
สรปโครงการสรุปโครงการ
  พัฒนาตนแบบการดําเนินงาน  พฒนาตนแบบการดาเนนงาน

  สรางเสรมิสขภาพในบริบทพยาบาล  สรางเสรมสุขภาพในบรบทพยาบาล

ชมรมพยาบาลชมชนแหงประเทศไทยชมรมพยาบาลชมชนแหงประเทศไทย
11

ชมรมพยาบาลชมุชนแหงประเทศไทยชมรมพยาบาลชมุชนแหงประเทศไทย



ที่มาและความสําคัญ

ํ ไ ส  ิ่ ํ ิ่ ทางานไมสนุก ยงทายงทุกข

ปญหาสขภาพในชมชน มีความสลบัซบัซอนที่ปญหาสุขภาพในชุมชน มความสลบซบซอนท
เฉพาะเจาะจง ของแตละพื้นที่

นโยบายสรางเสริมสุขภาพของประเทศ

้ “ เปนนโยบายเสื้อโหล   คนคิดไมไดทํา คนทําไมไดคิด “ 

ผอ. รพช. .......



สขภาวะุ

ในชมุชน

ั ป     วัตถุประสงค
              เพื่อพัฒนาวิธีคิด / ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการทํางาน
            ของพยาบาลชมุชนโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครือ่งมือ

้ ึ่ ื่ ป

สรางเครือขาย
ั

ุ ุ
            ชนิหนึงเพือสรางเสริมสุขภาพประชาชน

การพัฒนาสุขภาพ

33
พยาบาลชุมชนพยาบาลชุมชนพยาบาลชุมชนพยาบาลชุมชน พยาบาลชุมชนพยาบาลชุมชน



ขอเสนอเชิง

นโยบาย
เวทีวชิาการ

นาํเสนอผลงาน
สุขภาวะชุมชน

สรางบทเรียน

การเรยีนรในพืน่ที่
ถอดบทเรียน

นโยบาย

เวทีแลกเปลี่ยนการ

เรียนร

การเรยนรูในพนท
พัฒนาทกัษะการ

ทํางาน

เชิงคณภาพ

ผูนําการ

เปลี่ยนแปลง

ถอดบทเรียน

เรยนรู

สรางบทเรียน

ี ใ ื้ ี่

เชงคุณภาพเปลยนแปลง

พัฒนาทักษะการ

ทํางาน
ผูนําการ

ป ี่ ป
เวทีแลกเปลี่ยนการ

การเรยนรูในพนท

ทางาน

เชิงคุณภาพ
เปลียนแปลง เรียนรู

เครื่อขายพฒันาสุขภาพ

ชมรมพยาบาลชุมชน

44
พยาบาลชุมชน

พยาบาลชุมชน
พยาบาลชุมชน



่เครื่องมอืสําคญั

ศึกษาวถิีวีชิตและบริบทปญหาเปนองครวมศึกษาวถิีวีชิตและบริบทปญหาเปนองครวม

คําอางอิง คําอางอิง (Quotation) (Quotation) มีชวีิต สรางพลงั มีชวีิต สรางพลงั 
่่ความตืน่รู  และพลังแหงพันธะสญัญารวมกนัความตืน่รู  และพลังแหงพันธะสญัญารวมกนั

55



กระบวนการพัฒนา
นักสรางสุขภาพ/วจิัยชุมชน เขียน

รายงาน

กระบวนการหลัก
การวิจยัสรุปและ

นําเสนอรายงาน

ผลงานวิจัยความ

กาวหนาการคืน

ขอมูล
วิเคราะห

ขอมลฝกภาค ขอมูลฝกภาค

สนามฝกทกัษะ

ทบทวน

ปญหา



บรรยากาศการเรยีนรูู

ป ใ ป ใ รปูแบบใหมรปูแบบใหม



การจัดการเรียนร  Action learningการจดการเรยนรู  Action learning



โครงสราง
ผูจัดการกรรมการกํากับทศิทาง

/ ี่ป ึ โ
ทีมประเมิน

ใ

/ทปรกษาโครงการ

อ.วีระพันธ  สุพรรณไชยมาตย

อ ทวีศักดิ์ นพเกษร   ทีมกลาง
ผลภายใน

อ.ทวศกด นพเกษร

อ.นิวัต  อุณฑพันธ

ป ส   ิ่

Node รพ.นาน Node 

นครปฐม

Node ตาก

นายประสงค  มานะยง

Node อุดรธานี

เชียงกลาง , ปว
นครปฐม

ิ  
Node ใตลาง

Node กาฬสินธุ
Node มหาสารคาม

Node ขอนแกน

N d  N d  

99

Node 

อุทัยธานี

Node 

หลมสัก



ผลที่เกิดขึ้นตอชุมชนุ

อาสาสมัครดแลอาสาสมครดแูล

ผูพิการในชุมชน

พื้นที่รพ.ภูกระดึง  จ.เลย

101010101010



ในการแกปญหาเยาวชนผลกระทบตอชุมชน 

โ ี  โดยการมีสวนรวมของชุมชน



นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน

การดูแลสุขภาพตนเอง

ของพระสงฆ จ นานของพระสงฆ จ.นาน

จนเกิดนโยบายคัดกรองและจนเกดนโยบายคดกรองและ

สงเสริมสุขภาพพระสงฆ

ระดับจังหวดั

12121212



เกดิทีมงานสุขภาพ เกดิทีมงานสุขภาพ ((รัฐรัฐ++ประชาชนประชาชน)  )  มีความสุขในการทํางาน มีความสุขในการทํางาน 

                                  รพรพ..เสลภูมิ จเสลภูมิ จ..รอยเอ็ดรอยเอ็ด



การพัฒนาพยาบาลชุมชน ภายใต 4 หลักคดิ

1. คนมีศักยภาพและพัฒนาได หากไดรับโอกาสพัฒนาการเรยีนรู

2  การเรียนรแบบมีสวนรวม /หลากหลาย /ผอนคลาย และ Action2. การเรยนรูแบบมสวนรวม /หลากหลาย /ผอนคลาย และ Action

learning    ทําใหผูเรียนสนุก มีอิสระ   พรอมตอการเรียนรูสิ่งใหม
ป ั ป ํ ิ ิ ํ ใ 3. การแกปญหา-พัฒนางานประจํา จนเกิดผลงานวิชาการ จะทําให

มีศักดิ์ศรีมีพื้นที่ยืนอยางสงางามในสังคม

4. การเสริมพลังอํานาจ(Empowerment) จะทําใหคนเห็นคุณคา
ของตนเอง มีพลังในการทํางาน

1414



สรป 3 รปแบบ ในการขยาย Nodeุ ู

Node หลัก พื้นที่มีความพรอม ในการบริหารจัดการและผูบริหารสนับสนุน

Node รอง  พื้นที่มีวิทยากรผชวย ที่ผานการอบรมพัฒนานักวิจัย Node รอง  พนทมวทยากรผูชวย ทผานการอบรมพฒนานกวจย 

       (Facilitator & Coaching และพื้นที่พรอม )

Node เสรมิ พื้นที่มีพี่เลี้ยงที่ผานการอบรมพัฒนานักวิจัยในดาน Node เสรม พนทมพเลยงทผานการอบรมพฒนานกวจยในดาน 
Facilitator

& Coaching และพื้นที่พรอมใหเปด Node ยอย 

1515

& Coaching และพนทพรอมใหเปด Node ยอย 



R 2 R นวัตกรรม
พลังแหงพันธะสัญญา

แกปญหา/พัฒนา

งานประจํา
คืนขอมูล

พัฒนาและแกปญหา

ของชุมชนและผูเกี่ยวของ

ผลการวิจั

ย
HRD
Action

ย

Self Competency

HA

Learning
Self 

development

p y

Proficiency HPH

Networking
สมานฉันท

พยาบาล

สหวิชาชีพ

อนามัยชุมชน

 ี ี

3 จังหวัดภาคใต

ศักดิ์ศรีความเปนมนษย

อปท.

อจ.มหาวิทยาลัย

การบรกิารสอดคลองวิถชีีวิตมุสลิม

การเยยีวยาที่เขาใจและเขาถึง

ุ

ภาพรวมการดําเนินงาน



การขยายเครอืขายการเรยีนรูู

 ความไมทั่วถึงและ ความไมทวถงและ

    ไมครอบคลมุในระยะ 1ุ

1-2 คน รวม 47 จังหวัด
3-6

10 คนขึ้นไป

   ในระยะที่ 2 
สรางความทั่วถึงและ

1717

สรางความทวถงและ

ครอบคลุมทั่วประเทศ



Node หลัก Node รอง

Node ภาคกลาง
Node อีสานใต

Node หลก Node รอง

ี
Node ภาคเหนอื

นครปฐม

Node หลมสัก 

Node อสานใต

No วนNode ปากน้ําหลังสวน
ี ใ

Node ชมพร

Node อุดรธานี

Node ปว Node รพร.ปว 
N ธNode กาฬสินธ

Node ภาคเหนอ

ตอนลาง ตาก
Node หลมสก 

จ.เพชรบูรณ

N งNode แกงสนามนาง

No วนNode ปากนาหลงสวน

จ.ชุมพร

Node แมสรวย

Node เชียงใหม
Node ชุมพร

สตูล 
จ.นาน

Node ปตตานี

สงขลา

N ธุNode กาฬสนธุ

N นNode ขอนแกน

N นีNode อุบลราชธานี

Node หนองวัวซอ

N งNode แกงสนามนาง

จ.นครราชสีมา

Node แมสรวย

จ.เชียงราย

Node เชียงกลาง Node เชียงกลาง

Node นครราชสีมา Node จ.นาน
สงขลา

N นNode รพ.นาน N นีNode อุดรธานี

Node กาฬสินธุ

Node หนองววซอ

จ.อุดรธานี

Node เชยงกลาง

จ.นาน
N มNode มหาสารคาม

Node เชยงกลาง

จ.นาน
N นNode รพ.นาน N นีNode อุทัยธานี

Node ปตตานี



ภาค จังหวัด
รวม 48 จังหวัด

ผลงานวิจัย

(เรื่อง)
พยาบาล

นักสรางสุขภาพ(คน)

เหนือ (8 จังหวัด) เชียงใหม  เชียงราย  นาน     อุตรดิตถ

ลําปาง      แพร       พะเยา   ลําพนู
62 84

ป

กลาง (11 จังหวัด)

สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม  นครปฐม

สุพรรณบุรี    อุทัยธานี        สิงหบุรี

สระบุร ี             สุโขทัย          อางทอง 

กําแพงเพชร ปทมธานี

16 24
กาแพงเพชร ปทมุธาน

ใต (7 จังหวัด)  สงขลา  กระบี่  พังงา  ชุมพร  

 สตล     ตรงั    พทัลง
12 19

 สตูล     ตรง    พทลุง

ตะวันออกเฉียงเหนือ
            (14 จังหวัด)

นครราชสีมา   หนองคาย   ยโสธร  

ศรีสะเกษ       นครพนม    หนองบัวลําภู

รอยเอ็ด         อดรธานี      ขอนแกน 59 85รอยเอด         อุดรธาน      ขอนแกน 

สกลนคร            มหาสารคาม อุบลราชธานี 

เลย              อํานาจเจริญ  

59 85

ั ั  ี       ชิ     ตะวันออก  (3 จังหวัด) จนทบุร        ฉะเชงเทรา    สระแกว 6 6

ตะวันตก (4 จังหวัด) เพชรบุรี  กาญจนบุรี  ตาก  ประจวบคีรีขันธ 7 10

รวม (ผูผานกระบวนการ) 162 228



กิจกรรมกิจกรรมNode Node กิจกรรมกิจกรรมNode Node 
เชียงกลางเชียงกลางหนองคายหนองคาย--นครพนมนครพนม



Node ปตตานี



Node กาฬสินธุุ



การจัดประชุมวิชาการNodeใตที่ปตตานี



  นวัตกรรมจากการพัฒนา   นวตกรรมจากการพฒนา 

      ของพยาบาลชุมชน



: กางเกงวิเศษ: กางเกงวเศษ

ใชในการตรวจ  

Pap smear  

ป รพ.บางปลามา

25252525



การดแลผปวยที่สวมสายสวนปสสาวะการดูแลผูปวยทสวมสายสวนปสสาวะ

รพ.กุดจับ

จังหวัดอุดรธานี

26262626



มาตรการทางสังคมเพื่อลดบริโภคสรุา

ที่ อ.เชยีงกลาง จ.นาน
เกิดมาตรการของชมชนเชียงกลางเกดมาตรการของชุมชนเชยงกลาง

• งดดื่มสุรา     งานศพ

• งด/ลด สุรา  วันพระ

ี  ใ ี• งดขายสุรา เบียร ในงานกีฬา



การเกดิสมัชชาเมียฝรัง่ทีอ่ดรธานีการเกดสมชชาเมยฝรงทอุดรธาน



คณคาความภมิใจคนทํางานคณคาความภมิใจคนทํางานคุณคาความภูมใจคนทางานคุณคาความภูมใจคนทางาน

นส อบลวรรณา  เรือนทองดีนส.อุบลวรรณา  เรอนทองด

รพ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี



คณคาความภมิใจของคนทํางานคณคาความภมิใจของคนทํางานคุณคาความภูมใจของคนทางานคุณคาความภูมใจของคนทางาน



ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานประจําป 2551
คุณคาและความภูมิใจ



การสังเคราะหผลงานวิชาการจากผลงานวิจัย



และประโยคสําคัญ
ของ ปชนียบคคลของ ปูชนยบุคคล
น.พ.ประเวศ  วะสี

การวิจัยเชงิคุณภาพ คือ กระบวนการแหงสติ
ของสังคม เปนกระบวนการเรียนรของสงคม.....เปนกระบวนการเรยนรู

เพื่อรูตนเอง.....

เปนทางแหงการพัฒนาคน/องคกร/ชมุชนและสังคม
หรือเปนทางแหงการเปลี่ยนแปลงโลก

้
3333

ใหดีขึ้น..เกิดพลังสรางสรรคอันมหาศาล



สวัสดีคะสวสดคะ


