
  วิจัยวิจัย :: สการขับเคลื่อนสการขับเคลื่อนวจย วจย : : สูการขบเคลอนสูการขบเคลอน
ระบบสขภาพชมชนระบบสขภาพชมชนระบบสุขภาพชุมชนระบบสุขภาพชุมชน

ชมรมพยาบาลชมชนแหงชมรมพยาบาลชมชนแหงชมรมพยาบาลชุมชนแหงชมรมพยาบาลชุมชนแหง
ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย

11



คนทํางานดานสุขภาพตองเปลี่ยนคนทํางานดานสุขภาพตองเปลี่ยน
ื่ ี่ ปื่ ี่ ป 

  
ความเชือทีวาตนเองเปนความเชือทีวาตนเองเปน““เจาของเจาของ
สขภาพสขภาพ”” ของประชาชนของประชาชนสุขภาพสุขภาพ   ของประชาชน ของประชาชน 

ตองเชื่อวาจริง ๆ แลวคนที่ตองตองเชื่อวาจริง ๆ แลวคนที่ตองๆๆ
ดูแลสุขภาพเปนอันดบัแรกและสาํคัญดูแลสุขภาพเปนอันดบัแรกและสาํคัญ
ที่สดคือตัวประชาชนที่สดคือตัวประชาชนทสุดคอตวประชาชน ทสุดคอตวประชาชน 

คนที่สรางระบบสขภาพไดดีทีส่ดคนที่สรางระบบสขภาพไดดีทีส่ดคนทสรางระบบสุขภาพไดดทสุด คนทสรางระบบสุขภาพไดดทสุด 
คือชุมชนเองคือชุมชนเอง  

((ดรดร..เสรี เสรี ((
พงศพิศพงศพิศ))

22



ทีม่าทีม่า
  การพัฒนาแผนงานพยาบาลชมุชนฯตั้งแตปการพัฒนาแผนงานพยาบาลชมุชนฯตั้งแตป 25482548--25532553

ทมาทมา
ุุ

  

ป ี่ ป ั ิป ี่ ป ั ิ ี ีี ี ํ  ํ  การเปลียนแปลงทัศนคติ และการเปลียนแปลงทัศนคติ และวีธีวีธีการทํางานดานการสรางสุขภาพ การทํางานดานการสรางสุขภาพ 
ของพยาบาลของพยาบาลและสหและสหวิชาชีพ รวมทั้งภาคีเครอืขายในชุมชน วิชาชีพ รวมทั้งภาคีเครอืขายในชุมชน 
ใหสามารถมองสรรพสิ่งทั้งหลายไดใหสามารถมองสรรพสิ่งทั้งหลายได อยางเปนองครวมอยางเปนองครวมใหสามารถมองสรรพสงทงหลายได ใหสามารถมองสรรพสงทงหลายได อยางเปนองครวมอยางเปนองครวม

อาจกลาวไดวาอาจกลาวไดวา......เกิดการสรางเสริมพลังอํานาจทางดานความรูเกิดการสรางเสริมพลังอํานาจทางดานความรู
และปญญา และปญญา ((Knowledge and Intellectual EmpowermentKnowledge and Intellectual Empowerment) ) ญญญญ (( g pg p ))
มีความเขาใจในบริบทของปญหา และนําไปสู มีความเขาใจในบริบทของปญหา และนําไปสู กระบวนการกระบวนการ
แกไขที่เกิดขึน้จากการมีสวนรวม แกไขที่เกิดขึน้จากการมีสวนรวม ……ของทุกภาคสวนในพื้นที่ ของทุกภาคสวนในพื้นที่     
    

                                                                              ((ที่มาที่มา: : บทสรุปของทีมประเมินภายนอกโดย อบทสรุปของทีมประเมินภายนอกโดย อ..อรทัย  อาจอ่ําอรทัย  อาจอ่ํา) ) 33



ชมรมพยาบาลชุมชนฯ
ภายใตโครงการพัฒนาตนแบบ
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ในบริบทพยาบาล 

  “ ใชวิจัยเชิงคุณภาพเปน
เครื่องมือที่สําคัญ ในการพัฒนางาน”

“ การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กระบวนการแหงสติ
ของสังคม เปนกระบวนการเรียนรของสงคม.....เปนกระบวนการเรยนรู …

….เพื่อรูตนเอง.....

เปนทางแหงการพัฒนาคน/องคกร/ชมชนและสังคมเปนทางแหงการพฒนาคน/องคกร/ชุมชนและสงคม

หรือเปนทางแหงการเปลี่ยนแปลงโลกใหดีขึ้น

..เกิดพลังสรางสรรคอันมหาศาล”

44

                                             ..เกดพลงสรางสรรคอนมหาศาล

น.พ.ประเวศ  วะสี
2



สุขภาวะ
ชุมชน

55 3



กระบวนการกระบวนการ
ป ิ ็ป ิ ็ประเมินผลแบบรวดเร็ว  ประเมินผลแบบรวดเร็ว  
(RAP=Rapid  Assessment  Process)(RAP=Rapid  Assessment  Process)

 ศึ ี้  สื  ี่ ใ  ี ั ิ ั ํ ใ สการศกษาแนวนจะเนนการสบคนท ใชทมนกวจย ทางานในสนาม

อยางเขมขน ( intensive , team-based ethnographic inquiry )

 มีการตรวจสอบความแนนอนของขอมูล (Data triangulation)  และ

วิเคราะหขอมลในสนามซ้ําหลายๆครั้ง สลับกับการเก็บขอมลเพิ่มเติมวเคราะหขอมูลในสนามซาหลายๆครง สลบกบการเกบขอมูลเพมเตม

เพื่อสรางคําอธิบายทั่วไปเชิงทฤษฏีจากขอมูล  

 ํ ใ ไ  ํ ิ ใทําใหไดคําอธิบายจากมุมมองภายใน ( insider perspective ) 

สามารถทําใหการวิจัยเสร็จสิ้นในระยะเวลา1-12สัปดาห 

                                                   ที่มา : Jame Beebe ( 2001:1 ) 
66
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กระบวนการพัฒนาทักษะ 
ั ส  ส

7
พยาบาล       นกสรางสุขภาพ

เขียน
รายงาน
การวิจัย5

6

กระบวนการหลัก การวจย
สรุปและ
นําเสนอ

ิ ัรายงาน
4

5

ผลงานวิจัยรายงาน
ความ
กาวหนา

การคืน2
3

ขอมูล
วิเคราะห
ขอมูล

ฝกภาค
สนาม

1
2

ูสนาม
     

(กรณีศกึษา 
รวมกัน)

ทฤษฎี/ทักษะ
สําคัญการ
วิจัยเชิงวจยเชง
คุณภาพ

พัฒนาProposal

77



1. ทฤษฎี&ทักษะสําคัญการวิจัยเชิงคณภาพ1. ทฤษฎ&ทกษะสาคญการวจยเชงคุณภาพ  
     การพัฒนาProposal (รูปแบบการเรียนรูที่ผอนคลาย)

88 7



22. . ฝกภาคสนาม ฝกภาคสนาม ((เรียนรูกรณีศึกษารวมกันเรียนรูกรณีศึกษารวมกัน))(( ูู ))

99 8



3.การวิเคราะหขอมูล  (เชิงเนื้อหา)ู ( )

 มีการตรวจสอบความนาเชื่อถือ มการตรวจสอบความนาเชอถอ 
    ของขอมูล (Triangulation)

สวนใหญใช ดังนี้                        สวนใหญใช ดงน

1. เปรียบเทียบและตรวจสอบ
จากหลายแหลงจากหลายแหลง

2. ใชนกัวิจัยหลายคนในภาคสนาม 
และในขั้นตอนวิเคราะหขอมูล
จากภาคสนาม

ใชการวิเคราะหเนื้อหา
    (Content analysis )

3. มีการทบทวนตรวจสอบโดย
ผเชี่ยวชาญ (Expert Audit Review)

 
  การแสดงขอมูล 
     ( Data display )

10

ผูเชยวชาญ (Expert Audit Review) 
 การหาขอสรุปและตีความ 

99



4 การคนืขอมล (เปนขั้นตอนทีสําคัญมาก)4.การคนขอมูล (เปนขนตอนทสาคญมาก)

  

1. การวิเคราะหผูฟง  
(Audience Analysis)

2. กําหนดความมุงหมายเพื่อ
แสดงความจริงที่คนพบ

(Audience Analysis)

    เลือกผูฟงที่ทรงอิทธิพล
ตอสิ่งที่นําเสนอ 2 ประเภท

เสนอเนือ้หาที่โดนใจ ปลุกเรา 
  สรางแรงบันดาลใจ ใหตัดสินใจสง น เสน ร เภ

1.1 กลุมที่มีผลตอการ

  กับปญหาของเขาเอง 

เสนอแนวทางแกไข
นําเสนอโดยตรงผูปวย/ญาติ/
แกนนาํตางๆ

เสนอแนวทางแกไข

 
1.2 กลุมที่มีอํานาจตัดสินใจ
 การผลักดนัประเด็น หรอื
ื่ ป  ป

3. กระบวนการประชุม
จะนําไปสูการคดิ จนไดการตัดสินใจ 

่ เรืองงบประมาณ เชนอปท.
ู

คนหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ยุทธศาสตรในการแกปญหา 11



ผลลัพธผลลพธ
จากโครงการพัฒนาพยาบาลใหเปนจากโครงการพฒนาพยาบาลใหเปน
นักสรางสขภาพ (Facilitator)นกสรางสุขภาพ (Facilitator)

โ ิ่ ั ิ ั ิโดยเพิมทักษะวิจัยเชิงคณุภาพ

1212



มีบทสรุป…การถอดบทเรียน  
ของโครงการพัฒนาตนแบบฯของโครงการพฒนาตนแบบฯ 
วันที่ 27-1 มีนาคม 2553

1313

โดย อ.ชูชัย จากสสส.
12



ผลลัพธ ผลลัพธ จากสรุปจากสรุปบทเรียนบทเรียน

1 ผลลัพธ : ระดับปจเจก

ุุ

1. ผลลพธ : ระดบปจเจก

 มทีักษะฟงอยางลึกซึ้ง ทําใหเขาใจผูอื่นมากขึ้น

 ปรับเปลี่ยนความคิดเชิงระบบ ความสามารถสูงขึ้น
พัฒนารูปแบบการทํางานไดหลากหลาย 

 มทีักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น อัตตาลดลง  
มีไฟ มีพลังในการทํางาน

14



ผลลัพธ ผลลัพธ จากสรุปจากสรุปบทเรียน บทเรียน ((ตอตอ))

2 ั 

ุุ (( ))

2. ผลลัพธ : ระดับองคกร /
ช ช สั                  ชุมชน สงคมวงกวาง 

พัฒนางานตอเนื่อง จนเกิดกระบวนการพฒนางานตอเนอง จนเกดกระบวนการ
 แกปญหาเชิงระบบ

เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ที่เปนรปธรรมโดยการมีสวนรวมของชมชนทเปนรูปธรรมโดยการมสวนรวมของชุมชน

ไดรับการยอมรับ/รางวัล ทั้งในระดับcup/จังหวัด/ไดรบการยอมรบ/รางวล ทงในร ดบcup/จงหวด/
ประเทศ/ตางประเทศ 15



ผลลัพธผลลพธ
ดานการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ

่(สุรา ,ทองในวัยเรียน ,เมียฝรั่ง)

1616



งานวจิยัสรางานวจยสรุา 
ที่ อ.ปราสาท จงัหวดัสรนิทร ท อ.ปราสาท จงหวดสรุนทร

เกดิ

จุดเริ่มตนุ

การมี

สวนรวม


17178

ทุกภาคสวน
33



การสือ่สารเรื่องเพศศกึษาในเยาวชนการสือ่สารเรื่องเพศศึกษาในเยาวชน  
ตต..เชียงกลาง อเชียงกลาง อ..เชียงกลาง จเชียงกลาง จ..นานนาน    
ไ  ั ั ี ไดรับรางวัลผลงานดีเดน

2551    ในเวทีR2R ของสวรส.2551

รับมอบรับมอบ 3030 000000 บาทบาท
1818

รบมอบรบมอบ 3030,,000 000 บาทบาท
จากทานเกษม จากทานเกษม วัฒนวัฒนชัย ชัย องคมนตรีองคมนตรี อรไท พิพิธอรไท พิพิธพัฒนพัฒนไพสิฐไพสิฐ

1818 35



   
ไดรับรางวัลผลงานดีเดนไดรบรางวลผลงานดเดน
ในเวทRี2R ของสวรส2552

ผาสข แกวเจรญิตา

     ในเวทR2R ของสวรส.2552
      ผาสขุ  แกวเจรญตา
โรงพยาบาลลบัแล อตุรดติถ
“ โครงการพัฒนาการมสีวนรวมของ
ครอบครัว  โรงเรยีน และเยาวชน ใน
การปองกนัปัญหาการตัง้ครรภ ละการปองกนปญหาการตงครรภและ
เพศสมัพันธทีไ่มปลอดภัยในวัยรุน
มัธยมศกึษาตอนต น ”มธยมศกษาตอนตน 

ได รับงบฯจาก สกว พม จํานวน……

191916 37



กําหนดนโยบายการขบัเคลื่อนกาหนดนโยบายการขบเคลอน 
การแกไขปญหาฯ ในระดับจังหวัดอุตรดิตถ 2020 43



      
ไดรับรางวัลผลงานดีเดนไดรบรางวลผลงานดเดน
ในเวทRี2R ของสวรส 2553          ในเวทR2R ของสวรส. 2553

การพัฒนาระบบบริการดแลการตั้งครรภการพัฒนาระบบบริการดแลการตั้งครรภการพฒนาระบบบรการดูแลการตงครรภการพฒนาระบบบรการดูแลการตงครรภ
มารดาวัยรุนมารดาวัยรุนรพรพ..สงูเนิน  จสงูเนิน  จ..นครราชสีมานครราชสีมา

มณีรัตน สุดโตมณีรัตน สุดโต
2121 46



มกีารคนืขอมล สผท ีเ่ก ีย่วของที่ จ.นครราชสมีามการคนขอมลู สผูทูเกยวของท จ.นครราชสมา

้
222214

โครงการการป องกันการตั้งครรภของวัยรุนอําเภอสูงเนิน
47



ผลของโครงการผลของโครงการ
เกดินโยบายการสือ่สาร
เพศศกึษาแกนักเรยีนใน
โรงเรยีนมธัยม4แหงโรงเรยนมธยม4แหง

232315 48



เกิดสมชัชาเมยีฝรั่งที่อุดรธานีุ
(ตอยอดจากงานวิจัยของคุณมัลลิกา ลุนจักร 

โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอดร)โรงพยาบาลหนองววซอ จงหวดอุดร)

24241313 49



แผนงานเครือขายพยาบาลชุมชน
เพื่อการสรางเสริมสขภาวะชมชนเพอการสรางเสรมสุขภาวะชุมชน 

(พช.สส.)( )

องคกรผรับผิดชอบแผนงานองคกรผูรบผดชอบแผนงาน
ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย

  

2525



วิสัยทศันวสยทศน

“สขุภาวะของชมุชนจะเกิดขึ้น และมีความยั่งยืนไดนั้น  

เกิดจากการมีสวนรวม จากคนหลายภาคสวนในพื้นที่ 

ดวยการเรียนร และแกปญหาของตนเองดวยการเรยนรู  และแกปญหาของตนเอง              

ซึ่งพยาบาลชมุชน เปนผูจัดกระบวนการ สนับสนุนุ ู ุ

การเรียนรู และการมสีวนรวมนั้นใหเกิดขึ้น”
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ความเปนหุนสวน ตระหนักถึงความเปนเจาของปญหา

บทบาทสนับสนุนทรัพยากร / กฎระเบียบ / มาตรการทางสังคม    

สังคมเอื้อตอการสรางสุขภาวะชุมชน

บทบาทผูเอื้ออํานวยกระบวนการเรียนรู

บทบาทนักสื่อสารทางสังคม

บทบาทนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ุ ุ

กระทําดวยความเต็มใจ

ตระหนักรูในปญหาของตนเอง / ผูอื่น

รสึกยินดีทีช่วยเหลือคนอื่น รัก ปรารถนาดี

Learning Facilitator

Social Marketing 

บทบาทนกขบเคลอนนโยบายสาธารณะ รูสกยนดทชวยเหลอคนอน รก ปรารถนาด

จิตวิญญาณสันติภายใน - สงบสุข

ความเมตตา

Policy Maker/Development

HP technique for community 

Empowerment , QR / PAR
ความเมตตา

สรางสุขภาวะชุมชนดวย

ผูนําชุมชนผูนําชุมชน

N d  

เครือขายพยาบาลชุมชนเครือขายพยาบาลชุมชนและสหและสหวิชาชีพวิชาชีพ
Empowermentสุนทรีย ุ ุ

หลักการวิจัย ((คนหาคนหา//

วิเคราะหวิเคราะห//วางแผนวางแผน//ติดตามติดตาม))

อสอสมม //

กลุมเยาวชนกลุมเยาวชน

Node 

Node 

อีสาน

Node 

Node

ใต

Empowerment

เสริม พลังปญญา 

  สราง อํานาจรวม

สนทนา

พื้นที่ตนแบบ

ผูนําผูนํา

ตามธรรมชาติตามธรรมชาติ

อสอสมม././

กลุมจิตอาสากลุมจิตอาสาเหนือกลาง/

ตะวันออก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

เวทีสัญจรถอดบทเรียน



วตัถประสงควตถุประสงค

1.  พัฒนาเครือขายพยาบาลชุมชนใหเปน
นักสงเสริมสขภาพแบบมีสวนรวมโดยใช นกสงเสรมสขุภาพแบบมสวนรวมโดยใช 
Humanistic Approach 

2.  สงเสริมพัฒนาเครือขายภาคีสุขภาพในชุมชน
ใ  ป    ั ื่ ป ใหเปนหุนสวนตอการขับเคลอืนปญหาสุขภาพ

  ระดับประเทศ

3.  การสรางและพัฒนาการแกไขปญหาสุขภาพ
    ในชมุชน
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