ปฏิบัติการที่ 2
กําหนดบทบาทของสถาบันการศึกษา และตําบลหลัก
หลักการ
จากการสังเคราะหกรณีศึกษาพื้นที่ตําบลพัฒนา 44 แหง สะทอนใหเห็นถึงธรรมชาติของระบบ
สุขภาพชุมชน โดยเปนความพยายามในการสรางการมีสวนรวม และการเปนภาคีหุนสวนของสมาชิกและ
องคกร กลุมตางๆ ที่อยูในชุมชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการพึ่งตนเองดานการดูแลสุขภาพของ
ชุมชนได ทั้งนี้โดยมีองคกรหลักในการสรางปฏิบัติการตางๆใหเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อแกปญหา ยกระดับ
ภาวะสุขภาพ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม ใหประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจําแนกเปน 2 กลุม คือ องคกรใน
ชุมชนที่เปนภาคประชาชน และองคกร/หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เชน
กลุมที่ 1. ไดแก 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่กําหนดนโยบายและสรางกลไกเพื่อเอื้อ
ใหเกิดการทํางานเชื่อมประสานกันของทุกฝายในพื้นที่ สรางแผนพัฒนาตําบลแบบมีสวนรวมและใหสอด
รับกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนเสริมศักยภาพและพัฒนาภาวะผูนําใหกลุมปฏิบัติการของประชาชนกลุม
ตางๆ เครือขาย องคกร หนวยงานในพื้นที่ 2) กลุมปฏิบัติการของประชาชนและองคกรอื่น ทําหนาที่
สะทอนขอมูลปญหา รวมแสดงความคิดเห็น หาทางแกไขและสรางปฏิบัติการตางๆ ใหสามารถยกระดับ
หรือปรับปรุงภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและดานอื่นๆของครัวเรือน และรวมพัฒนาชุมชน รวม
จัดทําแผนชุมชน ผานรูปธรรมของการปฏิบัติการของกลุม 3) กํานัน ผูใหญบาน มีบทบาทสําคัญในการ
จัดการกับปญหาหรือปรับปรุงภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและดานอื่นๆในหมูบานและ
ตําบล รับรูเรื่องราวทุกข-สุขของประชาชน เรียนรูและคนหาวิธีการจัดการและสงเสริมใหเกิดการจัดการไป
ในทิศทางที่เหมาะสมที่แกปญหาได อีกทั้งยังเปนองคกรที่ทําใหเกิดการสื่อสาร สรางความเขาใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ 4) กลุมผูนําและแกนนําฝายตางๆประจําหมูบานและประจําตําบลทั้งที่เปนประจําและ
เฉพาะกิจ มารวมตัวกันในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจ โดยมีการปรึกษาหารือ การ
เสนอปญหา และหาแนวทางแกไขทั้งในระดับหมูบาน และระดับตําบล
กลุมที่ 2. ไดแก 1) หนวยงานราชการในพื้นที่ ที่สําคัญ ไดแก หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
พัฒนาชุมชน การศึกษาและอื่นๆ ซึ่งมีภารกิจในการรวมคนหา รับรูและเรียนรูสถานการณของพื้นที่ เพื่อ
นําใชในการวางแผน และออกแบบการทํางานรวมกับองคกรอื่น ในรูปแบบของการบริการที่จําเปนตาม
ภารกิจของแตละองคกร และการเสริมพลังองคกรอื่นดวยการพัฒนาศักยภาพ เสริมสมรรถนะ สรางภาวะ
ผูนํา สรางกระบวนการและวิธีการเรียนรู เปนตน และ 2) หนวยงานนอกพื้นที่เชน สสส. สปสช. สกว. สช.
พม. สสจ. ตลอดจนสถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งโครงสรางทางกายภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนําและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ปฏิบัติการในตําบล
จากปรากฎการณดังกลาวขางตน สถาบันการศึกษาจึงเปนสถาบันหลักที่มีความสําคัญ
ตอการหนุนเสริมการพัฒนางานในดานตางๆของพื้นที่ ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดบทบาทที่เปนรูปธรรม
ที่สงผลใหเกิดการพัฒนากลไกและระบบการดูแลสุขภาพกลุมประชากรสําคัญในชุมชน และแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะองคกรหลักในระดับตําบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน อีกทั้งการพัฒนานโยบาย
เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหเกิดกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพ
ชุมชนในพื้นที่
2. เพื่อวิเคราะหบทบาทและกําหนดบทบาทขององคกรในชุมชนที่เปนภาคประชาชน และ
องคกร/หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่
วิธีการ
1. ประชุ ม กลุ ม ย อ ยในแต ล ะสถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละกํ า หนดบทบาทของ
สถาบันการศึกษาที่มีตอการดําเนินกิจกรรมการพัฒนากลุม/แหลงปฏิบัติการ ซึ่งนําไปสูเปาหมายการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่
2. สถาบั น การศึ ก ษาแต ล ะแห ง ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห กิ จ กรรมการพั ฒ นากลุ ม /แหล ง
ปฏิบัติการในแตละพื้นที่ พรอมทั้งกําหนดบทบาทขององคกรในชุมชนที่เปนภาคประชาชน และองคกร/
หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่
ผลลัพธ
ขอเสนอแนะบทบาทของสถาบันการสถาบันการศึกษา และองคกรในชุมชนที่เปนภาคประชาชน
และองคกร/หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพ
ชุมชนในพื้นที่
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ใบงานที่ 2
การกําหนดบทบาทของสถาบันการศึกษาและองคกรภาคีที่เกีย่ วของตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่
กลุม/แหลงปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก

ผูที่เกี่ยวของ

บทบาทหนาที่

ที่ตองการพัฒนา

ชมรมผูสูงอายุ

1.เทศบาลเกาะขวาง
2. เจาหนาที่เทศบาล

1. ประเมินศักยภาพชมรมผูสูงอายุที่มี 1. เจาหนาที่สอ. และอสม.
ในชุมชน
2. วิทยาลัยพยาบาล
2. ทําฐานขอมูลสมาชิกมรมผูสูงอายุ พระปกเกลา จันทบุรี
3. เสริมสรางศักยภาพชมรมผูสูงอายุ
4. สงเสริมการดําเนินกิจกรรมชมรม
5. จัดประชุมสมาชิกแลกเปลี่ยน
เรียนรู

1. จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนเรือ่ งการพัฒนาชมรมผูส ูงอายุ
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสรางศักยภาพชมรมผูสูงอายุ โดย
การจัดอบรมใหความรูการจัดกิจกรรมการบริหารจักการชมรม
1. สํารวจประเมินศักยภาพชมรมผูสูงอายุที่มีในชุมชน
2. คนหาสมชิกมรมผูสูงอายุเพิ่มเติมทุกพื้นที่ตําบล
3. เสริมสรางศักยภาพชมรมผูสูงอายุ โดยการจัดอบรมใหความรู
การจัดกิจกรรมการบริหารจักการชมรม
4. กระตุนสงเสริมใหชมรมไดดําเนินกิจกรรมตามแผนอยางตอเนื่อง
5. จัดประชุมสมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรูเดือนละ 1 ครั้ง
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กลุม/แหลง
ปฏิบัติการทีต่ องการ
พัฒนา

กิจกรรมหลัก

2.อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน

3. กลุมอาสาสมัครคัด
กรองโรคเรื้อรัง

1.สํารวจคนหาจํานวนผูสูงอายุใน
ชุมชน
2. คนหาอาสาสมัครดูแลผูปวยเรื้อรัง
และพัฒนาศักยภาพ
3. จัดตั้งกลุมดูแลผูปวยเรื้อรัง และ
กํากับติดตาม

ผูที่เกี่ยวของ

บทบาทหนาที่

1.เจาหนาที่สอ.
2.อสม.

1.สํารวจคนหาจํานวนผูสูงอายุในชุมชน

1. เทศบาลเกาะขวาง
2. เจาหนาที่เทศบาล
3. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

3. จัดตั้งกลุมดูแลผูสูงอายุ

1. เทศบาลเกาะขวาง
2. เจาหนาที่เทศบาล
3.เจาหนาที่สอ.
4.อสม.
5. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

1. ประเมินศักยภาพของอาสาสมัคที่มีอยูในชุมชน

2. คนหาอาสาสมัครที่เปนทุนเดิมในการดูแล เชน อสม. หมออาสา

4. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร โดยการใหความรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ

2. พัฒนาศักยภาพกลุมอาสาสมัครคัดกรองโรคเรื้อรัง
3. สํารวจจํานวนกลุมเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน
3. คดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยอสม. 1 คน
รับผิดชอบ 10 หลังคาเรือน
4. ออกเยี่ยมบานครอบครัวกลุมเสี่ยงเพื่อใหคําแนะนําและดูแล
5. กํากับติดตามการทํางานของกลุมอาสาอยาตอเนื่อง
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กลุม/แหลง
ปฏิบัติการทีต่ องการ
พัฒนา
แกนนําในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

กิจกรรมหลัก

ผูที่เกี่ยวของ

1. สํารวจพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
1. เจาหนาที่สอ.
2. สรางอาสาสมัครในการเปนแกนนํา
2. อสม.
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. เทศบาลเกาะขวาง
3. ขยายผลจากแกนนําไปสูคนใน
4.วิทยาลัยพยาบาล
ชุมชน
พระปกเกลา จันทบุรี

บทบาทหนาที่

1. สํารวจพฤติกรรมสุขภาพที่ทําใหเกิดในชุมชน
2. คนหาอาสาสมัครในการเปนแกนนํา
3. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับกลุมแกนนํา
เพื่อใหเปนตัวอยางแกกลุมเสี่ยงในชุมชน
4. กํากับติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมแกนนํา
5. นําผลที่เกิดขึ้นเสนอกับชุมชนใหเห็นเปนตัวอยาง
6. ชักจูงใหชุมชนเขาเปนสมาชิก ขยายผลใหมีแกนนําเพิ่มมากขึ้น

กลุมอาสาสมัครนมแม

1. ประเมินและพัฒนาศักยภาพกลุม

อาสาสมัครนมแม
2. ออกเยี่ยมบานแมหลังคลอด
3. สรางแมตนแบบการเลี้ยงลูกดวย
นมแม
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยเรียนรู

1. เจาหนาที่สอ.
2. อสม.
3. เทศบาลเกาะขวาง
4.วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

1. ประเมินศักยภาพกลุมอาสาสมัครนมแม

2. พัฒนาศักยภาพกลุมอาสาสมัครนมแม
3. ออกเยี่ยมบานแมหลังคลอดเพื่อใหคําแนะนํา
4. สรางแมตนแบบการเลี้ยงลูกดวยนมแม
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยเรียนรูในชุมชนและนอกชุมชน
6. กํากับติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง
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กลุม/แหลง
ปฏิบัติการทีต่ องการ
พัฒนา

กิจกรรมหลัก

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1. ทําประชาคมหาเพื่อการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
2. วางแผนจัดสรรงบประมาณ และสรร
หาครูพี่เลี้ยง
3. เปดดําเนินกิจการของศูนยเด็กเล็ก
และประเมินผล

ผูที่เกี่ยวของ

1. เจาหนาที่สอ.
2. อสม.
3. เทศบาลเกาะขวาง
4.วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

บทบาทหนาที่

1. สํารวจจํานวนเด็กเล็กกอนวัยเรียนในชุมชน
2. ประชุมประชาคมหาความตองการเรื่องจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในชุมชน
3. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพือเสนอจัดตั้งศูนย

5. สํานักงาน สสจ.จันทบุรี
4. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
6. สํานักงานเขตพื้นที่
5. วางแผนจักสรรงบประมาณ
การศึกษา

6. สรรหาครูพี่เลี้ยง และอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยง
7. ออกแบบกิจกรรมการดูแลเด็กเล็กในศูนย
8. เปดดําเนินกิจการของศูนยเด็กเล็ก
9. กํากับติดตามการทํางานของศูนยอยางตอเนื่อง
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