสามาท างาน จึงน ามา
วิเคราะห์ปรับกระบวนการสอนและการสอบพบวา่ ขอ้สอบยากเกินไป ภาษาท่ีใชไ้ม่เหมาะสมกบั
ชาวบา้น จึงไดมี้การปรับกระบวนการใหม่ ในท่ีสุด ไดอ้าสาสมคัรผา่นการท าสอบมา 522 ต าบลจาก
ทั้งหมด 640 ต าบล คิดเป็น 81%  มีจ  านวน 1,088 คน ปฏิบติังานอยู่ในพื้นท่ี จากการติดตามมีการ
ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดให ้ 
 
 
การแลกเปลีย่นเรียนรู้  

1.  เป็นส่ิงท่ีดีมากท่ีท าให้ประชาชนไดรั้บรู้เร่ืองสิทธิ และมีการวิเคราะห์การสอนวา่ไม่
ผา่นเพราะอะไร แลว้น ามาวเิคราะห์วา่ท่ีไม่ผา่นเพราะอะไร  
ความประทบัใจของผู้ท างาน 

1.  ขอ้คิดจากคุณวนัรพี  เม่ือก่อนกลวัค าว่า R2R แต่จริง ๆ เม่ือเราท าไม่ไดย้าก และ
ไม่ไดเ้กินความสามารถของเรา ซ่ึงจริง ๆ เราก็ท าอยูแ่ลว้ เพียงแต่เราน ามาจดั ให้เขา้กระบวนการ ทุก
งานเป็นงานวิจยั ทุกท่านท่ีอยู่ในห้องน้ีก็ท  างานวิจยักันทุกคน แต่เพียงแต่ว่าเราจะ ดึงออกมาสู่
รูปแบบของงานวิจยั แลว้น ามาแลกเปล่ียนแบบน้ีหรือไม่ ตอนแรกก็กลวังานวิจยั แต่ตอนน้ีรู้สึกว่า
ไม่ยาก เพียงแต่เรามุ่งมัน่และตั้งใจท า ความพยายามอยูท่ี่ไหน ความส าเร็จอยูท่ี่นัน่  

2.  ขอ้คิดจากคุณ พนาวรรณ์ ผูท่ี้นัง่อยูใ่นห้องเป็นมืออาชีพทั้งนั้น ขนาดผูว้ิจยัท่ีเป็นมวย
วดัแบบน้ียงัมานัง่ Share ได ้ดงันั้นกลบัไปทุกคนน่าจะท าได ้ซ่ึงการท างานคนเดียวย่อมไม่ประสบ
ความส าเร็จ ดงัค าท่ีวา่  

1 คน 1 งาน ลา้นความคิด   หน่ึงชีวติช่วยลิขิต ใหส้ร้างสรรค ์ 
หน่ึงเสียงจากหวัใจท่ีผกูพนั    ช่วยแบ่งปัน สู่เส้นทาง การเปล่ียนแปลง 

3.  ขอ้คิดจากคุณสุมาลี  มองจากสายตา ทุกท่านมีความมุ่งมัน่ ขอเป็นก าลงัใจให้ อยา่ลืม
วา่ ทุกส่ิงใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกส่ิงส าเร็จไดด้ว้ยใจ อยา่ลืมสหสาขาวิชาชีพ มองผูป่้วยอยา่ง
มีคุณค่า ทุกคนท่ีอยู่เคียงข้างเรามีส่ิงท่ีดี การท่ีเราได้พบกนัเป็นส่ิงท่ีดี ทุกคนมีส่ิงท่ีดี ตอ้งมีการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราก็จะสร้างผลงานให้แก่เพื่อนร่วมทีมหรือองคก์รของเรา
ได ้ 

4. ขอ้คิดจากคุณองัคณา งาน R2R เร่ิมตน้ท่ีร้อยละ ความถ่ี แต่ก็ลองส่งมา ตอนแรกก็
กลวัวา่ ร้อยละแบบน้ีจะผา่น R2R มัย๊ แต่ก็ผา่น ตอนปี 55 ก็พฒันาไปเป็น Stat ท่ียากนิดนึง อยากจะ
บอกทุกท่านวา่ อยา่กลวัทุกอยา่งเป็นความฝันของเรา ถา้เราคิดจะท า  
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ผู้น าสนทนา   ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
 
การพฒันารูปแบบการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ เพือ่ลดการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนต าบล

สะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
โดย คุณนิภาพร พอใจ  

 
งานคร้ังน้ีจะส าเร็จไม่ไดเ้ลยถา้ไม่มีทีมงานท่ีมีความมุ่งมัน่ มีความตั้งใจในการท างาน ทุ่มเทพลงักาย 
และแรงใจ เป็นผูข้บัเคล่ือนท่ีท าใหง้านช้ินน้ีประสบความส าเร็จ  
ทีม่า  จากสถานการณ์ปัญหาการด่ืมสุรา ของจงัหวดัน่าน ประเทศไทยมีปริมาณการด่ืมแอลกอฮอล์
สูงเป็นอนัดบั 40 ของโลก การด่ืมสุราของจงัหวดัน่าน ปี 2547 สูงเป็นอนัดบั 1 ปี 2550 สูงเป็น
อนัดบั 4 และสูงเป็นอนัดบั 5 ในปี 2554 จะเห็นไดว้า่ เยาวชนของจงัหวดัน่าน เป็นนกัด่ืมอนัดบั 7 
ของประเทศในปี 2554 เป็นจงัหวดัท่ีเมาแลว้ขบัสูงเป็นอนัดบัท่ี 9 จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่ีด่ืมสุรา
นอกระบบภาษี เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ต าบลสะเนียนเช่นเดียวกนั มีประชาชนทั้งหมด 7 ชนเผา่
และสามารถเขา้ถึงการด่ืมแอลกอฮอลไ์ดง่้าย จากขอ้มูล จปฐ ปี 2554 ต าบลสะเนียน ครัวเรือนร้อย
ละ 60 มีการด่ืมแอลกอฮอล ์มีการรณรงคล์ด ละเลิกมาตั้งแต่ปี 2550 มีค  าขวญัวา่ เมาแลว้หลบั ไม่ให้
จบักุญแจรถ แต่ก็ยงัไม่ไดผ้ล ในปี 2552 จดัรณรงค ์ลด ละ เลิกเหลา้ ปี 2553 มีการรณรงคส์งกรานต์
ปลอดเหลา้  ก็ยงัพบวา่มีสาเหตุการตายจากเมาแลว้ขบัในสถิติท่ีสูง จึงมาคิดถึงรูปแบบพฒันาในเร่ือง
ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อแนวทางในการลดการด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ
เป็นผูม้าร่วมบรรยาย โดยใชส่ื้อท่ีเป็นเหตุการณ์จริง จะมีการเจาะ Liver enzyme เปรียบเทียบ
ก่อนหลงัด าเนินการ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เป็นผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มากกวา่ 3 วนัต่อสัปดาห์ ด่ืมติดต่อกนั
นานเกิน 6 เดือนข้ึนไป เขา้ร่วมโครงการโดยความสมคัรใจ ซ่ึงเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง เปรียบเทียบ
ระดบั Liver enzyme ในเลือดก่อนและหลงัด าเนินโครงการ โดยมีหลกัคิดในการท างาน คือใช้
หลกัการเดิมท่ีไม่ไดผ้ล แลว้มาปรับโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน แลว้มีภาคีเครือข่ายในชุมชน เขา้มามีส่วน
ร่วม เร่ิมตั้งแต่ในการท าประชาคม มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน ของ 16 หมู่บา้น มีประชากร
ทั้งหมด 13,000 กวา่คน มีกระบวนการในการน าผลในการคืนขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ โดยเอาผลจาก
การ Audit ตามแบบประเมินปัญหาการด่ืมสุราคืนใหก้บัชุมชน ปรากฎวา่ชุมชนไดเ้ห็นความส าคญั
และไดอ้นุมติังบประมาณในเร่ืองการจดักระบวนการ ไดท้  าประชาคมในทุกหมู่บา้นทั้ง 16 หมู่บา้น 
มีการกระตุน้ใหใ้ชม้าตรการทางสังคมเกิดข้ึน มีเวทีเลิกเหลา้เลิกจนในชุมชนทั้ง 16 หมู่บา้น จากนั้น
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ใชผู้น้  าชุมชนซ่ึงเป็นแกนน าดา้นสุขภาพ และอสม. และผูมี้จิตอาสาในชุมชนนั้นเขา้มาไปเป็นคน
คน้หา คดักรองผูท่ี้เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะเขา้มาร่วมโครงการดว้ย จากนั้นจะด าเนินการตรวจ Liver 
enzyme เพื่อน าสู่กระบวนการบ าบดั และคุณหมอก็จดัเวทีใหค้วามรู้ จดัเวทีสนทนาธรรม ท าในทุก
หมู่บา้น หลงัจากนั้น เม่ือทราบผลคร้ังท่ี 1 แพทยจ์ะแจง้ผลเป็นรายบุคคล จากนั้นมีกระบวนการท่ีจะ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ มีพนัธสัญญาร่วมกนัเกิดข้ึน มีการติดตามเยีย่มบา้นดว้ย เพื่อเป็นการ
กระตุน้ในการลด ละ เลิกอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากนั้นอีก 12 สัปดาห์ก็มีการเจาะ Liver enzyme คร้ังท่ี 
2 แลว้ก็เขา้สู่กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ แลว้อีก 2 สัปดาห์จะเจาะเลือดคร้ังท่ี 3 
เปรียบเทียบคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ใหเ้ขาเห็นและตระหนกัในเร่ืองวกิฤติสุขภาพของตนเอง  
ผลค้นพบ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคาดคิดไม่ถึง เป็นชุมชนท่ีกวา้ง มีประชากรเยอะมาก 
13,000 กวา่คน เกิดมาตรการทางสังคมของชุมชนเกิดข้ึน เลิกด่ืมแอลกอฮอลค์รบทั้ง 16 หมู่บา้น โดย
มีมาตรการในการงดการด่ืม ในงานมหกรรม งานศพ พิธีกรรม งานศพ งดเคร่ืองด่ืมในสถานท่ี
ราชการ ท่ีส าคญัผลพลอยได ้คือมาตรการทางดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมดว้ย คอยตรวจสอบ มี
สารวตัรอาหารในการตรวจสอบการปรุงอาหารดว้ย ในดา้นของความรู้ มีการทดสอบก่อนและหลงั 
พบวา่ คะแนนความรู้เพิ่มข้ึนกวา่ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
และ Liver enzyme ดีข้ึน จากท่ีมีค่าผดิปกติท่ีร้อยละ 32.7 อีก 2 สัปดาห์เจาะ ลดลงมาท่ี 13.45 คร้ังท่ี 
3 เจาะหลงัมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อีกคร้ังพบวา่ ลดลงมาท่ี 5.77 ซ่ึงลดลงมาอยา่งต่อเน่ืองเห็น
ไดช้ดัเจน มีคุณหมอมาใหค้วามรู้ในเวทีต่างๆ และแยกรายสถานบริการทั้ง 3 แห่งเขา้ไประดม
ความรู้ และจดัเวทีสนทนากลุ่มอีก 3 คร้ัง จากผล Audit มาเปรียบเทียบ ก่อนด าเนินการพบวา่ มีผูด่ื้ม
แบบเส่ียงพบเป็นส่วนใหญ่ หลงัจากท่ีเราด าเนินการไปแลว้ ก็น าไป Audit อีกคร้ัง พบวา่เป็นกลุ่มท่ี
เส่ียงต ่ามีมากข้ึน กลุ่มท่ีเส่ียงและเส่ียงอนัตรายไม่เจอ พฤติกรรมการด่ืม จะเห็นวา่หลงัจากเสร็จส้ิน
โครงการ คนด่ืมท่ีด่ืมแบบเส่ียงต ่า แลว้เลิกการด่ืมสูงถึงร้อยละ 86 วธีิการใหม่ไดผ้ลเพราะมีการ
ประยกุตแ์นวคิดในการก ากบัตนเอง และมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเป็นผูม้าบรรยาย ยกตวัอยา่งของจริง 
และเร่ิมตน้ดว้ยการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ โดยใหชุ้มชนท าประชาคมและสร้าง
มาตรการทางชุมชนเองโดยเขาก าหนดข้ึนมาเองนัน่คือ การสร้างความย ัง่ยนืในชุมชน มีการตรวจหา 
Liver enzyme ในเลือดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกั รู้วธีิก ากบัตนเอง ค่าผดิปกติของตบัจะ
ลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีบอกความส าเร็จของงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยกระบวนการ
วทิยาศาสตร์ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเสร็จส้ินโครงการมีการเช่ือมประสาน มีการรณรงคท์างสังคม 
มีการขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวงัมากข้ึน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีการขบัเคล่ือนในเร่ืองของ
งานและกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เกิดมาตรการทางสังคมของพื้นท่ีต าลสะเนียน มีการสนบัสนุน
และมีส่วนร่วมจาก องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ช่วยกนัขบัเคล่ือนท าใหมี้ก าลงัใจในการท างาน มี
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การขยายผลไปยงักลุ่มนกัเรียน กลุ่มเยาวชน และขยายผลไปยงัต าบลอ่ืน ๆ ดว้ย เป็นเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีภาคภูมิใจคือ ไดมี้โอกาสตอ้นรับ คณะดูงานจากนกัศึกษา คณะเจา้หนา้ท่ีจาก
ชุมชนจงัหวดัล าปาง นกัศึกษาปริญญาโท คณะอาจารยจ์ากสถาบนับรมราชชนก มาดูงานและช่ืนชม
งานคร้ังน้ี ท่ีไดด้ าเนินงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบนั ทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ คุณหมอท่ีใหค้วามกรุณา
และผูท่ี้มีส่วนร่วมทุก ๆ ท่าน รวมทั้งผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานคร้ังน้ี  
ประเด็นในห้องประชุม 

1.  ประเด็นเร่ือง สุราเป็นเร่ืองส าคญั บางคนคิดวา่ ในสังคมไทยตอ้งด่ืม แต่จริงถา้ดู
ประวติัศาสตร์เพิ่งจะมาด่ืมกนัมากเม่ือไม่นานมาน้ีเอง คนในสมยัก่อนด่ืมแค่เป็นประเพณีจริง ๆ ด่ืม
เล็กนอ้ยไม่มาก ต่อมา 10 – 20 ปีท่ีผา่นมาด่ืมกนัมาก ต่อมามี สสส. เขา้จดัการรณรงคใ์หล้ดการด่ืม
เหลา้ ลดการสูบบุหร่ี แต่เป็นเร่ืองท่ียาก เพราะตอ้งเร่ิมมาจาก ระดบันโยบาย สร้างกระแสสังคม การ
ด่ืมสุราไม่ใช่มีผลแค่ตวัผูด่ื้มเท่านั้น แต่มีผลกบัผูอ่ื้นดว้ย เช่น ด่ืมแลว้ขบั มีผลกระทบเสียหายมาก 
จงัหวดัน่าน เป็น Model ท่ีดี ทั้งเชิงระบบ การใชม้าตรการของระบบกดดนั ผลสุดทา้ยผูด่ื้มมีการ
ปรับพฤติกรรมการด่ืม มาตรการทางสังคม เช่น เขา้หาร้านยากข้ึน ก าหนดเวลา การไปงานต่าง ๆ ก็
ไม่มีการเล้ียงสุรา งานแต่งปลอดเหลา้ งดเหลา้เขา้พรรษา งานบวชปลอดเหลา้ ต่อมามีมาตรการงด
เหลา้ครบพรรษา ซ่ึงพบวา่ ถา้คนงดด่ืมสุราครบพรรษา มีโอกาสท่ีจะเลิกไดสู้งมาก  

2.  Model จงัหวดัน่าน เป็น Model ท่ีดี การจดัท าโครงการเลิกด่ืม ไม่จ  าเป็นตอ้งเจาะ
เลือดเป็นตวัวดัเสมอไป เน่ืองจากถา้จะเจาะเลือดตอ้งมีขอ้พิจารณาดา้นจริยธรรมวิจยั ในโครงการน้ี
คิดวา่ เม่ือท าแลว้ตอ้งวดัผลไดแ้ต่จริง ๆ แลว้มีขอ้มูลเชิงคุณภาพทั้งหมดท่ีกล่าวมาเช่ือถือได ้ขอ
ค าอธิบายเพิ่มจากผูท้  าวจิยัในประเด็น การเจาะเลือด ผูว้จิยัเล่าวา่ คุณหมอบอกวา่ การท่ีเขาด่ืมสุรา 
ตอ้งสร้างความตระหนกัในตวัผูด่ื้มใหเ้ขาเห็นและตระหนกัดว้ยตนเอง นายแพทยพ์งศเ์ทพ วงศว์ชัร
ไพบูลย ์เป็นรองผูอ้  านวยการรพ.น่าน ใหข้อ้คิดวา่ ในการท่ีจะท าเขาตอ้งรู้วา่ สุขภาพของเขาเป็น
อยา่งไรในขณะน้ี เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราจะบอกอยา่งเดียวไม่พอ เราตอ้งมีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ท่ีเป็นผล
ทางวทิยาศาสตร์ยนืยนั จึงตอ้งเจาะ Liver enzyme โดยดูค่า AST, ALT มีการเปรียบเทียบเป็นค่าเส่ียง
ต ่า เส่ียงสูง และค่าอนัตราย โดยแพทยเ์ป็นผูอ้ธิบายจนเขา้ใจ และแจง้วา่ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยู่
ระดบัไหน เม่ือไดรั้บทราบจะตกใจมาก และอธิบายเพิ่มวา่ ถา้ด่ืมนอ้ย ๆ ด่ืมบ่อย จะเป็นมะเร็งตบั ถา้
ด่ืมเยอะ ๆ จะเป็นตบัแขง็ แต่ถา้ไม่ด่ืมจะไม่เป็นอะไรเลย และใหย้อ้นคิดวา่ ตอนน้ีตบัเป็นแบบน้ี จะ
เลือกแบบไหน ทุกคนจะตอบวา่ ขอไม่ด่ืม ในโครงการน้ี หลกัประกนัสุขภาพระดบัต าบลเป็น
ผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายให ้ในการท างานอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของแพทย ์การเจาะเลือดมีค าสั่งของ
แพทย ์ 
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3.  จากการน าเสนอเป็นการจดัส่ิงแวดลอ้ม มีการตรวจผลการท างานของตบัใหเ้ห็น
ชดัเจน ในส่วนของผูเ้ขา้รับการวจิยั ท่ีปรับเปล่ียนเพราะวา่ กลวัในเร่ืองของ ค่าการท างานของตบั
หรือเปล่า ผูว้จิยัเล่าวา่ อนัดบัแรกแพทยจ์ะน ามาเขา้กลุ่ม ผูด้  าเนินโครงการทั้งหมดเป็นผูเ้ขา้กลุ่มท า
หนา้ท่ี Counselor แลว้แพทยจึ์งแจง้ผลใหเ้ขาทราบ แลว้จึงใชก้ระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
โดยการแนะน าใหเ้กิดความลงัเล ชัง่ใจ และตดัสินในในการเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 
เน่ืองจากทุกคนกลวัตาย ท่ีส าคญัแพทยจ์ะบรรยาย โดยใชส่ื้อท่ีเกิดจากภาพจริง มีสถิติท่ีเห็นได้
ชดัเจน ท าให้เกิดความตระหนกัในเร่ืองสุขภาพ มีผูเ้ขา้ร่วมฟังแสดงความคิดเห็นวา่ ผลตรงน้ี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอาจคิดวา่ ช่วงน้ียงัไม่ด่ืม อีก 2 – 3 ปีค่อยด่ืม มีพฤติกรรมเหมือนกบัการควบคุม
อาหารก่อนเจาะ FBS ในท่ีสุดเราตอ้งใช ้HbA1C ซ่ึงท าใหเ้รารู้ถึงพฤติกรรมยอ้นหลงัได ้3 เดือน 
ผูว้จิยัแสดงความขอบคุณและจะน าไปเป็นการต่อยอดงานวจิยักบั สสส. ต่อไป ถา้มีงบประมาณ
สนบัสนุน อยากจะท าวจิยัต่ออีก ท่ีเป็นเชิงเปรียบเทียบเจาะ Liver enzyme ในผูท่ี้ไม่ด่ืมกบัผูท่ี้ด่ืมวา่มี
ผลแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อพิสูจน์วา่ Alcohol มีผลต่อ Liver enzyme จริงหรือไม่ ผูด้  าเนินการ
อภิปรายเสนอแนวคิดวา่ อาจไม่ตอ้งเปรียบเทียบ Liver enzyme ก็ได ้อาจเปรียบเทียบพฤติกรรม
อยา่งเดียวก็ได ้เพราะผลของ สุราและบุหร่ี มี Study มากมาย มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะท างานลด
พฤติกรรม เช่น สุรามีผลต่อตบัหรือไม่ มีการท าวจิยัมาเรียบร้อยแลว้ ฉะนั้นเรา Apply science มา
ท างานไดเ้ลย ปัญหา คือเราจะน าองคค์วามรู้นั้นมาลงอยา่งไร ใหเ้หมาะกบัทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะท่ีน่าน
ไดอ้ยา่งไร น่าจะเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย เน่ืองจากในสภาพจริง Intervention เดียวอาจไม่ไดผ้ล ตอ้งน าหลาย 
Intervention มีผสมผสานกนั จึงอยากใหทุ้กภาคส่วนมาร่วมกนัท า ซ่ึงน่านเป็น Model ท่ีแสดงให้
เห็นวา่ท างานจริงเป็นอยา่งไร  

การพฒันาแนวทางการแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กเลก็แบบมีส่วนร่วม 
งานทนัตกรรม รพ.ลบัแล อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ์ 

ทนัตแพทย์หญงิอนงค์ เอกกา 
 
ทีม่า  จากการส ารวจภาวะทนัสุขภาพในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ.ลบัแล พบวา่ เด็กมีฟันผถึุงร้อยละ 
54.42 ข้ึนสูงกวา่การส ารวจภาวะทนัตสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 7 พบวา่ เด็กอาย ุ3 ปีมีความชุกของโรค
ฟันผรุ้อยละ 51.7 ปัญหาฟันผุจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก เช่น ความเจบ็ปวด การออกเสียง 
บุคลิกภาพ ความมัน่ใจ มีกล่ินปาก ความสวยงาม รวมถึงถา้เด็กรับประทานอาหารไดน้อ้ย จะท าให้
ขาดสารอาหาร ท าใหก้ารเจริญเติบโต ของใบหนา้และขากรรไกรลดลง การเจริญเติบโตของร่างกาย
และพฒันาการลดลง นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งท่ีติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือไปสู่อวยัวะอ่ืน ๆ ท าให้
อนัตรายต่อชีวติได ้ปัญหาคือ เด็กมีฟันผเุพิ่มข้ึน ในอดีตผูแ้กไ้ขปัญหา คือทนัตบุคลากร เม่ือมีฟันผุ
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มาแกไ้ขโดยการอุดฟัน แต่เม่ืออุดไปแลว้กลบัมาผอีุกไดใ้นซ่ีเดิมท่ีเดิม ท าให้เกิดความไม่ย ัง่ยนืใน
การแกไ้ขปัญหา ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาฟันผุแบบมีส่วนร่วม เพื่อความย ัง่ยนื
ในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
วตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาวะฟันผขุองเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน ้าใส-หอ้งสูง และศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อสภาวะฟันผใุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน ้าใส-หอ้งสูง เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาแบบมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองและผูดู้แลเด็ก  
ระเบียบวธีิวจัิย  เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดม้าจากรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย 3 ชุด ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามส าหรับครูและผูป้กครอง ประกอบดว้ย 4 ตอน ตอน
แรกเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 วดัความรู้เก่ียวกบัฟันผุ ตอนท่ี 3 วดัทศันคติเก่ียวกบัการดูแล
สุขภาพช่องปาก ตอนท่ี 4 วธีิการการดูแลสุขภาพช่องปาก ชุดท่ี 2 เป็นแบบส ารวจสภาวะทนัต
สุขภาพของกองทนัตสาธารณสุข ชุดท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางแกไ้ข ปรับปรุงอยา่งมีส่วนร่วม
ของครูและผูป้กครอง  
ผลการศึกษา  เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีสภาวะฟันผรุ้อยละ 73.5 ซ่ึงสูงกวา่สภาวะฟันผขุอง
ประเทศ และสาเหตุของฟันผุ เกิดจากการรับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืมของเด็ก โดยท่ีเด็กเลือก
ขนมไดเ้องตามใจชอบ เด็กอยากไดอ้ะไรก็ให ้ผูป้กครองจา้งใหเ้ด็กไปโรงเรียนโดยการซ้ือขนมให ้
เด็กเลือกขวดนม ซ่ึงส าคญัมาก เด็กอมขวดนมตลอดเวลาและน ้าท่ีอยูใ่นขวดนมเป็นน ้าหวาน ท าให้
เด็กติดหวานและเป็นโรคอว้นตามมา ผูป้กครองไม่แปรงฟันซ ้ าใหเ้ด็กโดยให้เด็กแปรงฟันเองไม่ได้
แปรงซ ้ าให ้เน่ืองจากกลวัเด็กเจบ็ เม่ือแปรงแลว้เด็กร้องไห้ หรือบางคร้ังแปรงแลว้มีเลือดไหล เด็ก
ด้ินขณะแปรงฟัน ไม่ไดพ้าเด็กไปตรวจสุขภาพฟัน จะพาไปเม่ือเด็กมาอาการปวดเท่านั้น เม่ือไป
แพทยก์็จะตอ้งท าอะไรท่ีมีความเจบ็ปวด ท าให้เด็กกลวั แนวทางการแกไ้ขปัญหาฟันผ ุตอ้งดูแลเร่ือง
อาหารและเคร่ืองด่ืมของเด็ก เนน้ผลไมแ้ละผกั ฝึกใหเ้ด็กแปรงฟัน เชา้ กลางวนั เยน็ โดยผูป้กครอง
แปรงซ ้ าใหทุ้กคร้ัง มีการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กทุกวนั ถา้พบวา่เป็นจุดสีด าพาไปพบแพทย ์จดั
กิจกรรมใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก แก่ครู ผูป้กครอง ส่วนเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะ
จดักิจกรรมใหค้วามรู้และพฒันาการดูแลสุขภาพฟัน เช่น กิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั 
การร้องเพลง การเตน้ประกอบการแปรงฟัน กิจกรรม Good bye ขวดนม ฝึกใหเ้ด็กรับประทาน
อาหารท่ีดีต่อสุขภาพ เช่นผลไม ้งดขนมกรุบกรอบ หา้มน าขวดนม ขนมถุง Chocolate มาโรงเรียน 
และจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการแปรงฟัน เช่น อ่างลา้งหนา้ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  
การน าผลงานวจัิยไปใช้ในงานประจ า  น าไปแกไ้ขปัญหาฟันผใุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นแนวทางใน
การส่งเสริมพฒันาทกัษะ ความรู้ของครูและผูป้กครองในการตรวจ และดูแลสุขภาพช่องปากใหแ้ก่
เด็ก  
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บทเรียนทีไ่ด้รับ  ผูป้กครองไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อฟันน ้านม เพราะคิดวา่เม่ือฟันน ้านมหลุดไป แลว้
ฟันแทก้็ข้ึน รอฟันแทเ้ลยดีกวา่ ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามรู้ถึงความส าคญัของฟันน ้านม ซ่ึงจะน ามาซ่ึง
ทศันคติและพฤติกรรม ในการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีดีต่อไป ปัจจุบนัมีการแกไ้ขปัญหาเชิงรับอยา่ง
เดียว คือ ฟันผมุาก็อุด ต่อไปควรมีการแกปั้ญหาเชิงรุก โดยการปรับกลวธีิภายใตค้วามร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน น ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  การรวบรวมขอ้มูล และการปรับปรุงขอ้มูล และการแกไ้ขปัญหาแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารหน่วยงาน สนบัสนุนการเรียนรู้ สนบัสนุนการใช้
ขอ้มูล จากการวจิยัไปสู่การพฒันา จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าใหเ้กิดการพฒันาในเชิงป้องกนั 
ประเด็นจากในห้องประชุม 

1.  ประเด็นท่ีไดจ้ากการฟัง ไดค้วามรู้ ผูท่ี้มีบุตรปฏิบติัตามท่ีผูว้จิยับอกจะไดป้ระโยชน์ 
เม่ือท าแลว้ผลลดลง ดูจากพอ่แม่ผูป้กครองพาเด็กมาพบทนัตแพทยม์ากข้ึน และใหน้ าผูป้กครองของ
เด็กมาฟังค าแนะน าจากทนัตแพทยร่์วมดว้ย จากเม่ือก่อนแนะน าแต่ครูอยา่งเดียว มีการมองเชิงรุกวา่
จะมีการป้องกนัอยา่งไร เร่ิมตั้งแต่การเลือกอาหาร ถา้เลือกอาหารหวานก็จะเส่ียงต่อฟันผมุาก  

2.  จากการปฏิบติังาน รู้สึกอยา่งไร จึงออกไปปฏิบติันอกรพ. ผูว้จิยัเล่าวา่ จาก
ประสบการณ์ในการท างานพบผูป่้วยฟันผเุยอะมาก เม่ือพบผูป่้วย คิดวา่ อีกแลว้เหรอ ท าไม่ยอมลด 
จึงตอ้งลงพื้นท่ีเอง ผูด้  าเนินการอภิปรายสรุปวา่ R2R ก็คือปัญหาท่ีเราเจออยูทุ่กวนั เรารู้สึกวา่ทน
ไม่ได ้ตอ้งออกมาแก ้ตอ้งท างานเชิงรุก ตอ้งขยายผลได ้ในเร่ืองจึงควรสรุปเสนอเป็นนโยบาย 

 
 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวยัเรียน 
รพ.คลองท่อม จังหวดักระบี่ 
โดยคุณอุดมพร รักเถาว์ 

 
ก่อนอ่ืนตอ้งขอแนะน าก่อนวา่ งานน้ีไม่ไดท้  าคนเดียวมีผูร่้วมโครงการดว้ย ไดแ้ก่ คุณจารุวรรณ         
วงษเ์วช ซ่ึงเป็นคู่กนัมาตลอด ซ่ึงวธีิการจะคลา้ยกบัของทนัตแพทยห์ญิงอนงค ์มากเลย แต่ต่างกนันิด
เดียว คือ ไปดูนโยบายของศูนยเ์ด็กเล็ก คือ อาหารท่ีมีประโยชน์ และผลไม ้อาหารมีนกัโภชนาการ
มาดูแล มีนโยบายต่อขวดนมดว้ย แต่โรคฟันผกุ็ยงัมีอยูเ่ร่ือย ๆ ไม่ลดเลย เจา้หนา้ท่ีก็ใหบ้ริการตรวจ
ฟันอยา่งสม ่าเสมอ มีการท าตวัช้ีวดัปีละ 1 คร้ัง ขอ้มูลก็ออกมาเหมือนกนั คือ ข้ึนพอ ๆ กนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสภาวะทนัตสุขภาพก็ยงัห่างไกลกนัมาก จึงรู้สึกวา่ นโยบายท่ีมีอยูไ่ม่สามารถตอบ
ตรงน้ีได ้จึงน าขอ้มูลแบบการตรวจมาวิเคราะห์ แลว้ก็ไปตามกิจกรรมของการแปรงฟันในศูนย์
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พฒันาเด็กเล็ก ก็มีการแปรงฟัน แต่ก็ใหเ้ด็กแปรงไปอยา่งนั้น ดูเร่ืองอาหาร ขวดนม บางศูนยจ์ะเป็น
เร่ืองท่ียากมากท่ีจะเป็นศูนยป์ลอดขวดนม บางศูนยก์็ยงัท าไม่ได ้ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจมากท่ีท าให้
เป็นศูนยป์ลอดขวดนม และเขาก็รู้สึกวา่อยากเป็นศูนยท่ี์ปลอดขวดนมจริง ๆ แต่ก็เป็นความอึดอดัท่ี
จะไปบอกผูป้กครองวา่ ไม่ใหน้ าขวดนมมา จึงเกิดเป็นโครงการและเล่าใหคุ้ณจารุวรรณ ทราบจึงมา
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา จึงดึงงบประมาณมาได ้30,000 บาท และใหท้ าเป็นวจิยั จึงตกใจ และคิดวา่มนั
ยากมากเลยท่ีจะท าวจิยั ท าไมเ่ป็น จึงไปใหพ้ี่จารุวรรณช่วยดูเร่ืองงานวิจยั ผูว้จิยัเองไปจดัท ากิจกรรม
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ใชก้ระบวนการของ EAP เป็นกระบวนการ 6 ขั้นตอน โดยเอาปัญหา
ของผูป้กครอง เร่ือง อาหารการกินท่ีเขาปฏิบติัในชีวติประจ าวนัคืออะไร ปัญหาของเขาคืออะไร ใช้
เป็นบตัรค าใหเ้ขาเขียนเป็นบตัรค าข้ึนมา แลว้น ามาจดัเป็นหมวดหมู่ ตอนแรกไม่ไดมี้ทฤษฎี แต่ตอน
หลงัเป็นไปตามทฤษฎีเองเลยวา่ เขาเขียนค าออกมาให้เรา เช่น ลูกไม่ยอมแปรงฟัน ขอกินลูกอม กิน
ขนม จึงไดจ้ดัเป็นกลุ่ม ๆ ในเร่ืองของอาหาร การแปรงฟัน อาหารก็พบวา่ เด็กจะทานขนมถา้ไม่ซ้ือ
ใหเ้ด็กไม่ยอม ผูป้กครองจะใจอ่อนใหเ้ด็กทาน บางคนก็มีวธีิการจะเล่าใหฟั้งวา่ท าอยา่งไรท่ีจะไม่ให้
เด็กทานขนม บางคนก็บอกวา่ใหท้านได ้แต่ทานแลว้ท าอยา่งไรไม่ใหฟั้นผ ุซ่ึงจะเกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการน้ี ซ่ึงในกระบวนการน้ีจะมีเทศบาล กองสาธารณสุข กองสุขศึกษาเขา้มามีส่วนร่วม 
ก่อนท ามีการประชุมทีมงานกนัก่อนแบ่งหนา้ท่ีกนัวา่ ใครจะท าหนา้ท่ีอะไร มีการประชุม
ประสานกนัตลอดทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน่ืองจากภาระงานมาก มีโอกาสท่ีจะเจอกนั
นอ้ย จึงใชว้ธีิโทรศพัทป์ระสานกนัตลอดใหค้วามร่วมมือกนัดีมากตลอด กิจกรรมท่ีให้คือ เขา้ไปให้
ผูป้กครองรับรู้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจฟันในศูนย ์มีการประเมินความรู้ ทศันคติ การปฏิบติั แลว้น า
ผลมา Share ใหผู้ป้กครองทราบ หลงัจากนั้น ให ้Empower กบัผูป้กครอง โดยใหผู้ป้กครองประกาศ
ตวัเองวา่ จะตอ้งไม่ใหลู้กกินนมขวดแลว้ จะท าใหง่้ายข้ึน เน่ืองจากจะใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กบอกจะ
ยากกวา่ จึงเป็นจุดเร่ิมของพนัธสัญญาระหวา่งผูป้กครองกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในระหวา่งท า
กิจกรรมใหผู้ป้กครองมาเล่าเร่ืองซ่ึงมีเร่ืองเล่ามากมายถึงวธีิการดูแลเด็กไม่ใหฟั้นผ ุเม่ือประสบ
ความส าเร็จน าเสนอใหก้บันายกเทศบาลไดรั้บทราบ เม่ือท ากิจกรรมเสร็จตามเยีย่มบา้นกลุ่มท่ีเขา้
ร่วมโครงการ พบความหลากหลายของครอบครัว เช่นมีครอบครัวท่ีเป็นร้านขายของช า แต่พบวา่
บุตรฟันดี อีกครอบครัวพบวา่ บุตรคนท่ี 1  มีปัญหาฟันผ ุจึงไดเ้รียนรู้จากบุตรคนท่ี 1 มาดูแลบุตรคน
ท่ี 2 ไม่ใหฟั้นผ ุครอบครัวท่ี 3 พอ่แม่ไปท างานนอกพื้นท่ี ใหบุ้ตรอยูใ่นความดูแลของยาย ลกัษณะ
บา้นมีร้านคา้อยูใ่กล ้ๆ  ส่วนครอบครัวอ่ืน ๆพบวา่มีความรู้เพิ่มข้ึน การมาอุดฟันนอ้ยลง การแกไ้ข
ปัญหาท่ีส าคญัในกลุ่มคือ เม่ือพบวา่เด็กไม่ยอมแปรงฟัน ในกลุ่มช่วยกนัหาวธีิการใหเ้ด็กแปรงฟัน 
ครูตรวจสภาพฟันไดถู้กตอ้งมากข้ึน เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง ครู ผูป้กครอง องคก์รทอ้งถ่ิน  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ความร่วมมือของผูป้กครอง 
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บทเรียนทีไ่ด้รับ  เร่ืองสุขภาพฟันน่าจะมาจากเร่ืองของการเล้ียงดู  
ประเด็นจากห้องประชุม 

1.  เสนอแก่เทศบาล ใหมี้การจดัใหมี้อ่างลา้งหนา้ ลา้งมือ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
แปรงฟัน จึงมีการปรับปรุงใหมี้อ่างส าหรับลา้งหนา้แปรงฟัน และมีเครือข่ายพยาบาลชุมชนลงไปดู
งานภายหลงัการพฒันา  

2.  งานวจิยัน้ีมีจุดเด่นหลายอยา่ง ไดแ้ก่ การท าวจิยัไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ถิติท่ีหรูหราหรือ
ยาก แต่ใหดู้ท่ีรูปแบบนั้นสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง ผลท่ีไดน้ าไปใชไ้ดจ้ริง การเปรียบเทียบก่อนกบั
หลงัท ามีตวัเลขแสดงใหเ้ห็นวา่ต่างกนัชดัเจน แต่ในระหวา่งด าเนินการ มีการเลือกมา 5 ครอบครัว 
เพื่อศึกษารายละเอียดขอ้มูลในเชิงคุณภาพ เพื่อใหผ้ลชดัเจนข้ึน ในเร่ือง รายละเอียดของ ความรู้สึก 
ส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจน มีตวัเลขเปรียบเทียบก่อนหลงั  

3.  ทพญ.อนงค ์Share บุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในการป้องกนัฟันผ ุคือผูป้กครอง และตอ้งมี
การแปรงฟันซ ้ าให้เด็กจะดีมาก ๆ และหลงัรับประทานอาหารใหเ้ด็กบว้นปากเลย งานวจิยัต่อไป
ลองดูวา่ ถา้จบัเร่ืองแปรงฟันอยา่งเดียวจะช่วยลดฟันผไุดห้รือไม่  

4.  ผูเ้ขา้ร่วมฟัง Share จริง ๆ อยากคิดต่อในเร่ือง ลูกเจา้ของร้านฟันไม่ผ ุแต่ลูกของคนท่ี
อยูร่อบ ๆ ร้านท าไมฟันผ ุผูว้ิจยัเล่าวา่ จากการลงเยีย่ม เจา้ของร้านใหลู้กตวัเองกินขนม แต่มีวธีิการ
ป้องกนัไม่ใหฟั้นผ ุซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีผูว้ิจยัจะท าการศึกษาต่อไป ซ่ึงขณะน้ีเขียนเป็นโครงร่างไวแ้ลว้ท่ี
จะท าวจิยัต่อไป  

 
ผลของการทดลองใช้รูปแบบ “กุมภวาปีโมเดล” ต่อการสภาพการดื่มสุราไม่พงึประสงค์ในชุมชน: 

กรณีศึกษาพืน้ทีบ้่านสร้างทราย อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

โดยคุณส าราญ พูลทอง 
 
ความเป็นมา ในฐานะท่ีเป็นพยาบาลดูแลอยูใ่นชุมชน ตรวจผูป่้วยทุกวนั ออกเยีย่มบา้น ก็จะเห็น
สภาพผูท่ี้ด่ืมสุราในชุมชน ตอนเยน็ก็จะนัง่ทา้ยรถยนต ์ท างานก่อสร้างเสร็จก็จะซ้ือเหลา้ขาวมากิน
เป็นปกติ ต่อมาเห็นคนติดเหลา้ แลว้เร่ิมมาก่อกวนในชุมชน ประกอบกบัมีคนท่ีติดเหลา้แลว้ผกูคอ
ตาย จึงตอ้งช้ีประเด็นน้ีใหชุ้มชนรับรู้วา่ เราจะช่วยกนัอยา่งไรไม่ใหค้นในพื้นท่ีของเราเป็นแบบน้ี 
แลว้ลงเอยดว้นการผกูคอตาย คุยกนัหลายท่ีวา่ ช่วยกนัท าหน่อย มีโอกาสไปเห็นในจ.นครพนม มี
ป้ายเสนอ งานศพปลอดเหลา้ จึงคิดวา่สภาพท่ีเป็นชนบทท าได ้แต่ในเมืองคงไม่มีหวงัวา่จะท าได ้แต่
เห็นป้ายเขียนวา่ “ขออภยังานน้ีไม่มีเหลา้เบียร์ เพราะญาติเสียไม่ไดฉ้ลอง” จึงคิดวา่ป้ายน้ีดี จะน าไป
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แขวนในงานศพจึงน ามาคุยหา Volunteer ไดม้า 1 หมู่บา้น จาก 12 หมู่บา้นท่ีเป็นชุมชนเขตเมือง จริง
แลว้เหมือนเป็น Area เดียวกนัแต่แบ่งซอยเท่านั้น เร่ิมท่ี 1 หมู่บา้น คุยกบักรรมการวา่จะเอาแบบ
ไหนจึง สร้างแบบสอบถามไปถามชุมชน ถึงสภาพการด่ืม ค่าเสียหาย ถา้จะท าแบบน้ีจะร่วมดว้ย
หรือไม่ พบวา่ไดรั้บการตอบรับ เห็นดว้ย จึงมาสรุปคืนขอ้มูลใหชุ้มชน ท าเวทีประชาคม ท า
ประชามติ วา่จะท างานศพปลอดเหลา้ มีการตอบรับจึงท าป้ายใหโ้ดยใชข้อ้ความเดิม มีการขอบคุณ
คนท่ีมาร่วมงานดว้ย เม่ือมีงานก็เอาป้ายไปแขวน ไม่มีใครกลา้ถาม คนท่ีถามคือคนท่ีด่ืมกนัในชุมชน 
เป็นกลุ่มท่ีติดสุราด่ืมกนัทุกวนัในชุมชนมาก่อกวนเจา้ภาพ เจา้ภาพจึงช้ีแจงใหรั้บทราบ จากนั้นมีการ
ประชุมทีมดูวา่มีการประหยดัค่าใชจ่้ายเท่าใด หมู่ท่ี 1 จะท าทุกงานศพ จากนั้นใหอี้กหมู่บา้นมา
เรียนรู้ ก็เห็นวา่ดีอยากจะท าต่อ แต่พบปัญหากบักลุ่มติดสุรา จึงไดไ้ปทบทวนงานวิจยัรวมถึงของ
จงัหวดัน่านดว้ยพบวา่น่าสนใจ เน่ืองจากต าบลปทุม เป็นแหล่งผลิตเหลา้ ตม้สุราสมยัเก่าเม่ือพื้นท่ี
ขยายจึงตอ้งยา้ยออกไปอยูอี่กอ าเภอ จึงคิดวา่ท าแค่งานศพปลอดเหลา้คงไม่ครอบคลุม จึงไปได ้“กุม
ภวาปีโมเดล” มาใชแ้ละดูวา่การจดัท าใหป้ระสบผลส าเร็จตอ้งประกอบไปดว้ยขั้นตอนอะไรบา้ง 
โดยเร่ิมตน้ท่ีคดัเลือกหมู่บา้นท่ีสนใจ Model น้ีมีการท างานทั้ง 4 ระดบัคือ ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ดูแลผูท่ี้มี
ปัญหาเฉพาะราย คดัเลือกกรรมการ โดยด าเนินภายใตค้ณะกรรมการ กรรมการคดัเลือกมาจาก
ตวัแทน อสม. ตวัแทนผูใ้หญ่บา้น ตวัแทนผูสู้งอาย ุตวัแทนครอบครัวท่ีติดสุรา ตวัแทนร้านคา้ เขา้มา
ท างาน อบรมใหค้วามรู้กบัคณะกรรมการ จากนั้นกรรมการจะออกแบบระดบั วา่ 4 พื้นท่ีของต าบล
ปทุม วา่จะออกแบบรูปแบบไหนใหเ้หมาะกบัพื้นท่ี คือระดบัท่ี 1 ตอ้งลอ้มร้ัวเร่ืองสุราไม่ใหเ้ขา้มา
ใกล ้จะด่ืมไดต้อ้งด่ืมแบบพึงประสงค ์ซ่ึงไดแ้นวคิดจากการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ใหเ้ขาร่วมกนั
คิดวา่ ด่ืมแบบพึงประสงคเ์ป็นอยา่งไร ไม่พึงประสงคคื์ออะไร เราจะไม่หา้มวา่ หา้มด่ืม เราจะบอก
วา่ คุณด่ืมไดแ้ต่คุณด่ืมแบบพึงประสงค ์คือด่ืมอยา่งไรไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อตวัเอง ซ่ึงจะวดัโดยการ
ใชแ้บบ Audit ดงันั้น  

ระดับที ่1 เร่ิมจากประชาคมท ากฎระเบียบในการด่ืม ต่อไปจะได ้งานศพปลอดเหลา้ทุก
งาน งานบุญ งานกฐิน ใหข้ายเป็นเวลา เพื่อใหผู้ท่ี้รักการด่ืมมีวนัหยดุด่ืมบา้ง โดยวนัพระจะไม่ขาย 
จากนั้นจะกลายเป็นกฎระเบียบในหมู่บา้น จากนั้นจะ Integrate กฎระเบียบเร่ืองการทะเลาะววิาท 
เร่ืองสุขภาพ เร่ืองอ่ืน ๆ เขา้ไปดว้ย จากนั้นจะรณรงค ์หาแกนน า ใชว้ธีิประชามติ เม่ือผา่นกรรมการ
แลว้จะร่างเป็นประชามติ ให้อสม.แจกทุกหลงัคาเรือน แลว้ใหล้งนามมาวา่ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
แลว้มีการจดัเก็บขอ้มูลประกาศใหเ้ห็นวา่ อีก 11 หมู่บา้นก็จะขยายผลเช่นเดียวกนั โดยท าพร้อมกนั
กบัหมู่ท่ี 2 ตอนน้ีมีแบบตอบรับ มากกวา่ร้อยละ 90 ท่ีเห็นดว้ย จึงประกาศเป็นต าบลปลอดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์วนัท่ีประกาศมีการรณรงคท์ัว่ทุกหมู่บา้น โดยใหแ้ต่ละหมู่บา้นคิดรูปแบบของตวัเอง
ออกมาวา่จะส่ืออยา่งไรใหชุ้มชนระวงัเร่ืองสุรา สุรามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอยา่งไร โดยแต่
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ละหมู่บา้นเดินออกมารวมกนัท่ีถนนเส้นกลางแลว้มาประกาศใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ จากนั้นจะปิด
ป้ายประกาศหนา้ทางเขา้ทั้ง 2 ทาง ใหรู้้วา่ต าบลน้ีเป็นต าบลปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

การดูแลระดับที ่2 คือ ท าอยา่งไรใหค้นในหมู่บา้นรู้วา่อยูใ่นระดบัเส่ียง จึงสอนอสม.ใน
การใชแ้บบ Audit แลว้ใหห้าคนท่ีสมคัรใจเขา้รับการ Audit ไดม้า 76 คนก็จะมีวดัก่อนและหลงัการ
ท าโครงการผลออกมาชดัเจนวา่ คะแนนจากแบบ Audit ลดลง หลงัจากนั้นหลงัคาเรือนไหนท่ีมี
ภาวะเส่ียง คณะกรรมก็จะลงไปใหค้วามรู้ใหค้  าแนะน า คนท่ีมีปัญหาติดสุราพบมี 5 ครอบครัว และ
อีก 1 คนเจบ็ป่วยดว้ยพิษสุราเร้ือรังถึงขนาด Readmit บ่อยมากจนพอ่กบัแม่บอกวา่ ท าอะไรไม่ไดอี้ก
แลว้กบัลูกคนน้ี พอไป Admit ทีไรพยาบาลบอกวา่ มาอีกแลว้ พอ่บอกวา่รู้สึกมีความละอายใจมากท่ี
ไดย้นิค าน้ี เหมือนกบัเล้ียงลูกไม่ดีท าใหลู้กติดเหลา้ ท าอยา่งไรก็เลิกไม่ได ้จึงไดเ้ขา้ไปดูแล 5 
ครอบครัวน้ี จนกระทัง่ลูกชายเลิกเหลา้ได ้1 ปี พอ่แม่ช่ืนชม ดีใจมาก หลงัจากนั้นมีการวดัผลเฉพาะ
หมู่บา้นน้ี เป็นขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพก็จะดูสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปจาก
เดิมท่ีไม่มีโครงการ สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปคือ ร้านคา้ ชุมชน เขา้ร่วมโครงการ 18 ร้านจาก 75 ร้าน 
แต่จาก 18 ร้านเป็นร้านท่ีผูด่ื้มมีหุน้ อยา่งไรก็ตามเขาตอ้งซ้ือจาก 18 ร้านท่ีเขามีหุน้อยู ่เป็นร้านขาย
ส่ง ร้าน Lotus, Seven ก็จะปฏิบติัตามกฎระเบียบของกฎหมายอยูแ่ลว้ ส่วนร้านขายส่งใหญ่ในชุมชน
วนัพระใหญ่ 4 วนัท่ีจะปิดร้านไม่ขาย พอไปถามร้านคา้วา่มีโครงการน้ีแลว้ มีผลกระทบต่อยอดขาย
หรือไม่ ไดรั้บค าตอบวา่ แรก ๆ ก็กระทบกบัยอดขายจริง แต่พอดู ๆ แลว้สภาพของคนท่ีมาซ้ือก็เห็น
สภาพอยูจึ่งคิดวา่ โครงการน้ีมีผลประโยชน์ต่อชุมชน ไม่มีผลกระทบต่อรายได ้เพราะวา่เขาไม่ซ้ือ
เหลา้ เขาก็ซ้ืออยา่งอ่ืน ท าให้รู้สึกวา่ เหมือนไดท้  าบุญท่ีไดช่้วยเหลือสังคม สภาพท่ีเปล่ียนไปใน
ชุมชนคือไม่มีเหลา้ในงานศพ คนท่ีมาร่วมงานก็จะมีการแลกเปล่ียนกนั จึงมีการขยายผลทั้ง 12 
หมู่บา้น แลว้วดัความรู้ของคณะกรรมการก่อนและหลงัอบรม และหลงัการด าเนินงาน ความรู้ใน
เร่ืองสุราเพิ่มข้ึน ทศันคติดีข้ึน คะแนนแบบ Audit หลงัด าเนินการลดลงอยา่งชดัเจน จากนั้นมีการ
ถอดบทเรียนหลงัท า Intervention ไดข้อ้สรุปวา่ กุมภวาปีโมเดล ตอ้งท าตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน คือ  

สร้างเจ้าถิ่น  คือ มีคนท่ีรับผดิชอบ 
อนิกระแส คือ ไม่ใช่แค่การรณรงค ์แต่ตอ้งอยูใ่นสมองตลอด มีเวทีไหนตอ้งเขา้ไปช้ีแจง 

ไดแ้ก่ เวทีงานบา้น ชาวบา้นมีประเพณีอะไรตอ้งเขา้ไปสอดแทรก อสม.ประชุมประจ าเดือนทุก
เดือน เม่ือมีงานศพ อสม.ท่ีน าป้ายไปติดตอ้งมีการช้ีแจงแขกดว้ย  

แผ่ความคิด คือ ขยายไปเร่ือย ๆ ขยายในกลุ่มแกนน าต่าง ๆ มีการออกก าลงักาย มีท่า
ประจ าในการออกก าลงักาย 

เกาะติดรณรงค์ คือ มีเวทีไหนก็รณรงคต์ลอด โดยวนัท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวนั
รณรงคใ์หญ่ของชุมชน ไม่มีงบประมาณ ถึงเวลา นกัเรียน ผูน้ าชุมชนจะมาเดิน  
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ส่งหน่วยเฝ้าระวงั คือ มีคนเขา้ไปดูแลในครอบครัว คือกรรมการ และอสม. เม่ือ Audit 
แลว้มีปัญหาสามารถใหค้  าแนะน าได ้ก่อนหนา้น้ีเร่ืองสุรา เป็นเร่ืองปกติ ไม่กลา้เขา้ไป ตอนน้ี
กรรมการมีความรู้ ก็จะกลา้เขา้ไปบอก โดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีด่ืมมีผลเสียมากกวา่ผูช้าย เม่ือเมาแลว้มี
โอกาสท่ีโดนกระท ารุนแรง หรือเส่ียงต่ออุบติัเหตุสูง  

เคียงข้าง ฟ้ืนฟู ดูแล คือ ใครมีปัญหาตอ้งดูแล ตอ้งรักษากระแสตลอดเวลา จะย ัง่ยนืได้
ตอ้งรักษากระแสตลอด คือมีเวทีไหนตอ้งเขา้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ และท าใบประกาศใหก้บั
ครอบครัวงานศพปลอดเหลา้ มอบใหห้นา้งานตอนท่ี ฌาปนกิจ  

ซ่ึง 8 ขั้นตอนไดจ้ากการถอดบทเรียนคร้ังท่ี 1 ช่วงน้ีเป็นการถอดบทเรียนคร้ังท่ี 2 
กิจกรรมด าเนินไปเร่ือย ๆ ชุมชนอ่ืนเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือย ๆ มีการน าเสนอ ไปดูท่ีอ่ืน แลว้
น ามาดดัแปลงใหเ้หมาะกบับริบทอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้โครงการน้ีย ัง่ยนื การถอดบทเรียนคร้ังท่ี 2 
เป็นส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ กบัประกนัสังคมจงัหวดัเขา้มาถอดบทเรียน เพื่อท่ีจะน าเสนอ
และตีพิมพเ์ป็นนโยบายสาธารณะ ในเร่ืองต าบลปลอดเหลา้โดยไดเ้ขียนเป็นเร่ืองเล่า ท่ีผูว้จิยัเป็น
ผูเ้ขียน เป็น 1 ใน 20 ต  าบลในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีด าเนินนโยบายสาธารณะ ซ่ึงมาหลายเร่ืองส่วน
หน่ึงจะมีเร่ืองเล่าน้ีดว้ย โดยจะเล่าทั้งหมดเพื่อใหค้นอ่านรู้วา่ ท าอะไรสามารถน าไปท าต่อได ้ในปีน้ี
ขยายผลโดยน า Model ไปท าต่อเร่ืองอ่ืน ซ่ึงประเด็นท่ีท าจะไปตรงกบัจ.นครพนม แลว้จะไปศึกษา
ของเขาต่อน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาพฒันา ตอนน้ีจากคณะกรรมการสุรา ก็แต่งตั้งเป็นทั้ง สุราและ
บุหร่ี และมีกองทุนต าบลปลอดแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี เงินกองทุนมาจากอสม.หากนัเอง ในงานมีการ
จดัร าวงชาวบา้น มีกองทุนน าเงินท่ีไดไ้ปจดักิจกรรมรณรงคใ์หเ้ป็นขวญัก าลงัใจส าหรับคนท่ีงดสุรา
และบุหร่ีได ้วนัท่ี 12 สิงหาคม จะมอบป้าย Version 1 ใหก้บัทุกหมู่บา้น ทั้งหมดเป็นกระบวนการ
ท างานท่ีไม่ไดเ้ร่ิมคิดวา่ จะท าวจิยั แต่เร่ิมจากปัญหาท่ีคิดวา่ ตอ้งแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง การวดัผลก็วดั
ใหเ้ห็นวา่เกิดข้ึนจริงตามสภาพ เอาขอ้มูลจริงไปยนืยนัวา่ เกิดข้ึนจริง จะท าใหเ้รามีก าลงัใจท างานต่อ 
ดงัค าท่ีวา่ “จริงจงั จริงใจ และจริง ๆ”  
ประเด็นจากห้องประชุม 

1.  ขอใหส้รุป กุมภวาปีโมเดล วา่คืออะไร กุมภวาปีโมเดล สร้างจาก 3 Concepts คือ 
ตอ้งมีทุนทางสังคม ตอ้งมีทุนทางสังคมท่ีดีจึงท าได ้เพราะตอ้งเร่ิมจากการเอาแกนน าทางสังคม
มาร่วม สองตอ้งอาศยัความร่วมมือ เพราะเขาตอ้งเป็นคนคิดรูปแบบเอง เราอาจ Guide ใหเ้ล็กนอ้ย 
สามใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในครอบครัว จะใชก้รณีท่ีเราลงไปประเมินความเส่ียงต่อการด่ืม การ
ดูแลเฉพาะราย ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการก าหนดส่ิงแวดลอ้ม เม่ือท าแลว้วดัผลอยา่งไร จะวดั 2 
แบบคือ ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คุณภาพดูสภาพท่ีเปล่ียนไปจริง วดัผลเชิงปริมาณวดั
ความรู้ของกรรมการ ก่อนและหลงัการอบรม การวดัการมีส่วนร่วมก็ดูวา่มีส่วนร่วมร้อยละเท่าใด 
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การวดัคนด่ืมใชแ้บบ Audit จากนั้นขยายผลทั้งต าบล น าไปเสนอใหผู้บ้ริหารรับทราบเพื่อขยายผล
ทั้งอ าเภอ ในภาพของจงัหวดัน าไปเป็น KPI ของจงัหวดั ส่ิงท่ีไดจ้ากงานวจิยัคือ คลินิกลดเลิกสุรา 
ไดร้ะบบการส่งต่อ  

2.  ปัญหาเม่ือไปท าในชุมชน จะไดผ้ลเฉพาะหมู่บา้นท่ีผูน้ า Work พอไปอีกหมู่บา้นก็จะ 
Fail ดงันั้นการท าไม่ควรมองเป็นปัญหาหรืออุปสรรค แต่ควรมองวา่เป็นส่ิงทา้ทาย อ.ประเวศบอกวา่ 
เราตอ้งอาศยั 3 หลกั คือ องคค์วามรู้หนกัแน่น นโยบายตอ้งสนบัสนุน ตอ้งป่วนกระแส สร้างกระแส
สังคมใหก้ดดนั ถา้ผูน้ าไม่รู้กระแสสังคมกดดนั ตอ้งรู้เร่ือง และตอ้งผสมผสานหลายกระบวนการเขา้
ดว้ยกนัเพื่อใหส้ าเร็จ ซ่ึงเราพบวา่ บางคร้ัง Key man อาจไม่ใช่ผูน้ าก็ได ้จึงควรดึง Key man เขา้มามี
ส่วนร่วมดว้ย ซ่ึง Key man เป็นผูท่ี้พดูแลว้ทุกคนฟัง เช่น ผูอ้าวุโส ครู ก็ได ้มีบางหมู่บา้นใชอ้สม. 
พระช่วย เน่ืองจากพบวา่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้นบางคนอาจกลวัคะแนนเสียงตกจึงไม่กลา้ท า 

3.  สรุปประเด็นคนละ 10 นาทีเพื่อใหผู้ฟั้งอยากท างาน R2R  
-  คุณนิภาพร พอใจ งานประจ าท่ีท าอยูมี่ปัญหาเกิดข้ึน เป็นจุดเร่ิมของการน างาน

ประจ าสู่งานวจิยั ขอ้คน้พบจะเป็นส่ิงท่ีท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี นัน่คือ ส่ิงท่ีมีความภาคภูมิใจใน
การท างานจากการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึน จึงอยากเชิญชวนใหทุ้กคนท า ไม่ไดย้ากเลย ใหช่้วยกนัเป็นพลงั 
ท่ีส าคญัการท างาน R2R ท  าคนเดียวไม่ส าเร็จตอ้งท าเป็นทีม เพราะทีมงานคือกลไกในการขบัเคล่ือน
ท าใหท้  างานมีคุณค่า และท างานไดส้ าเร็จเป็นท่ีภาคภูมิใจ  

-  ทนัตแพทยห์ญิงอนงค ์เอกกา เป็นการท าวจิยัคร้ังแรก ถือวา่เป็นมือใหม่จริง ๆ นอ้ง
ท าได ้ดงันั้นพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ก็ตอ้งท าไดเ้ช่นเดียวกนั  

-  คุณอุดมพร รักเถาว ์ งานท่ีท าอยูก่็เป็นส่ิงท่ีท าอยูเ่ป็นประจ าในชีวติประจ าวนั ก็
อยากใหส้ร้างชุมชนของเราใหมี้ความสุข แลว้เราก็จะมีความสุข  

-  คุณส าราญ พลูทอง  ในการท างานวจิยั หรืองานอะไรสักอยา่ง อยา่หวงัท่ีรางวลั 
หรือท าเพื่อท่ีจะปรับต าแหน่ง แต่ก็ใหเ้ราท าจากปัญหาท่ีเราเจอ เม่ือถึงจุดอ่ิมตวัแลว้ ดอกผลก็จะมา
เอง แลว้มนัจะมีคุณค่าในตวัของมนัเอง  
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