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ค าน า 

                   การถอดบทเรียนจาก โครงการพัฒนาระบบขา้ราชการ        
กลุ่มศักยภาพสงูด าเนินการ โดยกลุ่มงานสรา้งความต่อเนื่องทางการ
บริหารและความกา้วหนา้ในอาชีพ กองการเจา้หนา้ท่ี กรมสขุภาพจิต 
โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือถอดความรูข้องขา้ราชการกลุ่มศักยภาพสงูท่ีจะ
เกษียณอายรุาชการในอีก 5 ปีขา้งหนา้ เพ่ือน าไปแบ่งปันโดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ ใหก้ับบคุลากรกรมสขุภาพจิต ใหส้ามารถเขา้ถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ร ู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้ งปฏิบัติงานได้อย่ างมีประ สิทธิภาพ และ                    
มีประสิทธิผลย่ิงขึน้ 
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สำรบัญ

เรื่อง	 หน้า

พยาบาลไทยหัวใจ 4.0                           

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล : บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ

แนวทางการทำาหลักสูตรและการวิจัยประเมินผลหลักสูตร

สามประสานพลังบวกเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช :                 

ครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาล

ถอดประสบการณ์งานฝึกพูดสู่ความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ

สาระ...น่ารู้ จากใจข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง       

ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า

3

11

21

33

43

50



 

สารบญั 

เรือ่ง                                                                                   หนา้ 

พยาบาลไทยหวัใจ 4.0                                                           

หวัหนา้กลุม่การพยาบาล : บทบาท หนา้ท่ี ความรบัผดิชอบ               

แนวทางการท าหลกัสตูรและการวิจยัประเมินผลหลกัสตูร                  

สามประสานพลงับวกเพื่อการดแูลผูป่้วยจิตเวช :                             
ครอบครวั ชมุชน โรงพยาบาล    

ถอดประสบการณง์านฝึกพดูสูค่วามภาคภมูิใจในชีวิตราชการ             

สาระ...นา่ร ู ้จากใจขา้ราชการกลุม่ศักยภาพสงู                                    
ท่ีจะเกษียณอายรุาชการในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

ภาพความประทบัใจ                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแทนขา้ราชการกล ุม่ศกัยภาพสงู                           
ท่ีจะเกษียณอายรุาชการในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
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พยาบาลไทย หัวใจ 4.0 

           วัยเยาว์ของคุณอัญชลี วัดทอง หรือ “พ่ีตุ้ย” พยาบาลคนเก่ง
ของน้องๆในปัจจุบัน พ่ีตุ้ยเล่าให้ผู้ เขียนฟังด้วยความภาคภูมิว่า        
พ่ีตุ้ยเติบโตในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่นัก มีพ่ีน้องหลายคน 
คุณแม่เป็นครู ตอนเด็กพ่ีตุ้ยเป็นคนเรียนเก่งมาก จนสามารถสอบ      
ชิงทุนเพ่ือเรียนต่อได้ในหลายๆอาชีพ แต่เปูาหมายในการประกอบ
อาชีพของพ่ีตุ้ย คือ เมื่อเรียนจบต้องมีงานรองรับทันที มีค่าตอบแทน 
ที่ดี รวมทั้งเป็นอาชีพที่สามารถน าความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวได้
ด้วยเช่นเดียวกัน จะมีอาชีพใดเล่าหากไม่ใช่อาชีพ “พยาบาล” 
          “อาชีพพยาบาลกับการท างานกับชุมชน” ได้รับมอบหมาย
ให้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชานุกูล (ม่วงแค) 
ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการ เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนและ     
ฝึกทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวันแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญา อายุ  3 ปี ถึง  12 ปี ทั้งเพศชายและหญิง
ทุกระดับเชาวน์ปัญญา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง/ผู้ดูแล      
ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเป็นต้นแบบบริการในชุมชน มีการประสาน
เครือข่าย ในการดูแลทั้งในระบบสาธารณสุขและการศึกษา ตลอดจน
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน  เช่น  แพทย์ พยาบาล นักศึกษา           
เป็นต้น  พ่ีตุ้ยเปรียบการท างานที่ศูนย์ม่วงแคเป็นเหมือนโรงพยาบาล
เล็กแห่งหนึ่งเพราะการท างานต้องท าด้วยตัวเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
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การให้บริการ การบริหารงาน รวมทั้งการท ารายงานต่างๆ ท าให้พ่ีตุ้ย 
“ทั้งเก่งและทั้งแกร่ง” สิ่งที่ท าให้ประสบความส าเร็จนะเหรอไม่ยาก
เลย 1) อ่อนน้อมถ่อมตน ท าให้เกิดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง เอาเด็กดีมา
สอนน้อง ร่วมกับโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวน 2) ให้ความบันเทิงกับ
เด็ก จัดชั่วโมงบ าเพ็ญประโยชน์ท าให้เกิดความผูกพัน หลังจากเด็กโต
จนจบมาท างานก็จะแวะมาหาพ่ีตุ้ยด้วยความรักและคิดถึง 3) ให้เห็น
ความส าคัญของชุมชน ในชุมชนของเขาเอง เราเป็นผู้สนับสนุนเชิง
วิชาการ จะเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 4) สดชื่น เร้าใจ บุคลิกดี แต่งตัว
ให้สวย ทาลิปสติกสีแดง เป็นเทคนิคให้เด็กมองที่ปากเวลากระตุ้น
พัฒนาการ สัมผัสเด็กหากเด็กไม่มอง หากเด็กมองตามให้ชมเชยเด็ก 
5) สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ดูแล “ไม่มีใครดีเท่าพ่อแม่ ไม่มีใครทน
ลูกเราได้เท่าพ่อแม่” แค่ลูกคุณฝึกกลั้นปัสสาวะได้ แค่จับช้อนกินข้าว
ได้ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการแล้ว 
            “อาชีพพยาบาลกับเส้นทางสายบริหาร” ได้รับมอบหมาย
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าตึกเด็กเล็ก สถาบันราชานุกูล ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลพิเศษเฉพาะที่ตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการด้านบ าบัดรักษาแก่ผู้ที่
มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา รวมทั้งเด็กออทิสติก พยาบาลมีหน้าที่
เตรียมพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้ก่อนส่งเด็กไปเรียนกับครูการศึกษา
พิเศษ ได้แก่ เตรียมด้านการสื่อสาร ฝึกให้เด็กสามารถท าตามค าสั่ง
ง่ายๆได้/พูดบอกความต้องการง่ายๆได้ เตรียมด้านกล้ามเนื้อมือ    
มัดเล็ก เช่น การจับดินสอ การเขียนตามรอยประ การระบายสีไม่ให้

ออกนอกรูปภาพ เตรียมด้านการช่วยเหลือตนเอง เช่น การเข้าห้องน้ า
ได้เอง เมื่อปวดอุจจาระ/ปัสสาวะ ถอด/ใส่กางเกงได้เอง ด้านอ่ืนๆ     
ที่ต้องเตรียม เช่น เตรียมให้เด็กสามารถนั่งนิ่งๆในขณะที่ครูสอน          
การเล่นกับเพ่ือน ซึ่งล้วนแต่ยากมากส าหรับการฝึกเด็กพิเศษให้
สามารถท าสิ่งเหล่านี้ได้ แต่ไม่ยากเกินความสามารถของพยาบาลไทย
หัวใจ 4.0 พ่ีตุ้ยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกสอนเด็กที่มีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา/ออทิสติก และสามารถเตรียมเด็กได้ดีก่อนส่ง
เด็กไปเรียนกับครูการศึกษาพิเศษ ท าให้หัวหน้าครูการศึกษาพิเศษได้
กล่าวชื่นชมความเก่งของพ่ีตุ้ยในที่ประชุมของคณะผู้บริหารสถาบันฯ 
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นจึงได้ทุ่มเทอย่าง
เต็มที่ในการฝึกสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา/ออทิสติก 
โดยน าผู้ปกครองเข้ามาร่วมฝึกกับลูกของตนเองด้วย และจะพูดกับ
ผู้ปกครองเสมอว่า “ถ้าคุณท้อแม้แต่ก้าวเดียวลูกคุณจะถอย  ถ้าคุณ
อยู่นิ่งเม่ือไรคือลูกคุณถอยหลังไปหนึ่งก้าว   ถ้าลูกคุณมาจาก 0         
คุณสามารถพาไปให้ถึงจุดหมายได้” 
              “ความเป็นนักคิดของพี่ตุ้ย” การฝึกเด็กที่มีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา/ออทิสติกเพ่ือให้ใช้สองนิ้วในการหยิบจับ
สิ่งของให้ได้ จะต้องใช้มือของเรารวบมือเด็กไว้ให้เหลือเพียงนิ้วชี้และ
นิ้วโปูง จากนั้นจึงฝึกให้เด็กหยิบจับสิ่งของ บางรายต้องท าซ้ าๆอยู่
หลายๆครั้งกว่าที่เด็กจะสามารถท าได้ด้วยตัวเอง จึงคิดว่าจะมีวิธี
ใดบ้างที่จะช่วยฝึกเด็กให้ท าได้ง่ายขึ้น จึงได้น าผ้าดิบไปเย็บเป็นถุงมือ
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แบบหางปลา ที่สามารถน านิ้วโผล่ออกมาได้ แต่ผ้าดิบแข็งเกินไปท าให้
เกิดความระคายเคือง ดังนั้น จึงช่วยกันกับทีมพยาบาลคิดหาวิธีอ่ืน
โดยน าผ้ายืดมาท าแทน พบว่าไม่เกิดความระคายเคืองและสามารถ
ช่วยพยาบาลและผู้ปกครองฝึกเด็กได้ง่ายขึ้น ได้เขียนเป็นนวัตกรรม
ภายใต้ชื่อ “ถุงมือมหัศจรรย์” และได้น าผลงานชิ้นนี้ไปประกวดจนได้
รางวัล ในผลงานที่ชื่อว่า “โปูงชี้ช่วยหยิบ” ได้รับรางวัล HA เป็นหนึ่ง
ความภาคภูมิใจของพ่ีตุ้ย ซึ่งผลงานชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จาก
การร่วมมือร่วมใจของน้องๆพยาบาลทุกคน  
          “หัวใจในการฝึกเด็กสิ่งส าคัญ คือต้องมีใจอยากให้” ให้ใน
ที่นี้ หมายถึง ไม่รังเกียจ โดยเฉพาะเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา 
เพราะเขาไม่สามารถควบคุมหรือดูแลตนเองได้ เช่น เมื่อเด็กมีน้ ามูก
ไหล หรือน้ าลายย้อย พ่ีตุ้ยก็จะพูดทีเล่นทีจริงว่า อ๊ะ! เช็ดน้้าจิ้มก่อน 
เห็นไหมหยดใส่มือครูตุ้ยเลย ถือเป็นการสอนเด็กให้รู้ไปในตัว 
           “พยาบาลผู้อุทิศตนเพื่อสังคม” 
พ่ีตุ้ยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากลุ่ม
การพยาบาลให้ท างานด้านสังคมต่างๆ  
เช่น  เป็นกรรมการสมาคมพยาบาลจิตเวช
ไปดูแลเด็กปัญญาอ่อนบ้านมูลนิธิ และได้
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลจิตเวช 
จนท าให้ เป็นที่ รู้จักของทุกคนมากขึ้น  
เนื่องจากได้ท างานด้านสังคมมาอย่าง

ยาวนาน  จนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของการท างาน คือ 
ได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี  2559” ของ
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิณูปถัมภ์ 
            “ความภาคภูมิใจสูงสุดในสายอาชีพพยาบาล” พ่ีตุ้ยได้รับ
คัดเลือกให้ย้ายไปด ารงหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลที่สถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เมื่อปี 2558 เป็นเรื่องไม่ง่ายนักเมื่อก้าวขึ้น
สู่ต าแหน่งหัวหน้าพยาบาลเพราะต้องดูแลลูกน้องที่มีช่วงอายุที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือ พยาบาลระดับปฏิบัติการ  และ
พยาบาลระดับช านาญการ ซึ่งมีช่วงอายุที่แตกต่างกันมาก เทคนิคใน
การบริหารงานของพ่ีตุ้ยคือ  

 การท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้น้องๆน าไปเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและสามารถตักเตือนลูกน้องได้หากใครปฏิบัติตัวไม่
เหมาะสม  

 เข้าท างานเช้าทุกวัน ในชีวิตการรับราชการพ่ีตุ้ยไม่เคยมา
ท างานสายเลยสักครั้ง สิ่งที่พ่ีตุ้ยปฏิบัติทุกเช้าคือ การเดิน
ตรวจความเรียบร้อยของแผนกต่างๆและเข้าไปช่วยน้องๆ
หากคนไข้มารับบริการเยอะ “เราต้องมาท้างานให้ตรงเวลา 
สงสารคนไข้ท่ีเค้ามารอรับบริการแต่เช้า บางคนเขาต้องนั่งรถ
ตู้ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้า รีบตรวจ รีบกลับบ้าน” เป็น
ค าพูดที่พ่ีตุ้ยได้แสดงถึงความเป็นห่วงคนไข้อย่างจริงใจมาก
จนผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกชื่นชมยิ่งนัก จนรู้สึกว่าหากพ่ีตุ้ยเกษียณ
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การบริหารงานของพ่ีตุ้ยคือ  

 การท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้น้องๆน าไปเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและสามารถตักเตือนลูกน้องได้หากใครปฏิบัติตัวไม่
เหมาะสม  

 เข้าท างานเช้าทุกวัน ในชีวิตการรับราชการพ่ีตุ้ยไม่เคยมา
ท างานสายเลยสักครั้ง สิ่งที่พ่ีตุ้ยปฏิบัติทุกเช้าคือ การเดิน
ตรวจความเรียบร้อยของแผนกต่างๆและเข้าไปช่วยน้องๆ
หากคนไข้มารับบริการเยอะ “เราต้องมาท้างานให้ตรงเวลา 
สงสารคนไข้ท่ีเค้ามารอรับบริการแต่เช้า บางคนเขาต้องนั่งรถ
ตู้ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้า รีบตรวจ รีบกลับบ้าน” เป็น
ค าพูดที่พ่ีตุ้ยได้แสดงถึงความเป็นห่วงคนไข้อย่างจริงใจมาก
จนผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกชื่นชมยิ่งนัก จนรู้สึกว่าหากพ่ีตุ้ยเกษียณ

 

สามารถนําน้ิวโผล่ออกมาได้ แต่ผ้าดิบแข็งเกินไปทําให้เกิดความ

ระคายเคือง ดังนั้นจึงช่วยกันกับทีมพยาบาลคิดหาวิธีอ่ืนโดยนําผ้ายืด

มาทําแทน พบว่าไม่เกิดความระคายเคืองและสามารถช่วยพยาบาล

และผู้ปกครองฝึกเด็กได้ง่ายขึ้น ได้เขียนเป็นนวัตกรรมภายใต้ช่ือ “ถุง

มือมหัศจรรย์” และได้นําผลงานช้ินน้ีไปประกวดจนได้รางวัล ใน

ผลงานที่ช่ือว่า “โป้งช้ีช่วยหยิบ”ได้รับรางวัล HA เป็นหนึ่งความ

ภาคภูมิใจของพี่ตุ้ย ซึ่งผลงานช้ินน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการ

ร่วมมือร่วมใจของน้องๆพยาบาลทุกคน  

“หัวใจในการฝึกเด็กสิ่งสําคัญ คือต้องมีใจอยากให้” ให้ในที่ น้ี 

หมายถึง ไม่รังเกียจ โดยเฉพาะเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา เพราะ

เขาไม่สามารถควบคุมหรือดูแลตนเองได้ เช่น เมื่อเด็กมีนํ้ามูกไหล 

หรือนํ้าลายย้อย พ่ีตุ้ยก็จะพูดทีเล่นทีจริงว่า อ๊ะ! เช็ดน้ําจ้ิมก่อน เห็น

ไหมหยดใส่มือครูตุ้ยเลย ถือเป็นการสอนเด็กให้รู้ไปในตัว 

“พยาบาลผู้ อุทิศตนเพ่ือสังคม” พ่ี ตุ้ย

ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากลุ่มการ

พยาบาลให้ทํางานด้านสังคมต่างๆ  เช่น  

เป็นกรรมการสมาคมพยาบาลจิตเวชไป

ดูแลเด็กปัญญาอ่อนบ้านมูลนิธิ และได้

สมัครเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลจิตเวช 

จนทําให้เป็นที่ รู้ จักของทุกคนมากขึ้น  

เ น่ืองจากได้ทํางานด้านสังคมมาอย่าง

ยาวนาน  จนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของการทํางาน คือ 

ได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี  2559” ของ

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชิณูปถัมภ์ 

“ความภาคภูมิใจสูงสุดในสายอาชีพพยาบาล” พ่ีตุ้ยได้รับคัดเลือก

ให้ย้ายไปดํารงหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ

วัยรุ่นราชนครินทร์เมื่อปี 2558 เป็นเรื่องไม่ง่ายนักเมื่อก้าวข้ึนสู่

ตําแหน่งหัวหน้าพยาบาลเพราะต้องดูแลลูกน้องที่มีช่วงอายุที่แตกต่าง

กันอย่างเห็นได้ชัด คือ พยาบาลระดับปฏิบัติการ  และพยาบาลระดับ

ชํานาญการ ซึ่งมีช่วงอายุที่แตกต่างกันมาก เทคนิคในการบริหารงาน

ของพ่ีตุ้ยคือ  

 การทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้น้องๆนําไปเป็นแบบอย่าง

ที่ ดีและสามารถตักเตือนลูกน้องได้หากใครปฏิบัติตัวไม่

เหมาะสม  

 เข้าทํางานเช้าทุกวัน ในชีวิตการรับราชการพ่ีตุ้ยไม่เคยมา

ทํางานสายเลยสักคร้ัง สิ่งที่พ่ีตุ้ยปฏิบัติทุกเช้าคือ การเดิน

ตรวจความเรียบร้อยของแผนกต่างๆและเข้าไปช่วยน้องๆ

หากคนไข้มารับบริการเยอะ“เราต้องมาทํางานให้ตรงเวลา 

สงสารคนไข้ที่เขามารอรับบริการแต่เช้า บางคนเขาต้องน่ังรถ

ตู้ออกจากบ้านมาต้ังแต่เช้า รีบตรวจ รีบกลับบ้าน” เป็น

คําพูดที่พ่ีตุ้ยได้แสดงถึงความเป็นห่วงคนไข้อย่างจริงใจมาก

จนผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกช่ืนชมยิ่งนัก จนรู้สึกว่าหากพ่ีตุ้ยเกษียณ
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ราชการไปแล้วจะเหลือพยาบาลผู้อุทิศตนและเสียสละเพ่ือ
คนไข้ได้อีกไหม 

 ท างานเต็มที่ ท างานด้วยความสุข ชอบที่ได้ท างานร่วมกับคน
อ่ืน พ่ีตุ้ยจ าหน้าคนแม่นแต่จ าชื่อคนไม่แม่น เทคนิคคือ แกล้ง
ถามว่า เอ๊ะ! เรามีเฟสบุ๊ค มีไลน์กันหรือยังนะ ไหนดูสิคะ      
ชื่ออะไรนะคะ 

 การสื่อสารที่ฉับไว พ่ีตุ้ยจะตอบกลับเสมอหากมีข้อความจาก
ผู้อ านวยการ หรือคนอ่ืนๆ และมีการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร
กับลูกน้องโดยตรงเสมอ เพ่ือลดการคลาดเคลื่อนในการ
ประสานงาน  

 ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม หากมีปัญหาที่ต้องแก้ไขพ่ีตุ้ยจะ
ปรึกษากับรองพยาบาลทั้ง 2 ท่านเสมอว่าจะตัดสินใจอย่างไร 
หากแก้ไขไม่ได้ก็จะน าไปปรึกษาท่านผู้อ านวยการเพ่ือ      
ขอค าปรึกษาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอ 

                ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่รับราชการจนถึงวาระ
เกษียณนั้น พ่ีตุ้ยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะวิชาชีพนี้
สามารถดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยตนเอง ตลอดจนดูแลคนไข้ด้วย
ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชเป็นส าคัญ อีกทั้งต้องดูแลด้วยใจ ที่บ่ง
บอกถึงความจริงใจ เพ่ือให้คนไข้มีพลังต่อสู้กับโรคภัยที่เผชิญอยู่ได้ 
นอกจากนั้นยังสอนให้น้องๆพยาบาลรุ่นหลังท างานด้วยความเต็มใจ 
และเป็นมิตร เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นคุณค่าในตัวพยาบาล ส าหรับคุณงาม

ความดีของพ่ีตุ้ยนั้น พี่ตุ้ยมักจะชื่นชมความดีของคนอ่ืนทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังให้คนอ่ืนฟัง ยิ่งชมเขามากเท่าไหร่ ความดีนั้นก็จะกลับมาสู่ตัว
เรา กล่าวคือ “ท าให้ดูเป็นแบบอย่าง และสามารถแนะน าคนอ่ืนได้
อย่างเต็มภาคภูมิ” 

 

 

 

 
 

 

ถอดบทเรียน โดย  
1. นางสุภาพร   นันทะผา  
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
2. นางสาววิชดา  กันทรกรวิไล  
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที ่
3. นางสาวสุภาพร  คุ้มเดช  
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
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ราชการไปแล้วจะเหลือพยาบาลผู้อุทิศตนและเสียสละเพ่ือ
คนไข้ได้อีกไหม 

 ท างานเต็มที่ ท างานด้วยความสุข ชอบที่ได้ท างานร่วมกับคน
อ่ืน พ่ีตุ้ยจ าหน้าคนแม่นแต่จ าชื่อคนไม่แม่น เทคนิคคือ แกล้ง
ถามว่า เอ๊ะ! เรามีเฟสบุ๊ค มีไลน์กันหรือยังนะ ไหนดูสิคะ      
ชื่ออะไรนะคะ 

 การสื่อสารที่ฉับไว พ่ีตุ้ยจะตอบกลับเสมอหากมีข้อความจาก
ผู้อ านวยการ หรือคนอ่ืนๆ และมีการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร
กับลูกน้องโดยตรงเสมอ เพ่ือลดการคลาดเคลื่อนในการ
ประสานงาน  

 ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม หากมีปัญหาที่ต้องแก้ไขพ่ีตุ้ยจะ
ปรึกษากับรองพยาบาลทั้ง 2 ท่านเสมอว่าจะตัดสินใจอย่างไร 
หากแก้ไขไม่ได้ก็จะน าไปปรึกษาท่านผู้อ านวยการเพ่ือ      
ขอค าปรึกษาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดเสมอ 

                ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่รับราชการจนถึงวาระ
เกษียณนั้น พ่ีตุ้ยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะวิชาชีพนี้
สามารถดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยตนเอง ตลอดจนดูแลคนไข้ด้วย
ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชเป็นส าคัญ อีกทั้งต้องดูแลด้วยใจ ที่บ่ง
บอกถึงความจริงใจ เพ่ือให้คนไข้มีพลังต่อสู้กับโรคภัยที่เผชิญอยู่ได้ 
นอกจากนั้นยังสอนให้น้องๆพยาบาลรุ่นหลังท างานด้วยความเต็มใจ 
และเป็นมิตร เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นคุณค่าในตัวพยาบาล ส าหรับคุณงาม

ความดีของพ่ีตุ้ยนั้น พี่ตุ้ยมักจะชื่นชมความดีของคนอ่ืนทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังให้คนอ่ืนฟัง ยิ่งชมเขามากเท่าไหร่ ความดีนั้นก็จะกลับมาสู่ตัว
เรา กล่าวคือ “ท าให้ดูเป็นแบบอย่าง และสามารถแนะน าคนอ่ืนได้
อย่างเต็มภาคภูมิ” 

 

 

 

 
 

 

ถอดบทเรียน โดย  
1. นางสุภาพร   นันทะผา  
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
2. นางสาววิชดา  กันทรกรวิไล  
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที ่
3. นางสาวสุภาพร  คุ้มเดช  
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ถอดองค์ความรู้ โดย



10 
ถอดองค์ความรู้ 

ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า ประจำาปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คนต้นเรื่อง... นางปทิดา ภาณุพิศุทธ ์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลศรีธัญญา 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล :  
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

            หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของระบบ
บริการสุขภาพและมีบุคลากรจ านวนมากที่สุดในโรงพยาบาล 
ประมาณร้อยละ 70 ของบุคลากรสุขภาพทั้งหมด และร้อยละ 90 
ของการให้บริการในโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลมีบทบาทที่
ส าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการการพยาบาลที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

            “คุณปทิดา ภาณุพิศุทธ์” หรือ พ่ีตุ้ม พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา 
ซึ่งพ่ีตุ้มมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 - 2552 ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์        
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กของกรมสุขภาพจิต และในปี พ.ศ. 2557 
- ปัจจุบัน พ่ีตุ้มด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล 
ศรีธัญญา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกรมสุขภาพจิต โดยมี
จ านวนบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งหมด 605 คน จ านวนเตียงผู้ปุวย 
750 เตียง พี่ตุ้มด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โดยใช้เทคนิค      
กลยุทธ์ใจแลกใจ และวิธีการที่เป็นแบบอย่างของความส าเร็จ 
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                   พ่ีตุ้มเล่าว่า “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า วิชาชีพพยาบาล”   
เป็นวิชาชีพที่มีความละเอียดอ่อน มีกฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม 
แห่งวิชาชีพ มีมาตรฐานของงานพยาบาล มีความอดทน เสียสละ 
รับผิดชอบสูง และเป็นการท างานที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อชีวิต
มนุษย์ทุกช่วงวัยที่ได้รับความทุกข์ การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ 
ต้องมีสิ่งเหล่านี้  คือ บริการที่รวดเร็ว ยิ้มแย้ม ผู้รับบริการมีความ
ปลอดภัย เปูาหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ปุวยสามารถกลับมาดูแลตนเองได้ 
สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างมีความสุข ซึ่งพ่ีตุ้มบอกว่าสิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เป็นเอกลักษณ์ และเป็นอัตลักษณ ์เป็นคุณงามความ
ดีที่มีอยู่ในตัวพยาบาลที่เรียกกันว่า “นางฟ้าชุดขาว” 
                  วันหนึ่งพ่ีตุ้มได้รับหน้าที่ในการเป็นหัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลครั้งแรกที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยตอน
นั้นพ่ีตุ้มเองไม่ได้อยากไปด้วยภาระต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ แต่
เนื่องจากท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งนั้นที่เคยร่วมงานกันมา
ก่อนได้เชื้อเชิญให้ไปร่วมกันบุกเบิกพัฒนางาน ด้วยศรัทธาในแนวคิด
และการท างานของท่านผู้อ านวยการ ของความเป็นเพ่ือนมนุษย์ พ่ีตุ้ม
ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต ในการไปด ารงต าแหน่งอันทรงเกียรติครั้งนี้ 
โดยมีโจทย์ในการพัฒนางาน 2 ประเด็นใหญ่ คือ การแก้ไขข้อ
ร้องเรียนภายในองค์กร การพัฒนาคุณภาพ HA ให้ผ่าน Re-accredit 
                 พ่ีตุ้ม ใช้กลยุทธ์วิธีในการจัดการกับปัญหา โดยเฉพาะ
กลยุทธ์ในการบริหารคน โดยพ่ีตุ้ม มีความคิดที่ว่า ให้มองและคิดว่า

น้องๆทุกคนเป็นคนดีและคนเก่งเท่าเทียมกัน โดยการไม่รับฟังข้อมูล
จากผู้อื่นแต่จะศึกษาด้วยตนเอง การพูดคุยท าความรู้จักกับน้อง ๆ ทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ มีการสังสรรค์รับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน การไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของน้อง ๆ ใช้ชีวิตแบบพ่ี
น้อง ปิดช่องว่างระหว่างค าว่าหัวหน้ากับลูกน้อง  โดยการชมเชย         
ชื่นชมการท างานของน้อง ๆ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด และให้
ก าลังใจกับน้องให้ท างานด้วยใจ  พ่ีตุ้มจะให้ความส าคัญกับคนเป็น
อันดับแรก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร 
การสร้างบรรยากาศในองค์กรให้มีความอบอุ่นมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้น้อง ๆ ได้สร้างผลงานวิชาการ มีช่องทางรับ
ฟังความคิดเห็นของน้อง ๆ เช่น Web broad ที่ชื่อว่า ระฆังทอง เป็น
ระบบ Intranet ใช้เพ่ือรับเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่าง ๆ และการสื่อสารก็เป็นสิ่งส าคัญต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน 
ทั่วถึงทุกระดับ มีการบริหารคนโดยการหมุนเวียนบุคลากรในทุก ๆ      
2 ปี ส่งผลให้แต่ละจุดบริการรับทราบถึงปัญหาและเกิดความเข้าใจกัน
มากขึ้นในระบบงาน มีการประเมินและค้นหาบุคลากรที่จะมาร่วมเป็น
ผู้น าในการพัฒนาระบบบริหารทางการพยาบาล มีการมอบหมายงาน
ตามความถนัด ความสามารถของแต่ละคน ในงานด้านบริการ และ
งานด้านวิชาการ 
                   ประเด็นจุดประกายในการชาร์ตพลังใจให้กับบุคลากร
ในการท างาน “โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่สร้างผู้น า เรามาอยู่
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ที่นี่เพ่ือมาสร้างงาน สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้น า คุณ
จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับผู้น าไหม? หรือคุณจะอยู่อย่างนี้” 
หลังจากได้มีการชาร์ตพลังใจให้กับบุคลากรไป 1 รอบ พ่ีตุ้มได้เห็นการ
ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การบริหารจัดการต่าง ๆ มี
ความง่ายมากขึ้น การได้ใจน้อง ๆ มาร่วมด้วยช่วยกันในการท างาน 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
              กลยุทธ์ในการจัดการทั่วไป การหาเพ่ือนร่วมงานใน
ระดับเดียวกัน เช่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับแพทย์ โดยการไป
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาในการบริหาร
คน และแนวคิดอีกอย่าง เราไม่สามารถท างานวิชาชีพเดียวได้ ต้องมี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทีมสาย
วิชาชีพ หรือทีมสายสนับสนุนบริการ เพ่ือการบริหารจัดการที่ราบรื่น
ต่อไป 
     กลยุทธ์ในการบริหารจัดการคน งาน กับปัญหาหน้า
งานการพยาบาล เมื่อเกิดปัญหาพ่ีตุ้มจะลงไปดูเหตุการณ์ด้วยตนเอง
ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ปุวย เพ่ือที่จะได้มีการพูดคุยกับน้อง ๆ ให้การ
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อีกอย่างพ่ีตุ้มจะเป็นผู้น าใน
การท าตัวอย่าง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เช่น การตรวจเวช
ระเบียนทุกตึก ๆ ละ 3 แฟูม แล้วจะมีการบอกถึงสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีจะ
ปรับปรุงอย่างไร พอหลังจากนั้นก็จะมอบหมายให้หัวหน้าสาขาการ
พยาบาล ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการมอบหมายงานแล้ว จะมี

การติดตาม ประเมินผล สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ต่อไป 
                มีความท้าทายหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ เรื่อง ที่พ่ีตุ้มต้อง
งัดกลยุทธ์มาแก้ไข อาทิ เช่น การท างานกับคนที่แตกต่างทั้งระดับ
ต าแหน่ง ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข เราต้องเข้าใจธรรมชาติของ
คนเหล่านั้น และวิธีการที่จะอยู่กับคนเหล่านั้นอย่างถ่องแท้  

 การท างานกับผู้บังคับบัญชา  
       เราต้องมีความเข้าใจเหตุผลของผู้บังคับบัญชาในการท างาน
ซึ่งมีทั้งงานง่ายและงานยาก ยอมรับงานใหม่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ คิดว่า เป็นสิ่งที่ท้าทาย “เวลาเจองานหนักให้บอก
ตัวเองเสมอว่านี่คือโอกาสในการเตรียมความพร้อมของการเป็น
มืออาชีพ” ในการท างานพ่ีตุ้มมักจะบอกกับผู้บังคับบัญชาเสมอว่า 
ผลงานไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะออกมาดี จะขอรับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย
จะบอกเล่าเรื่องราว / รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาฟัง ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและให้การช่วยเหลือ 
 การท างานกับผู้ร่วมงาน 

- การบริหารคนเก่ง สิ่งส าคัญ การให้เกียรติ การชื่นชม         
ให้การยอมรับ และการมอบหมายงานเป็นชิ้น การให้การ
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ที่นี่เพ่ือมาสร้างงาน สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้น า คุณ
จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับผู้น าไหม? หรือคุณจะอยู่อย่างนี้” 
หลังจากได้มีการชาร์ตพลังใจให้กับบุคลากรไป 1 รอบ พ่ีตุ้มได้เห็นการ
ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การบริหารจัดการต่าง ๆ มี
ความง่ายมากขึ้น การได้ใจน้อง ๆ มาร่วมด้วยช่วยกันในการท างาน 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
              กลยุทธ์ในการจัดการทั่วไป การหาเพ่ือนร่วมงานใน
ระดับเดียวกัน เช่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับแพทย์ โดยการไป
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาในการบริหาร
คน และแนวคิดอีกอย่าง เราไม่สามารถท างานวิชาชีพเดียวได้ ต้องมี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทีมสาย
วิชาชีพ หรือทีมสายสนับสนุนบริการ เพ่ือการบริหารจัดการที่ราบรื่น
ต่อไป 
     กลยุทธ์ในการบริหารจัดการคน งาน กับปัญหาหน้า
งานการพยาบาล เมื่อเกิดปัญหาพ่ีตุ้มจะลงไปดูเหตุการณ์ด้วยตนเอง
ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ปุวย เพ่ือที่จะได้มีการพูดคุยกับน้อง ๆ ให้การ
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อีกอย่างพ่ีตุ้มจะเป็นผู้น าใน
การท าตัวอย่าง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เช่น การตรวจเวช
ระเบียนทุกตึก ๆ ละ 3 แฟูม แล้วจะมีการบอกถึงสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีจะ
ปรับปรุงอย่างไร พอหลังจากนั้นก็จะมอบหมายให้หัวหน้าสาขาการ
พยาบาล ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการมอบหมายงานแล้ว จะมี

การติดตาม ประเมินผล สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
ต่อไป 
                มีความท้าทายหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ เรื่อง ที่พ่ีตุ้มต้อง
งัดกลยุทธ์มาแก้ไข อาทิ เช่น การท างานกับคนที่แตกต่างทั้งระดับ
ต าแหน่ง ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข เราต้องเข้าใจธรรมชาติของ
คนเหล่านั้น และวิธีการที่จะอยู่กับคนเหล่านั้นอย่างถ่องแท้  

 การท างานกับผู้บังคับบัญชา  
       เราต้องมีความเข้าใจเหตุผลของผู้บังคับบัญชาในการท างาน
ซึ่งมีทั้งงานง่ายและงานยาก ยอมรับงานใหม่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ คิดว่า เป็นสิ่งที่ท้าทาย “เวลาเจองานหนักให้บอก
ตัวเองเสมอว่านี่คือโอกาสในการเตรียมความพร้อมของการเป็น
มืออาชีพ” ในการท างานพ่ีตุ้มมักจะบอกกับผู้บังคับบัญชาเสมอว่า 
ผลงานไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะออกมาดี จะขอรับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย
จะบอกเล่าเรื่องราว / รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาฟัง ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและให้การช่วยเหลือ 
 การท างานกับผู้ร่วมงาน 

- การบริหารคนเก่ง สิ่งส าคัญ การให้เกียรติ การชื่นชม         
ให้การยอมรับ และการมอบหมายงานเป็นชิ้น การให้การ
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สนับสนุนเขาทุกเรื่องที่สามารถท าได้ มีการประชุมร่วมกัน 
ปรึกษาผู้ที่มีศักยภาพ เช่น เขาจะขอทีมงาน ให้อิสระอยากได้
ใคร พ่ีก็จะเข้าไปคุยกับคนนั้นให้มาท างาน (พ่ีเขาจะเข้าไป
แบบอยู่เบื้องหลัง)  
- การบริหารคนไม่เก่ง สิ่งส าคัญ หาคนเก่งเพ่ือให้มีการสอน
หน้างาน การติดตามผลงาน มีแบบประเมินผล มีการ 
conference case เปิดโอกาสให้ทุกหอผู้ปุวยมาร่วม
แลกเปลี่ยน  
- การบริหารคนที่ไม่มีใจ สิ่งส าคัญ ต้องมีการวิเคราะห์ว่า
เพราะอะไร เช่น ไม่มีใจเพราะไม่รู้ หรือ ไม่พึงพอใจ ต้องมี
การพูดคุย คุยในสิ่งที่เค้าอยากให้แก้ไข สิ่งที่ไม่ชอบ และให้
การช่วยเหลือ มีช่องทางส่ือสารกับทีม เช่น ทาง line โดยใช้
ภาษาดอกไม ้
- การบริหารคนที่ไม่มีใจ ท าอะไรก็ไม่ได้ หางานให้เขาท าใน
งานที่เขาชอบโดยการพูดคุย มีการเรียกพูดคุยกันถึงความ
ต้องการ “พ่ีจะท างานกับคุณอย่างไรที่คุณยอมรับได้” จัดให้
อยู่ในห้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร อยากจะเข้าประชุมก็เข้า ไม่
อยากเข้าก็ไม่บังคับ 
 

                   สิ่งที่อยากฝากไว้...สานต่อในวิชาชีพพยาบาล 
ในช่วงชีวิตการท างาน พ่ีตุ้มได้พบเจอกับเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย   
มาวันนี้ พ่ีตุ้ม ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์      
มาจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน 2560 นี้          
ก็อยากจะฝากแนวคิดต่าง ๆ เพื่อคนรุ่นหลังได้สานต่อดังนี้  
 ฝากไว้ต่อสายวิชาชีพ องค์กรพยาบาลควรวางแผนก าลังคน

ให้เป็นระบบ รักษาคนให้อยู่ในระบบ อยากให้มีการพัฒนา
คุณภาพคน เพื่อการท างานราชการงานการพยาบาลจิตเวชที่
ชัดเจนและบอกได้ว่าเป็นกิจกรรมทางการพยาบาลจิตเวช 
เช่น การสอนหลักสูตรให้น้อง ๆ ที่เข้าใหม่ น้องที่เข้ามา 5 ปี 
10 ปี มีความแตกต่างกันอย่างไร การเพ่ิมทักษะด้านภาษา
สื่อสารการแยกงานท่ีไม่ใช่งานของพยาบาล ควรแยกออกให้
ชัดเจน ควรมีความชัดเจนว่าวิชาชีพไหนท า ไม่ควรที่จะมี
ค าพูดที่ว่า “ให้พยาบาลท าแทนไปก่อน” พยาบาลต้องเตรียม
ตัวรับสถานการณ์ให้ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทันสมัยต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 และการตัดสินใจจะต้องอยู่บน
หลักฐานเชิงประจักษ์  

 ฝากไ ว้ต่องานสุขภาพจิต  อยากให้ผู้บริหาร ดูแลให้
ครอบคลุมทั้งครอบครัว  
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สนับสนุนเขาทุกเรื่องที่สามารถท าได้ มีการประชุมร่วมกัน 
ปรึกษาผู้ที่มีศักยภาพ เช่น เขาจะขอทีมงาน ให้อิสระอยากได้
ใคร พ่ีก็จะเข้าไปคุยกับคนนั้นให้มาท างาน (พ่ีเขาจะเข้าไป
แบบอยู่เบื้องหลัง)  
- การบริหารคนไม่เก่ง สิ่งส าคัญ หาคนเก่งเพ่ือให้มีการสอน
หน้างาน การติดตามผลงาน มีแบบประเมินผล มีการ 
conference case เปิดโอกาสให้ทุกหอผู้ปุวยมาร่วม
แลกเปลี่ยน  
- การบริหารคนที่ไม่มีใจ สิ่งส าคัญ ต้องมีการวิเคราะห์ว่า
เพราะอะไร เช่น ไม่มีใจเพราะไม่รู้ หรือ ไม่พึงพอใจ ต้องมี
การพูดคุย คุยในสิ่งที่เค้าอยากให้แก้ไข สิ่งที่ไม่ชอบ และให้
การช่วยเหลือ มีช่องทางส่ือสารกับทีม เช่น ทาง line โดยใช้
ภาษาดอกไม ้
- การบริหารคนที่ไม่มีใจ ท าอะไรก็ไม่ได้ หางานให้เขาท าใน
งานที่เขาชอบโดยการพูดคุย มีการเรียกพูดคุยกันถึงความ
ต้องการ “พ่ีจะท างานกับคุณอย่างไรที่คุณยอมรับได้” จัดให้
อยู่ในห้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร อยากจะเข้าประชุมก็เข้า ไม่
อยากเข้าก็ไม่บังคับ 
 

                   สิ่งที่อยากฝากไว้...สานต่อในวิชาชีพพยาบาล 
ในช่วงชีวิตการท างาน พ่ีตุ้มได้พบเจอกับเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย   
มาวันนี้ พ่ีตุ้ม ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์      
มาจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน 2560 นี้          
ก็อยากจะฝากแนวคิดต่าง ๆ เพื่อคนรุ่นหลังได้สานต่อดังนี้  
 ฝากไว้ต่อสายวิชาชีพ องค์กรพยาบาลควรวางแผนก าลังคน

ให้เป็นระบบ รักษาคนให้อยู่ในระบบ อยากให้มีการพัฒนา
คุณภาพคน เพื่อการท างานราชการงานการพยาบาลจิตเวชที่
ชัดเจนและบอกได้ว่าเป็นกิจกรรมทางการพยาบาลจิตเวช 
เช่น การสอนหลักสูตรให้น้อง ๆ ที่เข้าใหม่ น้องที่เข้ามา 5 ปี 
10 ปี มีความแตกต่างกันอย่างไร การเพ่ิมทักษะด้านภาษา
สื่อสารการแยกงานท่ีไม่ใช่งานของพยาบาล ควรแยกออกให้
ชัดเจน ควรมีความชัดเจนว่าวิชาชีพไหนท า ไม่ควรที่จะมี
ค าพูดที่ว่า “ให้พยาบาลท าแทนไปก่อน” พยาบาลต้องเตรียม
ตัวรับสถานการณ์ให้ได้ สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทันสมัยต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 และการตัดสินใจจะต้องอยู่บน
หลักฐานเชิงประจักษ์  

 ฝากไ ว้ต่องานสุขภาพจิต  อยากให้ผู้บริหาร ดูแลให้
ครอบคลุมทั้งครอบครัว  
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 ฝากไว้ต่อกรมสุขภาพจิต การสนับสนุนความก้าวหน้า       
การเจริญเติบโตทางวิชาชีพพยาบาล 

                  ท าไม…เป็นพยาบาลอยู่ได้นานจนเกษียณ? เป็น
ค าถามสุดท้ายให้พ่ีตุ้มได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ รุ่นหลัง 
“เชื่อม่ันในความสามารถ อ่ิมเอมใจภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตระหนักรู้
ว่าตนเองมีคุณค่า ใช้ความรู้ความสามารถทางการพยาบาล”       
ดีตรงที่เรามอบสิ่งดี ๆ ให้ประชาชน เป็นแรงจูงใจในวิชาชีพพยาบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ถอดบทเรียน โดย  
1. รวิปรียา  ภูณรงค์ 
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา 
2. พิมจันทร์  ภูแก้ว   
    พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร ์
3. พัชราภรณ์   คงไพบูลย์     
    นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
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ถอดองค์ความรู้ โดย

1.		นางสาวรวิปรียา	ภูณรงค์

	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	โรงพยาบาลศรีธัญญา

2.		นางพิมจันทร์	ภูแก้ว

	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

3.		นางสาวพัชราภรณ์	คงไพบูลย์

	 นักทรัพยากรบุคคล	กองการเจ้าหน้าที่
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คนต้นเรื่อง...  นางเทียนทอง หาระบุตร   
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
 

 

 

 

แนวทางการท าหลักสูตรและ 
การวิจัยประเมินผลหลักสูตร 

  การด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องกายหรือเรื่องใจ มักมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่สามารถจะแยกการ
ดูแลเฉพาะแต่ร่างกายที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้เพียงอย่างเดียว  
แต่การดูแลจิตใจที่ไม่มีใครมองเห็น...เป็นเรื่องที่ยากกว่า และยิ่งยาก
อย่างยิ่งเมื่อผู้ที่ได้รับความทุกข์ไม่กล้าที่จะบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศกับบุคคลอ่ืนได้  และเรื่องเพศเป็นศาสตร์ลึกลับที่ยังไม่
เคยมีใครกล้าเปิดเผย ประกอบกับการเรียนทางไกล เป็นหลักสูตรที่ยัง
ไม่เคยมีใครท ามาก่อนในกรมสุขภาพจิต ดูเหมือนสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของหลายๆคน แต่นั่นไม่ใช่เลย
ส าหรับคนต้นเรื่องที่เราจะได้พูดคุยในวันนี้ 

  “คุณเทียนทอง หาระบุตร” นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ผู้มีแนวคิดสมัยใหม่ได้
ให้มุมมองว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีในการจัดท าหลักสูตรการอบรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองการให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล “มองหาโอกาส” 
จึงเป็นค าพูดที่เปรียบเสมือนแรงจูงใจในการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว 
โดยมีแรงขับเคลื่อนจากความมุ่งหวังที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จกับค าพูด
ที่บอกกับตนเองว่า “ท้าไม่ได้อายเค้า” ซึ่งหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการสื่อสารเรื่องเพศ สามารถให้

คนต้นเรื่อง... นางเทียนทอง หาระบุตร  

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

ส�านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
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ค าปรึกษาเรื่องเพศได้  โดยไดม้ีการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
เป็นการติดตามและประเมินผลของการฝึกอบรมหลักสูตร และน าผล
ที่ได้มาทบทวนพัฒนาหลักสูตรต่อไปในแต่ละครั้ ง ทั้ งนี้ เ พ่ือให้
กระบวนการการด าเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเทคนิคการท างานอย่างชาญฉลาดตามแบบฉบับ
ของคุณเทียนทอง 
          ในการจัดท าหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล (ใครหนอ...ช่วยได้ในเรื่องเพศ)      
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ และก าหนดกลวิธีการแก้ปัญหา   
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ  มีการวิเคราะห์ปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอก ของสถานการณ์นั้นๆ แต่สิ่งที่คุณเทียนทอง
วิเคราะห์นั้นหมายรวมถึงการส ารวจตนเองเพ่ิมเติมว่าตนเองมีความรู้
เรื่องนั้นหรือไม ่อย่างไร ถ้าคุณเทียนทองพบว่าตนเองยังไม่มีความรู้ใน
ด้านนั้น หรือมีความรู้ไม่เพียงพอ ก็จะท าการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
“ใจอยากรู้ อยากศึกษา” การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องน่าสนใจส าหรับ
คุณเทียนทองผู้มีความใฝุรู้อยู่เสมอ และเมื่อได้ตัดสินใจแล้วต้องมี
ความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน “ก้าวไปแล้วต้องไม่ถอยหลัง” หากมี
ปัญหาอุปสรรค ก็จะมองหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและขอความร่วมมือเพ่ือ
เป็นที่ปรึกษาให้งานด าเนินได้จนส าเร็จ  ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการท า 
MIO ไปท าบุญ สวดมนต์ภาวนา และนั่งสมาธิอยู่เนืองๆ   

กระบวนการท างานของคุณเทียนทอง จะเริ่มท าการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหา พร้อมทั้งส ารวจตนเองว่ามีความรู้เรื่องนั้นเพียงพอ
หรือไม่ และมีการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองก่อนเสมอ นอกจากนั้น
คุณเทียนทองยังมีลักษณะของการท างานเป็นทีม สร้างการมีส่วนร่วม       
จะไม่คิดแค่คนเดียว  โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง มีทีมสหวิชาชีพมาช่วย
ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา หรือจัดท าข้อสอบเพ่ือ
ใช้ในการประเมินผู้เข้าร่วมอบรม เช่น การท า MIO คุณเทียนทองได้มีการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะท างานหรือทีมงาน โดยมีเปูาหมาย
หรือผลลัพธ์เดียวกันจึงท าให้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการท างาน 
คือมีวัตถุประสงค์เพ่ือสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ กลับไปแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง องค์กร หรือพ้ืนที่ของตนเองได้ “เข้าใจปัญหา รวมกลุ่มกับ         
สหวิชาชีพที่ต้องการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อความต้องการตรงกัน จึงได้รับ
ความร่วมมือในการท้างานอย่างเต็มที”่ 
 ขั้นที่ 2  จัดท าแผนการท าคู่มือ การมอบหมายความรับผิดชอบ 

และระยะเวลา 
ในกระบวนการจัดท าโครงการ คุณเทียนทองได้มีการก าหนด

ขั้นตอน วางแผนการท างานและมีการปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญและ         
สหวิชาชีพ อีกท้ังมีการเชิญ และประสานงานกับอาจารย์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากหลายหน่วยงานทั้งในและ        

	 การศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณน์ัน้ๆ	มกีารวเิคราะห์

ปัจจัยท้ังภายในและภายนอก	ของสถานการณ์น้ันๆ	แต่ส่ิงท่ีคุณเทียนทอง
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ค าปรึกษาเรื่องเพศได้  โดยไดม้ีการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
เป็นการติดตามและประเมินผลของการฝึกอบรมหลักสูตร และน าผล
ที่ได้มาทบทวนพัฒนาหลักสูตรต่อไปในแต่ละครั้ ง ทั้ งนี้ เ พ่ือให้
กระบวนการการด าเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเทคนิคการท างานอย่างชาญฉลาดตามแบบฉบับ
ของคุณเทียนทอง 
          ในการจัดท าหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล (ใครหนอ...ช่วยได้ในเรื่องเพศ)      
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
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วิเคราะห์นั้นหมายรวมถึงการส ารวจตนเองเพ่ิมเติมว่าตนเองมีความรู้
เรื่องนั้นหรือไม ่อย่างไร ถ้าคุณเทียนทองพบว่าตนเองยังไม่มีความรู้ใน
ด้านนั้น หรือมีความรู้ไม่เพียงพอ ก็จะท าการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
“ใจอยากรู้ อยากศึกษา” การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องน่าสนใจส าหรับ
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ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะท างานหรือทีมงาน โดยมีเปูาหมาย
หรือผลลัพธ์เดียวกันจึงท าให้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการท างาน 
คือมีวัตถุประสงค์เพ่ือสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ กลับไปแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง องค์กร หรือพ้ืนที่ของตนเองได้ “เข้าใจปัญหา รวมกลุ่มกับ         
สหวิชาชีพที่ต้องการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อความต้องการตรงกัน จึงได้รับ
ความร่วมมือในการท้างานอย่างเต็มที”่ 
 ขั้นที่ 2  จัดท าแผนการท าคู่มือ การมอบหมายความรับผิดชอบ 

และระยะเวลา 
ในกระบวนการจัดท าโครงการ คุณเทียนทองได้มีการก าหนด

ขั้นตอน วางแผนการท างานและมีการปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญและ         
สหวิชาชีพ อีกทั้งมีการเชิญ และประสานงานกับอาจารย์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากหลายหน่วยงานทั้งในและ        
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นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต  หัวใจของการท างานเป็นทีมให้ส าเร็จได้ 
คือ การรวมกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีความต้องการ
แก้ปัญหาเดียวกัน เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาในระดับประเทศ        
จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  คุณเทียนทองค านึงถึงความพร้อม
ของทีมงานเป็นหลัก มีการปรับวิธีการท างานเพ่ือให้การท างานราบรื่น
และประสบผลส าเร็จ เช่น การจัดประชุมคณะท างานสหวิชาชีพ           
ท าให้มีข้อจ ากัดในการประชุม คือไม่สามารถจัดประชุมให้ครบทุก
วิชาชีพหรือจัดได้หลายครั้ง จึงได้มีการจัดประชุมทีมงานเป็นช่วงๆ 
เริ่มตั้งแต่เตรียมงาน การอบรม และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
และท าการมอบหมายหน้าที่การท างานในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นคุณเทียนทองได้ท าการติดตามความคืบหน้าของงานเป็น
ระยะๆตามการมอบหมายนั้น โดยใช้กัลยาณมิตรในการติดตามงาน 
คือจะเข้าไปสอบถามเพ่ือให้การช่วยเหลือสนับสนุน เมื่อพบปัญหา       
ในการท างาน คุณเทียนทองจะเร่งด าเนินการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา 
จนท าให้การจัดท าคู่มือหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
การให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล พร้อมจัดท าข้อสอบส่งให้ผู้เรียน 
ตรวจข้อสอบ เป็นช่วงๆ จนครอบคลุมทุกขั้นตอนของหลักสูตรให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาก าหนด รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานจน
เสร็จสิ้นตามแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนด 

 

 ขั้นที่ 3 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
โดยทั่วไปการด าเนินงานตามแผน จะมีการอธิบายถึงความ

ต้องการของผู้จัดท าว่า ต้องการอะไรผลลัพธ์คืออะไร ต้องส่งมอบ
ผลลัพธ์เมื่อไหร่ มักจะไม่ค่อยสนใจความรู้สึกหรือการรับฟังปัญหา
อุปสรรคของของผู้เข้าร่วมอบรม  แต่ส าหรับคุณเทียนทองนั้นได้ให้
ความส าคัญในการใส่ใจผู้เข้าร่วมอบรม จึงได้เพ่ิมกระบวนการให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ท าแบบสอบถามส ารวจเกี่ยวกับสุขภาพจิต  เช่น 
ความเครียด ความสุข พลังสุขภาพจิตฯ เพ่ือประเมินความเครียด
ความสุขของผู้เข้ารับการอบรม โดยไม่ได้มองเพียงแค่ต้องการผลลัพธ์
ของการด าเนินงาน เนื่องจากคุณเทียนทองมีความเห็นว่า “การ
ท้างานนั้น ถ้าเราท้างานด้วยความสุข งานก็จะส้าเร็จ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยความส้าเร็จในการท้างานของเราเช่นกัน” ถึงแม้ว่าจะวาง
แผนการท างานไว้ดีอย่างไรก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้  แต่คุณ
เทียนทองได้ใช้สติในการแก้ปัญหา ดังเช่นในกรณีหลังจากที่ได้
หลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการให้การปรึกษาเรื่อง
เพศทางไกลแล้ว ได้มีการจัดส่งข้อสอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม        
เพ่ือท าแบบทดสอบและส่งข้อมูลกลับมายังเจ้าของโครงการเป็น
ระยะๆ ตามกติกาท่ีก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่จะจัดส่งข้อมูลกลับมาพร้อมๆ
กัน ท าให้ เกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบ คุณเทียนทองจึงคิด
กระบวนการเพ่ิมเติมในการจัดท าบันทึกการจัดส่งข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
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อุปสรรคของของผู้เข้าร่วมอบรม  แต่ส าหรับคุณเทียนทองนั้นได้ให้
ความส าคัญในการใส่ใจผู้เข้าร่วมอบรม จึงได้เพ่ิมกระบวนการให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ท าแบบสอบถามส ารวจเกี่ยวกับสุขภาพจิต  เช่น 
ความเครียด ความสุข พลังสุขภาพจิตฯ เพ่ือประเมินความเครียด
ความสุขของผู้เข้ารับการอบรม โดยไม่ได้มองเพียงแค่ต้องการผลลัพธ์
ของการด าเนินงาน เนื่องจากคุณเทียนทองมีความเห็นว่า “การ
ท้างานนั้น ถ้าเราท้างานด้วยความสุข งานก็จะส้าเร็จ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยความส้าเร็จในการท้างานของเราเช่นกัน” ถึงแม้ว่าจะวาง
แผนการท างานไว้ดีอย่างไรก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้  แต่คุณ
เทียนทองได้ใช้สติในการแก้ปัญหา ดังเช่นในกรณีหลังจากที่ได้
หลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการให้การปรึกษาเร่ือง
เพศทางไกลแล้ว ได้มีการจัดส่งข้อสอบให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม        
เพ่ือท าแบบทดสอบและส่งข้อมูลกลับมายังเจ้าของโครงการเป็น
ระยะๆ ตามกติกาท่ีก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่จะจัดส่งข้อมูลกลับมาพร้อมๆ
กัน ท าให้ เกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบ คุณเทียนทองจึงคิด
กระบวนการเพ่ิมเติมในการจัดท าบันทึกการจัดส่งข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
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การอบรม และน ามาใช้แก้ปัญหาในการตรวจสอบและสรุปผล
โครงการดังกล่าว  

 ขั้นที่ 4 การติดตามก ากับการปฏิบัติงาน 
การติดตามก ากับการปฏิบัติงานนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย

ส าหรับการท าโครงการระดับประเทศ โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมการอบรมที่
มีความหลากหลายและต่างก็มีภาระหน้าที่อ่ืนๆ ความรับผิดชอบใน
งานมอบหมายพิเศษดังเช่นโครงการนี้ ในการติดตามก ากับงานจึงต้อง
อาศัยทักษะและความมีวินัยในตนเองอันเป็นลักษณะเด่นอีกประการ
หนึ่งของคุณเทียนทอง ซึ่งคุณเทียนทองได้มีวิธีการสร้างพันธสัญญากับ
ตนเองให้ด าเนินการตามแผนให้ส าเร็จเป็นระยะๆ ในการประชุมคุณ
เทียนทองได้มีการท าความเข้าใจกับผู้ เข้าร่วมการอบรมในเรื่อง
ข้อตกลงหรือกฎกติกาไว้ตั้งแต่ต้น โดยเน้นการมีเปูาหมายเดียวกัน 
ช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องในทุกส่วนจะมีความรับผิดชอบ
งานอย่างเต็มที่ จึงท าให้ง่ายต่อการติดตาม หากพบปัญหาในการ
ด าเนินงาน จะมีการประชุมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหา  

 “จากการด้าเนินงานหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองการให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล จะมีการยกตัวอย่าง Case 
ที่ไม่สามารถตอบปัญหาได้ ก็จะส่งไปที่ Floor ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะ
ให้ค้าปรึกษาแบบไหน และเพ่ือให้ทีมสหวิชาชีพช่วยกันหาทางออก

ของปัญหา หรือ การรับมือกับ Case ปลอม คือ เราเริ่มจับทางได้ว่า
เป็น Case ปลอม ถามสั้นๆ แล้วเงียบหายไป ซึ่งเราต้องไม่ประมาท 
ต้องตั้งรับให้ได้ และได้มีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่ได้ฝึกอบรมด้วยกัน” 

 ขั้นที่ 5 การวิจัยและประเมินผล 
มีการประเมินผลหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล จากการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป เพื่อวัดผลผู้เรียนด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผู้ให้การปรึกษาที่ไม่ได้เรียนทั่วประเทศ พบว่า ผู้เรียน
มีความรู้เกี่ยวกับการให้การปรึกษาเรื่องเพศเพ่ิมขึ้น และมีความรู้
มากกว่าผู้ให้การปรึกษาที่ไม่ได้เรียน ซึ่งเป็นการวัดผลผลิต (output) 
การด าเนินงานตามแผน แต่ถือเป็นผลกระทบ ( impact) จาก
กระบวนการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมทางอ้อมที่คุณเทียน
ทองได้เสริมกลยุทธ์นี้เข้าไปในสมรรถนะอย่างแยบยล และยังได้ผล
ลัพธ์ (outcome) จากการจัดท าหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองการให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล ดังนี้ 

1.ผู้ปุวยกล้าเปิดเผยและมีความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษามาก
ขึ้น อีกทั้งยังสามารถจัดการตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

2. คู่สมรสและครอบครัว มีความเข้าใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น 
และไม่มีปัญหาทางสัมพันธภาพและครอบครัวเช่น ภรรยา (ผู้ต้องการ
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การอบรม และน ามาใช้แก้ปัญหาในการตรวจสอบและสรุปผล
โครงการดังกล่าว  

 ขั้นที่ 4 การติดตามก ากับการปฏิบัติงาน 
การติดตามก ากับการปฏิบัติงานนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย

ส าหรับการท าโครงการระดับประเทศ โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมการอบรมที่
มีความหลากหลายและต่างก็มีภาระหน้าที่อ่ืนๆ ความรับผิดชอบใน
งานมอบหมายพิเศษดังเช่นโครงการนี้ ในการติดตามก ากับงานจึงต้อง
อาศัยทักษะและความมีวินัยในตนเองอันเป็นลักษณะเด่นอีกประการ
หนึ่งของคุณเทียนทอง ซึ่งคุณเทียนทองได้มีวิธีการสร้างพันธสัญญากับ
ตนเองให้ด าเนินการตามแผนให้ส าเร็จเป็นระยะๆ ในการประชุมคุณ
เทียนทองได้มีการท าความเข้าใจกับผู้ เข้าร่วมการอบรมในเร่ือง
ข้อตกลงหรือกฎกติกาไว้ตั้งแต่ต้น โดยเน้นการมีเปูาหมายเดียวกัน 
ช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องในทุกส่วนจะมีความรับผิดชอบ
งานอย่างเต็มที่ จึงท าให้ง่ายต่อการติดตาม หากพบปัญหาในการ
ด าเนินงาน จะมีการประชุมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหา  

 “จากการด้าเนินงานหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองการให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล จะมีการยกตัวอย่าง Case 
ที่ไม่สามารถตอบปัญหาได้ ก็จะส่งไปที่ Floor ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะ
ให้ค้าปรึกษาแบบไหน และเพ่ือให้ทีมสหวิชาชีพช่วยกันหาทางออก

ของปัญหา หรือ การรับมือกับ Case ปลอม คือ เราเริ่มจับทางได้ว่า
เป็น Case ปลอม ถามสั้นๆ แล้วเงียบหายไป ซึ่งเราต้องไม่ประมาท 
ต้องตั้งรับให้ได้ และได้มีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่ได้ฝึกอบรมด้วยกัน” 

 ขั้นที่ 5 การวิจัยและประเมินผล 
มีการประเมินผลหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล จากการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป เพื่อวัดผลผู้เรียนด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผู้ให้การปรึกษาที่ไม่ได้เรียนทั่วประเทศ พบว่า ผู้เรียน
มีความรู้เกี่ยวกับการให้การปรึกษาเรื่องเพศเพ่ิมขึ้น และมีความรู้
มากกว่าผู้ให้การปรึกษาที่ไม่ได้เรียน ซึ่งเป็นการวัดผลผลิต (output) 
การด าเ นินงานตามแผน แต่ถือเป็นผลกระทบ ( impact) จาก
กระบวนการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมทางอ้อมที่คุณเทียน
ทองได้เสริมกลยุทธ์นี้เข้าไปในสมรรถนะอย่างแยบยล และยังได้ผล
ลัพธ์ (outcome) จากการจัดท าหลักสูตรการอบรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองการให้การปรึกษาเรื่องเพศทางไกล ดังนี้ 

1.ผู้ปุวยกล้าเปิดเผยและมีความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษามาก
ขึ้น อีกทั้งยังสามารถจัดการตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

2. คู่สมรสและครอบครัว มีความเข้าใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น 
และไม่มีปัญหาทางสัมพันธภาพและครอบครัวเช่น ภรรยา (ผู้ต้องการ
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ค าปรึกษา) จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารอย่างไรกับสามี กรณี
ท่ีภรรยามีความต้องการทางเพศ เช่น การแตะตัวสามี การจับมือ   
การหยอกเย้า โดยใช้ Body Language 

3. ชุมชน/สังคม มีความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องเพศศึกษาและ
สามารถพูดคุยเรื่องเพศได้อย่างไม่รู้สึกผิด หรือมองว่าเป็นปัญหา เช่น 
ผู้ต้องการค าปรึกษา โทรเข้ามาขอค าปรึกษาเรื่องการไม่แข็งตัวของ
อวัยวะเพศ ผู้ให้ค าปรึกษาจะมีค าถามกลับไป เช่น คุณมีความเครียด
หรือไม่ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหม ความต้องการเรื่องเพศของ
ผู้ชายจะตรงข้ามกับผู้หญิง เช่น ผู้ชาย เมื่อมีความเครียดจะต้องการ
ปลดปล่อยทางเพศ ตรงกันข้ามกับผู้หญิง เมื่อมีความเครียดจะไม่มี
ความต้องการทางเพศ 

4. วิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ/วิชาชีพ
อ่ืนๆ มีมาตรฐานการจัดท าหลักสูตร คู่มือ และการวิจัยประเมินผล 

5. เครือข่ายสามารถให้การปรึกษาเรื่องเพศและสามารถ
จัดการปัญหาเรื่องเพศได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความมั่นใจ 

6. กรมสุขภาพจิตได้รับการยอมรับด้านวิชาการสุขภาพจิต 

หากกล่าวโดยสรุป ปัจจัยหลักที่ท าให้คุณเทียนทองประสบ
ความส าเร็จนั้น มาจากตัวตนของการเป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาโดยแท้ 
จะเห็นได้จากการที่คุณเทียนทองเป็นบุคคลที่ค้นคว้าหาความรู้หรือ
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ต้องจัดการนั้นๆ  โดยมีการ

วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการส ารวจตนเอง
เพ่ือให้มีความรู้เพียงพอในการท างาน และถ้าคุณเทียนทองพบว่า
ตนเองยังไม่มีความรู้ในด้านนั้นหรือมีความรู้นั้นไม่เพียงพอ ก็จะ
ยอมรับและพัฒนาตนเองด้วยการท าการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและ/
หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการท างานทุกอย่างนั้นคุณเทียนทองมีคติ
ในใจว่า “จะมุ่งม่ัน ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ มีสัญญากับตัวเองว่าถ้า
รับมาแล้วต้องท าให้ได้ ถ้าท าไม่ได้อายคนอ่ืน” และคุณธรรม
ประการส าคัญที่คุณเทียนทองยึดมั่น คือ การพูดความจริง เพราะมี
ความเชื่อมั่นว่าการพูดความจริงเป็นการแสดงความจริงใจท าให้งาน
ส าเร็จได้ ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขได้ ในการท างานนั้นให้มองให้ครบรอบ
ด้าน “ยิงกระสุนนัดเดียว ให้ได้นกหลายๆตัว” นอกจากนั้น หากมี
ปัจจัยภายนอกมากระทบ เช่น การได้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบใหม่ๆ คุณเทียนทองจะมองในมุมที่ท าให้รู้สึกสนุกและ     
ท้าทาย คุณเทียนทองยังให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จอ่ืนๆ เช่น หัวหน้าให้การสนับสนุน การมีเปูาหมาย
เดียวกันของทีมงาน ช่วยท าให้งานส าเร็จและการมีสัมพันธภาพของ
เครือข่ายที่ดดี้วย 

 

 

 

 



29
ถอดองค์ความรู้ 

ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง ที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า ประจำาปี 2560

 

ค าปรึกษา) จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารอย่างไรกับสามี กรณี
ที่ภรรยามีความต้องการทางเพศ เช่น การแตะตัวสามี การจับมือ   
การหยอกเย้า โดยใช้ Body Language 

3. ชุมชน/สังคม มีความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องเพศศึกษาและ
สามารถพูดคุยเรื่องเพศได้อย่างไม่รู้สึกผิด หรือมองว่าเป็นปัญหา เช่น 
ผู้ต้องการค าปรึกษา โทรเข้ามาขอค าปรึกษาเรื่องการไม่แข็งตัวของ
อวัยวะเพศ ผู้ให้ค าปรึกษาจะมีค าถามกลับไป เช่น คุณมีความเครียด
หรือไม่ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหม ความต้องการเรื่องเพศของ
ผู้ชายจะตรงข้ามกับผู้หญิง เช่น ผู้ชาย เมื่อมีความเครียดจะต้องการ
ปลดปล่อยทางเพศ ตรงกันข้ามกับผู้หญิง เมื่อมีความเครียดจะไม่มี
ความต้องการทางเพศ 

4. วิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ/วิชาชีพ
อ่ืนๆ มีมาตรฐานการจัดท าหลักสูตร คู่มือ และการวิจัยประเมินผล 

5. เครือข่ายสามารถให้การปรึกษาเรื่องเพศและสามารถ
จัดการปัญหาเรื่องเพศได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความมั่นใจ 

6. กรมสุขภาพจิตได้รับการยอมรับด้านวิชาการสุขภาพจิต 

หากกล่าวโดยสรุป ปัจจัยหลักที่ท าให้คุณเทียนทองประสบ
ความส าเร็จนั้น มาจากตัวตนของการเป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาโดยแท้ 
จะเห็นได้จากการที่คุณเทียนทองเป็นบุคคลที่ค้นคว้าหาความรู้หรือ
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ต้องจัดการนั้นๆ  โดยมีการ

วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการส ารวจตนเอง
เพ่ือให้มีความรู้เพียงพอในการท างาน และถ้าคุณเทียนทองพบว่า
ตนเองยังไม่มีความรู้ในด้านนั้นหรือมีความรู้นั้นไม่เพียงพอ ก็จะ
ยอมรับและพัฒนาตนเองด้วยการท าการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและ/
หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการท างานทุกอย่างนั้นคุณเทียนทองมีคติ
ในใจว่า “จะมุ่งม่ัน ตั้งใจท างานให้ส าเร็จ มีสัญญากับตัวเองว่าถ้า
รับมาแล้วต้องท าให้ได้ ถ้าท าไม่ได้อายคนอ่ืน” และคุณธรรม
ประการส าคัญที่คุณเทียนทองยึดมั่น คือ การพูดความจริง เพราะมี
ความเชื่อม่ันว่าการพูดความจริงเป็นการแสดงความจริงใจท าให้งาน
ส าเร็จได้ ถ้ามีปัญหาก็แก้ไขได้ ในการท างานนั้นให้มองให้ครบรอบ
ด้าน “ยิงกระสุนนัดเดียว ให้ได้นกหลายๆตัว” นอกจากนั้น หากมี
ปัจจัยภายนอกมากระทบ เช่น การได้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบใหม่ๆ คุณเทียนทองจะมองในมุมที่ท าให้รู้สึกสนุกและ     
ท้าทาย คุณเทียนทองยังให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จอ่ืนๆ เช่น หัวหน้าให้การสนับสนุน การมีเปูาหมาย
เดียวกันของทีมงาน ช่วยท าให้งานส าเร็จและการมีสัมพันธภาพของ
เครือข่ายที่ดดี้วย 
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ถอดบทเรียน โดย 

1. นางสาวจิราภรณ์  ประดิษฐ์ด้วง   
   นักโภชนาการช านาญการ  
   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     

      (ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 8) 

2. นางสาวกฤศรดา  ยันตะพร              
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่  
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   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์     

      (ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 8) 

2. นางสาวกฤศรดา  ยันตะพร              
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่  

 

 

ถอดองค์ความรู้ โดย
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คนต้นเรื่อง... นางกัลยา   อันช่ืน   
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 
 
 

สามประสานพลังบวกเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช :  
ครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาล 

 
         การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จิตเวชนั้น การค้นหา

ทรัพยากรและประสานเครือข่ายเพ่ือดูแลผู้ปุวยจิตเวชในชุมชน นับเป็น
กระบวนการส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายส าคัญ คือ ผู้ปุวยจิตเวชสามารถด ารงชีวิตอิสระในชุมชน
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  แต่การมุ่งสู่เปูาหมายนั้นจะต้องอาศัย
ความรู้ เทคนิคและทักษะเฉพาะทาง รวมถึงศักยภาพในตัวนักสังคม
สงเคราะห์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างาน 

             “คุณกัลยา อันชื่น” นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช
ชุมชน โดยใช้การผสานกระบวนการทางสั งคมสงเคราะห์ทั้ ง                 
6 กระบวนงาน ร่วมกับทักษะ เทคนิคและวิธีการที่เป็นต้นแบบของ
ความส าเร็จได้อย่างดี  

                  ผู้ปุวยจิตเวชที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาหรือได้รับ
การส่งต่อเข้ารับบริการ จะได้รับการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม       
ซึ่งไม่ใช่ การประเมินปัญหาตามที่พบเห็น แต่เป็นการวิเคราะห์ปัญหา 
รวมถึงปัจจัยที่ท าให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น ค้นหาจุดที่กระตุ้นให้เกิดการ
เจ็บปุวย ซึ่งคุณกัลยาเรียกสิ่งนี้ว่า “การประเมินแบบรอบด้าน”           
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ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  แต่การมุ่งสู่เปูาหมายนั้นจะต้องอาศัย
ความรู้ เทคนิคและทักษะเฉพาะทาง รวมถึงศักยภาพในตัวนักสังคม
สงเคราะห์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างาน 

             “คุณกัลยา อันชื่น” นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช
ชุมชน โดยใช้การผสานกระบวนการทางสั งคมสงเคราะห์ทั้ ง                 
6 กระบวนงาน ร่วมกับทักษะ เทคนิคและวิธีการที่เป็นต้นแบบของ
ความส าเร็จได้อย่างดี  

                  ผู้ปุวยจิตเวชที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาหรือได้รับ
การส่งต่อเข้ารับบริการ จะได้รับการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม       
ซึ่งไม่ใช่ การประเมินปัญหาตามที่พบเห็น แต่เป็นการวิเคราะห์ปัญหา 
รวมถึงปัจจัยที่ท าให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น ค้นหาจุดที่กระตุ้นให้เกิดการ
เจ็บปุวย ซึ่งคุณกัลยาเรียกสิ่งนี้ว่า “การประเมินแบบรอบด้าน”           
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                   “ผู้ป่วยหญิงคนหนึ่ง เข้าสู่การรักษาด้วยอาการติดเหล้า 
จากที่เคยท้างานได้ ดูแลครอบครัวได้ก็ท้าไม่ได้ Function เสียหมด เรา
ประเมินทางสังคมพบว่า เดิม ท้างานดูแลช่วยเหลือคนอ่ืนในชุมชน
เหมือนเราๆ มาเจอเหตุการณ์ที่สามีนอกใจ ท้าให้หันไปพ่ึงเหล้าจนติด 
และเร่ิมมีอาการป่วยจิตจนต้องออกจากราชการ พอมีอาการ บ้านก็ไม่
เอา ชุมชนก็ไม่เอา” 
                   คุณกัลยา ใช้กระบวนการบ าบัดทางสังคมสงเคราะห์ทั้ง
รายบุคคลและครอบครัว รวมทั้งกระบวนการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่มจน
สิ้นสุดมากกว่า สิบครั้ง โดยเลือกใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมกับ
ประเด็นการให้ความช่วยเหลือแต่ละจุด ในส่วนของการดูแลความ
คาดหวังที่ไม่สมหวัง หรือสิ่งที่ติดค้างคาใจ (Unfinished Business) 
เกี่ยวกับการนอกใจของสามีอันเป็นที่รัก  คุณกัลยาได้นัดหมายสามีและ
ผู้ปุวยเพ่ือเข้ารับบริการคลินิกครอบครัวบ าบัดด้วยแนวคิดซาเทียร์       
ซึ่งตนนั้นได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในโรงพยาบาล ส าหรับญาติใกล้ชิด คุณกัลยาได้ให้การปรึกษา
ครอบครัวเพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อผู้ปุวย และท าให้เกิดการ
ตระหนักรู้และยอมรับ อันเป็นหนทางไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้
กลับไปอยู่ในครอบครัวอีกครั้ง เมื่ออาการทุเลา 
                 นอกจากการประเมินปัญหาทางสังคมและการบ าบัดทาง
สังคมสงเคราะห์ คุณกัลยาได้ใช้กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม
แก่ผู้ ปุ วย เพราะการที่ญาติจะรับกลับไปอยู่ ในครอบครัว ได้นั้ น          

ผู้ปุวยจ าเป็นจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านอาการทุเลา และสามารถท า 
บทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้น โดยนักสังคมสงเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการจัดการปัญหาหนี้สินที่ผู้ปุวยสูญเสียไปในช่วงที่มี
อาการเจ็บปุวย รวมถึงการจัดการที่อยู่อาศัยให้มีความพร้อม สะอาด  
น่าอยู่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากญาติและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่      

      “เราให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องหนี้สินของเขาด้วย       
ช่วยติดตามคนที่ผู้ป่วยเคยขายทรัพย์สินไปโดยที่ไม่รู้เพราะเขาป่วย   
บางคนก็เป็นเครือข่ายที่เรารู้จักพอดี เขาก็เข้าใจและยินดีจะคืนเงิน       
ในส่วนนั้นๆ ให้ ทั้งเรื่องบ้าน ก่อนจะส่งผู้ป่วยกลับ เราก็ต้องไปดูบ้าน
ก่อน เชื่อไหมว่าพอได้เห็นแล้วไม่รู้จะเรียกบ้านได้หรือเปล่า เพราะ
สกปรกมาก ข้าวของกระจัดกระจายเสียหายไปหมด เราต้องขอความ
ร่วมมือจากอสม. จากญาติ จากคนในชุมชนมาช่วยกันเคลียร์ ช่วยกัน
จัดการจนดูดีขึ้นกว่าเดิมมาก” 

                       เมื่อผู้ปุวยอาการทุเลา สามารถท าหน้าที่ทางสังคมได้ดีขึ้น
แล้วจะเข้ากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย ส าหรับผู้ปุวย
รายนี้มีอุปสรรคใหญ่ คือ การถูกปฏิเสธจากญาติและชุมชน “นักสังคม
สงเคราะห์จะต้องไม่ทิ้งผู้ป่วยไว้ในชุมชนที่ไม่ยอมรับและยังปฏิเสธ
ผู้ป่วยอยู่” เพราะนั่นคือสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ปุวยปุวยซ้ าและกลับมา
รักษา (Re Admit)  

                       งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชนเป็นกระบวนการหลัก        
ที่น ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมผู้ปุวยและชุมชนก่อนจ าหน่าย           
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                   “ผู้ป่วยหญิงคนหนึ่ง เข้าสู่การรักษาด้วยอาการติดเหล้า 
จากที่เคยท้างานได้ ดูแลครอบครัวได้ก็ท้าไม่ได้ Function เสียหมด เรา
ประเมินทางสังคมพบว่า เดิม ท้างานดูแลช่วยเหลือคนอ่ืนในชุมชน
เหมือนเราๆ มาเจอเหตุการณ์ที่สามีนอกใจ ท้าให้หันไปพ่ึงเหล้าจนติด 
และเร่ิมมีอาการป่วยจิตจนต้องออกจากราชการ พอมีอาการ บ้านก็ไม่
เอา ชุมชนก็ไม่เอา” 
                   คุณกัลยา ใช้กระบวนการบ าบัดทางสังคมสงเคราะห์ทั้ง
รายบุคคลและครอบครัว รวมทั้งกระบวนการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่มจน
สิ้นสุดมากกว่า สิบครั้ง โดยเลือกใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมกับ
ประเด็นการให้ความช่วยเหลือแต่ละจุด ในส่วนของการดูแลความ
คาดหวังที่ไม่สมหวัง หรือสิ่งที่ติดค้างคาใจ (Unfinished Business) 
เกี่ยวกับการนอกใจของสามีอันเป็นที่รัก  คุณกัลยาได้นัดหมายสามีและ
ผู้ปุวยเพ่ือเข้ารับบริการคลินิกครอบครัวบ าบัดด้วยแนวคิดซาเทียร์       
ซึ่งตนนั้นได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในโรงพยาบาล ส าหรับญาติใกล้ชิด คุณกัลยาได้ให้การปรึกษา
ครอบครัวเพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อผู้ปุวย และท าให้เกิดการ
ตระหนักรู้และยอมรับ อันเป็นหนทางไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้
กลับไปอยู่ในครอบครัวอีกครั้ง เมื่ออาการทุเลา 
                 นอกจากการประเมินปัญหาทางสังคมและการบ าบัดทาง
สังคมสงเคราะห์ คุณกัลยาได้ใช้กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม
แก่ผู้ ปุ วย เพราะการที่ญาติจะรับกลับไปอยู่ ในครอบครัว ได้นั้ น          

ผู้ปุวยจ าเป็นจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านอาการทุเลา และสามารถท า 
บทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้น โดยนักสังคมสงเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการจัดการปัญหาหนี้สินที่ผู้ปุวยสูญเสียไปในช่วงที่มี
อาการเจ็บปุวย รวมถึงการจัดการที่อยู่อาศัยให้มีความพร้อม สะอาด  
น่าอยู่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากญาติและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่      

      “เราให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องหนี้สินของเขาด้วย       
ช่วยติดตามคนที่ผู้ป่วยเคยขายทรัพย์สินไปโดยที่ไม่รู้เพราะเขาป่วย   
บางคนก็เป็นเครือข่ายที่เรารู้จักพอดี เขาก็เข้าใจและยินดีจะคืนเงิน       
ในส่วนนั้นๆ ให้ ทั้งเรื่องบ้าน ก่อนจะส่งผู้ป่วยกลับ เราก็ต้องไปดูบ้าน
ก่อน เชื่อไหมว่าพอได้เห็นแล้วไม่รู้จะเรียกบ้านได้หรือเปล่า เพราะ
สกปรกมาก ข้าวของกระจัดกระจายเสียหายไปหมด เราต้องขอความ
ร่วมมือจากอสม. จากญาติ จากคนในชุมชนมาช่วยกันเคลียร์ ช่วยกัน
จัดการจนดูดีขึ้นกว่าเดิมมาก” 

                       เมื่อผู้ปุวยอาการทุเลา สามารถท าหน้าที่ทางสังคมได้ดีขึ้น
แล้วจะเข้ากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย ส าหรับผู้ปุวย
รายนี้มีอุปสรรคใหญ่ คือ การถูกปฏิเสธจากญาติและชุมชน “นักสังคม
สงเคราะห์จะต้องไม่ทิ้งผู้ป่วยไว้ในชุมชนที่ไม่ยอมรับและยังปฏิเสธ
ผู้ป่วยอยู่” เพราะนั่นคือสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ปุวยปุวยซ้ าและกลับมา
รักษา (Re Admit)  

                       งานสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชนเป็นกระบวนการหลัก        
ที่น ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมผู้ปุวยและชุมชนก่อนจ าหน่าย           
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คุณกัลยาได้ใช้เทคนิคดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย โดยมี
เทคนิควิธีการ ดังนี้ 

 เปิดเวทีค้นหาพลังบวก นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นท่ีและเชิญมี       
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ญาติและครอบครัว เพ่ือนบ้าน 
ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ผู้ปุวยเคยเรียน อบต. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และโรงพยาบาลจิตเวชมาชวนคุยถึง 
เรื่องดีๆ ของผู้ปุวยที่เคยเกิดขึ้นในบ้านและชุมชนนี้ เพ่ือสร้างทัศนคติ
เชิงบวกที่มีต่อผู้ปุวย และท าให้ได้ข้อมูลของผู้ปุวยเพ่ิมเติมในช่วงก่อน
ปุวย โดยประเด็นส าคัญคือ การดูแลผู้ปุวยเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้าน 

      มีเพ่ือนบ้านคนหนึ่งเคยบอกว่า “ผู้ปุวยก่อนที่จะมาเป็นแบบ
นี้เขาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ดูแลครอบครัวดี เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน  
ดูแล/ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและคนในชุมชนมาโดยตลอด”   

 ใช้วิธีการ  “Cultural Therapy” จากการพูดคุย ค้นหาความ 
เข้มแข็ง ในชุมชน สิ่งที่คุณกัลยาได้มองเห็นและหยิบทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนมาใช้ คือ วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีใกล้ชิดของคนใน
ชุมชน และเป็นการแสดงออกที่สื่อสารระหว่างผู้ปุวย ชุมชน และ
กระบวนการทางคลินิกได้อย่างดี Cultural Therapy ที่คุณกัลยา
น ามาใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ “การผูกข้อไม้ข้อมือ” ตามประเพณี
เดิมที่ใช้ในการแสดงการต้อนรับคนที่รักกลับสู่บ้าน  กลับสู่ครอบครัว 
โดยให้คนในชุมชนมาเข้าร่วม นับว่าเป็นการแสดง “สัญลักษณ์ของการให้

อภัย” ผู้ปุวยรับรู้ได้ถึงการให้โอกาส การต้อนรับและการยอมรับกลับสู่
ชุมชน 

 วางแผนการดูแลผู้ป่วยด้วยชุมชน  ความน่าสนใจใน
กระบวน การนี้คือ การเสริมพลังชุมชนให้ร่วมกันคิดและหาทรัพยากร
ในชุมชน เพ่ือวางแผนการดูแลผู้ปุวยหลังจ าหน่าย  โดยในกรณีผู้ปุวย
รายนี้ ชุมชนได้เสนอให้มาช่วยท างานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล    ท าให้มีงาน มีรายได้ และมีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ให้ลูกสาวช่วยดูแลเรื่องการกินยาต่อเนื่อง ส่วนพ่ีชายจะเป็น     
ผู้พามารักษาและรับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลจิตเวช มีการท าข้อตกลง
กันว่าจะเป็นหูเป็นตาไม่ให้ดื่มเหล้า ตกลงกับร้านเหล้าในชุมชน       
ว่าห้ามขายเหล้าให้กับผู้ปุวย          

                       “ตอนเราพาเขากลับไปที่บ้าน เราก็จับมือพาเขาเดินไป
ด้วยกัน เมื่อเขาเห็นบ้านตัวเองแล้วบ้านสะอาดเรียบร้อย เขาพูด
ออกมาเลยว่า  โอ้โห บ้านสะอาดจัง แล้วก็ยิ้มกว้างเลย วันนั้นมีคนมา
รอรับเขากันเยอะ ทุกคนนั่งรอเขาที่พ้ืนบ้าน รอจะผูกข้อไม้ข้อมือให้ 
เราก็พูดคุยท้าข้อข้อตกลงกันในชุมชนอีกที เรื่องการดูแลรักษา ไม่ให้
กินเหล้า หลายๆคนก็พูดกับผู้ป่วยว่า แต่ก่อนดีนะ เก่งนะ อย่าไปกินเหล้า
อีกนะ”  

                                   สิ่งที่ ได้ เรียนรู้จากความส าเร็จ คุณกัลยาได้ต่อยอดและ
ถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังคนท างานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีมุมมองที่

นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่และเชิญมี

“Cultural Therapy” จากการพูดคุย	 ค้นหาความ
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คุณกัลยาได้ใช้เทคนิคดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวย โดยมี
เทคนิควิธีการ ดังนี้ 

 เปิดเวทีค้นหาพลังบวก นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นท่ีและเชิญมี       
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ญาติและครอบครัว เพ่ือนบ้าน 
ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ผู้ปุวยเคยเรียน อบต. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และโรงพยาบาลจิตเวชมาชวนคุยถึง 
เรื่องดีๆ ของผู้ปุวยที่เคยเกิดขึ้นในบ้านและชุมชนนี้ เพ่ือสร้างทัศนคติ
เชิงบวกที่มีต่อผู้ปุวย และท าให้ได้ข้อมูลของผู้ปุวยเพ่ิมเติมในช่วงก่อน
ปุวย โดยประเด็นส าคัญคือ การดูแลผู้ปุวยเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้าน 

      มีเพ่ือนบ้านคนหนึ่งเคยบอกว่า “ผู้ปุวยก่อนที่จะมาเป็นแบบ
นี้เขาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ดูแลครอบครัวดี เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน  
ดูแล/ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและคนในชุมชนมาโดยตลอด”   

 ใช้วิธีการ  “Cultural Therapy” จากการพูดคุย ค้นหาความ 
เข้มแข็ง ในชุมชน สิ่งที่คุณกัลยาได้มองเห็นและหยิบทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนมาใช้ คือ วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดของคนใน
ชุมชน และเป็นการแสดงออกที่สื่อสารระหว่างผู้ปุวย ชุมชน และ
กระบวนการทางคลินิกได้อย่างดี Cultural Therapy ที่คุณกัลยา
น ามาใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ “การผูกข้อไม้ข้อมือ” ตามประเพณี
เดิมที่ใช้ในการแสดงการต้อนรับคนที่รักกลับสู่บ้าน  กลับสู่ครอบครัว 
โดยให้คนในชุมชนมาเข้าร่วม นับว่าเป็นการแสดง “สัญลักษณ์ของการให้

อภัย” ผู้ปุวยรับรู้ได้ถึงการให้โอกาส การต้อนรับและการยอมรับกลับสู่
ชุมชน 

 วางแผนการดูแลผู้ป่วยด้วยชุมชน  ความน่าสนใจใน
กระบวน การนี้คือ การเสริมพลังชุมชนให้ร่วมกันคิดและหาทรัพยากร
ในชุมชน เพ่ือวางแผนการดูแลผู้ปุวยหลังจ าหน่าย  โดยในกรณีผู้ปุวย
รายนี้ ชุมชนได้เสนอให้มาช่วยท างานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล    ท าให้มีงาน มีรายได้ และมีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ให้ลูกสาวช่วยดูแลเรื่องการกินยาต่อเนื่อง ส่วนพ่ีชายจะเป็น     
ผู้พามารักษาและรับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลจิตเวช มีการท าข้อตกลง
กันว่าจะเป็นหูเป็นตาไม่ให้ดื่มเหล้า ตกลงกับร้านเหล้าในชุมชน       
ว่าห้ามขายเหล้าให้กับผู้ปุวย          

                       “ตอนเราพาเขากลับไปที่บ้าน เราก็จับมือพาเขาเดินไป
ด้วยกัน เมื่อเขาเห็นบ้านตัวเองแล้วบ้านสะอาดเรียบร้อย เขาพูด
ออกมาเลยว่า  โอ้โห บ้านสะอาดจัง แล้วก็ยิ้มกว้างเลย วันนั้นมีคนมา
รอรับเขากันเยอะ ทุกคนนั่งรอเขาที่พ้ืนบ้าน รอจะผูกข้อไม้ข้อมือให้ 
เราก็พูดคุยท้าข้อข้อตกลงกันในชุมชนอีกที เรื่องการดูแลรักษา ไม่ให้
กินเหล้า หลายๆคนก็พูดกับผู้ป่วยว่า แต่ก่อนดีนะ เก่งนะ อย่าไปกินเหล้า
อีกนะ”  

                                   สิ่งที่ ได้ เรียนรู้จากความส าเร็จ คุณกัลยาได้ต่อยอดและ
ถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังคนท างานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีมุมมองที่
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แฝงไปด้วยทัศนคติเชิงบวก กระบวนการ หลักการ และเทคนิคทักษะของ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
 เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย ให้ผู้ปุวย  

ตัดสินใจด้วยตนเอง "เราต้องให้เขาใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของ
ชีวิตตนเอง" คุณกัลยาเล่าว่า ผู้ป่วยรายนี้ หลังจากกลับไปอยู่
ที่บ้านก็น้าเงินที่ได้คืนจากทรัพย์สินเก่าไปใช้ซื้อรถยนต์มือ
สอง "หลายๆคนจะคิดว่าท้าไมเราไม่แนะน้าให้เขาเก็บเงินไว้
ใช้อย่างอ่ืน  เอาไปซื้อรถท้าไม แต่นั่นคือชีวิตเขา เขาต้องมี
สิทธิเลือกและท้าในสิ่งที่เขาพึงพอใจ การซื้อรถไม่ใช่ของ
สิ้นเปลืองของเขา เพราะเขาเอาไว้ให้ลูกให้ครอบครัวขับพา
ไปเที่ยวใกล้ๆด้วยกัน และนี่คือความสุขที่เขาได้รับ ซึ่งเงินซื้อ
ไม่ได้" 

 นักสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เจ้าของปัญหา ผู้รับบริการเท่านั้น
ที่ เป็ น เจ้ าของปัญหา  เร าต้ องตระหนัก ในตนเองว่ า 
ผู้รับบริการคือเจ้าของปัญหาไม่ใช่เรา บทบาทของเราคือการ
เป็น Back up ที่ดี เป็นผู้สนับสนุนก าลังใจ สร้างพลังใจ สิ่งนี้
คุณกัลยาได้ให้ข้อสังเกตที่ดีไว้ว่า "ถ้าเราตั้งผู้รับบริการเป็น
หลัก เราจะเข้าใจบทบาทของเรา และไม่ก้าวล้ าบทบาทของ
ผู้รับบริการ" 

 Positive Experiential ของชุมชนที่มีต่อผู้ป่วย คือพลัง
ขับเคลื่อนส าคัญในการท างานร่วมกับชุมชน การค้นหา
ทรัพยากรดีๆของผู้ปุวยจากคนในชุมชน โดยใช้การสื่อสาร
ทางบวกจะท าให้คนในครอบครัวและชุมชนเกิดการยอมรับ
และเปลี่ยนมุมมองเป็นเชิงบวกมากขึ้น นอกจากนี้ท าให้
ครอบครัวและชุมชน ได้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ปุวย 
แทนที่จะมองเห็นภาพของอาการเจ็บปุวย เป็นอันตรายหรือ
ก่อปัญหาในชุมชน 

 เชื่อม่ันในศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช       
สิ่งหนึ่งที่ท าให้การท างานร่วมกับชุมชนของคุณกัลยาประสบ
ความส าเร็จ คือ การรับฟังเสียงจากชุมชน รับฟังปัญหา       
รับฟังประสบการณ์ของชุมชนต่อผู้ปุวย รับฟังความต้องการ
ของชุมชนและสะท้อนสิ่งที่ชุมชนแสดงถึงศักยภาพ น าไปสู่
การดูแลผู้ปุวยในระยะยาวได้ การใช้ศักยภาพและการ
ประสานงานในชุมชนคือการดึงสิ่งที่ชุมชนมี ชุมชนเป็นอยู่มา
ใช้ เพราะคนในพ้ืนที่จะรู้ความต้องการและข้อจ ากัดของ
ตนเองได้ดีที่สุด  

                  การดูแลผู้ปุวยจิตเวชในชุมชน โดยอาศัยพลังบวกจาก
สามภาคส่วนส าคัญ ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และโรงพยาบาล จะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพและท าให้ชุมชนมีความเข้าใจผู้ปุวยอย่างแท้จริง 
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แฝงไปด้วยทัศนคติเชิงบวก กระบวนการ หลักการ และเทคนิคทักษะของ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
 เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย ให้ผู้ปุวย  

ตัดสินใจด้วยตนเอง "เราต้องให้เขาใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของ
ชีวิตตนเอง" คุณกัลยาเล่าว่า ผู้ป่วยรายนี้ หลังจากกลับไปอยู่
ที่บ้านก็น้าเงินที่ได้คืนจากทรัพย์สินเก่าไปใช้ซื้อรถยนต์มือ
สอง "หลายๆคนจะคิดว่าท้าไมเราไม่แนะน้าให้เขาเก็บเงินไว้
ใช้อย่างอ่ืน  เอาไปซื้อรถท้าไม แต่นั่นคือชีวิตเขา เขาต้องมี
สิทธิเลือกและท้าในสิ่งที่เขาพึงพอใจ การซื้อรถไม่ใช่ของ
สิ้นเปลืองของเขา เพราะเขาเอาไว้ให้ลูกให้ครอบครัวขับพา
ไปเที่ยวใกล้ๆด้วยกัน และนี่คือความสุขที่เขาได้รับ ซึ่งเงินซื้อ
ไม่ได้" 

 นักสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เจ้าของปัญหา ผู้รับบริการเท่านั้น
ที่ เป็ น เจ้ าของปัญหา  เร าต้ องตระหนัก ในตนเองว่ า 
ผู้รับบริการคือเจ้าของปัญหาไม่ใช่เรา บทบาทของเราคือการ
เป็น Back up ที่ดี เป็นผู้สนับสนุนก าลังใจ สร้างพลังใจ สิ่งนี้
คุณกัลยาได้ให้ข้อสังเกตที่ดีไว้ว่า "ถ้าเราตั้งผู้รับบริการเป็น
หลัก เราจะเข้าใจบทบาทของเรา และไม่ก้าวล้ าบทบาทของ
ผู้รับบริการ" 

 Positive Experiential ของชุมชนที่มีต่อผู้ป่วย คือพลัง
ขับเคลื่อนส าคัญในการท างานร่วมกับชุมชน การค้นหา
ทรัพยากรดีๆของผู้ปุวยจากคนในชุมชน โดยใช้การสื่อสาร
ทางบวกจะท าให้คนในครอบครัวและชุมชนเกิดการยอมรับ
และเปลี่ยนมุมมองเป็นเชิงบวกมากขึ้น นอกจากนี้ท าให้
ครอบครัวและชุมชน ได้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ปุวย 
แทนที่จะมองเห็นภาพของอาการเจ็บปุวย เป็นอันตรายหรือ
ก่อปัญหาในชุมชน 

 เชื่อม่ันในศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช       
สิ่งหนึ่งที่ท าให้การท างานร่วมกับชุมชนของคุณกัลยาประสบ
ความส าเร็จ คือ การรับฟังเสียงจากชุมชน รับฟังปัญหา       
รับฟังประสบการณ์ของชุมชนต่อผู้ปุวย รับฟังความต้องการ
ของชุมชนและสะท้อนสิ่งที่ชุมชนแสดงถึงศักยภาพ น าไปสู่
การดูแลผู้ปุวยในระยะยาวได้ การใช้ศักยภาพและการ
ประสานงานในชุมชนคือการดึงสิ่งที่ชุมชนมี ชุมชนเป็นอยู่มา
ใช้ เพราะคนในพ้ืนที่จะรู้ความต้องการและข้อจ ากัดของ
ตนเองได้ดีที่สุด  

                  การดูแลผู้ปุวยจิตเวชในชุมชน โดยอาศัยพลังบวกจาก
สามภาคส่วนส าคัญ ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และโรงพยาบาล จะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพและท าให้ชุมชนมีความเข้าใจผู้ปุวยอย่างแท้จริง 
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ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการวางแผนกระบวนการให้การช่วยเหลือ และ    
เปิดโอกาสให้ผู้ปุวย ครอบครัว ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจ     
และท าให้เกิดความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกันมี
เปูาหมายสุดท้ายที่สอดคล้องกันคือการเปิดโอกาส สร้างจุดยืนใน
สังคมให้กับผู้ปุวยจิตเวชต่อไป 
 

                "นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช            
         จะต้องมีทัศนะท่ีดีในการท างานกับผู้ป่วย   
        จะต้องมีใจท างาน เอาใจเขามาแลกใจเรา  
       ต้องท างานร่วมกัน และก้าวเดินไปพร้อมกัน  
             กับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรียน โดย  
1. นางสาวปรารถนา  รัตนถิรวรรณ  

    นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ สถาบันราชานุกูล 
             (ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 8) 

2. นางสาวอัจฉราวรรณ  ปัญญาชื่น 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่  
3. นายพศวีร์  วัชรบุตร 
   นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
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ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการวางแผนกระบวนการให้การช่วยเหลือ และ    
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ถอดบทเรียน โดย  
1. นางสาวปรารถนา  รัตนถิรวรรณ  
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   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่  
3. นายพศวีร์  วัชรบุตร 
   นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
 

ถอดองค์ความรู้ โดย
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                    คนต้นเรื่อง...นางเดอืนฉาย  แสงรัตนายนต์ 
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ด้านการศึกษาพิเศษ) 

สถาบันราชานุกูล  

                                       
     

 

 ถอดประสบการณ์งานฝึกพูด 
สู่ความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ 

                 การสื่อความหมายนั้นเป็นทักษะหนึ่งในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์เรา ส าหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการหรือสติปัญญา
หรือได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะออทิสซึมนั้นมักจะประสบปัญหาด้าน
การพูดและการส่ือความหมาย ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการ
ขัดขวางพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเหล่านี้ โดยทั่วไปเด็กจะสามารถ
สื่อสารได้จ าเป็นต้องมีความเข้าในภาษา “สามารถชี้ได้ บอกได้และไป
ถูก” และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ เช่น “การมองหน้าผู้พูด สบตา     
ฟังค าสั่งและแสดงออกตอบโต้ด้วยท่าทางหรือค าพูดได้” ซึ่งหากเด็ก
เหล่านี้มีการรับและเชื่อมโยงข้อมูล สามารถแสดงออกด้านการสื่อสาร
ด้วยท่าทางและค าพูดได้ ก็จะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นและพัฒนา
ทักษะต่างๆที่จ าเป็นเพ่ือการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ 

                นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เป็นวิชาชีพเฉพาะทาง
คลินิกที่มีการศึกษาท าความเข้าใจกับการท างานของสมองและระบบ
ประสาทในการสั่งงานไปยังร่างกายเพ่ือการสื่อสาร การแสดงออกทาง
อารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกต้องเหมาะสมตามบริบทหรือเปูาหมายที่
ต้องการได้ ในอดีตวิชาชีพนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายในประเทศ
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ไทยมกีารจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเท่านั้น แต่
ปัจจุบันได้ปรับการเรียนการสอนเป็นระดับปริญญาตรีและมีการศึกษา
ต่อเนื่องปริญญาโทในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการแก้ไข
การพูดและด้านการแก้ไขการได้ยิน 

                 “คุณเดือนฉาย  แสงรัตนายนต์” เป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง
วิชาชีพนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายท่านแรกในกรมสุขภาพจิต 
จากประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกสู่งาน
ด้านนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายนั้นมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการ
ที่จะช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งและไม่สามารถ
สื่อสารได้ ส่งผลให้นักจิตวิทยาไม่สามารถท าแบบทดสอบทางจิตได้        
จึงมีความคิดในการเปลี่ยนอุปสรรคเป็นความท้าทายในการเรียนรู้และ
น าไปสู่การศึกษาหลักการซึ่งเป็นแก่นแท้ของวิชาเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย เพ่ือท าให้มองเห็นภาพอนาคตของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาเหล่านี้ 

                การใช้ความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่เกิด
จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เริ่มมองเห็นประกายความหวัง
ของพ่อแม่ผู้ปกครอง และเกิดความรู้สึกปิติอ่ิมเอมใจเมื่อเห็นเด็ก
เหล่านี้สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ เข้าสังคมได้ มีการพัฒนา
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถเข้าเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ เด็กบางคนสามารถเข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้าน

วิชาการจนได้รับรางวัลและประสบผลส าเร็จในด้านการศึกษาจนถึง
ระดับปริญญาและมีงานท าเช่นคนทั่ว ไป  ซึ่ งสิ่ ง เหล่านี้  ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าและศรัทธาในวิชาชีพ มี
ภาคภูมิใจในตนเอง  และต้องการพัฒนาวิชาชีพให้มีเส้นทางการ
เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

                ในเส้นทางของสายวิชาชีพนี้ไม่ได้ราบเรียบนัก คุณเดือนฉาย
ได้พบอุปสรรคบ้างในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งท่านมีหลักคิดในการ
ท างาน คือ “ยืนให้เต็มเท้า นั่งให้เต็มก้น” คือ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ให้
ปฏิบัติเต็มศักยภาพและความสามารถ รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ       
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
ตัวอย่างหนึ่ งในอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น ข้อจ ากัดด้าน
อัตราก าลั งของวิชาชีพซึ่ งส่ งผลให้ผู้ปฏิบัติ งานไม่ เ พียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เด็กที่ประสบภาวะออทิสซึม         
มีพัฒนาการล่าช้า รวมถึงมีความบกพร่องด้านพัฒนาการภาษาและ
สื่อสารได้ยากต่อการเข้าถึงบริการการบ าบัด บางรายอาจต้องรอคิวใน
การใช้บริการนานหรือขาดความต่อเนื่อง ท าให้เด็กเสียโอกาสใน
ช่วงเวลาส าคัญของการเรียนรู้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่
ท าให้คุณเดือนฉายคิดค้นหาวิธีการที่สามารถช่วยให้สามารถเข้าถึง
บริการได้เร็วขึ้น จ านวนมากขึน้และมีความต่อเนื่องของการบ าบัด 
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                ในเส้นทางของสายวิชาชีพนี้ไม่ได้ราบเรียบนัก คุณเดือนฉาย
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บริการได้เร็วขึ้น จ านวนมากขึน้และมีความต่อเนื่องของการบ าบัด 
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               โดยคุณเดือนฉายเริ่มจากการให้ความรู้ในวิธีการฝึกที่ไม่
ซับซ้อนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยการอธิบายด้วยวาจา การใช้สื่อการ
สอน เช่น การใช้ภาพถ่ายหรือให้เฝูาสังเกตวิธีการบ าบัดในห้องฝึก 
การอธิบายวิธีการด้วยเอกสารหน้าเดียว รวมทั้งการท างานร่วมกับ
ทีมสหวิชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้พบว่าการบ าบัดเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับนัก
เวชศาสตร์การสื่อความหมายเพียงวิชาชีพเดียว ต้องมีการท างาน
ร่วมกันและต้องอาศัยความไว้วางใจ ความศรัทธาในคุณค่าของแต่ละ
วิชาชีพและผู้ร่วมงาน ศรัทธาในตนเอง และศรัทธาในผู้ใช้บริการว่า
สามารถมีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเร็จได้ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิด
แนวคิดการพัฒนาคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกส าหรับผู้ปกครองข้ึน 

               “กว่าจะเป็นคู่มือ” คุณเดือนฉายเห็นถึงความส าคัญ      
ในการเข้าถึงการฝึกพูดและสื่อความหมาย หากเร็วจะช่วยให้เด็กมี 
การพัฒนาได้ดี สามารถสื่อสารได้และเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือเข้า
เรียนได้เร็วขึ้น การจัดท าสาระการสอนฝึกพูดและสื่อความหมายที่ถูก
ออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติตามได้นั้นช่วยให้พ่อแม่
ผู้ปกครองน าไปใช้ฝึกเด็กระหว่างรอพบนักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย (ด้านแก้ไขการพูด) เพ่ือการบ าบัดได้ ซึ่งคุณเดือนฉายได้
ใช้เทคนิคและหลักการต่างๆ ที่สามารถเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ ดังนี้ 
 

 ทัศนคติน าก าลังใจ : เสริมสร้างทัศนคติที่ดีงามและพลังใจให้
พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่าจะสามารถสอนพูดให้กับลูกได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 Simpliflication: การจัดท าคู่มือให้พ่อแม่ผู้ปกครองน าไปใช้ 
ต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย เริ่มจากการใช้
ภาพถ่าย เขียนอธิบาย น าไปสู่การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพ่ือให้
มองเห็นภาพได้ชัดเจน   

 ใช้อุปกรณ์จากสิ่งรอบตัว: มีการฝึกพ่อแม่ผู้ปกครองให้สามารถ
คิดต่อยอดเพ่ือให้ปรับวิธีการน าไปใช้ที่บ้านด้วยสิ่งของหรือ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องซื้อหาอุปกรณ์เหมือนที่ใช้ในการ
บ าบัด 

 จบด้วยความส าเร็จ: ควรจบการฝึกทุกครั้งด้วยความส าเร็จแม้
จะเล็กน้อยเพ่ือให้เด็กเกิดก าลังใจในการฝึกต่อไป 

                   ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงปีสองปีของการพัฒนา
คู่มือตามระยะเวลาโครงการจัดท าเท่านั้น  แต่คือการเรียนรู้เข้าใจใน
แก่นแท้ของปัญหาจากการปฏิบัติจริง การสั่งสมทักษะและเทคนิค
วิธีการที่ดี ใช้แล้วได้ผลเป็นประสบการณ์ท างานเกือบทั้งชีวิตราชการ
เก็บเล็กผสมน้อย ทดลองใช้ซ้ า แก้ไขปรับปรุง  โดยวางเปูาหมายการ
ฝึกเด็กร่วมกันระหว่างนักแก้ไขการพูดและพ่อแม่ผู้ปกครองเพ่ือให้
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มองเห็นภาพอนาคตของเด็กเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่
ท าให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือเด็กพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
                   ปัจจุบันคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกส าหรับผู้ปกครองมี
การพัฒนาสาระการเรียนรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการใช้วิดีโอสาธิตซึ่ง
จัดท าค าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองชาวต่างชาติ
สามารถน าไปใช้ได้ นอกจากนี้วิชาชีพพยาบาลซ่ึงถือเป็นด่านหน้าและ
เป็นก าลังหลักส าคัญของทีมสหวิชาชีพสามารถฝึกเด็กตามคู่มือและ
ถ่ายทอดให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองได้ระหว่างรอนัดฝึกกับนักเวชศาสตร์
การสื่อความหมาย (ด้านแก้ไขการพูด) 

      การน าคู่มือการฝึกฯ มาใช้กับเด็กที่มีความบกพร่อง
ระดับน้อยให้ได้รับการพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารทั้งในทาง
ส่งเสริมปูองกันและลดความรุนแรง เป็นประโยชน์โดยตรงต่อตัวเด็ก
และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการลดภาระงานฝึกในหน่วยงาน และยัง
ส่งผลให้มีเวลาในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องระดับยุ่งยากซับซ้อน
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ คู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกส าหรับผู้ปกครองยัง
ได้รับการเผยแพร่ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งช่วย
ให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อความหมายเข้าถึง
บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก
และพ่อแม่ผู้ปกครองต่อไป  

“หลักคิดในการท างาน คือ “ยืนให้เต็มเท้า นั่งให้เต็มก้น” คือ     
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติเต็มศักยภาพและความสามารถ        

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ” 

 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียน โดย  
1. นางสาวอินทิรา     อะตะมะ   
   นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
2. นางสาวนภัสสรณ์  เคหนาค    
    นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
    (ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 12) 
3. นางสาวสุภาวดี     พิบูลย์      
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มองเห็นภาพอนาคตของเด็กเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่
ท าให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือเด็กพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
                   ปัจจุบันคู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกส าหรับผู้ปกครองมี
การพัฒนาสาระการเรียนรู้ที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการใช้วิดีโอสาธิตซึ่ง
จัดท าค าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองชาวต่างชาติ
สามารถน าไปใช้ได้ นอกจากนี้วิชาชีพพยาบาลซ่ึงถือเป็นด่านหน้าและ
เป็นก าลังหลักส าคัญของทีมสหวิชาชีพสามารถฝึกเด็กตามคู่มือและ
ถ่ายทอดให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองได้ระหว่างรอนัดฝึกกับนักเวชศาสตร์
การสื่อความหมาย (ด้านแก้ไขการพูด) 

      การน าคู่มือการฝึกฯ มาใช้กับเด็กที่มีความบกพร่อง
ระดับน้อยให้ได้รับการพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารทั้งในทาง
ส่งเสริมปูองกันและลดความรุนแรง เป็นประโยชน์โดยตรงต่อตัวเด็ก
และผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการลดภาระงานฝึกในหน่วยงาน และยัง
ส่งผลให้มีเวลาในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องระดับยุ่งยากซับซ้อน
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ คู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกส าหรับผู้ปกครองยัง
ได้รับการเผยแพร่ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งช่วย
ให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านภาษาและการสื่อความหมายเข้าถึง
บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก
และพ่อแม่ผู้ปกครองต่อไป  

“หลักคิดในการท างาน คือ “ยืนให้เต็มเท้า นั่งให้เต็มก้น” คือ     
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติเต็มศักยภาพและความสามารถ        

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ” 

 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียน โดย  
1. นางสาวอินทิรา     อะตะมะ   
   นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
2. นางสาวนภัสสรณ์  เคหนาค    
    นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
    (ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 12) 
3. นางสาวสุภาวดี     พิบูลย์      
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่  

  

ถอดองค์ความรู้ โดย
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สาระ...น่าร ู ้
จากใจขา้ราชการกลุม่ศักยภาพสงู 
ที่จะเกษยีณอายรุาชการในอีก  
5 ปีขา้งหนา้ 
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สาระ...น่ารู้ 

จากใจข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูงที่จะเกษียณ 

อายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า 
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 ภาพความประทับใจ 
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 ภาพความประทับใจ 
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