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หน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมเิ ป็นหน่วยบริการทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของระบบบริการสาธารณสุข

แต่เป็น

กลไกทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ในฐานะด่านแรกทีใ่ กล้ชดิ ประชาชนมากทีส่ ดุ เป็นการ
บริการทีม่ ลี กั ษณะใกล้บา้ นใกล้ใจ และทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นด้วยแนวคิด การให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
กลไกตรงนีย้ งั มีสว่ นสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ �ำ เป็นของประชาชน โดยเฉพาะสำ�หรับกลุม่
ประชาชนทีม่ รี ายได้นอ้ ยและด้อยโอกาสในสังคมชนบท ซึง่ ยังคงเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ
บทบาทของการทำ�งานสุขภาพในระดับปฐมภูมิยังมีขอบเขตงานที่กว้างขวางไปถึงบริการเชิงรุกใน
ครอบครัวและชุมชน ไม่ใช่เพียงในสถานบริการ รวมทั้งคำ�นึงถึงมิติสุขภาวะที่ครอบคลุมทั้งกายจิต สังคมและ
จิตวิญญาณ โดยเป็นการทำ�งานเชื่อมโยงกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพร่วมกัน ทั้งตั้งรับ ดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ปรับพฤติกรรม
สุขภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม สื่อสารรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ
ด้วยบทบาทที่สำ�คัญอันเป็นรากฐานของบริการสุขภาพของประเทศนี้ ทำ�ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนนี้จึงจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งาน

ทั้งงานให้บริการในสถานบริการและ

ให้บริการในชุมชน หรืองานที่มากกว่าการให้บริการด้านสุขภาพ แต่เป็นการสร้างสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และ
ทำ�งานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ
หนังสือเล่มนี้ได้มาจากการทำ�งานร่วมของคณะทำ�งานภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันเพื่อสกัด
สังเคราะห์และนำ�เสนอสมรรถนะที่จำ�เป็นเบื้องต้นสำ�หรับบุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยสรุปออกมาเป็น       
4 สมรรถนะหลักพื้นฐาน คือ     
1. สมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป
2. สมรรถนะหลักด้านบริหารจัดการ
3. สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
4. สมรรถนะหลักด้านจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

นอกจากในส่วนของสมรรถนะหลักแล้ว ยังพยายามให้เห็นบทบาทของสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีมิติมากกว่าการให้
บริการ โดยมองใน 4 บทบาทหลัก คือ บทบาทการเป็นผูใ้ ห้บริการ (Provider) ทีเ่ ป็นหน้าทีห่ ลัก บทบาทผูส้ นับสนุนช่วยเหลือ
(Supporter / Facilitator) ที่จะช่วยหนุนเสริมเอื้ออำ�นวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกรบวนการปรับพฤติกรรม บทบาท
ของนักจัดการ (Manager) ที่ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการทั้งภานในภายนอกและการเชื่อมประสานเครือข่าย และสุดท้าย
คือบทบาทนักเรียนรู้ (Learner) ซึ่งเป็นบทบาทสำ�คัญในฐานะที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ
สามารถออกแบบการทำ�งานแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนได้
นอกจากนี้ ในเล่มยังมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมสำ�หรับบุคลากรระดับปฐมภูมิ และบทเรียนของการพัฒนาหลักสูตร
อบรมที่มีการพัฒนาขึ้นจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ตามบริบทพื้นที่ โดยมี 2 ตัวอย่าง คือ   หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมอำ�เภอและตำ�บลในการทำ�งานชุมชนท้องถิ่น และ
บทเรียนการดำ�เนินงานจิตวิทยาเชิงบวกผ่านงานศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดจังหวัดขอนแก่น

ที่น่าจะเป็นตัวอย่างสำ�หรับคนที่

สนใจ นำ�ไปเป็นแนวทางในการปรับใช้
และสุดท้ายเป็น บทเรียนจากการทำ�งานชุมชน: กระบวนการทำ�งานกับชุมชนให้มีความสุข ที่กลั่นกรองจาก
ประสบการณ์คนทำ�งานสุขภาพชุมชน ซึ่งจะเห็นสมรรถนะบางอย่างของคนทำ�งานสุขภาพชุมชน และน่าจะเป็นประโยชน์
สำ�หรับบุคลากรที่ทำ�งานด้านนี้ได้อย่างดี
ทีส่ ดุ แล้ว สมรรถนะหลักของบุคลากรสุขภาพปฐมภูมหิ รือสุขภาพชุมชน ตลอดจนองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้น�ำ เสนอ
ไว้ในเล่มนี้ แม้อาจไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์มากที่สุด แต่น่าจะเป็นภาพร่างตั้งต้นให้คนที่ทำ�งานได้เริ่มต้นมองเห็นตัวตนของคนทำ�งาน
ปฐมภูมิว่าจะต้องมีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ พื้นฐานเบื้องต้นอะไรบ้าง เห็นถึงบทบาทของตัวเองว่าอยู่ตรงไหน และพอจะ
มองเห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาสำ�หรับตัวเอง เพื่อจะทำ�งานในบทบาทหน้าที่ที่สำ�คัญนี้ ได้อย่างเข้าถึง เข้าใจ ทั้งตนเองและชุมชน
และสามารถให้บริการและทำ�งานสุขภาพทุกมิติแบบบูรณาการได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้ด้วยหัวใจ และได้อย่างสมศักดิ์ศรีของ     
ความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและของผู้ที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วย
กองบรรณาธิการ
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สมรรถนะหลักและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ |

1

COMPETENCY

การให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิเป็นงานสำ�คัญในฐานะด่านหน้าที่ต้องใกล้ชิดกับประชาชน         
ในระดับชุมชน ลักษณะการทำ�งานในระดับปฐมภูมิต้องอาศัยสหวิชาชีพเข้ามาช่วยทำ�งานเป็นทีมและต้อง
เชือ่ มประสานกับเครือข่ายชุมชน ในหลายวิชาชีพ หลายระดับ ตามแต่บริบทและลักษณะของการให้บริการ   
บุคลากรปฐมภูมิมีความจำ�เป็นต้องพัฒนากำ�ลังคน ในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพที่จำ�เป็นและเป็น
ประโยชน์สำ�หรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือดูแลให้บริการได้อย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในที่นี้ หมายถึง
ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอจะปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน โดยหมายรวมถึง ค่านิยม เจตคติ
บุคลิกลักษณะ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่จำ�เป็นสำ�หรับการประกอบอาชีพ และช่วยให้บุคลากรประสบความ
สำ�เร็จในการทำ�งาน โดยสิ่งเหล่านี้อาจสะท้อนให้เห็นได้จากพฤติกรรมการทำ�งานที่แสดงออกมาของแต่ละคน
ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้จากการฝึกอบรมหรือการฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริง
อย่างไรก็ตาม สมรรถนะสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมแิ ละในบุคลากรทุกระดับ บนแนวคิด
การทำ�งานสาธารณสุขแนวใหม่ในปัจจุบันนั้น ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเจตคติภายใน โดยอยู่บนฐานคิด
“การทำ�งานโดยเข้าใจประชาชน” และ “ต้องการให้ประชาชนดูแลตนเอง” กระบวนการพัฒนาคนภายใต้
แนวคิดสาธารณสุขแนวใหม่ เริ่มที่การสร้างทัศนคติและพัฒนาความคิด ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักคือ
การมองความจริงโดยไม่ใช้ความคิดของตนเองไปตัดสินผู้อื่น และ การตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อการได้รับความรู้ใหม่
โดยสุดท้ายมุ่งหวังว่ากระบวนการพัฒนาจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีทักษะที่ดีต่อการทำ�งานโดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชน เข้าใจคุณค่าชีวิตของประชาชน มอง
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มองความจริงโดยไม่ใช้ความคิดตนเองตัดสิน
2. มีทักษะในการเรียนรู้ตนเอง
3. มีทักษะในการสื่อสารภายในระบบงานสาธารณสุข ทั้งในบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ประชาชน การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับ เริ่มที่ “การปรับเจตคติ” เป็นอันดับแรก
ซึ่งเจตคตินั้นเป็น “สำ�นึกในจิต” ที่มีความสำ�คัญมากที่สุด เป็นปัจจัยพื้นฐานภายในที่กำ�หนดความคิดและการ
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เป็นเงื่อนไขในเบื้องต้น เพื่อเกิดผลที่เป็นความเปลี่ยนแปลงในบุคคลอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ตอ่ มาเป็น “การเรียนรูส้ าระจากสภาพจริง” เพราะการเรียนรูจ้ ากสภาพจริงเป็นการสร้าง
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ชัดเจนต่อสภาพปัญหาจริงในชุมชน สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ทำ�ให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กระตุน้ ความตืน่ ตัวในการเรียนรูจ้ นเข้าถึงความจริงมากขึน้ เกิดเป็นวงจร การพัฒนา
ตนเองไม่สน้ิ สุด และยังช่วยปรับเจตคติ ลดอคติในตนเองได้ดว้ ย
สุดท้ายเป็นการพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งเป็นกุญแจสำ�คัญของกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาคน
การพัฒนากระบวนการคิดจะช่วยพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ สรุป  ตลอดจนการสังเคราะห์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ความเข้าใจใหม่ ทำ�ให้สามารถสรุปและค้นหาความจริงจากข้อมูลได้ด้วยตนเอง
สมรรถนะสำ�หรับบุคลากรปฐมภูมิ นอกจากการปรับเจตคติ การปรับกระบวนการคิดซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในดังกล่าวแล้ว ยังมีสมรรถนะที่จำ�เป็นสำ�หรับบุคลากรปฐมภูมิในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นทักษะ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งาน ซึ่งมีหลายด้าน หลายมิติ จากการดำ�เนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันเพื่อ
ระบบการพัฒนาบุคลากรปฐมภูมิที่ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในแต่ละด้านนำ�เสนอสมรรถนะ
ด้านต่างๆ ของบุคลากรปฐมภูมิไว้จำ�นวนหนึ่ง
สมรรถนะหลักและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรียบเรียง
ขึ้นจากเอกสารที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้นำ�เสนอไว้รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งสมรรถนะหลักที่จำ�เป็นสำ�หรับ
บุคลากรระดับปฐมภูมิออกเป็น 4 ด้านคือ
1. สมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป
2. สมรรถนะหลักด้านบริหารจัดการ
3. สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
4. สมรรถนะหลักด้านจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
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กระทำ�ของคนในทุกมิติและทุกสถานการณ์ การพัฒนาบุคลากรต้องวางเป้าหมายลึกลงไปถึง การปรับเจตคติ ให้

COMPETENCY

นอกจากสมรรถนะหลักแล้วยังจะเห็นบทบาทในการทำ�งานของบุคลากรปฐมภูมิอยู่ใน 4 บทบาทหลัก
คือ
1. ผู้ให้บริการ (Provider) เป็นเหมือนหน้าที่หลักของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะต้องทำ�
หน้าที่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการทุกคน รวมทั้งการให้บริการในครอบครัวและชุมชน  
2. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ (Supporter / Facilitator) เป็นบทบาทที่บุคลากรบางส่วนต้องเข้าไป
มีบทบาทช่วยหนุนเสริมเอื้ออำ�นวยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เพิ่มเติม ต่อยอด สำ�หรับบุคลากร
คนอื่นๆ (เช่นกระบวนการถอดบทเรียน กระบวนการจัดการความรู้ การประเมินภายในแบบ
เสริมพลัง ฯลฯ) รวมทั้งการออกแบบจัดกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน (อาทิ กระบวนการให้การปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสำ�หรับผู้รับ
บริการแต่ละกลุ่ม เป็นต้น) ซึ่งเป็นบทบาทที่เสริมต่อจากบทบาทหลักในการให้บริการ โดยเน้น
เสริมศักยภาพประชาชนให้รู้จัก เข้าใจสภาวะสุขภาพของตนเอง มีเจตคติที่ดีในการดูแลตนเอง
มีความตระหนักในการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมีความรู้พื้น
ฐานในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
3. นักจัดการ (Manager) เป็นบทบาทในเชิงการบริหารจัดการทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมี
ทักษะการจัดการที่จำ�เป็น และระดับผู้บริหารองค์กรที่ต้องมีทักษะในการบริหารองค์กร รวมทั้ง
เป็นทักษะสำ�หรับผู้ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิที่จะต้องทำ�งานกับสหวิชาชีพและเครือข่ายภาคี
ต่างๆในชุมชน และต้องมีบทบาทในการเชื่อมประสานเครือข่ายทั้งในระดับเครือข่ายบริการและ
ระดับเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น    
4. นักเรียนรู้ (Learner) เป็นบทบาทที่สำ�คัญสำ�หรับทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะคนทำ�งานปฐมภูมิที่
เน้นการทำ�งานปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลาย ปฎิสัมพันธ์กับชุมชน ที่เป็นทั้งโอกาสและความ
จำ�เป็นในการเรียนรู้ผู้คน สังคม ชุมชน เพื่อความเข้าใจต่อสุขภาวะในทุกมิติ ทั้งกาย จิต สังคม
จิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลถึงกันและกัน และนำ�ไปสู่การพัฒนามุมมองด้านสุขภาพแบบ
บูรณาการ และออกแบบการดูแลสุขภาพร่วมกับครอบครัวชุมชนได้แบบเป็นองค์รวม
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สมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและ
เวชปฏิบัติทั่วไปของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
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การที่บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิมีสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป
จะส่งเสริมให้ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง

สามารถสนองตอบต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนใน

พื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นการกำ�หนดสมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไปของบุคลากรที่    
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิจึงมีความจำ�เป็นต่อการประเมินและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทระบบ
สุขภาพของประเทศไทย  
สมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไปของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้
นำ�มาเขียนในเล่มนี้ เป็นข้อมูลที่มาจากการรวบรวมของ พญ.สาวิตรี  วิษณุโยธิน และทีมชมรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ซึ่งได้ดัดแปลงจากสมรรถนะหลักของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทย (อ้างอิงจากหนังสือหลักสูตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 เริ่มใช้ในปีการศึกษา  2554) รวมทั้งข้อมูลจาก รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และดร.นพ.ยงยุทธ         
พงษ์สุภาพ ที่รวบรวมความรู้ด้านคลินิกเพื่อการบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพไว้
โดยสรุปแล้วอาจกำ�หนดสมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไปของบุคลากร
สาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ ไว้ 6 ด้าน คือ
1. การจัดบริการปฐมภูมิ (Primary care management)
2. การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม (Person-centered and             
holistic care)
3. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills)
4. การดูแลแบบผสมผสาน (Comprehensive approach)
5. การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach)
6. การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach)
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
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สมรรถนะหลักด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไปของบุคลากรสาธารณสุข

		

ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

COMPETENCY

ตารางที่ 1

สมรรถนะหลักที่ 1 การจัดบริการปฐมภูมิ (Primary care management
เป้าหมาย

สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์

1. เพื่ อให้ก ารดูแลผู้ป่วยแรกเริ่มที่มาด้ว ย

A มีความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคและปัญหาที่พบบ่อย

อาการหลากหลาย

ในบริการปฐมภูมิ
B มีความรู้เกี่ยวกับโรคและปัญหาที่พบบ่อยรวมทั้งการดูแล
รักษาในบริการปฐมภูมิ
C สามารถจัดรูปแบบบริการเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงบริการได้งา่ ย
D สามารถจัดรูปแบบบริการดูแลภาวะโรคเรื้อรัง

2. เพื่อให้การดูแลได้ครอบคลุมทุกสภาวะ
สุขภาพและการเจ็บป่วย

A มีความรูด้ า้ นการป้องกันโรคและการจัดกิจกรรมป้องกันโรค
ในบริการปฐมภูมิ
B สามารถจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา
C มีทกั ษะทางคลินกิ ในการซักประวัติ ตรวจร่างกายพืน้ ฐาน1  
ส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยปัญหาและโรคที่
พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ
D มีทักษะในการดูแลรักษาปัญหาเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉิน
และปัญหาหรือภาวะโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ
รวมทั้งมีทักษะในการดูแลแบบประคับประคองและการ
ป้องกันโรค
E มี ทั ก ษะในการให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาโดยการใช้ ย าและ              
ไม่ใช้ยา (เช่น การให้สุขศึกษา ให้การปรึกษาแนะแนว ให้
กายภาพบำ�บัด ปรับพฤติกรรม เป็นต้น)

3. เพื่ อ ประสานการดู แ ลกั บ บุ ค ลากรหรื อ
ผู้ เชี่ ย วชาญอื่ น ในบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละ
ประสานกับแพทย์

A เข้าใจและตระหนักความสำ�คัญของทักษะการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและทักษะการทำ�งานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล
B สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสม
C สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องร่วมกับบุคลากร
สหสาขา

1

การตรวจร่างกายพื้นฐาน ดูรายละเอียดได้ใน ตำ�ราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
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สมรรถนะหลักที่ 2 การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม
(Person-centered and holistic care)
เป้าหมาย
สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
1. เพื่ อ นำ � แนวทางการดู แ ลโดยยึ ด ผู้ ป่ ว ย
เป็นศูนย์กลางใช้ในเวชปฏิบัติ

2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์
และผู้ป่วยโดยเคารพในตัวตนผู้ป่วย

3. เพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ป่ ว ยในการจั ด ลำ � ดั บ
ความสำ�คัญของปัญหา

4. เพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่องสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้ป่วยโดยอาศัยการ
ติดตามต่อเนือ่ งและประสานงานส่งต่อ

5. เพื่อให้การดูแลแบบองค์รวมที่เหมาะสม
กับบริบทและวัฒนธรรม
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A ความรู้และเข้าใจบุคคล เข้าใจทัศนคติ การให้คุณค่าและ
ความเชื่อของบุคคลในมิติของครอบครัว ชุมชน สังคม
และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้นอยู่อาศัย เข้าใจเป้าหมายและ
ความคาดหวังในการดำ�เนินชีวิต
B มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและ
มีทักษะในการนำ�ไปใช้ในเวชปฏิบัติ
C สามารถค้นหาโรคและความเจ็บป่วยของผูป้ ว่ ยบริการปฐมภูมิ
A ตระหนั ก ถึ ง ความรู้ สึ ก และความสั ม พั น ธ์ ที่ ผู้ ป่ ว ยมี ต่ อ
บุคลากรสาธารณสุขและบุคคลากรสาธารณสุขมีตอ่ ผูป้ ว่ ย
B สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยโดยสะท้อนให้เห็นตัวตนและ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย
C ตัดสินใจแนวทางการดูแลโดยเคารพตัวตนผู้ป่วย
A สามารถค้นหาความคิด ความกังวล และความคาดหวัง
ของผู้ป่วย บูรณาการไปกับมุมมองการดูแลของบุคลากร
สาธารณสุขทำ�ให้เกิดมุมมองร่วมกันนำ�ไปสู่การกำ�หนด
ปัญหาและกำ�หนดแผนการดูแลรักษาร่วมกัน
B มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
บุคคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วย
A เข้าใจและสามารถดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ความต่อเนือ่ ง
ด้านบุคคลและด้านข้อมูลในการมารับบริการในแต่ละครัง้
B สามารถช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ใจตนเองและปรั บ ตั ว ให้ ต่ อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของการดำ�เนินชีวิต
C สามารถใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและข้อมูลการเจ็บป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้วางแผนในการดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
A รู้หลักการดูแลแบบองค์รวมและการนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วย
B รู้จักบริบทวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้ป่วยที่มีผลต่อ
การดูแลสุขภาพ
C เข้าใจ ยอมรับการปรับตัวของผู้ป่วยต่อประสบการณ์
ความเชื่อ การให้คุณค่าและความคาดหวังของผู้ป่วย
ครอบครัว ชุมชน ต่อบริการทางการแพทย์

สมรรถนะหลักและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

COMPETENCY

สมรรถนะหลักที่ 3 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
(Specific problem-solving skills)
เป้าหมาย
สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
1. เพื่อตัดสินใจโดยอิงข้อมูลความชุกและ
อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยในชุ ม ชนต้ อ งมี
สมรรถนะดังนี้
2. เพื่อรวบรวมและแปลผลข้อมูลจากการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกายและส่งตรวจ
เพิ่มเติม นำ�ผลที่ได้ไปวางแผนการดูแล
รักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

3. เพือ่ นำ�แนวทางการทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมาใช้

4. เพื่ อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ ม าพบแพทย์ ใ นระยะ
ที่ อ าการไม่ ชั ด เจนหรื อ ยั ง ไม่ ส ามารถ
วินิจฉัยได้
5. เพื่อแสดงบทบาทในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อจำ�เป็น

A รู้ข้อมูลความชุกและอุบัติการณ์ของโรคและความเจ็บ
ป่วยที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ
B รู้ข้อมูลประชากรของชุมชนที่รับผิดชอบ
C มีทักษะในการใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา
A มีความรู้ในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจ
เพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ
ของผู้ป่วย
B ทราบบริบทที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัว สังคม
และอาชีพมีผลต่อการเจ็บป่วย
C ทราบแหล่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การส่ ง ตรวจเพิ่ ม เติ ม และ       
ทางเลือกในการรักษา
D มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการแปลผล
สำ�หรับโรคที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ
E เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา
A มีทักษะและทัศนคติที่ดี มีความอยากรู้อยากเห็น ขยัน
และเอาใจใส่งาน
B สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาอย่างเป็นขั้น
ตอน เลือกการส่งตรวจเพิ่มเติมและให้การรักษาในเวลาที่
เหมาะสมกับบริบท
C เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่แน่นอน
ที่พบในบริการปฐมภูมิ สามารถรับมือได้โดยใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสม
A สามารถวินิจฉัยแยกโรคจากอาการที่พบ ทั้งกลุ่มฉุกเฉิน
และไม่ฉุกเฉิน
B มีความรู้ว่าเมื่อใดควรสังเกตอาการ ยืนยันและแนะนำ�ผู้
ป่วย เมื่อใดควรส่งตัว
A มีทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาเบื้องต้น
สำ�หรับกรณีฉุกเฉิน
B สามารถทำ�หัตถการฉุกเฉินที่จำ�เป็นเบื้องต้นก่อนส่งต่อได้
C สามารถส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
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เป้าหมาย

สมรรถนะหลักที่ 4 การดูแลแบบครอบคลุม
(Comprehensive approach)
สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์

1. เพื่อจัดการดูแลปัญหา ความผิดปกติ ทั้ง A เข้าใจหลักการของการเกิดโรคร่วม (co-morbidity)
แบบเฉียบพลัน และเรื้อรังที่เกิดขึ้นใน       B มีทักษะในการจัดการปัญหาสุขภาพผู้ป่วยโดยระบุปัญหา 
ผู้ป่วยต้องมีสมรรถนะดังนี้
วิเคราะห์ปญ
ั หา ต่อรอง ยอมรับ และจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของปัญหา
C มีทักษะในการใช้เวชระเบียน และข้อมูลทางการแพทย์
D มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการใช้การแพทย์เชิงประจักษ์
ในการทำ�เวชปฏิบัติ
2. เพื่ อ สร้ า งสุ ข ภาพและความเป็ น อยู่ ที่ ดี A เข้าใจหลักการของคำ�ว่าสุขภาพ
โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ข องการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ B สามารถสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคลในการทำ�              
และป้องกันโรคที่เหมาะสม
เวชปฏิบัติจนเป็นนิสัย
C สามารถสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผ่ า นโปรแกรมการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและป้องกันโรคที่เหมาะสมในบริการปฐมภูมิ
D เข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของประเด็ น ความ
ขัดแย้งระหว่างความต้องการของตัวบุคคล และความ
ต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
3. เพือ่ จัดการและประสานงานเรือ่ งการสร้าง A เข้าใจธรรมชาติของความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนในบริบทของ
เสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค
บริการปฐมภูมิ
การฟื้นฟูและการดูแลประคับประคอง
B เข้าใจความหลากหลายของวิธีการดูแลความเจ็บป่วยใน
บริการปฐมภูมิ
C สามารถดูแลความเจ็บป่วยของบุคคลด้วยวิธีการที่หลาก
หลายและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
D สามารถประสานการดู แ ลกั บ ร่ ว มกั บ ที ม สหสาขาใน
บริการปฐมภูมิ
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สมรรถนะหลังที่ 5 การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว
(Family oriented approach)
เป้าหมาย

สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์

1. เพื่อประเมินครอบครัวอย่างเป็นระบบ
และวางแผนเพื่อแก้ปัญหา

A มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในประเมิ น การทำ � หน้ า ที่ ข อง
ครอบครัวอย่างเป็นระบบ
B ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการสนั บ สนุ น สมาชิ ก             
ทุกคนในครอบครัวโดยไม่มีการเลือกข้าง

1.

C สามารถสะท้อนให้สมาชิกในครอบครัวมองเห็นปัญหา 
ศักยภาพและความจำ�เป็นที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นในครอบครัว
D ร่วมให้กับสมาชิกในครอบครัวค้นหาแนวทางแก้ปัญหา 
เสนอทางเลือก ร่วมกันเลือกแนวทางที่ทุกคนยอมรับได้
A มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการประเมิ น การทำ � หน้ า ที่ ข อง
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเจ็บป่วยของ
สมาชิกในครอบครัว
B สามารถให้ คำ � ปรึ ก ษาและคำ � แนะนำ � ที่ ส อดคล้ อ งกั บ   
ความต้องการ ความกังวล และความรู้สึกของครอบครัว

2. เพือ่ ประเมินความรูส้ กึ และให้การสนับสนุน
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เป้าหมาย

สมรรถนะหลักที่ 6 การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน
(Community oriented approach)
สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์

1. เพื่อการช่วยให้เกิดความสอดคล้อง และ
สมดุลระหว่างความต้องการด้านสุขภาพ
ของตัวบุคคล และของชุมชน
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A เข้าใจความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสามารถ
วินิจฉัยชุมชนที่รับผิดชอบ
B เข้าใจความสัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพและสังคม
C การช่วยให้เกิดความสอดคล้องของความต้องการด้าน
สุขภาพของตัวบุคคล และของชุมชน
D เข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของบทบาทการเป็น
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่
E เข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของบทบาทของ
บุคลากรสาขาอื่นที่มีผลต่อนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น
F เข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีข้อมูลระดับ
หน่วยบริการและข้อมูลของชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผน
ร่วมกัน
G สามารถจัดระบบบริการสนองตอบต่อภาวะหรือโรคที่
พบบ่อย ภาวะหรือโรคเฉียบพลัน โรคเรื้อรังและปัญหา
สำ�คัญในพื้นที่ (เช่นความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง เกาต์ โรคหืด ถุงลมปอดโป่งพอง โรคหัวใจ อัมพาต
โรคไตเรือ้ รัง โรคตับเรือ้ รัง มะเร็ง โรคทางจิตเวช เป็นต้น)
H ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับบริการสุขภาพ
I สามารถจัดทำ�โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคที่มีความสำ�คัญในพื้นที่รับผิดชอบ
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COMPETENCY

แบบประเมินตนเองด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ของบุคลากรสาธารณสุขในบริการปฐมภูมิ
แบบประเมินสมรรถนะตนเองด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ของบุคลากรสาธารณสุขในบริการปฐมภูมิ
สมรรถนะ 1 การจัดการบริการปฐมภูมิ (Primary care management)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

• มีความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคและปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ
• มีความรู้เกี่ยวกับโรคและปัญหาที่พบบ่อยในพื้นที่รับผิดชอบ
• สามารถจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาที่พบบ่อยและสำ�คัญ พร้อมกับวางแนวทาง
โครงการ กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
• สามารถจัดรูปแบบบริการสนองตอบปัญหาในพืน้ ทีแ่ ละช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
• สามารถจัดระบบส่งต่อได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
• สามารถจัดระบบการให้บริการผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาฉุกเฉินเฉียบพลัน โรคเรือ้ รังทีพ่ บบ่อย
• การป้องกันโรค การดูแลประคับประคอง ที่มีคุณภาพ

สมรรถนะ 2 การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการดูแลแบบองค์รวม
(Person-centered and holistic care)
ระดับ 1 • มีการซักประวัติเฉพาะโรค (disease)  ตรวจร่างกาย วินิจฉัย ให้การดูแลรักษาโรค
ระดับ 2 • มีการซักประวัติทั้งโรค(disease) และความเจ็บป่วย (illness) ตรวจร่างกาย
วินิจฉัยโรคและความเจ็บป่วย ให้การดูแลรักษาโรคและความเจ็บป่วย
ระดับ 3 • เข้าใจบริบทครอบครัวและชุมชน
• วินิจฉัยปัญหาและศักยภาพของครอบครัวและชุมชน
• จัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาร่วมกับผู้ป่วย
ระดับ 4 • ร่วมกับผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชนในการจัดการปัญหาโดยใช้ศักยภาพ บุคคล
ครอบครัว และชุมชนเข้ามาช่วย
สมรรถนะ 3 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ (Specific problem-solving skills)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

• มีข้อมูลจากซักประวัติ ตรวจร่างกายและการส่งตรวจเพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับปัญหาที่
พบบ่อยในบริการปฐมภูมิของผู้ป่วย
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวินิจฉัยปัญหาหรือโรคของผู้ป่วย
• เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่แน่นอนที่พบในบริการปฐมภูมิ
• ตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาอย่างเป็นขั้นตอน เลือกการส่งตรวจเพิ่มเติมและ
ให้การรักษาในเวลาที่เหมาะสมกับบริบท
• ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ปลอดภัย ทันเวลาเหมาะสมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดจากการกระทำ�ของบุคลากรสาธารณสุข
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แบบประเมินสมรรถนะตนเองด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
ของบุคลากรสาธารณสุขในบริการปฐมภูมิ
สมรรถนะ 4 การดูแลแบบผสมผสาน (Comprehensive approach)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

•
•
•
•

เข้าใจหลักการของคำ�ว่าสุขภาพ การเกิดโรคร่วม (co-morbidity) ธรรมชาติของโรค
สามารถดูแลจัดการปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการทำ�เวชปฏิบัติ
สร้างเสริมสุขภาพผ่านโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เหมาะสมใน
บริการปฐมภูมิ
ระดับ 4 • สร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคลในการทำ�เวชปฏิบัติจนเป็นนิสัย
• ประสานการดูแลร่วมกับทีมสหสาขา องค์กรต่างๆ และชุมชนเพื่อจัดบริการใน
ชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค การฟื้นฟู การดูแล
ประคับประคอง
สมรรถนะ 5 การดูแลโดยมุ่งเน้นครอบครัว (Family oriented approach)
ระดับ 1
ระดับ 2

• มีความรู้และทักษะในการประเมินการทำ�หน้าที่ของครอบครัว
• สะท้อนให้สมาชิกในครอบครัวมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเนื่องจากการ
เจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว
ระดับ 3 • สะท้อนให้สมาชิกในครอบครัวมองเห็นปัญหา ศักยภาพและความจำ�เป็นที่ต้องร่วม
กันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ระดับ 4 • ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวค้นหาแนวทางแก้ปัญหา เสนอทางเลือก  ร่วมกันเลือก
แนวทางที่ทุกคนยอมรับได้
• ให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความกังวล และความ
รู้สึกของครอบครัว
สมรรถนะ 6 การดูแลโดยมุ่งเน้นชุมชน (Community oriented approach)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 |

เข้าใจความสัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพและสังคม
เข้าใจบทบาทการเป็นคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่
ตระหนักความสำ�คัญของการมีข้อมูลระดับหน่วยบริการและข้อมูลของชุมชน
บุคลากรสาธารณสุขใช้ข้อมูลทุติยภูมิของสถานบริการและข้อมูลจากชุมชนในการ
วินิจฉัยชุมชน และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา
บุคลากรสาธารณสุขจัดทำ� ดำ�เนิน และประเมินโครงการเอง
บุคลากรสาธารณสุขและชุมชนร่วมกันวินจิ ฉัยชุมชน และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา
บุคลากรสาธารณสุขและชุมชนร่วมกันจัดทำ� ดำ�เนินและประเมินโครงการเอง
ชุมชนวินิจฉัยชุมชน และจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาโดยการสนับสนุนจาก
บุคลากรสาธารณสุข
ชุมชนจัดทำ� ดำ�เนิน และประเมินโครงการเอง โดยการสนับสนุนจากบุคลากร
สาธารณสุข
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เนื้อหาความรู้ด้านคลินิก
สำ�หรับผู้ให้บริการและทีมในระดับปฐมภูมิ
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ได้สรุปเนื้อหาความรู้ที่จำ�เป็นในด้านคลินิกสำ�หรับบุคลากรและทีม
ปฐมภูมิ ไว้ว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคลินิกสำ�หรับการให้บริการในระดับปฐมภูมิครอบคลุมดังนี้
1. การซักประวัติ และการตรวจร่างกายพื้นฐาน (รายละเอียดใน “ตำ�ราการตรวจรักษาโรคทั่วไป” เล่ม1)
2. การวินิจฉัยแยกโรคจากอาการ ทั้งกลุ่มฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
3. การส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินหรือจำ�เป็นต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์  และการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเหล่านี้ก่อนส่งต่อ
4. การรักษาพยาบาลโรคพื้นฐานในชุมชน ทั้งด้านการรักษาด้วยยา  และการดูแลที่ไม่ต้องใช้ยา  (เช่น การให้
สุขศึกษา การให้การปรึกษาแนะแนว การให้กายภาพบำ�บัด การปรับพฤติกรรมผู้ป่วย เป็นต้น)
5. ความรู้พื้นฐานในการใช้ยาสำ�หรับการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในชุมชน
6. การร่วมให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งทางกายและทางจิตที่พบในชุมชน (เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง เกาต์ โรคหืด ถุงลมปอดโป่งพอง โรคหัวใจ อัมพาต โรคไตเรือ้ รัง โรคตับเรือ้ รัง มะเร็ง โรคทาง
จิตเวช เป็นต้น) ได้แก่ การตรวจกรอง  การส่งต่อ  การจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์  การติดตามผล
การรักษาและเฝ้าระวังอันตรายจากโรคและผลข้างเคียงจากการใช้ยา  การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน(home care)  
การให้สุขศึกษา การให้การปรึกษาแนะแนว  การให้กายภาพบำ�บัด  การปรับพฤติกรรมผู้ป่วย
7. การร่วมดูแลผู้พิการและผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน
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รายการของภารกิจที่เกี่ยวกับบริการเวชปฏิบัติ
คลินิกปฐมภูมิที่ผู้บริการปฐมภูมิควรทำ�ได2้
นอกจากนี้ ดร.นพ.ยงยุทธ   พงษ์สุภาพ ได้สรุปความรู้ในด้านคลินิกพื้นฐานสำ�หรับการบริการระดับ
ปฐมภูมิ (Clinical Practice for Primary Care) จาก “ตำ�ราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1”  ของ รศ.นพ.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ที่บุคลากรปฐมภูมิควรมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถให้บริการสำ�หรับสถานบริการใน
ชุมชนได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาการ (Symtoms) ทีผ่ ใู้ ห้บริการในสถานบริการทีอ่ ยูใ่ นชุมชนควรทำ�ความรูจ้ กั เข้าใจ และตรวจพบได้
ไข้ (Fever), ไข้ร่วมกับมีน�้ำมูกหรือไอ (Fever and cough / rhinorhea), ไข้ร่วมกับหอบหรือเจ็บ
หน้าอก (Fever and dyspnea, or chest pain), ไข้ร่วมกับมีผื่นหรือตุ่มขึ้น (Fever and purpura or rash),
อ่อนเพลีย (Tiredness), น�้ำหนักลด (Lost of weight), น�้ำหนักมากหรืออ้วน (Obesity), ซีด (Paleness), ซีด
และมีไข้ (Paleness and fever), จุดแดงจ�้ำเขียว (Echymosis), ตาเหลืองหรือดีซ่าน (Jaundice), ดีซ่านใน
ทารกแรกเกิด (Jaundice new born), บวมทั่วไป (General edema), บวมเฉพาะที่หรือมีก้อน (Local edema or lump), เป็นลม (Syncope), หมดสติ (Unconscious), ช็อก (Shock), ชัก (Convulsions), อัมพาต/
แขนขาอ่อนแรง หนังตาตก (Stroke, hemiplegia, palpebral, ptosis), ชา (Numbness), ปวดศีรษะ (Headache), เวียนศีรษะ/หน้ามืด/วิงเวียน (Dizziness / vertigo), ปวดตา/เจ็บตา  (Eyes pain), ตามัว/ตาฝ้าฝาง
(Trouble of vision), เคืองตา/คันตา/ตาแดง/ตาแฉะ (Itching in the eyes / red eyes), ปวดหู (Ear pain), หู
อื้อ/มีเสียงในหู (Noise in the ears), หูตึง/หูหนวก (Deaf), หูมีหนองไหลหรือมีเลือดออก (Pus or blood from
ear), คัดจมูก น�้ำมูกไหล (Rhinorhea or nose uncomfortable), เลือดก�ำเดาไหล (Epistaxis), ปัญหาฟัน
(Dental problems), คางบวม/คอบวม (Chin or neck swelling), กลืนล�ำบาก (Dysphagia), เจ็บคอ (Soar
throat), ปากเจ็บ/แผลในปาก/ลิ้นเป็นฝ้าขาว (Pain in the mouth, ulcer, white in the tongue), เสียงแหบ
(Horsiness), ไอ (Cough), หอบเหนื่อยง่าย (Dyspnea or tired), เจ็บหน้าอก (Chest pain), ใจสั่น/เหงื่อออก
ตามมือตามเท้า  (Palpitation, sweat of hands and feet), อาเจียน (Vomiting), ปวดท้อง (Abdominal
pain), ปวดท้องร่วมกับมีไข้ (Abdominal pain and fever), ปวดท้องเป็นๆ หายๆ (Occasional abdominal
pain), ปวดท้องน้อยในผู้หญิงวัยหลังหมดประจ�ำเดือน (Pelvic pain in post menauposis woman), ท้อง
เดิน (Diarrhea), ท้องเดินเรื้อรัง (Chronic diarrhea), ถ่ายเป็นมูกหรือบิด – (Mucous stool), ถ่ายเป็นเลือด
หรือถ่ายด�ำ (Bloody stools, or black), ท้องผูก (Constipation), ปวดข้อ (Joints pain), ปวดหลัง (Back
pain), ปัสสาวะล�ำบาก/ปัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อย/ปัสสาวะขัด (ขัดเบา)/ปัสสาวะบ่อย (Dysurea, mictal2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ตำ�ราการตรวจรักษาโรคทั่วไป ของ รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
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(Amenorrhea, including pregnancies), ตกขาว/คันในช่องคลอด (Itching in vagina, leucorrhea), เลือด
ออกทางช่องคลอด/ประจ�ำเดือนออกมากกว่าปกติ/ตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ (Menorragia, including bleeding during pregnancy), คัน (Itching), ผื่น ตุ่ม วงด่าง (Depigmentation, vesicles, rash), ผื่น ตุ่ม วงด่าง
ร่วมกับมีอาการคัน (Depigmentation, rash, vesicles with itching), ผมร่วง/ผมบาง (Alopecia, lost of
hair), มีพยาธิ (Worms in feces), แมลงต่อย (Insects bite), งูกัด (Snake bite)
2. อาการแสดงที่สำ�คัญ (Signs) ที่ผู้ให้บริการในสถานบริการที่อยู่ในชุมชนควรทำ�ความรู้จัก เข้าใจ และ
ตรวจพบได้
กระหม่อมบุม๋ (Depressed fontanel), กระหม่อมโป่งตึง (Tense fontanel), ขาดน�ำ 
้ (Dehydration):
ตาโบ๋ (เบ้าตาลึก) ริมฝีปากแห้ง หยิบผิวหนังตั้งขึ้นจะตั้งอยู่นานกว่าปกติ, อ่อนแรงในระดับต่างๆ (Paralysis),
หนังตาตก (Ptosis), คอแข็ง (Stiff neck), คอพอกหรือ ต่อมไทรอยด์โต (Goiter), จุดค็อปลิก (Koplik’s spots),
จุดแดงจ�้ำเขียว (Petichiae / Purpura), จุดแดงรูปแมงมุม (Spider nevi), ซีด (Pale), ดีซ่าน (Jaundice),
ต่อมน�้ำเหลืองโต (Lymph node enlargement), ตาโปน (Exophthalmoses), กดเจ็บที่ท้องในบริเวณต่างๆ
(Tenderness), กดปล่อยแล้วเจ็บที่ท้อง (Rebound tenderness), ท้องแข็ง (Guarding/rigidity), ตับโต
(Liver enlargement), ม้ามโต (Spleenomegaly), ท้องมาน (Ascites), หลอดเลือดพองที่หน้าท้อง (Dilated        
superficial abdominal vein), เสียงการเคลื่อนไหวของล�ำไส้ (Bowel sound), คอและทอนซิลบวมแดง
(Pharyngotonsillitis), คอและทอนซิลบวมแดงและมีหนอง (Exudative tonsillistis), นิ้วปุ้ม (Clubbinng of
fingers), เคาะปอดแล้วเสียงโปร่ง, เคาะปอดแล้วเสียงทึบ, ฟังปอดได้ยินเสียงกรอบแกรบ (Crepitation: fine
and course crepitation), ฟังปอดได้ยินเสียงอื๊ด (Rhnochi), ฟังปอดได้ยินเสียงวื้ด (Wheezing), ปัสสาวะ
ขุ่น (Turbid urine), ผื่นปีกผีเสื้อ (Butterfly rash), แผ่นฝ้าขาวในล�ำคอ (White-grayish patch), ฝ่ามือแดง
(Palmar erythema / liver palm), มือจีบเกร็ง (Tetany), หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia), เสียงฟูหรือฟืด
ที่หัวใจ (Murmur)
3. หัตถการ (Procedures) ที่ผู้ให้บริการซึ่งอยู่ในสถานบริการในชุมชนควรทำ�ได้
การเช็ดตัว (Tapid sponge), การท�ำแผล (Wound care), การผ่าฝี (Open and drainage), การถอด
เล็บ (Nail extraction), การเย็บแผล (Suture), การตัดไหม (Stitch off), การฉีดยาเข้ากล้าม (Intramuscular),  การ
ฉีดยาหรือให้น�้ำเกลือเข้าเส้น (Intravenous), การใส่สายสวนปัสสาวะ (Foley’s catch), การใส่สายให้อาหาร
(NG-tube), การผ่าตัดเอาก้อนไขมันใต้ผิวหนังออก (Excision of lipoma), การผ่าตัดถุงต่อมไขมันใต้ผิวหนัง
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gia, anurie, retension), ปัสสาวะขุ่น/มีสีผิดปกติ (Turbid urine, abnormal color), ประจ�ำเดือนขาด/ไม่มา 
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ออก (Excision of sebaceous cyst), การตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Pap smear), การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ทีไ่ ม่ยงุ่ ยากซับช้อน DTX, urine sugar, urine protein (albumin), Hct, blood group, urine pregnancy test,
etc., การเก็บเลือด (blood specimen) เพื่อส่งตรวจ, การเก็บอุจจาระหรือปัสสาวะ (Collection of stool or
urine) เพื่อส่งตรวจ
4. โรคที่ผู้ให้บริการซึ่งอยู่ในสถานบริการในชุมชนควรทำ�ความรู้จักหรือให้การวินิจฉัยได้
หลอดลมอักเสบ (Bronchitis), ปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia), หัด (Measle), อีสุกอีใส
(Chicken pox), ไข้เลือดออก (Dangue hemarrhagic fever), เลปโตสไปโลซีส (Leptospirosis), หัดเยอรมัน
(Reublla), หอบหืด (Asthma), หายใจเร็วจากสภาวะทีเ่ กิดจากความแปรปรวนทางอารมณ์ (Hyperventilation
syndrome), ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD), วัณโรค (Tuberculosis), การท�ำงานของหัวใจล้มเหลว (Heart failure), เบาหวาน (Diabetic Mellitus), ไทรอยด์เป็นพิษ (Toxic
goiter), ความดันโลหิตสูง (Hypertension), ครรภ์เป็นพิษ (Eccalmpsia), เนื้องอกในสมอง (Brain tumor),
ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis), นิ่วในท่อไต (Renal stone), ล�ำไส้อุดตัน (Gut obstruction), ท้องนอกมดลูก
(Ectopic pregnancy), นิ่วในถุงน�้ำดี (Gall bladder Stone), กระเพาะอาหารทะลุ (Peptic perforate), ถุง
น�้ำดีอักเสบ (Cholecystitis), กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis), ปีกมดลูกอักเสบ (Pelvic inflammatory disease), แท้งคุกคาม (Threaten abortion), แท้งแน่ (Inevitable abortion), รกเกาะต�่ำ (Placenta previa),
รกรอกตัวก่อนก�ำหนด (Abruptio placenta), เนื้องอกในมดลูก (Myoma uteri), มะเร็งปากมดลูก (Cancer of
cervix)
5. ยาที่ผู้ให้บริการซึ่งอยู่ในสถานบริการในชุมชนควรรู้
1. ยาแก้ปวดลดไข้ (Analgesics and antipyretics): Aspirin; Paracetamol; Tramadol
2. ยาต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สตีรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs/NSAIDs):  Indomethacin;
Ibuorfen; Naproxen; Diclofenac; Mefenamic acid; Piroxicam;
3. ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxant): Methocabamol; Carisoprodol; Tolperisone
4. ยาปฏิชวี นะ (Antibiotic): Penicillin V; Amoycillin; Co-amoxiclav; Dicloxacillin; Erythromycin;
Roxithromycin; Tetracycline; Doxycycline; Chloramphenicol; Co-trimazole; Metronidazole; Ketoconazole; Itraconazole; Griseofluvin; Norfloxacin; Ofloxacin; Ciprofoxacin;
Streptomycin; INH/Isoniazid; Rifampicin; Ethambutol; Pyracinamide; Acyclovir
5. ยารักษามาลาเรีย (Antimalarial): Chloroquine; Primaquine; Quinine; Mefloquine; Artesunate
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zole; Nicosamide; Praciquantel
7. ยาแก้แพ้ (Antihistamine): Chopheniramine; Diphenhydramine; Hydroxyzine; Loratadine;
8. ยาแก้คัดจมูก (Decongestants): Ephedrine nosedrop; Psuedoephredrine
9. ยาแก้ไอ (Anti-cough): Antitussives; Expectorant
10. ยาขยายหลอดลม (Bronchodilators): Aminophilline; Theophylline; B2 agonists (Sulbutermol; Turbutaline); Ipratropium bromide (inhaler)
11. อะดรีนาลิน (Adrenaline/Epinephrine)
12. สตีรอยด์ (Steroids): Prednisolone; Dexamethasone; Hydrocortisone; Methylprednisolone; Triamcinlone acetonide)
13. ยาขับลม (Antiflatulant): M. Carminative; M. Stomachica; Sodium bicarbonate; Activated charcoal
14. ยารักษาโรคกระเพาะ (Anti-peptic ulcer): Antacids (Aluminium hydroxide; Magnisium hydroxide); Cimetidine; Ranitidine; Omeprzole
15. ยาแก้ท้องเดิน (Antidiarrheal): Loperamide
16. ยาระบาย (Cathartics/Laxatives): Castor oil; Senna; Bisacodyl; Magnesium salts; Emulsion of Liquid Paraffin; Bulk-forming agents
17. ยาทางจิตประสาท (Psychotic drugs): Diazepam; Amitriptyline; Alprazolam; Fluoxetine
18. ยากันชัก (Anticonvulsant): Phenobarbital; Phenytoin;
19. ยาแก้อาเจียน (Antiemetics): Dimenhydrinate; Metoclopamide; domperidone;
20. ยาต้านอาการบิดเกร็ง (Antispasmodics): Atropine; Hyoscine
21. ยาขับปัสสาวะ (Diuretics): Furosemide; Hydrochlorothiazide
22. ยาลดความดัน (Antihypertensive drugs): Reserpine; Beta-blockers (Propanolol; Atenolol); Calcium antagonists (Nifedipine; Amlodipine; Felodipine); ACE inhibitors (Enarapril; Captopril);
23. เออร์กอตแอลคาลอยด์ (Ergot alkaloids): Oxytocic drugs (Methylergometrine); Anti migraine (Ergotamine tartate; dihydroergotamine)
24. วิตามิน และ เกลือแร่ (Vitamins and Minerals): Glucose; Calcium gluconate; Calcium carbornate; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin B1-6-12; Vitamin B
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6. ยารักษาพยาธิ (Antihelminthics): Piperazine; Pyrantel pamoate; albendazole; Mebenda-
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complex; Vitamin C; Multivitamin; Anteanemics (Ferrous sulfate; Ferrous fumarate;
Folic acid)
25. ยาใช้ภายนอก (External drugs): Whitfield’s ointment; Antifungal cream (Ketocnazole;
Miconazole; clotrimazole); Sodium thiosulfate; Benzyl benzoate; Calamie lotion; Steroid cream (Prednisolone; Betamethasone; Triamcinolone acetonide); Gentian violet;
Glycerine borax; Antibiotic eye ointment (Tetracycline; Chloramphenical; Tobramycin;
Erythromycin); Antibiotic eye drops (Chloramphenical; Gentammycin; Tobramycin);
Steroid eye drops (Prednisolone; Fluorometholone); Antibiotic ear drops (Nitrofuraxone; chloramphenical); Cerumenolytic agents; Anti-inflammatory eye drop (Antazoline + Tetryzoline); Artificial tear
26. น้ำ�เกลือ (Saline)
27. ยาคุมกำ�เนิด (Contraceptive drugs): Pills; DMPA
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สมรรถนะหลักด้านบริหารจัดการ
ของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
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สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเป็นสมรรถนะหลักที่เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญในการที่จะขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพให้ประสบความสำ�เร็จ

สำ�หรับการกำ�หนดสมรรถนะหลักของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

ด้านการบริหารจัดการยังไม่มีการกำ�หนดสมรรถนะเฉพาะตำ�แหน่งของบุคลากรระดับปฐมภูมิอย่างชัดเจน  
การเขียนสมรรถนะด้านนี้เรียบเรียงโดย อาจารย์พินรัตน์ งานไว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
และอาจารย์ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ซึ่งพัฒนาจากกรอบแนวคิดของ
สมรรถนะหลักในด้านการบริหารจัดการโดยทั่วไปที่สามารถนำ�มาประยุกต์ให้เข้ากับการดำ�เนินงานการให้
บริการทางด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยแบ่งได้  6  สมรรถนะหลัก คือ
1. ด้านวิสัยทัศน์
2. ด้านการวางแผนกลยุทธ์การจัดทำ�แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
3. ด้านการควบคุมตนเอง
4. ด้านศักยภาพเพื่อนำ�การเปลี่ยนแปลง
5. ด้านการเสริมสร้างพลังอำ�นาจแก่ผู้อื่นและการสร้างเครือข่าย
6. ด้านการจัดการข้อมูลทางสุขภาพของประชากรในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สมรรถนะหลักด้านบริหารจัดการของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ
สมรรถนะหลัก								
1.

ด้านวิสัยทัศน์
ความสามารถในการกำ�หนด 1. สามารถเชื่อมโยงงานตามวิสัยทัศน์ของ รพ.สต.
เข้ากับบริบทของภาครัฐ ตลอดจนเป้าหมาย
ทิศทาง ภารกิจและเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริการปฐมภูมิ
การทำ � งานที่ ชั ด เจนและ
โดยรวมได้ / ทำ�ให้ภาพรวมชัดเจนเข้าใจง่าย
ความสามารถในการสร้ า ง
และสามารถสื่ อ สารให้ ผู้ อื่ น และสาธารณชน
ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้
เข้าใจได้
ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
2. การทำ�ให้วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับด้วยการให้
ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์หรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
3. การใช้วิสัยทัศน์มาช่วยกำ�หนดนโยบาย การ
สามารถโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ และความร่วม
แรงร่วมใจให้สมาชิกในองค์กรมีความเต็มใจมุ่ง
มั่นที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์จนบรรลุผล
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4. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์นโยบายใหม่ๆ เพื่อ
รองรับหรือตอบสนองต่อการนำ�วิสัยทัศน์ไปสู่
ความสำ�เร็จบรรลุเป้าหมายขององค์ก
5. สามารถกำ�หนดเป้าหมายและทิศทางของงาน
เพื่อให้เป้าหมายนั้นสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศและประชาคมโลก รวมทั้งสามารถ
คาดการณ์ ไ ด้ ว่ า จะเกิ ด ผลกระทบใดขึ้ น กั บ
การบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ บ้ า งจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทุกด้านทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
2.

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ

,

,

ด้านการวางแผนกลยุทธ์การจัดทำ�แผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
ความสามารถในการวางแผน ด้านการวางแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและ 1. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายและหลั ก การ
ประกันสุขภาพ สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจที่
การกำ � กั บ ติ ด ตามประเมิ น
ตนรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
แนวทางแก้ปัญหาหรือโอกาสของหน่วยงาน
แผนงานโครงการ
2. กำ�หนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศได้ รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้
3. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี แนวทาง
ปฏิบัติที่ประสบความสำ�เร็จมาใช้ในการพัฒนา
เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ โดยใช้ทรัพยากรทั้ง
ในและนอกเครือข่ายบริการสุขภาพอย่างคุ้มค่า 
4. สามารถประเมินและสังเคราะห์สถานการณ์
ประเด็นปัญหา  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอด
จนคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตเพื่อนำ�มา
ปรับกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
5. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ทั้งหลายเพื่อ
นำ�มาใช้กำ�หนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน และ
สามารถปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางของกลยุ ท ธ์ ไ ด้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ด้านการวางแผนปฏิบัติการและการกำ�กับติดตาม
ประเมินผล
6. สามารถจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารได้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์และนำ�แผนไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรม

,

,

,

,

,

,

,
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7. มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการณ์ รวมทั้งนำ�
ข้อมูลมาปรับแผนงาน/ โครงการ
8. มีการติดตามและประเมินผลความสำ�เร็จของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
3.

24 |

,

,

ด้านการควบคุมตนเอง
ความสามารถในการควบคุม 1.
อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมใน
สถานการณ์ ที่ อ าจจะถู ก      
ยั่วยุหรือเผชิญหน้ากับความ
ไม่เป็นมิตรหรือต้องทำ�งาน 2.
ภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึง
ความอดทนอดกลัน้ เมือ่ อยูใ่ น
สถานการณ์ทก่ี อ่ ความเครียด 3.
อย่างต่อเนือ่ ง

4.

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ

รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและควบคุมได้อย่าง
เหมาะสม ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน
ทุกสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงขึ้น
มีพฤติกรรมตอบโต้ได้อย่างสงบ สร้างสรรค์ แม้
จะถูกยั่วยุแต่สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยไม่
เกิดความรุนแรงทางอารมณ์
สามารถจั ด การความเครี ย ดหรื อ ผลที่ อ าจ
เกิดขึ้นจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. ระงั บ อารมณ์ รุ น แรงด้ ว ยการทำ � ความเข้ า ใจ
และแก้ไขที่ต้นเหตุปัญหา  รวมทั้งบริบทและ
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ   สามารถทำ�ให้ผู้อื่นสงบ
ลงได้ หรือเจรจาต่อรองและจัดการกับความขัด
แย้งภายใน ภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการดำ�เนินงาน
ด้านศักยภาพเพื่อนำ�การเปลี่ยนแปลง

,

,

,

,

,

,

,

,

ความสามารถในการกระตุ้น 1. ยอมรับ เข้าใจ และเห็นความจำ�เป็นของ
การเปลี่ยนแปลง โดยปรับเปลี่ยนแผนงาน/
หรื อ ผลั ก ดั น หน่ ว ยงานไป
โครงการ/พฤติกรรมการทำ�งานให้สอดคล้อง
สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น
กับการเปลีย่ นแปลง
ประโยชน์ รวมทัง้ การสือ่ สาร
ให้ผอู้ น่ื รับรู้ เข้าใจและดำ�เนิน 2. สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจ เห็นความจำ�เป็น และ
ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
สนับสนุน
การให้ ก ารปรั บ เปลี่ ย นนั้ น
ความพยายามในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง
เกิดขึน้ จริง
เสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลง
ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. กระตุ้ น และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ อื่ น เห็ น ความ
สำ�คัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจในการทำ�ให้การเปลี่ยนแปลงนั้น
เกิดขึ้นจริง

,

,

,

,
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,

4. เน้นย้ำ�และสร้างความชัดเจนโดยการอธิบาย
สาเหตุ ความจำ�เป็นและประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอว่าเปลี่ยนแปลง
อย่างไร และดีขึ้นอย่างไร แสดงให้เห็นโทษของ
การนิ่งเฉยหากไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถ
เตรี ย มแผนการให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การวางแผนที่ ดี สำ � หรั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
องค์กร สร้างขวัญ กำ�ลังใจ ความศรัทธา
และความเชื่ อ มั่ น ในการขั บ เคลื่ อ นให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงดำ�เนินไปอย่างราบรื่นและประสบ
ความสำ�เร็จด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5.

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ

,

,

ด้านการเสริมสร้างพลังอำ�นาจแก่ผู้อื่นและการสร้างเครือข่าย
สามารถเสริ ม สร้ า งพลั ง ให้ 1. การรูส้ กึ ว่าตนเป็นเจ้าของงาน   มีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานการกระทำ�ของตนเอง สามารถนำ�
กับ ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา/เพื่อน
เสนอทางแก้ปัญหาในงานได้ และสามารถมอบ
ร่ ว มงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ
สิทธิอำ�นาจในงานเหล่านั้นไปยังผู้อื่นได้ แต่เมื่อ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีปัญหาก็ยังคงมีความรับผิดชอบในงานนั้นอยู่
และประสิทธิผล
2. การทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนมีศักยภาพ  
เข้ า ใจข้ อ ดี แ ละข้ อ ด้ อ ยของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา 
ชี้แนะหนทางเพื่อหนุนเสริมข้อดีให้โดดเด่นให้
ได้แ สดงถึงศักยภาพและเสริมความมั่นใจใน
การปฏิบัติหน้าที่
3. การให้ โ อกาสผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแสดงความ
สามารถในการทำ�งาน และช่วยขจัดข้อจำ�กัด
ด้วยการพัฒนาศักยภาพ เช่น การวางแผน
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว หรือการมอบหมายงานในระดับตัดสินใจ
บางเรื่อง หรือการจัดหา/ใช้/สร้างเครือข่ายเพื่อ
ช่วยเสริมให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น
4. การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเริ่มและ
ตัดสินใจเอง
โดยการเปิดโอกาสให้ได้ริเริ่ม     
สิ่งใหม่ด้วยตนเอง
5. การสร้างวัฒนธรรมการทำ�งาน ที่ให้อำ�นาจ
และสอนงาน  

,

,

,

,

,

,
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6.

ด้านการจัดการข้อมูลทางสุขภาพของประชากรในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
ความสามารถในการใช้ 1. มีทักษะในการจัดการข้อมูลทางสุขภาพทั้งการ
รวบรวม การวิเคราะห์ การแปลความหมาย
ข้ อ มู ล ทางสุ ข ภาพที่ มี อ ยู่
การประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�
ในระบบทั้ ง ภายในองค์ ก ร
สามารถพยากรณ์หรือสร้างแบบจำ�ลอง (model)
และของส่วนกลาง รวมทั้ง
เพื่อพยากรณ์ และนำ�เสนอข้อมูลด้วยรูปแบบ
ออกแบบหรื อ ประยุ ก ต์ ใช้
ที่เหมาะสม
ข้ อ มู ล เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
หรื อ จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพใน 2. สามารถเสนอแนวทางการนำ � ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
ของผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ/ภาวะเจ็ บ
หน่วยบริการสุขภาพได้
ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงาน
3. สามารถนำ � ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลลั พ ธ์ ม าเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงการจัดบริการสำ�หรับ
ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ/ภาวะเจ็ บ ป่ ว ย
เรื้อรัง และผู้พิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเชื่อม
โยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการเพื่อนำ�มาใช้จัด
บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิได้
5. สามารถออกแบบ เลือกใช้ หรือประยุกต์วิธีการ
ในการจัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ได้อย่างถูกต้อง              
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COMPETENCY

สมรรถนะในด้านการทำ�งานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เป็นสมรรถนะที่สำ�คัญของบุคลากรในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เนื่องจากบุคลากรปฐมภูมิโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพสต.) เน้นการให้บริการที่
ใกล้ชิดเข้าถึงชุมชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาดูแลจัดการสุขภาพของตนเองและสุขภาวะของ
ชุมชน ในการทำ�งานที่ต้องลงไปให้ถึงชุมชนและทำ�งานเชื่อมประสานกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ในภาคชุมชนและ
ท้องถิ่น จุดสำ�คัญของการทำ�งานต้องเริ่มจากการปรับสิ่งที่อยู่ภายใน การปรับเปิดมุมมองและวิธีคิด
ความเชื่อและวิธีคิดที่สำ�คัญสำ�หรับการทำ�งานสุขภาพชุมชน และเป็นหลักคิดที่จำ�เป็นสำ�หรับ       
การพัฒนาศักยภาพคนทำ�งานชุมชนท้องถิ่น ตามที่ได้มีการระดมความคิดเห็นและหาข้อสรุปในกลุ่มวิทยากรที่
ทำ�งานพัฒนาบุคลากรในการทำ�งานกับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
แต่ละภาค และเครือข่ายวิชาการในแต่ละภาค สรุปร่วมกันว่า  ความเชื่อ และวิธีคิดที่สำ�คัญสำ�หรับการทำ�งาน
สุขภาพชุมชน  คือ
1. ความเชื่อและความเข้าใจว่า  เรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะมีการเชื่อมโยงกับมิติด้านสังคม วัฒนธรรม
จิตใจ และจิตวิญาณ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสุขภาพทางกาย
2. ความเชื่อในศักยภาพของชุมชน และ การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้จัดการตนเอง
3. การเคารพในความแตกต่าง หลากหลาย ด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (สามารถมอง
เห็นความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างตนเองและคนอื่น)
4. การทำ�งานอย่างมีความสุขโดยการเริ่มปรับที่ใจของตนเองก่อน
5. การเชื่อว่าการเรียนรู้เรื่องชุมชนต้องเป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมของจริง
6. การเชือ่ ว่ากระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ งชุมชนเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งอาศัยเพือ่ น เครือข่าย กัลยาณมิตร
ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้เข้าใจและเห็นศักยภาพของตนเองและชุมชนได้อย่างชัดเจน

28 |

สมรรถนะหลักและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1 มีความเชื่อ วิธีคิด และทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชุมชน
1. ความเชื่อและความเข้าใจว่า  เรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะมีการเชื่อมโยงกับมิติด้านสังคม วัฒนธรรม
จิตใจ และจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสุขภาพทางกาย
2. ความเชื่อในศักยภาพของชุมชน และ การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้จัดการตนเอง
3. การเคารพในความแตกต่าง หลากหลาย ด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (สามารถมอง
เห็นความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างตนเองและคนอื่น)
4. การทำ�งานอย่างมีความสุขโดยการเริ่มปรับที่ใจของตนเองก่อน
5. การเชื่อว่าการเรียนรู้เรื่องชุมชนต้องเป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมของจริง
6. การเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้เรื่องชุมชนเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเพื่อน เครือข่าย กัลยาณมิตร
ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้เข้าใจและเห็นศักยภาพของตนเองและชุมชนได้อย่างชัดเจน
สมรรถนะหลักที่ 2 ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจชุมชน
1. เปิดมุมมองการเรียนรูใ้ หม่ เข้าร่วมหรือร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างความเข้าใจต่อชุมชน  
2. สามารถมองเห็นชุมชนอย่างถึงแก่นในทุกมิติ ทั้งแนวกว้างและลงลึก รู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เพื่อ
เข้าใจรากฐานเดิม  ทุนทางวัฒนธรรม   ทุนทางสังคม  วิธีการรวมกลุ่ม วิธีปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน
วิธตี อ่ รองอำ�นาจภายใน และการต่อรองกับอำ�นาจจากภายนอกทีเ่ ข้ามา  การเคลือ่ นตัวในชุมชน ฯลฯ
3. มีความเข้าใจในชุมชน ทั้งระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน และมีความเข้าใจในมิติการมองชุมชน
ที่แตกต่างกันทั้งความเข้าใจแบบคนในชุมชนเข้าใจตนเอง และแบบที่คนนอกมองชุมชน โดยให้        
น้ำ�หนักที่คนในชุมชนเรียนรู้เข้าใจตนเอง
สมรรถนะหลักที่ 3 การใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเข้าใจสถานการณ์ชุมชน
1. การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้สถานการณ์ของชุมชน โดยสามารถจำ�แนกข้อมูล มองเห็น
ข้อมูลในมิติต่างๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาได้  
2. สามารถเข้าใจเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบ เข้าใจถึงเบื้องหลังการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ (ปรากฏการณ์วิทยา)
3. เห็นวิธีวิเคราะห์ที่แตกต่างกันระหว่างวิธีการวิเคราะห์ของชุมชน และ วิธีการวิเคราะห์ของวิชาชีพ
ที่ใช้ตัวเลข และการวิเคราะห์ของชุมชนที่มีเรื่องความรู้สึกเป็นตัวนำ�  
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ตารางที่ 3 สมรรถนะหลักด้านการทำ�งานร่วมกับชุมชนท้องถิน่ ของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ

COMPETENCY

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 4 การเลือกใช้เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อนำ�ไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
1. มีความรู้เรื่องเครื่องมือในการทำ�งานชุมชนแบบต่างๆ

และสามารถเลือกใช้เครื่องมือสำ�หรับ         

การเรียนรู้และเข้าใจชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือนำ�ไปสู่
การเรียนรู้และพัฒนาชุมชนได้
สมรรถนะหลักที่ 5 การติดตามและประเมินผลลัพธ์
1. มีความรูแ้ ละทักษะในการติดตามประเมินผลการทำ�งานในชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
โดยเฉพาะเน้นการประเมินผลภายในเช่น กระบวนการถอดบทเรียน จัดการความรู้ เป็นต้น
สมรรถนะหลักที่ 6 การทำ�งานแบบเชื่อมโยง ประสานเครือข่าย
1. มีทกั ษะในการทำ�งานแบบเชือ่ มประสานบุคคล ภาคี และเครือข่าย
2. สามารถสร้างและบริหารเครือข่ายเพือ่ เกือ้ หนุนให้เกิดการขับเคลือ่ นทำ�งานร่วมกัน
สมรรถนะหลักที่ 7 การจัดการเรียนรู้ของตัวเอง
1. เน้นเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ และเรียนรูแ้ บบเชือ่ มโยง
2. สามารถออกแบบ “วิธกี ารเรียนรูข้ องตนเอง”  และสามารถสร้างบทเรียนของตัวเองได้   
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สมรรถนะหลักด้านจิตวิทยาการปรึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ
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สมรรถนะหลักด้านจิตวิทยา  ในเล่มนี้นำ�มาจากแนวคิดจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรมของ
รศ. ดร. ทิพาวดี เอมะวรรธนะ3  ซึ่งมองว่าเป็นความสามารถในการที่จะเข้าใจ รู้จริต กระบวนการเรียนรู้และ
วิธีการพัฒนาตนเองให้ “อ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวแจ้ง”
อ่านตัวออก หมายถึง การตระหนักรู้ตัว (Self Awareness) สังเกตใส่ใจอย่างมีสติเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเป็น
คนอย่างไร มีสไตล์มีจริตแบบไหน รวมทั้งระบุข้อดีและข้อควรปรับปรุงของตนเองได้ เช่น รู้จักพลังสร้างสรรค์
อันเป็นธรรมชาติที่เข้มแข็งในตนเอง
บอกตัวได้ หมายถึง การยอมรับว่าตนเป็นเช่นนั้น (Accept) และรับทราบ (Acknowledge) อย่าง
จริงใจยุติธรรมต่อตนเอง ไม่หลอกตนเอง ทำ�ให้ชัดเจนในข้อดีข้อด้อย  จึงทำ�ให้มักเลือกตัดสินใจเส้นทางที่ดีที่สุด
ในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อตนเอง
ใช้ตัวเป็น หมายถึง การนำ�พลังสร้างสรรค์อันเข้มแข็งมาลงมือปฏิบัติการ (Action) เพื่อใช้ในการดูแล
สุขภาพ เพิ่มและสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดี ปรับ/ลด พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และธำ�รงพฤติกรรมใหม่ที่คัดสรร
แล้วมาใช้จนถนัดและได้ผล รวมทั้งให้เกิดการแปลงโฉมตนเองไปในทางที่ดี (Transformed, Changed)
เห็นตัวแจ้ง หมายถึง (Self Actualization, Self Growth, Quantum Change, Transformed)
สัมผัสความสุข สงบ เห็นคุณค่า  สัมผัสพลังชีวิตของตนเอง (Life Force) เมื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หนึ่งได้ ทำ�ให้เกิดความมั่นใจและมีพลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆ เกิดเป็นความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ
เป้าหมายการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรมที่บุคลากรปฐมภูมิต้องผ่าน
1. การเรียนรู้เรื่อง Self คือ การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นศักยภาพ และสิ่งดีๆ ในตนเองและ
ในคนอื่น การสร้างกำ�ลังใจ การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม (ความรักในกลุ่ม) การสร้างพลังความเข้มแข็งใน
ตัวเอง และจากการรู้ตนนั้นจะต้องมีสติรู้ตัว รู้จักกิเลสของตนเอง (รู้พฤติกรรมกิเลสในตนเอง) รู้แนวทาง
การปรับพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง สามารถทำ�ตนให้มน่ั คง นำ�ตนเองไปทำ�งานร่วมกับคนอืน่ ได้อย่างมีความสุข  
(เมื่อมีฐานนี้จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่สามารถทำ�งานอย่างมีพลัง เข้มแข็ง มีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด
กล้าทำ�) จึงเป็นพื้นฐาน เป็นจุดเริ่มต้น เป็นหัวใจสำ�คัญ
2. การเรียนรู้ตามบริบท (Contents related to Context) หลังจากการมีสติรู้จักตนเองแล้วจึงเป็นเรื่อง     
การพัฒนาตามศักยภาพ ตามบริบทในการทำ�งาน เป็นเรื่องการจัดบริการ ที่จะช่วยพัฒนาพฤติกรรม (ทั้ง
บริการและการให้การปรึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมตามเนื้องานที่รับผิดชอบ) ซึ่งขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และ
ตามความต้องการของแต่ละบริบทพื้นที่ เช่น เรื่องโรคเรื้อรังต่างๆ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น)
ตามเนื้องานที่แต่ละคนทำ�อยู่ ซึ่งต้องให้แต่ละคน แต่ละกลุ่มบอกเองว่าต้องการอะไร หรืออาจลองตั้งต้น
3

รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ ประธานเครือข่ายพ่อแม่ไทยในวิถีแอ้ดเลอร์ อาจารย์และนักจิตวิทยาการปรึกษา เชี่ยวชาญการให้การปรึกษาครอบครัว การปรับเปลี่ยน
พัฒนาพฤติกรรม
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เบาหวาน กลุ่มยาเสพติด เป็นต้น
เป้าหมายสุดท้ายให้คนสามารถนำ�เครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ไปทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการรวมถึงผู้คนในบริบทด้วย
เนื้อหา/กระบวนการหลัก สำ�หรับการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
(Core Contents/ Approaches)
1. การวิเคราะห์ตนเอง เพื่อให้เข้าใจตนเอง   เป็นการเข้าใจตนเองเพื่อจะนำ�ไปสู่การเข้าใจคนอื่นได้ง่าย เร็ว
และแม่นตรงขึ้น
2. หลักการและวิธีการช่วยเหลือโดยการพูดถึงสิ่งดีๆ ในตัวผู้รับบริการ เป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ (และยังไม่ต้องค้นหาปัญหาของผู้รับบริการ)
3. การฝึกทักษะหาสิง่ ดีๆ โดยการฝึกกับผูร้ บั บริการจริง และอัดเทปขณะฝึกปฏิบตั โิ ดยมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ตนเองเพื่อหาจุดดีของตนเองที่เป็นธรรมชาติในการสร้างสัมพันธภาพ มีมิตรไมตรีกับผู้อื่น และค้นพบจุดที่
ควรปรับปรุงของตนเองเพื่อใช้พัฒนาตนเองให้เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น
4. ฝึกทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ มิตรไมตรี ในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยการฝึกปฏิบัติกับผู้รับบริการจริง
ภายใต้การนิเทศและแนะนำ�จาก รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ ซึ่งใช้กุญแจ 9 ดอก เป็นเครื่องมือในการฝึก
ปฏิบัติ คือ
u

ตั้งที่ใจ หมายถึง  จุดแรกคือการเริ่มต้นด้วยใจที่ดีของผู้ให้บริการ  ได้แก่การมีใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อ
ปรารถนาดี และใจที่อิ่มเอิบยินดี เต็มใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการ    การเริ่มด้วยใจ
เชิงบวกแบบนี้จะขยายอานุภาพเมตตาจิตไปยังบุคคลข้างเคียงได้ง่ายขึ้น  ซึ่งจะทำ�ให้ผู้รับร่วมมือ
และมีความมั่นใจทั้งในเจ้าหน้าที่และในตนเอง

u

ฟังอย่างตั้งใจเข้าไปถึงใจผู้รับบริการ

u

ให้การชื่นชม ยกย่อง ให้เกียรติ ยอมรับและเข้าข้าง

u

ให้กำ�ลังใจ

u

หาสิ่งดีๆ ในตัวผู้รับบริการ

u

ยืนยันในสิ่งดีๆ / ทรัพยากรดีๆ ของผู้รับบริการ รวมถึงยืนยันในความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก
การ กระทำ� ของผู้รับบริการอย่างจริงใจ (เฉพาะที่เป็นจริง ไม่เสแสร้ง ไม่เป็นความเท็จ หรือป้อยอ
หรือไม่หลอกให้สบายใจชั่วคราว)

เครื่องมือที่สำ�คัญที่สุดในการให้บริการคือการใช้ทรัพยากร

ทั้งในและนอกตนเองเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดอย่างเป็นธรรมชาติและได้ผลสูงสุด
สำ�หรับคนนั้นๆเสมอ
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จากหลักสูตรที่คิดว่าเป็นจุดร่วมของคนทำ�งานในพื้นที่ เช่น การให้การปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม

COMPETENCY

u

ให้พร (คือความปรารถนาดี) ตามธรรมเนียมไทยนิยมการให้พรก่อนจากกัน เจ้าหน้าที่ไทยจึงต้อง
ไม่ลืมที่จะทำ�เป็นกิจวัตร

u

ให้การบ้านแก่ผู้รับบริการให้ทำ�สิ่งดีๆอย่างต่อเนื่อง

u

ให้ผู้รับบริการน้อมใจทบทวนตัวเองใน 3 มิติ ว่าได้เรียนรู้อะไรได้คิดอะไร รู้สึกอย่างไรในตอน
สรุปท้าย และได้เห็นแนวทางการปฏิบัติ (พฤติกรรมการจะกระทำ�) อย่างไรต่อไป หลังจากที่มา
รับบริการ นอกจากนั้นผู้ให้บริการต้องทบทวนใจตัวเองด้วยว่า  ได้สัมผัสแรงบันดาลใจอะไรบ้าง
ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ บ้าง จากการได้มารับบริการในครั้งนี้ และตอกย้ำ�ความเข้าใจ/ความเป็นไป
ใหม่ๆของตนเอง/และการได้คิดใหม่ๆของตนเอง  จากการมารับบริการครั้งนี้  

5. การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสม่ำ�เสมอ (Case Conference, Group Supervision)   ด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนิเทศงาน การนำ�กรณีศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการช่วยเหลือ
และนำ�ข้อติดขัดหรือคำ�ถามที่ต้องการคำ�แนะนำ�นิเทศมาเข้าที่ประชุมกลุ่มย่อยในเครือข่าย   ทั้งนี้ใช้ทั้งการ
ประชุมในห้องประชุมและทางไกลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและให้เกิดขวัญกำ�ลัง
ใจในการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขสุข
6. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกจิตวิญญาณ ให้เกิด ศีล สมาธิ   “เมตตาภาวนา” “สมถวิปัสสนา
กรรมฐาน”
เสียงสะท้อนผลภาพรวมที่ได้จากการอบรม
จากการสะท้อนของบุคลากรสาธารณสุขผู้ผ่านกระบวนการอบรมพบว่าเกิดผลที่ยั่งยืนหลายอย่างใน
ตัวคนทำ�งาน เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้านบวก มีศรัทธาต่อตนเอง รับรู้คุณค่าของตนเอง มีความรู้สึก
อบอุ่นมั่นใจ ทำ�ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว (Sense of Belonging) แต่กลับมีพลังภายในช่วยให้ทำ�งานได้อย่างมุ่งมั่น
ตั้งใจ ไม่ท้อถอย ไม่เหน็ดเหนื่อย และปราศจากเงื่อนไข มีความภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมทั้งในกระบวนการ
เรียนรู้ยังมีโอกาสได้คลี่คลาย ทำ�ให้มีกำ�ลังใจ มีความมั่นคงในการเป็นคนดี เห็นคุณค่าของมนุษย์ ได้รูปแบบ
กระบวนการในการทำ�งานที่ได้ไปช่วยคนในกลุ่มที่หลากหลาย ทั้งเอดส์ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนป่วยใกล้ตาย กลุ่มยา
เสพติด ฯลฯ การได้ตั้งจิตให้เป็นกุศล มีคุณธรรมในตัวเองมากขึ้น เข้าใจความเป็นมนุษย์ผ่านการเข้าใจลึกลงใน
ตัวเองว่าทุกคนต่างมีความต้องการที่ไม่ต่างกัน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่เราดูแล  เชื่อมั่นในสิ่งดีๆ ของ
คนอื่น

ได้แง่มุมในการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นการบังคับแต่พัฒนาจากความเข้าใจในธรรมชาติและความ

ต้องการของเขาอย่างแท้จริง
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โดยสะท้อนจากผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นหลังการอบรม อาจสรุปสมรรถนะบางประการในด้านจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสำ�หรับ
บุคลากรปฐมภูมิได้ดังนี้
ตารางที่ 4 สมรรถนะหลักด้านจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสำ�หรับบุคลากรปฐมภูมิ
สมรรถนะ
1. การเห็นคุณค่าและสิ่งดีๆในตัวเอง           การเห็นสิ่งดีๆ ในตัวเอง การสัมผัสศักยภาพภายในตัวเอง การ
(Resilience, Positive Aspects)
ตระหนักว่าเราเป็นคนมีคุณค่า  เกิดเป็นความศรัทธาต่อตัวเอง
และต่อคนอื่น
2. ความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของความ เข้าใจความเป็นมนุษย์ว่ามีความต้องการไม่ต่างกัน  เห็นคุณค่า
เป็นมนุษย์ (Self-Esteem)
ของความเป็นมนุษย์ มีความเชื่อมั่นในสิ่งดีๆ และศักยภาพของ
คนที่ต้องดูแล
3. Encouragement การหนุนพลังใจ
รู้สึกมั่นใจ ภูมิใจในตนเอง มีความกล้าหาญในการทำ�งาน โดย
ความมุง่ มัน่ และความมัน่ ใจแรงจูงใจใน          ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย และมีความมุ่งมั่นอดทนในการทำ�งานโดย
การทำ�งาน (Motivation)
ปราศจากเงื่อนไข
4. ความรู้สึกเป็นมิตรไมตรี (Relationship) มีความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ (จากที่รู้ว่ามีคนสนับสนุน) รู้สึกได้ว่า
อบอุ่น มั่นใจ จากการมีเมตตาต่อกันใน ไม่ได้ทำ�งานเพียงคนเดียว  แต่เห็นการถึงการมีเครือข่ายทำ�งาน
เครือข่ายที่เชื่อมโยงในความรู้สึก
ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นมวลพวกที่มีพลัง โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจในความรู้สึก ทำ�ให้เกิดบรรยากาศที่สันติรักและ
เมตตาต่อกัน
5. การตัง้ จิตอันเป็นกุศลและมัน่ คงในความดี ยืนหยัดในเรื่องการทำ�จิตให้เป็นกุศล เชื่อมั่นในจิตกุศล ฝึกฝน
(Spiritual Enhancement)
อยู่เนืองๆ มั่นคงในการดำ�รงตนเป็นคนดี ในการทำ�ดี มี
คุณธรรมในตัวเอง ตั้งจิตในการช่วยเหลือให้คนอื่นงอกงาม
และเกิดเป็นความงอกงามในตัวเอง ด้วยจิตที่เมตตาอ่อนโยน
6. การออกแบบการช่วยเหลือที่เหมาะกับ ริเริ่มออกแบบการช่วยเหลือที่เหมาะกับCaseที่หลากหลาย
Case ที่หลากหลาย
สามารถนำ�ไปให้ความช่วยเหลือกรณีต่างๆอย่างเหมาะสม
7. ออกแบบการช่วยเหลือที่ช่วยพัฒนา
สามารถออกแบบการช่วยเหลือที่ช่วยพัฒนาพฤติกรรม และ
พฤติกรรมโดยเข้าใจในธรรมชาติและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้โดยที่ไม่ได้เป็นการบังคับ
ความต้องการที่แท้จริง
แต่พัฒนาจากความเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของ
ผู้มารับบริการอย่างแท้จริง (อันเนื่องมาจากได้เริ่มต้นเข้าใจที่
ตนเองมาก่อน) ตลอดจนพัฒนากระบวนการช่วยเหลือให้คน
อื่นได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง ได้เห็นพลังในตนเอง และ
ปรับพฤติกรรมโดยการคิดได้ด้วยตนเอง
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จากการสรุปบทเรียนของบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านกระบวนการอบรม

COMPETENCY
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COMPETENCY

หลักสูตรการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปฐมภูมิ
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ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ทีมอำ�เภอและตำ�บลในการทำ�งานชุมชนท้องถิ่น
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรปฐมภูมิที่น�ำมาเป็นตัวอย่างนี้

คือ

หลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพทีมอ�ำเภอและต�ำบลในการท�ำงานชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากการประชุมพัฒนา
เครือข่ายสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรปฐมภูมิ โดยมีอาจารย์อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม จากศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ (สช.ภาคเหนือ) เป็นผู้ต้นร่าง พร้อมด้วยทีมวิชาการ
ของศูนย์สช.ทุกภาค เครือข่ายอาจารย์นักวิชาการในแต่ละพื้นที่ และตัวแทนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ร่วมให้
ข้อคิดเห็น หลังจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันแล้วได้มีการน�ำหลักสูตรไปทดลองใช้อบรมกับบุคลากรที่ท�ำงาน
ในพื้นที่ชุมชน ทั้งกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จากหลายภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานด้านสุขภาพ
ในระดับชุมชน อาทิ ตัวแทนจากเครือข่ายบริการแม่ข่าย องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล และรพสต. โดย
ใช้พื้นที่ต�ำบลนาบัว อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ของสสส. เป็นพื้นที่อบรม และหลังจากการอบรมแล้วจึงมีการปรับพัฒนาหลักสูตรจากที่ร่างไว้ในที่ประชุมให้
สมบูรณ์มากขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำ�เภอและตำ�บลในการทำ�งานชุมชนท้องถิ่น
เนื้อหาหลักของการอบรม
• ความเข้าใจชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา เปิดมุมมองผู้เรียนใหม่ ขยายมุมมอง ให้ถึงแก่นของ
การเข้าใจและรู้จักชุมชน โดยสามารถมองเห็นถึงทุนชุมชนในทุกมิติ (มิติประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจรากฐาน
เดิม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม การรวมกลุ่ม วิธีร่วมกลุ่ม วิธีปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน วิธีต่อรอง
อ�ำนาจระหว่างภายในและกับอ�ำนาจจากภายนอกที่เข้ามา  การเคลื่อนตัวในชุมชน ฯลฯ ซึ่งความเข้าใจใน
ชุมชน มีทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และมีความเข้าใจในมิติการมองชุมชนที่แตกต่างกันทั้งคนในมอง
ชุมชน และคนนอกมองชุมชน โดยให้น�้ำหนักคนในชุมชนเรียนรู้เข้าใจตนเอง
• การใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้รู้สถานการณ์โดยสามารถจำ�แนกข้อมูล มองเห็นข้อมูลในมิติต่างๆ
วิเคราะห์ได้ในต่างช่วงเวลา  เข้าใจเหตุการณ์โดยเข้าใจ (กระบวนการคิดวิเคราะห์) เบื้องหลังการเกิด
ปรากฏการณ์ (ปรากฏการณ์วิทยา) มีความสามารถเห็นวิธีวิเคราะห์ที่แตกต่างกันของวิชาชีพที่ใช้ตัวเลข
และการวิเคราะห์ของชุมชนที่มีเรื่องความรู้สึกเป็นตัวนำ�
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• การเลือกใช้เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
• ทักษะการติดตามผล การประเมินผลลัพธ์
• การทำ�งานแบบเชื่อมโยงประสาน (ทักษะต่างๆในการเชื่อมประสาน) การสร้างและบริหารเครือข่าย
• การจัดการเรียนรูข้ องตัวเอง 1) เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ 2) เรียนรูแ้ บบเชือ่ มโยง 3) ผูเ้ รียนรูจ้ กั “วิธกี ารเรียนรู้
ของตนเอง” และสามารถสร้างบทเรียนของตัวเองได้
ระยะเวลาการอบรม

3 วัน 2 คืน

พื้นที่เรียนรู้

ใช้พื้นที่จริงภายใต้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการ
ที่พักแบบบ้าน Home stay เพื่อการเรียนรู้ตามวิถีในชุมชน
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ตัวอย่างหลักสูตรจิตวิทยาเชิงบวก: สรุปบทเรียนการดำ�เนินงาน
ผ่านงานศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด จังหวัดขอนแก่น
บทเรียนการดำ�เนินงานจิตวิทยาเชิงบวกผ่านงานศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด จังหวัดขอนแก่น เป็นการสรุป
บทเรียนของการนำ�หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรมที่ได้รับการอบรมไปขยายผลการอบรม
ในพื้นที่ ดำ�เนินงานผ่านกลไกของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผ่านงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก โดย คุณรุ้งลดา  ดำ�รงค์มงคลกุล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของ
จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่ม การอบรมระยะแรกเริ่มจากกลุ่มผู้ที่รับผิดชอบงานให้บริการผู้ป่วย และขยายไปยัง
กลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ในส่วนของเนือ้ หาการอบรมมีการแทรกเรือ่ งการวิเคราะห์ตนเองสำ�หรับกลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ให้มีแนวทางในการดูแลและเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม

เน้นธรรมชาติบำ�บัดและการปรับที่ฐานจิตร่วมด้วย

ดำ�เนินงานในพื้นที่ 5 อำ�เภอ โดยมีแกนนำ� 15 คน จากพื้นที่นำ�ร่องที่ทำ�ได้ดี   และพยายามเชื่อมไปถึงระดับ
รพสต. ซึ่งมีแผนนัดประชุมกันทุก 3 เดือน เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กำ�ลังใจกันและกัน ในลักษณะของการ
เป็น Mentor และมาร่วมทำ� Case Conference ในระยะการดำ�เนินงานช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการจัดอบรมพัฒนา
พฤติกรรมไปแล้ว 15 รุ่น รวมจำ�นวน 450 คน
การดำ�เนินงานดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีสำ�หรับการพัฒนาบุคลากรปฐมภูมิในด้านจิตวิทยาและการ
พัฒนาพฤติกรรมที่ได้นำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปพัฒนาหลักสูตรและสามารถขยายผลไปสู่การดูแลผู้รับ
บริการตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งนอกจากจะเห็นตัวอย่างหลักสูตรจากการสรุปบทเรียน 5 ปี แล้ว
ยังจะเห็นรูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายวิทยากรขยายผลในระดับพื้นที่ และเห็นถึงการทำ�งานที่ก่อให้เกิดผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้จริงด้วย
กรอบแนวคิดในการดำ�เนินงานศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด
จากสภาพปัญหาโรคไม่ติดต่อในจังหวัดขอนแก่น ในปี 2546-2551 พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรค           
ไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น

ประกอบกับนโยบายกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสนับสนุนให้สถานบริการ

บูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ในการส่งเสริมป้องกันรักษา 
ฟื้นฟูสุขภาพ ตามหลัก 8 อ. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกิดขึ้น จากสภาพ
ปัญหาและนโยบายดังกล่าว สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้ตั้งศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดในพื้นที่ 13
แห่ง โดยมีกรอบแนวคิดในการดำ�เนินงานศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด ดังนี้
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กรอบแนวคิด
ระยะที่ 1 พัฒนาผู้ให้บริการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดสู่การพัฒนางาน
มีเป้าหมายให้ผู้ทำ�งานมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการดูแลสุขภาพองค์รวม ตามวิถีธรรมชาติ เปลี่ยน
พฤติกรรมบริการ เกิดงานบริการที่มีคุณภาพ มีเครือข่ายผู้ให้บริการทางสุขภาพ
บทบาทของผู้ให้บริการ ช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้มารับบริการ   1.พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้  2.ป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน  3. มีทักษะใน
การเข้าใจ ให้กำ�ลังใจประชาชนในการดูแลสุขภาพ ทำ�ให้ผู้รับบริการ เกิดการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตใหม่ ใน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ระยะที่ 2 พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่สู่การพึ่งตนเองได้ทางสุขภาพ
เป้าหมาย 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 2. เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 3. เกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ 4. ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน
กระบวนการพัฒนา ผู้ให้บริการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด ด้านจิตวิทยาสุขภาพ
จากแนวคิดที่ว่าธรรมชาติมนุษย์ต้องการ  ความรัก ต้องการเพื่อน ความเอาใจใส่ ความภาคภูมิใจ การ
ให้คนอื่นเห็นคุณค่า  การเห็นคุณค่าตนเอง ความมั่นใจ การเห็นศักยภาพตัวเอง ต้องการความสุข และต้องการ
กำ�ลังใจ
ดังนั้น หัวใจสำ�คัญในการช่วยเหลือผู้อื่น คือการสนับสนุนให้ผู้มารับบริการ อ่านตัวออก บอกตัวได้
ใช้ตัวเป็น เห็นตัวแจ้ง เรียนรู้ที่จะใช้พลังเชิงบวกที่มีภายในตัวเอง เช่น ความรัก ความสุข ความสงบ ความภูมิใจ
ในการเยียวยาตัวเอง  
การดำ�เนินงานเริ่มจาก การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด เน้นในด้านจิตวิทยา
สุขภาพแนวใหม่ การพัฒนาตนเองสู่เส้นทางการให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีลำ�ดับ
ของกิจกรรมการอบรม ดังนี้
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กระบวนการพัฒนาผู้ให้บริการด้านจิตวิทยาสุขภาพ
กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ตนเอง  เข้าใจตนเองเพื่อจะเข้าใจคนอื่น
กิจกรรมที่ 2 หลักและวิธีการช่วยเหลือโดยการพูดถึงสิ่งดีๆ ในตัวผู้รับบริการ เป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ (และยังไม่ต้องค้นหาปัญหาของผู้รับบริการ)
กิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะหาสิ่งดีๆ โดยการฝึกกับผู้รับบริการจริง และอัดเทปขณะฝึกปฏิบัติโดยมีเป้าหมายใน
การเรียนรู้ตนเองเพื่อหาจุดดีของตนเองที่เป็นธรรมชาติในการสร้างสัมพันธภาพ มีมิตรไมตรีกับผู้อื่น และค้นพบ
จุดที่ควรปรับปรุงของตนเองเพื่อใช้พัฒนาตนเองให้เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น
กิจกรรมที่ 4 ฝึกทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ มิตรไมตรี ในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยการฝึกปฏิบัติกับผู้รับ
บริการจริง ภายใต้การนิเทศและแนะนำ�จาก รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ ซึ่งใช้กุญแจ 9 ดอก เป็นเครื่องมือใน
การฝึกปฏิบัติ คือ
1. เริ่มจาก “การตั้งที่ใจ” หมายถึง   การเริ่มต้นด้วยใจที่ดีของผู้ให้บริการ    ได้แก่การมีใจที่เมตตา
เอื้อเฟื้อ ปรารถนาดี และใจที่อิ่มเอิบยินดี เต็มใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการ  การเริ่มจาก
ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ การเริ่มด้วยใจเชิงบวกแบบนี้จะขยายอานุภาพเมตตาจิตไปยังบุคคลข้าง
เคียงได้ง่ายขึ้น  ซึ่งจะทำ�ให้ผู้รับร่วมมือและมีความมั่นใจทั้งในเจ้าหน้าที่และในตนเอง
2. ฟังอย่างตั้งใจเข้าไปถึงใจผู้รับบริการ
3. ให้การชื่นชม ยกย่อง ให้เกียรติ ยอมรับและเข้าข้าง
4. ให้กำ�ลังใจ
5. หาสิ่งดีๆ ในตัวผู้รับบริการ
6. ยืนยันในสิง่ ดีๆทรัพยากรดีๆของผูร้ บั บริการ รวมถึงยืนยันในความคิด ความเชือ่ ความรูส้ กึ การกระทำ�
ของผู้รับบริการอย่างจริงใจ (เฉพาะที่เป็นจริง ไม่เสแสร้ง ไม่เป็นความเท็จ หรือป้อยอ หรือไม่หลอก
ให้สบายใจชั่วคราว)  เครื่องมือที่สำ�คัญที่สุดในการให้บริการคือการใช้ทรัพยากรทั้งในและนอกตนเอง
เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ดีอย่างเป็นธรรมชาติและได้ผลสูงสุดสำ�หรับคนนั้นๆเสมอ
7. ให้พร (คือความปราถนาดี) ตามธรรมเนียมไทยนิยมการให้พรก่อนจากกัน เจ้าหน้าที่ไทยจึงต้องไม่ลืม
ที่จะทำ�เป็นกิจวัตร
8. ให้การบ้านแก่ผู้รับบริการให้ทำ�สิ่งดีๆอย่างต่อเนื่อง
9. ให้ผู้รับบริการทบทวนน้อมใจทบทวนตัวเองใน 3 มิติ ว่าได้เรียนรู้อะไรได้คิดอะไร รู้สึกอย่างไรใน
ตอนสรุปท้าย และได้เห็นแนวทางการปฏิบัติ (พฤติกรรมการจะกระทำ�) อย่างไรต่อไป หลังจากที่มา
รับบริการ นอกจากนั้นผู้ให้บริการต้องทบทวนใจตัวเองด้วยว่า  ได้สัมผัสแรงบันดาลใจอะไรบ้าง ได้
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ในการให้บริการคือการใช้ตนเองเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างเป็นธรรมชาติ และตอกย้ำ�ความเข้าใจ/ความ
เป็นไปใหม่ๆของตนเอง/และการได้คิดใหม่ๆที่ตนเอง  จากการมารับบริการครั้งนี้ ความต้องการตาม
ธรรมชาติของมนุษย์
กิจกรรมที่ 5 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาที่ได้ช่วยเหลือ
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสม�่ำเสมอ (Case Conference, Group Supervision)  ด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนิเทศงาน การน�ำกรณีศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้บริการช่วยเหลือ และ
น�ำข้อติดขัดหรือค�ำถามที่ต้องการค�ำแนะน�ำนิเทศมาเข้าที่ประชุมกลุ่มย่อยในเครือข่าย  ทั้งนี้ใช้ทั้งการประชุมใน
ห้องประชุมและทางไกลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและให้เกิดขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึก จิตวิญญาณ ให้เกิด ศีล สมาธิ “เมตตาภาวนา”
“วิปัสนากรรมฐาน”

ความเข้าใจในการทำ�งาน
จากการที่ผู้ให้บริการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด ได้รับการพัฒนาจิตวิทยาสุขภาพแนวใหม่ ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในการทำ�งานดังนี้

•
•
•
•

ความเข้าใจเดิม
Medical Model
ต้องหาปัญหา (สาเหตุ) ของโรคก่อน
แล้วจึงจะแก้ปัญหา (ให้ยาได้ถูก)
เน้นการให้สุขศึกษา ความรู้  
เน้นคิดให้ บอก และสอน

ผลต่อผู้รับบริการ
• เครียด ได้ยินแต่ปัญหาของตนเอง
• ไม่มีช่องว่างของความสบายใจ
ผลต่อผู้ให้บริการ
• เครียด ไม่อยากให้การปรึกษา

ความเข้าใจใหม่
Positive Model
• หาแนวดีๆในบุคคล พูดในสิ่งดีๆ
• ให้กำ�ลังใจมากกว่าค้นหาปัญหา 
• เน้นคิดเอง มีศักยภาพในตัวเอง
• บทบาทของเราคือ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้รับบริการ
• นวตกรรมจิตบำ�บัด จิตมีสุข จิตกุศล ใจโปร่งเบา 
• จิตรักษากาย “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”
ผลต่อผู้รับบริการ
• ความสุข ความมั่นคงในชีวิต ร่วมมือร่วมใจในการ
คลี่คลายเรื่องค้างคาใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ จากพลังทางธรรมชาติที่เขามีดีๆอยู่แล้ว
ผลต่อผู้ให้บริการ
• ความสุข ความสบายใจ โล่งใจ เต็มใจในการให้บริการ
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เรียนรู้อะไรใหม่ๆ บ้าง จากการได้มาช่วยเหลือผู้รับบริการในครั้งนี้แต่ละราย เครื่องมือที่สำ�คัญที่สุด
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จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่า  Medical Model มีลักษณะการช่วยเหลืออยู่เหนือผู้รับ
บริการ (Hierarchical Model) ส่วน Positive Model มีลักษณะการช่วยเหลืออยู่ในระนาบระดับเดียวกับผู้มา
รับบริการให้ดียิ่งขึ้น

ขอนแก่นโมเดล ดูแลกายใจให้เป็นสุขด้วยวิธีธรรมชาติ
หลักการอบรมพัฒนาศูนย์การให้บริการธรรมชาติบ�ำ บัด   เน้นในด้านจิตวิทยาสุขภาพแนวใหม่ เจ้าหน้าที่
เกิดการพัฒนาตนเอง สามารถอ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวแจ้ง มีความสงบนิ่ง อิ่มเอมใจ เข้าใจ
แนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก  ตามแนวคิด จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว เจ้าหน้าที่ผู้ดำ�เนิน
การที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดมาแล้ว

ได้ร่วมกันออกแบบการ

อบรม และจัดทำ�หลักสูตรขอนแก่นโมเดล สู่การอบรมประชาชน โดยใช้กิจกรรม หลักวิชาการ และเทคโนโลยี
ด้านจิตวิทยาเชิงบวก การฝึกสติ การสร้างความสามัคคี เรียนรู้เรื่อง Social Model relationship Network และ Mirror neuron เพื่อให้ประชาชนใช้พลังเชิงบวกในตนเอง ทำ�จิตให้เป็นกุศล เกิดสันติสุขในตน ใน
ครอบครัว และในชุมชน โดยมีขั้นตอนในการดำ�เนินงานเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมก่อนการฝึกอบรม  มีการประชุมผู้ดำ�เนินงานเพื่อเตรียมการ ศึกษาแนวคิดหลัก
และออกแบบหลักสูตร   หลังจากนั้นฝึกซ้อมการสอนตามเนื้อหาหลักสูตร ปรับปรุงจนเหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายและผู้ดำ�เนินกิจกรรมแต่ละคน
ระยะที่ 2 การฝึกอบรมกลุ่มประชาชนเป้าหมาย  ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ
1. ขั้นการติดต่อทำ�ความเข้าใจเชือ้ เชิญผูส้ มัครใจเข้ารับการอบรมในพืน้ ที่ (Engagement/Recruit & Screening)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจความเป็นมาและเหตุผลของการดำ�เนินงานโครงการ มองเห็นภาพล่วงหน้า
ว่าตนจะมาพบอะไร เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ไว้วางใจ และปลอดภัย พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และรู้จักวิทยากรเป็นเบื้องต้น
2. ขั้นตอนการอบรมกลุ่มเป้าหมาย
ครั้งที่ 1 อบรมจำ�นวน 2 วัน
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรม เกิดความสงบ อิ่มใจ จิตเป็นกุศล ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักตนเอง  รู้และเห็นศักยภาพดีๆในตนเอง มีหนทางรักษาใจให้สงบ พัฒนาเมตตาจิต เพิ่ม
มวลมิตรไมตรี คิดเป็น ทำ�เป็น ใจเย็น มีจิตผ่องใส ลดโลภะ โทสะ โมหะ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
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อุทิศกุศลผลบุญ) จิตอ่อนโยน เบา นุ่มนวล จิตความแก่การงาน (จิตมีพลัง)
กิจกรรมรู้จักตนเองผ่านชื่อ (ให้เลือกชื่อเล่นหรือชื่อจริง โดยนึกถึงความหมายที่ดีต่อตนเอง ฟังแล้ว
พอใจ มีความสุขทุกครั้งที่ถูกเรียกชื่อ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้จักชื่อ ลักษณะเด่นด้านดีของตัวเอง มีความเป็น
เอกลักษณ์ที่ดีของตัวเองและของสมาชิกแต่ละคน สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง กล้าแสดงออก อันจะนำ�ไปสู่
การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป เปิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง นับถือตนเอง และน้อม
ระลึกคิดถึงผู้มีพระคุณที่ตั้งชื่อให้และสามารถเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ พฤติกรรมของตนเองในทางที่ดี
กิจกรรมค้นหาพลังเข้มแข็งสร้างสรรค์ และมนตราประจำ�ใจ
(ค้นหาสิ่งดีในตัวเอง ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถ ภายในตนเอง ภายนอกตนเอง)
(มนตราประจำ�ใจ ทบทวนสิ่งดีๆในตนเอง เลือก 1 อย่างที่ตนเองชอบ ประทับใจ แทนตนเอง เป็น       
มนตรา เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไว้เตือนตนเอง)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบพลังเข้มแข็งสร้างสรรค์ในตนเอง หรือที่เรียกง่ายๆว่าสิ่งดีๆ เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเองว่า  มีทรัพยากรที่ดีๆ ของตนเองอีกมาก ธำ�รงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของตน ในฐานะมนุษย์ที่ดี
ของสังคม เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการธำ�รงพฤติกรรมใหม่ของตน หรือมนตราประจำ�ใจในการประคองจิตใจให้สุข
สงบและสันติสุขมั่นคงจากภายใน
กิจกรรมจิตกุศล จิตอกุศล   ดูแลสภาพกายและจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงภาวะจิตใจที่ขุ่นมัวหรือจิตอกุศล   จิตใจที่สดใสหรือจิตกุศล   ซึ่งมีผลต่อการทำ�งานของร่างกาย
ถึงระดับเซลล์   มีการเรียนรู้เพื่อฝึกสติ รู้ตัว เตือนตนเอง และรู้จักเลือกทางสงบอันเป็นทางแห่งกุศล ซึ่งให้ผล
เป็นความสุข และให้หมั่นทำ�ความเข้าใจว่าหากไม่รักษาจิตให้เป็นกุศล จิตคนเราก็จะถูกอกุศลครอบงำ�ได้ง่าย  
ซึ่งอกุศลมักให้ผลเป็นทุกข์

ถ้าหากใครอยากมีความสุขก็ต้องเข้าใจแยกแยะได้ถึงผลของจิตกุศลกับจิตอกุศล  

แล้วจึงจะสามารถหมั่นประคองรักษาจิตของตนไว้ให้เป็นกุศลอยู่เนืองๆ อย่าให้อกุศลแทรกได้
ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 วัน
เป็นระยะติดตามในหมู่บ้านเพื่อช่วยทบทวนการบ้านและช่วยเพิ่มทักษะให้เกิดความมั่นใจ คิดดี ทำ�ดี
มีความสุขสงบ ให้อภัย และจิตผ่องใสอย่างสม่ำ�เสมอ
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กิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อให้จิตสงบ ผ่อนคลาย รับรู้ความสุขจากการให้ (แผ่เมตตา 

COMPETENCY

ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 วัน
ปฏิบัติธรรมที่วัดตาดน�้ำพุ อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี โดยพระอาจารย์ชาญชัยอธิปัญโญ เนื้อหาหลักคือให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้เจริญเมตตาภาวนา เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม เพื่อประคองจิตให้สดใส เป็นกุศลอย่าง
ต่อเนื่อง
ระยะที่ 3 เขียนคู่มือการฝึกอบรม ขอนแก่นโมเดล 8 วัน
หลังการดำ�เนินงานแล้ว

ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดประชุมทบทวนหลักสูตรเพื่อรวบรวมข้อมูลเขียนคู่มือ         

(2 วัน) และประชุมเพื่อเขียนคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมขอนแก่นโมเดล ( 2 วัน จำ�นวน 3 ครั้ง)
การดำ�เนินงานศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดในพื้นที่ ตามโครงการการดูแลกายด้วยใจเป็นสุขตามวิถีธรรมชาติ
โดยใช้หลักสูตรขอนแก่นโมเดล พื้นที่ดำ�เนินการคือ อำ�เภอบ้านแฮด และอำ�เภอซ่าสูง (อำ�เภอละ 1 หมู่บ้าน)
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำ�ชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
ภาพรวมผลการเปลี่ยนแปลงของประชาชนที่เข้าอบรม
u

พฤติกรรมส่วนตัว เข้าใจตนเอง  (อ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวแจ้ง) เข้าใจผู้อื่นได้ตามความ
เป็นจริง  มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดี การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เกิดคุณธรรม จิตสำ�นึก จริยธรรม
และความซาบซึ้งในพุทธศาสนา (จิตเป็นกุศล)

u

ผลต่อสุขภาพองค์รวม
l

กายดี นอนหลับสบาย เบาสบายกาย ไม่ปวดเกร็ง สดชื่น  

l

จิตดี ควบคุมจิตใจตนเองได้ จิตเข้มแข็งอดทนต่อสิ่งยั่งยุอารมณ์   ลดความโกรธ ความเครียด เห็น
คุณค่าตนเอง เข้าใจคุณค่าผู้อื่น จิตเบิกบาน

l

สังคมดี มีมุมมองเชิงบวกต่อตนและผู้อื่น เกิดสันติสุขในระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน

l

ปัญญาดี สามารถแก้ปัญหาของตนได้   เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงตนเอง (เกิดความสุข ลดโรค
ลดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ) บอกตนเองได้ว่าจะเลือกดำ�เนินชีวิตอย่างสมดุล
ดังจะเห็นได้จากความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนที่บอกว่า 
“เลือกพูด เลือกฟังแนวดีๆ จิตสงบ นอนหลับได้โดยไม่ต้องใช้ยา”
“ภูมิใจที่เห็นลูกบ้านได้แนวคิดนำ�มาปรับใช้กับตัวเอง ได้ช่วยแล้วเขามีสุข ตัวเองก็มีสุขด้วย ”
“เปลี่ยนที่ตัวเองก่อน พูดดีๆ เบาๆ ก็ไม่ทะเลาะกัน เหมือนได้ครอบครัวใหม่”
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“คนอื่นก็ชอบคนพูดเพราะเหมือนกัน ไม่บ่น ไม่ว่า อารมณ์ดีไปเอง”

		

“มองแต่สิ่งดีๆของลูก สามี ไม่เครียด ไม่เกร็ง หลับสบาย ลดยากิน ”

		

“พูดดีๆ หลานก็เชื่อเลยไม่โมโห ไม่ต้องกินยาลดเครียด”

COMPETENCY

		

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
วิทยากรและผูด้ �ำ เนินงาน จะต้องเป็นผูท้ ผ่ี า่ นกระบวนการพัฒนาผูใ้ ห้บริการด้านจิตวิทยาสุขภาพแนวใหม่ ได้
วิเคราะห์ตนเอง มีหลักและวิธีการทางการช่วยเหลือโดยการพูดดีๆ จิตวิทยาเชิงบวก ฝึกทักษะหาสิ่งดีๆ อัดเทป
เรียนรู้ตนเอง การฝึกปฏิบัติกับผู้รับบริการจริง ภายใต้การนิเทศแนะแนวทาง จาก รศ.ดร ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
ฝึกกุญแจ 9 ดอก   ด้วยการฝึกกับผู้รับบริการจริง กระบวนการขัดเกลา  เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตนเอง  อ่านตัวออก สงบนิ่ง อิ่มใจ  ด้วยการใช้กุญแจ 9 ดอกคือ ตั้งที่ใจ  ฟังไป  หย้องไป  หาแนวดีๆไป  ให้
กำ�ลังใจ  อวยพร ให้การบ้าน  ให้หมั่นทบทวนใจน้อมใจนึกในทางกุศล เลือกคิดให้ตรงคิดให้ถูก (โยนิโสมนสิการ)
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บทเรียนจากการทำ�งานชุมชน:
กระบวนการทำ�งานกับชุมชนให้มีความสุข
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มีการถอดบทเรียนประเด็นการทำ�งานชุมชนที่มาจากประสบการณ์ของคนทำ�งานในพื้นที่ชุมชน       
หลายภาคส่วน โดยผ่านเครือข่ายของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน   ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ
และน่าจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการทำ�งาน
ชุมชน จึงได้นำ�ข้อมูลจากหลายส่วนมาประมวลเป็น บทเรียนจากการทำ�งานชุมชน เน้นที่วิธีการเข้าถึงชุมชน
ตลอดจนกระบวนการทำ�งานกับชุมชนให้มีความสุข
ถอดบทเรียนประเด็นการทำ�งานชุมชน
การเข้าถึงและเข้าใจชุมชน   เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งมีพลัง   จนสามารถ
จัดการตนเองด้านสุขภาพได้   คนทำ�งานกับชุมชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำ�งานร่วมกับชุมชนให้ได้ก่อนว่า 
เราเข้าไปทำ�งานชุมชน ไม่ได้ไปทำ�ให้หรือทำ�แทนชุมชน แต่เราเข้าไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนซึ่งมี
อยู่แล้ว ให้ชุมชนสามารถช่วยตนเองได้   อีกทั้ง เราต้องวางเป้าหมายการทำ�งาน คือ มีประเด็นทำ�งานและกลุ่ม
เป้าหมายที่ชัดเจนก่อน  จากนั้นจึงเข้าไปทำ�งานกับชุมชนด้วยความเข้าใจ
การจะเรียนรู้ เข้าถึง เข้าใจชุมชน และนำ�ทุนทางสังคมของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการทำ�งานได้
ความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อคนทำ�งาน คือหัวใจของความสำ�เร็จ   ซึ่งการจะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นได้
มีปัจจัย ที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง ทั้งท่าทีบุคลิกภาพเฉพาะตัวของคนทำ�งานเอง ทีมทำ�งานที่เข้มแข็งไปในทิศทาง
เดียวกัน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน การสร้างสัมพันธ์ภาพกับท้องถิ่น ร่วมทั้งการเสริมศักยภาพด้าน
การทำ�งานชุมชนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ โดยมีประเด็นรายละเอียดดังนี้
1. ท่าที บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนทำ�งานชุมชน (ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้และสร้างได้)
l

คนทำ�งานชุมชน ต้องเปิดใจกว้าง   รับฟังความคิด ความเห็นที่แตกต่างระหว่างเรากับชุมชนด้วย
ความนอบน้อม “ฟังให้ได้ยินเสียงชุมชน” “ต้องให้ความสำ�คัญกับคำ�พูดของชาวบ้าน” เชื่อเสมอ
ว่า “คำ�พูดของชาวบ้านมีความหมาย”  

l

การเข้าหาชุมชนต้องไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน “เราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง” “ต้องยอมให้ชาวบ้าน
สอนได้” ต้องไม่ใช้อำ�นาจ(ของความเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) “ไม่ชี้นิ้ว” “ไม่สั่งการ” “ไม่ตัดสิทธิ์” “ไม่
หักล้าง” และ ต้องเชื่อมั่นศักยภาพของชุมชนว่า “เขาทำ�ได้”

l

ควรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทั้ง “งานบุญ งานบ้าน งานวัด”  และ “เป็นผู้ให้” โดยต้องระลึกอยู่
ตลอดเวลาว่า  “เราไม่ได้เพียงทำ�ตามหน้าที่” แต่เมื่อชุมชนมีงานอะไร และขอความร่วมมือ แม้จะ
ไม่ใช่งานตามบทบาทหน้าที่ของเรา เราสามารถตอบสนองได้ทุกที่ ทุกเวลา
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เราต้องมีทัศนคติ “เชิงบวก” มองชุมชนอย่างเห็นคุณค่า  โดยเฉพาะ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
เราต้องเรียนรู้และเข้าให้ถึงซึ่งคุณค่า  สาระ ฐานคิดที่อยู่เบื้องหลังของวัฒนธรรมนั้น(โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน คุยกับคนเฒ่าคนแก่ หรือกลุ่มแกนนำ�ชุมชน เป็นต้น)  แล้วนำ�จุดเด่น
หรือจุดร่วมนั้นมาผสมผสาน คู่ขนานกับการทำ�งานของเรา

2. ทีมทำ�งานในองค์กรมีความเข้มแข็ง มีเป้าหมาย แนวคิดและวิถีการทำ�งานในทิศทางเดียวกัน
มีประเด็นที่สำ�คัญ คือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้คนในองค์กร (รพ.สต.) “เป็นครอบครัวเดียวกัน”
ให้รู้สึกว่า “ที่นี่คือบ้านของเรา” ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ทำ�อาหารกลางวันกินกันเอง
หรือการปลูกผัก เลี้ยงปลา ไว้กินกันเองใน รพ.สต. เป็นต้น และการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้
ว่า “งานสำ�เร็จได้เพราะเราทุกคนช่วยกัน”
3. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
l

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ทำ�จากเรื่องที่เป็นวิถีของชุมชน และเป็นประเด็นที่สามารถนำ�
มาสู่การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน   สามารถมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งชุมชนจะรู้สึกมีส่วน
ร่วม เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ เข้ามาสร้างข้อตกลงต่างๆ และมีความรักสิ่งที่ทำ�  

l

มีการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนในการพูดคุยร่วมกันในพื้นที่ เปิดสถานีอนามัยให้กลายเป็นแหล่งพบปะ
ของคนในชุมชน  ทำ�ให้ชุมชนรู้สึกว่าสถานีอนามัย (รพสต.) เป็น “บ้าน” และนำ�ของจริงในพื้นที่มาสู่
การพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันได้

4. การสร้างความสัมพันธ์ “ให้เนียน” ระหว่างรพ.สต. กับท้องถิ่น
l

แม้จะต้องสร้างสัมพันธ์กับชาวบ้าน แต่ต้องเป็นกลางทางการเมือง โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่น
ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะมาแล้วก็ไป แต่ “เรายังอยู่กับชาวบ้าน อยู่ในชุมชน” จึงต้อง “ยึดชาวบ้านเป็น
หลัก” และไม่ควรแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

l

ต้องเรียนรู้ความเป็นตัวตนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของเรา  ว่า  นายกองค์กรปกครอง
ส่วน  ท้องถิ่นมีบุคลิกลักษณะอย่างไร ปลัดเป็นอย่างไร  เพื่อจะเข้าหาได้ถูกจริต  ในขณะเดียวกัน ตัว
เราเองก็ตอ้ งรูว้ า่ เรามีอะไรดีทจ่ี ะไปช่วยท้องถิน่ ได้ (เพราะท้องถิน่ ก็หวังให้เราช่วยในบางเรือ่ งเหมือนกัน)

l

ใช้วิธีการเข้าหาแบบ “ตีสนิท” “พูดคุยทุกเวทีที่เจอกัน” ถ้ายังยากอยู่ก็ต้อง “เข้าทางเครือญาติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”

l

ให้ความสำ�คัญกับท้องถิน่ ยกย่อง เชิดชู ท้องถิน่ โดยชวนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  บางเรือ่ งให้ทอ้ งถิน่
เป็นพระเอก เช่น ตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขระดับตำ�บล   คณะกรรมการพัฒนาโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล  แต่ทั้งนี้ต้องให้ท้องถิ่นได้แสดงบทบาทให้มากด้วย

l

วางแผนการทำ�งานร่วมกันโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์   หรือกระบวนการทำ�แผนแบบอื่นๆ   ที่
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เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของงานสุขภาพ
l

ทำ�งานแบบ “เอาแรงกัน”  ต้องทำ�งานเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ(ของท้องถิ่น)  เราไม่ใช่เจ้าภาพเดียว

5. เสริมศักยภาพการทำ�งานชุมชนในคนรุ่นใหม่
ศักยภาพการทำ�งานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรุ่นเก่า  มาจากการมีวิถีชีวิตร่วมกับคนในชุมชน ได้พึ่งพา
อาศัยกันตั้งแต่เรื่องกิน อยู่  ทำ�งาน   เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ทำ�ให้เกิดการ
เรียนรู้ชุมชนอย่างธรรมชาติ

แต่ความเจริญของสังคมทำ�ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ชุมชน

น้อยลง “ไม่มีพื้นฐานชีวิตในสังคมชุมชนที่อยู่” เมื่อเข้าสู่งานที่มีระบบการแบ่งงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ ได้ผลักให้
เกิดการทำ�งานเฉพาะเรื่อง  ทำ�ตามหน้าที่โดยมีตัวเลขมีเป้าหมาย ทำ�ให้ขาดการสัมผัสและเรียนรู้ร่วมกับชุมชน     
การพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรุ่นใหม่ในการทำ�งานชุมชน จึงควรมีพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยดูแลและเตรียม
ความพร้อม ช่วยนำ�ให้นักสาธารณสุขรุ่นใหม่ได้สัมผัสวิถีชีวิต  รู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้ง  โดยใช้ชีวิตจริงในพื้นที่ ให้
พี่พาเรียนรู้   “พาทำ�”    ทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่าง    ว่าทำ�งานอย่างไรจนได้ใจและได้ศรัทธาจากชุมชน เน้นการ
ปรับแนวคิด ทัศนคติ ในเรื่องชุมชนมีศักยภาพ  โดยสร้างโอกาสและผลักดันให้ได้ไปพูดคุยเรียนรู้กับปราชญ์ชาว
บ้าน  ผู้นำ�ในชุมชนเพื่อทำ�ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าตนเอง จากการลงไปทำ�งานในชุมชน รวมทั้งการพาไปแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆ  
แนวทางในการทำ�งานกับชุมชนเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
การลงไปทำ�งานในชุมชนที่จะสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การทำ�งานที่มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรภาครัฐทีเ่ ข้าไปร่วมประสานและสร้างเครือข่าย
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สามารถเข้าร่วมทำ�กิจกรรมกับชุมชนได้อย่างมี
ความสุข จึงนำ�เสนอแนวทางการพัฒนาจากประสบการณ์การทำ�งานจริง ดังต่อไปนี้
1. การทำ�ความคุ้นเคยและทำ�ความรู้จัก
บุคลากรสาธารณสุขที่จะเข้าไปทำ�งานกับชุมชน มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนในพื้นที่ซึ่งคุ้นเคยกับชุมชนอยู่
แล้ว กับกลุ่มคนที่มาจากที่อื่นซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ วิธีการเข้าไปสร้างความคุ้นเคยจะแตกต่างกันไป ในกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่จะได้เปรียบเพราะทราบถึงภูมิหลังของพื้นที่แล้ว ส่วนในกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยสิ่งสำ�คัญที่ต้องทำ�ก่อนเป็น
อันดับแรก คือ “การทำ�ความรู้จักกับผู้นำ�ทั้งที่เป็นผู้นำ�แต่งตั้ง และผู้นำ�ธรรมชาติ” ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักและ
ไว้วางใจ
2. การทำ�ให้ได้ใจ ได้ความร่วมมือจากประชาชน
ปัญหาที่ผ่านมา  การทำ�งานระหว่างบุคลากรภาครัฐและประชาชน สามารถสร้างผลงานที่สำ�เร็จอยู่ใน
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เมื่ออีกฝ่ายทราบข้อมูลภายหลังแล้วทำ�ให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ดังนั้นการจะทำ�งานให้ได้ใจชาวบ้านควรต้องทำ�
ในสิ่งต่อไปนี้
    

2.1 เปิดเผยข้อมูลให้หมด บอกวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ว่าเป็นอย่างไร แล้วหารือว่า “ถ้าเป็น

อย่างนี้เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยจะทำ�อย่างไร ถ้าไม่เห็นด้วยจะต้องแก้ไขอย่างไร” (แบบเปิดใจ โปร่งใส)
     

2.2 การประสานสร้างความสัมพันธ์   การที่จะเลือกประสานงานกับกลุ่มใด ต้องดูที่ผล

สำ�เร็จของงานเป็นประเด็นสำ�คัญ โดยมองผลประโยชน์ทั้งของบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน ไม่ใช่มองแต่
ผลสำ�เร็จของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
2.3 การสื่อสารและประสานงาน ควรเป็นการสื่อสารหรือการประสานแบบโน้มน้าวหรือ
จูงใจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่การสั่งการ และต้องเป็นการสื่อสารที่ทำ�ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบตั้งแต่
ขั้นตอนแรกก่อนจะเข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถเข้าร่วมเวทีประชาคมได้อย่างเต็มใจ เพราะทราบว่า  กิจกรรม
นี้ทำ�เพื่ออะไร ทำ�แล้วจะเกิดผลอะไรบ้าง
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
3.1 การเรียนรู้ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
    

ในชุมชนจะมีกลุ่มต่างๆ มากมายที่รวมตัวกันขึ้นมา ส่วนมากเป็นการรวมแบบไม่เป็นทางการ

เพราะมีความคล้ายคลึงในภารกิจ บทบาทหน้าที่ และการชอบที่คล้ายคลึงกัน การจะเรียนรู้ศักยภาพของชุมชน
จะต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ระดับบุคคล และเป็นรายกลุ่ม เพื่อจะนำ�มาสร้างทีมให้เกิดความเข้มแข็ง
     

3.2 การนำ�ข้อมูลที่ศึกษามาจัดทำ� Mapping
วิ ธี ก ารทำ � แผนที่ ชุ ม ชนที่ ผ่ า นมามั ก ขาดรายละเอี ย ดที่ ทำ � ให้ ผู้ ทำ � งานในชุ ม ชนได้ เ รี ย นรู้

ศักยภาพของชุมชนอย่างแท้จริง การทำ�แผนที่ชุมชนเพื่อให้ได้ผลสำ�เร็จจะต้องดำ�เนินการดังนี้
l

จัดทำ�แผนทีช่ มุ ชนทีแ่ สดงให้เห็นเส้นสานความสัมพันธ์ ทัง้ ในแง่ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์ในบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม
ศาสนา และความสัมพันธ์ในด้านเพื่อนสนิท

l

จัดทำ�แผนที่ชุมชนที่แสดงให้เห็นสถานที่หรือศูนย์กลางที่แต่ละกลุ่มไปร่วมแสดงบทบาท
แหล่งนัดพบของแต่ละกลุ่ม

รวมทั้งทำ�เส้นเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของศูนย์กลาง

ด้านบุคคลที่กลุ่มแต่ละกลุ่มนับถือ เชื่อถือ และบุคคลที่มีความขัดแย้งในความคิดด้วย
l

จัดทำ�แผนที่ชุมชนที่สามารถนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือของผู้ปฏิบัติงาน เป็นคู่มือศึกษาชุมชน
การแสดงรายละเอียดเป็นรายละเอียดที่ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาชุมชนของเจ้าหน้าที่เอง
ไม่ควรเผยแพร่ (แยกประเด็นที่เป็นจุดศึกษาเฉพาะออก ในกรณีที่จะเผยแพร่)
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3.3 มีการปรับแนวคิด ทัศนคติ โดยผู้ปฏิบัติงานในชุมชน จะต้องเชื่อว่าทุกชุมชนมี
ศักยภาพ มีความเข้มแข็ง สังคมที่เข้มแข็ง คือ สังคมเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะภายในสังคมเกษตรกรรมมีการ
จัดการความหลากหลายได้ด้วยตนเอง ทำ�ให้คนอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ และเชื่อว่าคนทุกคนมี
คุณค่า มีความงามที่หลากหลาย และเชื่อว่าคนชั่วก็มีความงามอยู่ในตัวของตนเอง ซึ่งลักษณะดีหรือชั่วเป็นเรื่อง
เฉพาะบุคลิกลักษณะของบุคคล
     3.4 การเรียนรู้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และมองคุณค่าของผู้ร่วมงาน จะต้องฝึกเรียนรู้ใน
ประเด็นต่อไปนี้
l

ต้องเรียนรูเ้ รือ่ งชีวติ การมองอย่างมีคณ
ุ ภาพจะต้องมองและเรียนรูถ้ งึ ชีวติ ในระดับครอบครัว         
ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าไปในชุมชนต้องลงไปคุย ไม่ใช่รีบไป รีบกลับ เพราะจะทำ�ให้เราไม่เห็น
ความงามของชีวิต การเข้าไปพูดคุย ไปสัมผัสวิถีชีวิต จะทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ ทำ�ให้เรา
รู้จักชุมชนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และเป็นการสร้างศรัทธา ทำ�ให้ประชาชนยอมรับเรามาก
ขึ้น ตัวอย่างการลงไปศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรู้ชีวิต คือ รายการคนค้นคน ที่นำ�เสนอชีวิต
ของปู่เย็น  เป็นต้น

l

การพูดคุยเพื่อเจาะลึกถึงชีวิตของประชาชน ในปัจจุบันการไปพูดคุยกับประชาชนจะ
ไปแบบมีการนัดหมาย ตั้งเนื้อหาไว้ล่วงหน้า มีกรอบการนำ�เสนอการพูดคุย แต่การพูดคุย
เพื่อเจาะลึกต้องยึดหลัก “วงหนึ่งคุยกันร้อยพันเรื่อง” พูดคุยกันตามธรรมชาติ ได้ทั้งใน
งานศพ นั่งกินเหล้า  เจอใครที่พูดคุยได้ “ต้องคุยได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต สิ่งแวดล้อม
นำ�มาคุยให้หมด” ชุมชนยังมีวิถีชีวิตการพูดคุยตามธรรมชาติแบบนี้ คุยกันหลากหลาย
เรือ่ งของชีวติ โดยไม่ตอ้ งตัง้ ประเด็น แต่เจ้าหน้าทีต่ อ้ งสร้างวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ เ่ี ป็นระบบ
คนพูดคุยต้องเข้าใจ ต้องรู้จักหมวดหมู่ความรู้ ความคิดให้ได้

l

มีเวลานำ�เสนอความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพูดคุยไม่จำ�เป็นต้องจัดให้เป็น
ทางการ มีการจัดเวลาพูดคุยกันเชิงลึก สร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวก่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกัน เพราะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
กัน ถ้าเกิดความไว้วางใจงานจะมาเอง การสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้

l

ต้องสร้างความสัมพันธ์ให้ได้ใจประชาชนมาก่อน

ความเข้าใจที่ต่างฝ่ายต่างซึ้งใจกัน

เป็นสัมพันธ์อันดีของมนุษย์ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงที่กระทำ�ว่า “เราเหนือกว่าเขา” การ
เรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ ไม่จำ�เป็นที่เราต้องทำ�ตัวกลืนกับวิถีของชาวบ้านทุกเรื่อง
แต่เราเป็นตัวของเรา นำ�เสนอให้ประชาชนรู้จักข้อจำ�กัดของเขา เพราะชาวบ้านเองก็มีข้อ
จำ�กัดของเขาเหมือนกัน
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4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อการทำ�งานกับชุมชนอย่างมีความสุข
การจะทำ�ให้บุคลากรของรัฐ ไปทำ�งานร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข ไม่เครียด และไม่กังวล บุคลากร
ทุกคนควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองโดย
      4.1 ต้องมองสุขภาพแบบองค์รวม มองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ในทุกแง่ทุกมุม เพราะ
ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือการได้รบั ความกดดันจากแต่ละปัจจัย ส่งผลต่อความรูส้ กึ แตกต่างกัน ไม่เท่ากัน
การจะทำ�งานดูแลสุขภาพประชาชนให้ประสบผลสำ�เร็จจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประชาชนเป็นรายๆ หรืออย่าง
น้อยต้องศึกษากลุ่มคนที่มีความใกล้เคียงกัน อาจจะนำ�มิติทางเศรษฐกิจ หรือมิติฐานะทางเครือญาติ มาเป็นตัว
แบ่งก็ได้
    
4.2 มีเวทีนำ�เสนอองค์ความรู้ โดยนำ�ข้อมูลที่ศึกษามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน
ในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ ไม่ได้นำ�เสนอเพียงแค่เป็นข้อมูลเท่านั้น แต่สังเคราะห์ให้เห็นความเกี่ยวโยงระหว่าง
วิถีชีวิตของประชาชนกับสังคม กับสุขภาพ และกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ให้ได้
      4.3 ต้องเรียนรู้กระบวนการทำ�งานเป็นทีม เรียนรู้กระบวนการจัดการ ซึ่งการจะทำ�ให้เกิด
เป็นทีมได้จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ยกกรณีศึกษามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.4 สร้างการทำ�งานร่วมกับชุมชน มีการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กร
ประชาชน อาจจัดเป็นรูปเวทีสร้างเสริมสุขภาพชุมชน หรือเป็นสภาสร้างหลักประกันสุขภาพชุมชนก็ได้ ซึ่งใน
การดำ�เนินการต้องให้มีที่นั่งของผู้แทนของแต่ละกลุ่ม โดยเริ่มจากกลุ่มคนที่เรารู้จัก ซึ่งข้อมูลการเชิญชวนคน
กลุ่มใดเข้าร่วมประชุม ข้อมูลที่ดีที่สุดที่ใช้ในการคัดเลือก คือ ข้อมูลจาก Mapping ที่ทำ�ไว้ และในการรวมกลุ่ม
ไม่จำ�เป็นต้องจัดทำ�เป็นคำ�สั่ง แต่เป็นการเชิญชวนคนที่ต้องการเข้าร่วมทำ�กิจกรรมจริง ๆ มาร่วมงาน
      4.5 กระบวนการทำ�งานในชุมชน  จะต้องมีระยะการศึกษาเป็นช่วง ๆ มีการศึกษาเป็นขัน้ ตอน
ดังนี้
    
ขั้นตอนที่ 1   ศึกษารายบุคคล ศึกษาบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ
    
ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากลุ่มที่ร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษาสายสัมพันธ์หลัก ๆ
     
ขั้นตอนที่ 3 สร้างสภา  / สร้างทีม โดยการคัดเลือกบุคคลจำ�นวนหนึ่งมารวม การให้คน
มาร่วมงาน ร่วมเป็นทีม จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับทีมว่า  มาประชุม มาร่วมทีมแล้ว จะได้ประโยชน์กลับไป
ประโยชน์ทไ่ี ด้ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นเงิน อาจมาคุยแล้วได้แนวคิดกลับไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีบรรยากาศของความรัก
มีช่วงเวลาที่ทำ�ให้ได้แสดงออก ได้แสดงผลงานให้ทุกคนได้ทราบ รวมทั้งได้มีข้อคิดร่วมกัน ได้ข้อตกลงที่จะทำ�
ร่วมกัน
4.6 การถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
      การทำ�งานถ้าสร้างทีมได้ ไม่จำ�เป็นต้องมีการสร้างเวทีนำ�เสนอ เพราะกลุ่มที่เป็นทีมจะมี
การนำ�ข้อมูลข่าวสารความรู้ไปถ่ายทอดกันต่อ รวมทั้งการเรียนรู้ชุมชนของเจ้าหน้าที่ไม่จำ�เป็นต้องเริ่มจากศูนย์
หรือขัน้ ตอนที่ 1 เสมอไป บางแห่งสามารถก้าวกระโดดได้ การเจ้าหน้าทีท่ �ำ Mapping ได้สมบูรณ์ ทำ�งานต่อเนือ่ ง
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ภาคผนวก
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รายชื่อวิทยากรและคณะทำ�งาน
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ
กลุ่มเนื้อหาด้านการจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และ
ความรู้ด้านคลินิกเพื่อบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ
1. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ทพ.ญ.ทิพาพร สุโฆษิต

สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวงสาธารณสุข

4. ดร.นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

6. นางทัศนีย์  ญาณะ

สำ�นักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

7. พญ.สาวิตรี  วิษณุโยธิน

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

8. อาจารย์พินรัตน์ งานไว

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

9. อาจารย์ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
10. นพ.สตางค์  ศุภผล

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

11. พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

12. อาจารย์ ดร.อรุณศรี  มงคลชาติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
13. นางสาวอลิสา  ศิริเวชสุนทร  

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเนื้อหาจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
1. รศ. ดร. ทิพาวดี เอมะวรรธนะ

ประธานเครือข่ายพ่อแม่ไทยในวิถีแอ้ดเลอร์

2. นางสาวอรวรรณ ขวัญศรี

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. ผศ.พิมพ์มาศ ตาปัญญา

สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. อาจารย์ณฐวัฒน์ ล่องทอง

สาขาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นางรุ้งลดา ดำ�รงค์มงคลกุล

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

6. นางภราดร ดังยางหวาย

สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

7. นางแสงทวน แก้วจิโน

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

8. นางระเบียบ   กอวัฒนสกุล

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

9. นางพรรณี   บุญมา 

โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา

10. นางณัตฐิณี    กองแก้ว

โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

11. นางสะปีน๊ะ  ไม้แก้ว

โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
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กลุ่มเนื้อหาการทำ�งานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
1. ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ดร.วนัสรา  เชาว์นิยม  

คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา

3. นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย

4. อาจารย์ปัญญา ยงยิ่ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5. ดร.เพ็ญศรี   กองสัมฤทธิ์   

ศูนย์อนามัยที่ 3  จังหวัดชลบุรี

6. อาจารย์ดร.นิสากร  กรุงไกรเพชร คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
7. นายไพศาล เจียนศิริจินดา

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ

8. นางสาวอรอนงค์ ดิเรกบุษราคม ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ
9. นายอุทิศ  จิตเงิน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

10. นางเพ็ญศรี  โตเทศ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

11. นายสุรกิต  จิตรเจริญทัศน์

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

12. นายนัตถะวุฒิ  ภิรมย์ไทย

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้

13. นางวีณาพร  สำ�อางศรี

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้

14. นางสุจินดา  สุขกำ�เนิด

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง

15. นายณรงค์ศักดิ์   ทองธรรมชาติ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง
16. นายวัฒนา   โพธา  

ศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17. นางสาววนิดา  วิระกุล

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

18. นางสาวกาญจนา  แสงรัตน์  

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

19. ทพ.กันยา   บุญธรรม  

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

20. ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

สำ�นักงานปฏิรูป (สปร.)

21. นายแทนนิตย์    นาใจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลแม่ไร่ อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

22. นายสาคร  นาต๊ะ

เครือข่ายหมออนามัยแห่งประเทศไทย

23. นางสุวรรณา เมืองพระฝาง

สถานีอนามัยนาบัว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
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ชุดคู่มือความรู้ด้านสุขภาพและบริการ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ในช่วงที่ผ่านมามีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและทีมปฐมภูมิในหลายหลักสูตรจากหลาย
หน่วยงานสถาบันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

โดยเฉพาะใน

ระยะหลังมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่รับผิดชอบงานบริการปฐมภูมิโดยตรงคือบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพสต.) โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดทำ�หลักสูตรที่ได้รวบรวมเป็นชุดคู่มือ
ความรู้ด้านสุขภาพและบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ทั้งสิ้น 17 หลักสูตร (17 ชุดความรู้) ดังนี้
1.

หลักสูตรและชุดความรู้ “การบริหารทั่วไป”
ผู้เขียน 1. นางพรทิพย์

วงศ์รัตนพงษ์

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง

2. น.ส.เครือพันธุ์ บุกบุญ

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง

3. นางจันทร์พลอย สินธุ์สุขเศรษฐ์

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง

4. นางอัญชุลี

กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง

พิมพ์ประสานต์

2.  หลักสูตรและชุดความรู้ “หัวใจ 8 ดวง ในการให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัว”
  

ผู้เขียน 1. ทพ.อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

2. พญ.สุกัญญา หังสพฤกษ์

โรงพยาบาลองครักษ์

3. นพ.เนติรัฐ

จันทร์ปาน

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

4. นางศิริมา

เทพศิริ

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

5. นางรติกร

เลาไพศาลวนิชศิริ

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

6. นายทนงค์

ดวงมุกพะเนาว์

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

3. หลักสูตรและชุดความรู้ “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง”
ผู้เขียน 1. นพ.สุรชัย
2. นพ.สมชาติ

โชคครรชิตไชย

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สุจริตรังสี

โรงพยาบาลดอนพุด

3. น.ส.วรัญาภรณ์ พุ่มคุ้ม

โรงพยาบาลดอนพุด

4. หลักสูตรและชุดความรู้ “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน”
ผู้เขียน 1. นพ.สุวัฒน์

ธนกรนุวัฒน์

โรงพยาบาลเสาไห้

2. คุณพิมพ์นภา แซ่โซว

โรงพยาบาลเสาไห้

3. คุณจิรารัตน์ ไกรราช

โรงพยาบาลเสาไห้
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5. หลักสูตรและชุดความรู้ “การให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพและสังคม”
ผู้เขียน 1. น.ส.ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์

สำ�นักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

2. นางอรวรรณ ดวงจันทร์

สำ�นักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

3. นางชาดา

สำ�นักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

ประจง

4. น.ส.พัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์

สำ�นักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

6. หลักสูตรและชุดความรู้ “การให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์”
ผู้เขียน สำ�นักอนามัยเจริญพันธุ์
7. หลักสูตรและชุดความรู้ “การพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ”
ผู้เขียน 1. นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
2. นางธีรพร

สำ�นักการพยาบาล

สถิรอังกูร

สำ�นักการพยาบาล

3. ดร.กาญจนา จันทรีไทย

สำ�นักการพยาบาล

4. นางกัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์

สำ�นักการพยาบาล

5. น.ส.ชุติกาณจน์ หฤทัย

สำ�นักการพยาบาล

6. นางศิริมา

สำ�นักการพยาบาล

ลีละวงศ์

8. หลักสูตรและชุดความรู้ “ทันตสาธารณสุขในชุมชน”
ผู้เขียน 1. ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

2. ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

3. ทพญ.วิกุล

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

วิสาลเสสถ์

4. ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

5. นางผุสดี

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

จันทร์ยาง

6. ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

7. ทพญ.สุปราณี ดาโลดม

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

8. ทพญ.นนทลี วีรชัย

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

9. ทพญ.วรางคนา เวชวิธี

สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

9. หลักสูตรและชุดความรู้ “การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ”
ผู้เขียน 1. นพ.สมศักดิ์
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อรรฆศิลป์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

2. พญ.ปณิธี

ธัมมวิจยะ

กรมควบคุมโรค

3. ดร.อริยะ

บุญงามชัยรัตน์

กรมควบคุมโรค

4. ดร.นวิยา

นันทพาณิช

กรมควบคุมโรค
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ศรีสำ�รวล

กรมควบคุมโรค

6. นางสมจิตร์

พงษ์พานิช

กรมควบคุมโรค

7. น.ส.อภิญญา หอมอินจันทร์

COMPETENCY

5. นางอัมพร

กรมควบคุมโรค

10. หลักสูตรและชุดความรู้ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค”
ผู้เขียน 1. นางชลธิรา

ซึ้งจิตตวิสุทธิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ

2. นางนาตยา

เกรียงชัยพฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ

3. นางบุญตา

เจนสุขอุดม

นักวิชาการเผยแพร่ชำ�นาญการ

11. หลักสูตรและชุดความรู้ “แนวทางการปฏิบัติงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค”
ผู้เขียน 1. ภก.ภาณุโชติ ทองยัง

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

2. ภญ.ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

3. ผศ.ดร.ยุพดี

คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิริสินสุข

12. หลักสูตรและชุดความรู้ “การดูแลรักษาโรคง่ายๆ ด้วยตนเอง”
ผู้เขียน นพ.พรเทพ

ศิริวนารังสรรค์

13. หลักสูตรและชุดความรู้ “การดำ�เนินงานการแพทย์แผนไทย”
ผู้เขียน 1. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

สถาบันการแพทย์แผนไทย

2. นางเกษร

อังศุสิงห์

สถาบันการแพทย์แผนไทย

3. นางภาณิศา

รักความสุข

สถาบันการแพทย์แผนไทย

4. น.ส.ณัฐนันท์ ปุณณวิทยาพันธ์

สถาบันการแพทย์แผนไทย

14. หลักสูตรและชุดความรู้ “ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอาชีวอนามัย”
ผู้เขียน 1. นพ.สุรชัย

โชคครรชิตไชย

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

2. นพ.รัฐพงษ์

บุรีวงษ์

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

3. นางชูศรี

ธนะไพศาขมาศ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

4. นางฐิติพร

สงเคราะห์

โรงพยาบาลเสนา

15. หลักสูตรและชุดความรู้ “สมุนไพรในครัวเรือน”
ผู้เขียน 1. พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
2. น.ส.วัชรีพร

คงวิลาด

3. น.ส.ศรีวรรณ์ สังขวิราม
4. น.ส.พิชาดา

คำ�สุมาลี

5. น.ส.สุจิรัตน์

มาทองแดง
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6. น.ส.ทศพร

อยู่ฤทธิ์

7. น.ส.รัตติการ วิเคียน
16. หลักสูตรและชุดความรู้ “การจัดการความรู้”
ผู้เขียน 1. คุณวิมล

โรมา

สำ�นักการจัดการความรู้ กรมอนามัย

2. ดร.มุกดา

สำ�นวนกลาง

สำ�นักการจัดการความรู้ กรมอนามัย

3. คุณศรีวิภา

เลี้ยงพันธุ์สกุล

สำ�นักการจัดการความรู้ กรมอนามัย

4. คุณฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง

สำ�นักการจัดการความรู้ กรมอนามัย

17. หลักสูตรและชุดความรู้ “มาตรฐานพฤติกรรมบริการ”
ผู้เขียน 1. พ.อ.หญิงอังคณา สุเมธสิทธิกุล
2. นางบุษบา

บุศยพลากร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำ�นักบริหารการสาธารณสุข

นอกเหนือจากหลักสูตรที่มีชุดความรู้เหล่านี้แล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำ�หรับบุคลกรปฐมภูมิที่
มีอยู่เดิม หรือมีการจัดอบรมจากหน่วยงานสถาบันต่างๆ ในระยะที่ผ่านมา   ดังนี้
1. หลักสูตรการดูแลผู้พิการในชุมชน

(หลักสูตรของสำ�นักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำ�บล)
2. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรของ สำ�นักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล)
3. หลักสูตรการรักษาคลินิกพื้นฐาน (สอนโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ)
4. หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะทางการบริ ห ารจั ด การผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล
(หลักสูตรที่พัฒนาโดยสาธารณสุขเขต และจัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขต่างๆ)
5. หลักสูตรการจัดทำ�แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
6. หลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาพฤติกรรมและกำ�ลังใจด้วยองค์ความรู้ไทย-สากลแนวใหม่ (สอนโดย รศ.ดร.
ทิพาวดี เอมะวรรธนะและทีม จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)
7. หลักสูตรการอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนแต่ละภาค
และอื่นๆ โดยหน่วยงานวิชาการ
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