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

กลุมแกนนําเยาวชน

1. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูในเด็กและวัยรุนในชุมชน

1.อบต.ตะกาดเงา และผูนํา
ชุมชน

1. ประสานงานกับองคกรภายนอกเพื่อสรางความรวมมือในการ
สงเสริมการเรียนรูในเด็กและวัยรุนในชุมชน
2. จัดทําแผนการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและวัยรุนในชุมชน
3. สนับสนุนงบประมาณ
4. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูในเด็กและวัยรุนในชุมชน
เชน ลานกีฬา หองสมุด ฯลฯ
5. กําหนดนโยบายสาธาณะเพื่อการเรียนรูในเด็กและวัยรุน

2. สรางกลุมเยาวชนแกนนําดานการ
เรียนรู เชน การตั้งชมรม /กลุม ตาม
ความสนใจของเด็ก
3. เพิ่มทักษะชีวิตและการเรียนรูให
เด็กและวัยรุน
4. สงเสริมศักยภาพผูปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กและวัยรุน

2.เจาหนาที่สอ. และอสม.
3. วิทยาลัยพยาบาล

1. สนับสนุนใหเกิดกลุมเยาวชนแกนนําดานการเรียนรู เชน การตั้ง
ชมรม /กลุมตามความสนใจของเด็ก

พระปกเกลา จันทบุรี

2. สงเสริมใหเด็กและวัยรุนไดมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
และมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงศักยภาพในตนเอง
3. การอบรมทักษะชีวิตดานตาง ๆ แกเด็กนักเรียน และวัยรุนนอก
ระบบโรงเรียน
4. สงเสริมศักยภาพผูปกครองในการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุน
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กลุม/แหลง
ปฏิบัติการทีต่ องการ
พัฒนา

กิจกรรมหลัก

5. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพือ่ การ
เรียนรูทักษะชีวิตของนักเรียน

ผูที่เกี่ยวของ

4. โรงเรียน
5. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
4. วัด (พระสงฆ)

กลุมอาสาสมัครดูแล
1. จัดทําฐานขอมูลของกลุมเสี่ยงและ
และปองกันโรคเรื้อรังใน ผูปว ย
ชุมชน
2. ทําระบบดูแลผูปวยและกลุมเสี่ยง
อยางครบวงจร

1.เจาหนาที่สอ.
2. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
3. โรงพยาบาลพยาบาล
พระปกเกลา

บทบาทหนาที่

1. พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพือ่ การเรียนรูทักษะชีวิตของนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน
2. สงเสริมใหนกั เรียนไดมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมี
พื้นที่ในการแสดงออกถึงศักยภาพในตนเอง
1. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนและวัยรุนนอกระบบ
โรงเรียน
2. สนับสนุนการทํากิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กและวัยรุน
1. ดูแลโดยระบบบริการของรัฐบาล ทําการคัดกรองผูปวย และทํา
แฟมประวัติครอบครัวไว
2. จัดทําฐานขอมูลของกลุมเสี่ยงและผูปวย
3. ใหบริการดานการรักษา และปองกันภาวะแทรกซอนของโรค
4. ประสานงานกับโรงพยาบาลในการดูแลผูปวยรวมกัน
5. รณรงคแนวใหมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการ
ปองกันโรคเรื้อรัง
6. อบรม อสม. เรื่องการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง การตวรจมะเร็งเตา
นม และการตรวจปากมดลูก
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กลุม/แหลง
ปฏิบัติการทีต่ องการ
พัฒนา

กิจกรรมหลัก

3. รณรงคแนวใหมเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4. ออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรื้อรังที่
ตองการการดูแลที่บาน

ผูที่เกี่ยวของ

1. เจาหนาที่ สอ.
2. อสม.
3. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

5. สรางระบบสรางขวัญและกําลังใจ 3. อบต.ตะกาดเงา
ให อสม. และผูปวยรวมถึงกลุมเสี่ยงที่
สามารถปองกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
ได

กลุมแกนนําผูก ระจาย
ขาวสารในพื้นที่

1. สรางกลุมแกนนําผูสื่อสารสุขภาพ
ในชุมชน

1. อบต.ตะกาดเงา
2. ผูนําชุมชนและอสม.
3. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
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บทบาทหนาที่

1. ออกเยี่ยมบานผูปวยโรคเรือ้ รังที่ตองการการดูแลที่บาน
2. สรางการมีสวนรวมของประชาชนใหชุมชนตื่นตัวเรื่องปองกันโรค
เรื้อรัง เชน การออกกําลังกาย การไปตรวจรางกายประจําป เปนตน
3. ใหบริการการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง และรณรงคการตรวจ
Pap smear ที่สถานีอนามัย
4. ทํางานตามภารกิจของสถานีอนามัย ในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
1. สนับสนุนงบประมาณในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
2. กําหนดแผนพัฒนาสุขภาพเรื่องการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
3. กําหนดนโยบายสาธาณะเพื่อการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคเรื้อรังในชุมชน
4. สรางระบบสรางขวัญและกําลังใจให อสม. และผูปวยรวมถึงกลุม
เสี่ยงที่สามารถปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังได
1. ประสานงานกับหนวยงานภายในเพื่อการดูแลสรางระบบผู
กระจายขาวสารในพื้นที่
2. สรรหาผูกระจายขาวสารในพื้นทีแ่ ตละหมู

กลุม/แหลง
ปฏิบัติการทีต่ องการ
พัฒนา

กิจกรรมหลัก

ผูที่เกี่ยวของ

บทบาทหนาที่

3. จัดการอบรมพัฒนาทักษะการเปนผูกระจายขอมูลขาวสาร
4. ผูกระจายขอมูลขาวสารดําเนินการสื่อสารขอมูลในชุมชน
2. สรางระบบการสื่อสารขอมูล
สุขภาพและขอมูลอื่น ๆ ในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ

1. อบต.ตะกาดเงา
2. ผูนําชุมชนและอสม.
3. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

3. พัฒนาเพิ่มกลุมแกนนําผูส ื่อสาร
สุขภาพในชุมชนอยางตอเนื่อง

1. อบต.ตะกาดเงา
2. ผูนําชุมชนและอสม.
3. วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี
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1. สํารวจระบบการสื่อสารขอมูลที่มีชุมชน
2. วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพในชุมชน
3. สรางระบบสื่อสารสุขภาพในชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน
1. สรรหาผูกระจายขอมูลขาวสารรุนใหม
2. จัดการอบรมพัฒนาทักษะการเปนผูกระจายขอมูลขาวสาร

