ปฏิบัติการที่ 2
กําหนดบทบาทของสถาบันการศึกษา และตําบลหลัก
หลักการ
จากการสังเคราะหกรณีศึกษาพื้นที่ตําบลพัฒนา 44 แหง สะทอนใหเห็นถึงธรรมชาติของระบบสุขภาพ
ชุมชน โดยเปนความพยายามในการสรางการมีสวนรวม และการเปนภาคีหุนสวนของสมาชิกและองคกร กลุม
ตางๆ ที่อยูในชุมชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการพึ่งตนเองดานการดูแลสุขภาพของชุมชนได ทั้งนี้โดยมี
องคกรหลักในการสรางปฏิบัติการตางๆใหเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อแกปญหา ยกระดับภาวะสุขภาพ สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม ใหประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจําแนกเปน 2 กลุม คือ องคกรในชุมชนที่เปนภาคประชาชน และ
องคกร/หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เชน
กลุมที่ 1. ไดแก 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่กําหนดนโยบายและสรางกลไกเพื่อเอื้อใหเกิด
การทํางานเชื่อมประสานกันของทุกฝายในพื้นที่ สรางแผนพัฒนาตําบลแบบมีสวนรวมและใหสอดรับกับบริบท
ของพื้นที่ ตลอดจนเสริมศักยภาพและพัฒนาภาวะผูนําใหกลุมปฏิบัติการของประชาชนกลุมตางๆ เครือขาย
องคกร หนวยงานในพื้นที่ 2) กลุมปฏิบัติการของประชาชนและองคกรอื่น ทําหนาที่สะทอนขอมูลปญหา รวม
แสดงความคิดเห็น หาทางแกไขและสรางปฏิบัติการตางๆ ใหสามารถยกระดับหรือปรับปรุงภาวะสุขภาพ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและดานอื่นๆของครัวเรือน และรวมพัฒนาชุมชน รวมจัดทําแผนชุมชน ผานรูปธรรมของ
การปฏิบัติการของกลุม 3) กํานัน ผูใหญบาน มีบทบาทสําคัญในการจัดการกับปญหาหรือปรับปรุงภาวะสุขภาพ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและดานอื่นๆในหมูบานและตําบล รับรูเรื่องราวทุกข-สุขของประชาชน เรียนรูและ
คนหาวิธีการจัดการและสงเสริมใหเกิดการจัดการไปในทิศทางที่เหมาะสมที่แกปญหาได อีกทั้งยังเปนองคกรที่ทํา
ใหเกิดการสื่อสาร สรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ 4) กลุมผูนําและแกนนําฝายตางๆประจําหมูบานและ
ประจําตําบลทั้งที่เปนประจําและเฉพาะกิจ มารวมตัวกันในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจ โดยมี
การปรึกษาหารือ การเสนอปญหา และหาแนวทางแกไขทั้งในระดับหมูบาน และระดับตําบล
กลุมที่ 2. ไดแก 1) หนวยงานราชการในพื้นที่ ที่สําคัญ ไดแก หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พัฒนา
ชุมชน การศึกษาและอื่นๆ ซึ่งมีภารกิจในการรวมคนหา รับรูและเรียนรูสถานการณของพื้นที่ เพื่อนําใชในการ
วางแผน และออกแบบการทํางานรวมกับองคกรอื่น ในรูปแบบของการบริการที่จําเปนตามภารกิจของแตละ
องคกร และการเสริมพลังองคกรอื่นดวยการพัฒนาศักยภาพ เสริมสมรรถนะ สรางภาวะผูนํา สรางกระบวนการ
และวิธีการเรียนรู เปนตน และ 2) หนวยงานนอกพื้นที่เชน สสส. สปสช. สกว. สช. พม. สสจ. ตลอดจนสถาบัน
วิชาการ สถาบันการศึกษา ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งโครงสราง
ทางกายภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนําและบุคลากรที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการในตําบล
จากปรากฎการณดังกลาวขางตน สถาบันการศึกษาจึงเปนสถาบันหลักที่มีความสําคัญตอการ
หนุนเสริมการพัฒนางานในดานตางๆของพื้นที่ ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดบทบาทที่เปนรูปธรรม ที่สงผลใหเกิด
การพัฒนากลไกและระบบการดูแลสุขภาพกลุมประชากรสําคัญในชุมชน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองคกร
หลักในระดับตําบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน อีกทั้งการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนและผลักดันใหเกิด
กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพชุมชน
ในพื้นที่
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2. เพื่อวิเคราะหบทบาทและกําหนดบทบาทขององคกรในชุมชนที่เปนภาคประชาชน และองคกร/
หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่
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 ซึ่งนําไปสูเปาหมายการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนในพื้นที่
2. สถาบันการศึกษาแตละแหง ดําเนินการวิเคราะหกิจกรรมการพัฒนากลุม/แหลงปฏิบัติการใน
แตละพื้นที่ พรอมทั้งกําหนดบทบาทขององคกรในชุมชนที่เปนภาคประชาชน และองคกร/หนวยงานของรัฐและ
เอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่
ผลลัพธ
ขอเสนอแนะบทบาทของสถาบันการสถาบันการศึกษา และองคกรในชุมชนที่เปนภาคประชาชน และ
องคกร/หนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่
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ใบงานที่ 2
การกําหนดบทบาทของสถาบันการศึกษาและองคกรภาคีที่เกี่ยวของตอการพัฒนางานในระบบการดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่
กิจกรรมหลัก
ระบบยอย/กลุม/แหลง
ผูเกี่ยวของ
บทบาท
ปฏิบัติการ
ระบบการดูแลผูพิการและ
ผูสูงอายุ

- คนหา/รับสมัครแกนนําผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการ จาก
สมาชิกในชุมชน และเยาวชน
- เสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพ จิตอาสา การเกื้อกูล
กันในชุมชน
- ดําเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของแกนนํา
- สนับสนุนการเขียนแผนงานโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณจาก อปท.
- ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร
เพื่อใหคนในสังคม

สถาบันการศึกษา

อบต.ทาโสม

กลุม อสม.
แกนนําชุมชน
อาสาสมัครพยาบาลนอย
ชมรมผูสูงอายุ
องคกรภาครัฐในและนอก
พื้นที่สอ.ทาโสม
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รวมเปนทีมงานการออกแบบ การเก็บขอมูล
สนับสนุนดานความรู วิชาการ
ประสานองคกรภายนอกเพื่อการดูแลดานสุขภาพ
จัดสวัสดิการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
สนับสนุนงบประมาณอบรมพยาบาลนอย
สนับสนุนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุมี
คุณคาและสรางจิตสํานึกคนในตําบล
ประชาสัมพันธการดําเนินงานและผลงานผานชองทางตางๆ
สํารวจและเยี่ยมบาน ผูพิการ ผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแล
ชวยเหลือ
สํารวจและเยี่ยมบาน ผูพิการ ผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแล
ชวยเหลือ
รวมเยี่ยมบานกับ อสม
ประสานงานกับ อบตและ สอ.ในการจัดกิจกรรมใหกับ
สมาชิกในชมรมทํากิจกรรมกลุมรวมกัน
รวมทํากิจกรรมสงเสริม ปองกันฟนฟู

ระบบยอย/กลุม/แหลง
ปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก
ผูเกี่ยวของ

ระบบการดูแลผูพิการและ
ผูสูงอายุ (ตอ)
ระบบการชวยเหลือฉุกเฉิน

บทบาท

กองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณทํากิจกรรม
วัดทาโสม

- คนหาอาสาสมัคร
- พัฒนาศักยภาพ
- ติดตามผลการดําเนินงาน
- เผยแพรผลการดําเนินงานใหรับทราบทั้งภายใน
และภายนอก

สถาบันการศึกษา

อบต.ทาโสม

อบต.ทาโสม
อปพร.
อสม. แกนนําชุมชน

ประชาสัมพันธกิจกรรมและการดําเนินการใหชุมชน
ทราบ

รวมเปนทีมงานการออกแบบ การเก็บขอมูล
สนับสนุนดานความรู วิชาการ
ประสานองคกรภายนอกเพื่อการดําเนินการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
จัดอบรม อปพร.เพื่อเปนผูดําเนินการ ในเดือน สิงหาคม
ของทุกป
คิดคน หานวัตกกรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินการใหมี
ประสิทธิภาพเชน การจัดทําคลังเลือดในคนในชุมชน
ดําเนินการชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ประชาสัมพันธแนวคิดการดําเนินงาน
เปนผูประสานงานระหวาง อบต.กับประชาชนในพื้นที่

องคกรภาครัฐในและนอก
เปนแหลงสนับสนุนทรัพยากร
พื้นที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณทํากิจกรรม
สอ.ทาโสม
เปนพีเ่ ลี้ยงและใหคําปรึกษา
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ระบบยอย/กลุม/แหลง
ปฏิบัติการ
ระบบการเรียนรูเพื่อเด็ก
และเยาวชน

กิจกรรมหลัก
ผูเกี่ยวของ

บทบาท

- สรางการมีสวนรวมกับชุมชนในเรื่องการสงเสริม
การเรียนรูเพือ่ เด็กและเยาวชน
- แสวงหาเครือขายเพื่อรวมพัฒนา
- ดําเนินการพัฒนา
- ติดตามผลการดําเนินงาน
- เผยแพรผลการดําเนินงานใหรับทราบทั้งภายใน
และภายนอก

สถาบันการศึกษา

รวมเปนทีมงานการออกแบบ การเก็บขอมูล

อบต.ทาโสม

สนับสนุนดานความรู วิชาการ
ประสานองคกรภายนอกเพื่อการดําเนินการ
ดําเนินการจัดการอบรม อย นอย

-ตรวจรานคาในชุมชน

อสม. แกนนําชุมชน

เปดพื้นที่สรางสรรค
วัดทาโสม

องคกรภาครัฐในและนอก
พื้นที่

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
เปนพี่เลี้ยง และเปนวิทยากรใหกับเยาวชนเชน การตรวจ
อาหาร รานคา แผงลอย ตลาดนัด
เปนแหลงสนับสนุนทรัพยากร วิทยากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณทํากิจกรรม
สอ.ทาโสม
โรงเรียนในตําบลทาโสม 4
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัด
ทาโสม , โรงเรียนบานอาง
กระปอง, โรงเรียนวัดสลัก
และโรงเรียนคลองศอก
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เปนพี่เลี้ยง และประสานวิทยากรในการดําเนินกิจกรรมและ
โครงการ
คัดเลือกและสงนักเรียนเขารับการอบรม โรงเรียนละ 10 คน

