
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้น า

ด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากปี 2552
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



การประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ทันตแพทย์ผู้น าการพัฒนา(ภาคอีสาน)  

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2552 
ณ  ห้องประชุมโรงแรมโคราชรีสอร์ท    จ.นครราชสีมา

• ภาคกลางวัน ละลายพฤติกรรม   ความคาดหวังของผู้เขา้ร่วมประชุม
• แบ่งกลุ่มย่อยเล่าเรื่อง “สิ่งดีดีจากการท างานทันตสาธารณสุข”

• กิจกรรมการฝึกผ่อนคลายอยา่งสมบูรณ์

• คัดเลือกและก าหนดประเด็นสนใจร่วมของภาคอีสาน

• ภาคค่ า  สายธารชีวติ



• วันที่สอง  แบง่กลุ่มตามประเด็นสนใจแลกเปลี่ยนเรื่องที่สนใจร่วมกัน

• ตารางอิสรภาพ

• วางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่สนใจรว่มกัน

• น าเสนอแผนการท างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• AAR



กลุ่มแลกเปลี่ยน 3 กลุ่ม

• กลุ่มที่ 1     การพัฒนางานทนัตสาธารณสุขในชุมชน   จดักิจกรรม
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2552       อ.บ้านฝาง  และ อ.น้ าพอง  จ.ขอนแก่น

• กลุ่มท่ี 2   การพัฒนาระบบบริการและงานทันตสาธารณสุขใน 
Primary health care   จัดกจิกรรมวันที ่13-14 สิงหาคม 2552          
อิงนภารีสอร์ท  จ.อุบลราชธานี

• กลุ่มที่ 3   การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเด็กเล็ก  จัดกิจกรรมวันที่ 3-4 
กันยายน 2552    ณ  รพ.สระใครและชุมชนบ้านไชยา   ต.สระใคร      
อ.สระใคร   จ.หนองคาย



ประสบการณ์จากการประชุมครั้งที่ 1
• ความประทับใจในการจัดกิจกรรม  
• ความคุ้นเคย พี่ๆน้องๆ มาเจอกัน  รู้จักมุมอื่นๆในชีวิตจากการเล่าและฟัง 
• การรวมกลุ่มเพื่อไปเรียนรู้ต่อ จากของจรงิท่ีท ามาแล้ว
• ความทุม่เท เสียสละของทีม- วิทยากร หมอจินดา และ หมอฝน 
• จากพี่ๆน้องๆ พี่แดง พี่เฮ้าส์ และ พี่เลี้ยงภาคอิสานทุกคน มาช่วยกันท างาน

อย่างเต็มที่



การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายทันตแพทย์
เพื่อการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในชุมชน

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2552      
ณ  พื้นที่ศึกษา  อ.บ้านฝาง  และ อ.น้ าพอง  จ.ขอนแก่น

     วนัแรก    จดักิจกรรมที่ รพ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น  ผอก.รพ.ต้อนรบั

       ศึกษาดงูานพื้นที่ การมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนางานทันต
สาธารณสุข 

              พื้นท่ี 1   รร. บ้านกระเดื่อง ต.ป่ามะนาว 

              พื้นที ่2  ชุมชนบ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น



• ศึกษารูปแบบการบริหารงานของ CUP บ้านฝาง

• อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ให้ภาคชมุชนเข้าร่วมกจิกรรม

• ภาคค่ า อภปิรายปัญหาทั่วไป และกิจกรรมสันทนาการ

วันที่สอง   จดักิจกรรม ที ่รพ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น

• การบรรยาย เรื่อง “การมีส่วนร่วมชุมชน” จาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
น้ าพอง จ.ขอนแก่น   -ท าใหเ้ชื่อมโยงเรื่องราวการท างานชุมชนได้

• จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลเพื่อเตรียมน าเสนอครัง้ที่ 2 



พื้นที่ 1   รร. บ้านกระเดื่อง ต.ป่ามะนาว

• ชาวบ้านมีส่วนร่วมพัฒนางานสาธารณสุขกับโรงเรียนและสถานีอนามัย  

• ผู้น าชุมชนเสียสละ  เศรษฐกิจพอเพียง ปลกูฝังคุณธรรมในเยาวชน

• โครงการคู่หูสองวัยใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มอสม. ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้น าฯ 
หมุนเวียนเข้ามาช่วยกิจกรรมในโรงเรียน เล่าเรื่องหน้าเสาธง  แต่งเพลง
พื้นบ้านอีสานรณรงค์การบรโิภคอาหาร  ตรวจฟันเด็ก   กระตุ้นการแปรง
ฟัน  แจ้งผู้ปกครองให้ดูแลแปรงฟันตอนเย็น  ใหค้วามรูท้างหอกระจาย
ข่าว  น้ าสมุนไพรอ่อนหวาน ให้นักเรียนรับประทานกล้วยน้ าว้า 

• จนท.สอ.เน้นความรู้พื้นฐานในการท างานต้องบรูณาการให้เป็นหนึ่งเดียว



พื้นที่ 2 บ้านเหล่า   ต าบลบ้านเหล่า  อ.บ้านฝาง

• โครงการ อสม. ร่วมใจใส่ใจผู้ป่วยเบาหวาน (ตรวจคดักรองเบาหวาน
ตรวจสุขภาพช่องปาก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน รับผู้ป่วยเบาหวานมา
ขูดหินน้ าลาย อบรม อสม.)

• ภาคสาธารณสุข ปรบัเปลี่ยนตามบริบทชุมชน บรูณาการงาน ท างาน
ต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์ทีด่ีกับชุมชน

• อบต. ผู้น าชุมชน เข้าใจปัญหาของชุมชน สนับสนุนงบประมาณและ
อุปกรณ์



เรียนรู้จาก อ.บ้านฝาง ต.บ้านกระเดื่อง 

จนทสอ.ท าวิจัยร่วม เรื่องสุขภาพช่องปากเด็กเล็กกับโรงเรียน ท าแผนงาน
ยุทธศาสตร์กับชุมชน (ผู้น าชุมชนเป็นอสม)  
การตั้งค าถามที่ดี เปิดให้เกิดการเรียนรู้ 

ท ำไมถึงท ำเรื่องนี้ได้  หมอรุง่พาท า 
   หมอรุ่งเป็นอย่ำงไร ใครก็ได้ที่ซื้อใจได้ ท าด้วยกันไม่ใชส่ั่งเขาท า หมอรุ่งเข้า

ชุมชนตอนเยน็ตลอด เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนตลอด 
   ท าไมท าเร่ืองฟัน เพราะเป็นปัญหาและมีต้นทุนอยู่แล้ว 
   ถ้าเป็นน้องหมอฟันท าไหม ถ้าน้องหมอฟันท าเรื่องอื่น รับได้เพราะหมอทุก

คนต้องเรียนรู ้ไม่มี Barrier ในการท างานว่าเป็นจนทสอ/ทภ.  



เรียนรู้จากอ.บ้านฝาง 
วัฒนธรรมชุมชน ใครที่เข้ามาต้อง Orientation เป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไป 

approach หมู่บ้านนี้ไม่มีแบง่แยกขั้วอ านาจเช่นได้รับเลือกตั้งมาเป็น
ผู้ใหญ่บ้านก็ยอมรับกัน มีการดูแลรักษาวฒันธรรมของชุมชนไม่ให้เป็น
สังคมบริโภค 

 รู้จักบุคลากรเพื่อให้การดูแลอย่างเหมาะสม เช่น อึ่งชอบการเรียนรู้ บุคคล
แห่งการเรียนรู้ ใหโ้จทย์ไปแก้ไข “หมอเถ่ำดูแลเหมือนพีน่้อง พร้อมให้
ค ำปรึกษำตลอดเวลำ หลังท ำงำนเสร็จก็จะได้(รำงวัล)ไปเรียนรู้ดูงำนที่อืน่” 

 รพ.บ้านฝางมวีัฒนธรรมการท างานแบบพี่กับน้อง “พี”่เป็นคนที่ได้รบัการ
ยอมรับจากคนอื่นๆ เม่ือพี่พดูน้องจะฟงัและท าตาม ผอ.เปิดโอกาสให้ท าใน
สิ่งที่อยากท า (เหมือนกับวิธีเลี้ยงลูกตนเอง)



เรียนรู้จากอ าเภอน้ าพอง 
• ผอ.น้ าพอง สะท้อนภาพว่าทันตะเป็น service based แมว้่าจะเป็นเชิงรุกแต่

เป็นการเคลื่อนย้ายตัวเองไปให้บริการมากกว่าส่งเสริมสุขภาพ รพช.เป็น
สถาบันการเรียนรู้ที่จะต้องพัฒนาคน ท างานใช้ การวิจยั/ R to R/ concept 
Small is beautiful 

• บ้านค ามดืได้รางวัลรร.คู่หู เน้นการแปรงฟันตอนกลางคืน ทุกคนมบีทบาท
แม้แต่เกษตรฯ ยายไปขบคดิว่าจะท าอย่างไรจึงจะสอนเด็กได้ ยายถอดฟัน
ปลอมออกมา เด็กเลยกลัวไม่อยากเป็นอย่างยาย

• หมอที่บ้านนีต้้องคัดเลือกมา (พยาบาลกับทันตา)ได้ทุนของชุมชน เป็นคน
เก่ง เรียนรุ่นเดียวกันท างานรว่มกันประสาพี่น้อง ซื้อใจชุมชน เป็นแพทย์
สนามมวย ท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน ทภ.เอ๋ เดิมมี conflict ว่าต้องท างาน
เฉพาะงานทันตะ เป็นแรงบันดาลใจให้ทภ.คนอื่นๆ



การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เครือข่ายทันตแพทย์
เพื่อการพัฒนาระบบบรกิารและงานทันตสาธารณสุข

ในPrimary health care   
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2552  ณ  อิงนภารีสอร์ท  จ.อุบลราชธานี

น าเสนอการท างานพัฒนางานของ 12 รพ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
วิธีการท างานของแต่ละโรงพยาบาล                                              
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าเสนอในการประชุมครัง้ที่ 2



การท างานพฒันางาน PCU และ CUP  12 รพ. ประกอบด้วย
• รพ. พนมไพร/ รพ. จตรุพักตรพิมาน /รพ. โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 
• รพ. เขาวง  จ.กาฬสินธุ์ 
• รพ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
• รพ. หัวตะพาน  จ.อ านาจเจริญ
• รพ. ม่วงสามสิบ /รพ. ๕0พรรษามหาวชิราลงกรณ์ /รพ. สมเด็จพระ

ยุพราชเดชอดุม จ.อุบลราชธานี
• รพ. ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ
• รพ. วาปีปทมุ /รพ. ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
• รพ.ล าปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์



สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ของการจัดบริการทันตสาธารณสุขปฐมภูมิในรพ.แต่ละแห่ง



1 การพัฒนาศกัยภาพ / การผลิตทันตบุคลากร 

• ขอโควตานร.ทันตาภิบาล ทุนของอ าเภอ

• การจัดสรร ทันตาภิบาล ต้องมาคู่ ผู้ช่วยทันตแพทย์
   - ค่าใช้จ่าย CUP /  อบต. / เทศบาล  /  PCU ดูแล แล้วแต่พื้นที่

• การจัดสรร ผช.ทพ. มีระบบการ Trainning จากรพ. 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง PCU จากการสรุปผลงานประจ าปี

• วางแผน Career Path ทภ. / ผช.ทพ.

•Trainning  Need และ จัดอบรม  ทพ. / ทภ. ใน CUP / PCU   



2
การจัดหางบประมาณ / การหาแหล่งงบประมาณ

การหาแหล่งงบประมาณ ต้องท าความเข้าใจที่มางบประมาณ เงิน UC

3
การสนับสนนุครุภัณฑ-์วัสดุทันตกรรม

• ครุภัณฑ์ - อุปกรณ์ ทันตกรรม   กันงบประมาณ จัดสรรลง PCU 

• ระบบการดูแลรักษาเครื่องมือ คู่มือการใช้ การซ่อมครุภัณฑ์เบื้องต้น
น าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการบริหารจดัการคลังวัสดุแก่ PCU

• กันงบประมาณซ่อมบ ารุง   /  การซื้อทดแทนกรณีช ารุด
•กันงบการผลิตสื่อทันตสุขภาพ / สื่อสนับสนุนจากกองทันตะ 



4
การบริหารจัดการระบบงาน

• การจัดบริการ  ทพ. / ทภ.ประจ า  CMU ขนาดใหญ่  ทภ.ดูแล  (เป็น CEO)
• การจัดทพ. เป็นที่ปรึกษาประจ าทุก PCU เพ่ือให้เข้าถึงง่าย และ รับ consult

การจัด
ระบบ
บริการ

ทันตกรรม

• จัดหน่วยคาราวานทันตกรรมร่วมกับหน่วยบริจาคโลหิต
• มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
•ระบบส่งต่อระหว่าง PCU - รพ. เกณฑ์การส่งต่อ / การดูแลผป. เบื้องต้นก่อน
ส่งต่อ / การท าลายเชื้อ / Central  Supply / ขยะติดเชื้อ
•การท า CPG /ซ้อมCPR



การท าภาคีเครอืข่าย / การท างานโดยประชาชนมีส่วนร่วม
5

 อสม.ท าหน้าที่ Screen (วัด 
BP+คัดกรอง+จัดคิว ) อสม.แกนน า

เครือข่ายครูศพด.

อบรม  ครู
อนามัยโดยใช้
กระบวนการ
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ (KM)



ร่วมคิด หาแนวร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 อบต

 แกนน านักเรียน

 ผู้น าชุมชน      

 ครู      

 ผู้ปกครอง

น้องที่ สอ. อย่าลืม ดูแล

สมคิด รางวัลนวตกรรมที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด



นวัตกรรมงานทันตสาธารณสุข
6

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสาน    
 ....สีย้อมฟันจากดอกอัญชัน..... 

โรงเรียนคูห่ทูนัตสุขภาพ

Face shield พอเพียงเพื่อเพียงพอ

จัดท าสื่อทันตสขุศึกษาให้ความรู้แก่
ผู้ใช้บริการ



AAR จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• ดี เกินคาด
• มีอะไรต้องเรียนรู้อีกมาก
• เกิดไฟ อยากกลับไปท าจัง
• ไม่ผิดหวังเลยที่มา
• ชาวอุบลต้อนรับอบอุ่น ที่พักดีแต่

นอนคนเดียว กลัวผี
• บรรยากาศเอื้ออาทร กัลยาณมิตร
• เรียนลัดจากประสบการณ์เพื่อน
• เครือข่ายเนี่ย ดีจริงๆเลย

• อยากดูงานสถานที่จริงซักแห่ง

• เวลาน้อยเกินไป / งบน้อยไปหน่อย

• โหดจริงๆ ฝนตก กินข้าวก็ดึก

• อยากมีเวทีเจอกันอีกในเวที
นวัตกรรม

• ไปดูงาน เยี่ยมเยียนกันเถอะ

• ไปเที่ยวเวียดนามกันเน๊อะ



การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
เครือข่ายการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเด็กเล็ก

วันที่ 3-4 กันยายน 2552    ณ  รพ.สระใครและชุมชนบ้านไชยา   
ต.สระใคร   อ.สระใคร   จ.หนองคาย

จัดกิจกรรมที่ รพ.สระใคร จ.หนองคาย
วันแรก  แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อถอดบทเรียนของพื้นที่ ประกอบด้วย 
กลุ่มท่ี 1 ทันตแพทย์  ทันตาภิบาล  พยาบาล  เจ้าหน้าที่
กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชน  แกนน า อสม.   ผู้ดูแลเด็ก เข้าพื้นทีชุ่มชนบ้านไชยา
กลุ่มท่ี  3 และ กลุ่มท่ี 4 ผู้ปกครอง  ทีชุ่มชนบ้านไชยา / ศพด.



วันที่สอง

• น าเสนอข้อมูลเรียนรู้ที่ได้จากการลงชมุชนและถอดบทเรียนของทุกกลุ่ม

• สรุปบทเรียนรู้ “ความเหมือนในความต่าง ความต่างในความเหมือน”
• เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ World café 



• ไปดูงานเป็นทมีงาน ท าให้กลับมาท างานตอ่ได้ (รพ.ล าปลายมาศ /รพ.ท่า
คันโท) เริ่มงานในพืน้ที่จากการดูงานที่สระใคร/ การท างานทันตะโดย
พยาบาล 

• ประทับใจกระบวนการเรียนรู้เรื่อง World Cafe /ได้ทบทวนตนเอง / ทพ.
กับทภ.มชี่องว่างบางอย่าง/วิเคราะห์ความเหมือนในความต่าง ความต่างใน
ความเหมือน 

• ท างานแล้ววิจยัไปด้วย / เด็กในศพด.ชอบแปรงฟัน อบต.รู้ไปหมด เทศบาล
เข้มแข็งขึ้นเรือ่ยๆ มีความเปน็เจ้าของงานสส.สุขภาพมากขึ้น กลุ่มแมบ่้าน
ได้ความรู้จากสื่อหมอไม่จ าเป็นต้องสอน /จัดประกวดทุกปี

• ท าอย่างไรจะต่อเชื่อมระหว่าง service base (อุบล) & development base 
(บ้านฝาง)

เรียนรู้จากการดูงานที่อ.สระใคร



สิ่งที่ได้เรียนรู้

• การพัฒนาความเป็นผู้น า  กระบวนการทีส่ระใครเน้นการท างานเป็นทีม 
มากกว่ารายบคุคล (Individual) เกิดความยั่งยืน  ผูกพัน มติรภาพ  
และความสุข

• ท างานบนพื้นฐานเท่าเทียมกัน  ไม่มชี่องว่างระหว่างเขากับเรา   ไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตัว     

• การปลูกฝังใหทุ้กคนมวีิถีชีวติแบบพอเพียง  โดยเฉพาะทันตแพทยผ์ู้น าใน
ระดับอ าเภอ  สร้างศรัทธาและแรงบันดาลใจใหผู้้ร่วมงานอยู่ในพืน้ที่ (ตัวอย่าง
ที่อ.สระใคร และท่ี อ.บ้านฝาง)

• การพัฒนางานสู่ความส าเร็จ  ต้องรู้จักการรอเวลา  “เหมือนน้ าหยดลงหิน  
ทุกวันหินยังสกึกร่อน  ฉันใดฉันนั้น” (เคลด็ลับความส าเร็จของ อ.บ้านฝาง) 



ประสบการณ์จากการประชุม

มีข้อเสนอจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  หลังจากกลบัไปท างานในพื้นที่
แล้วในระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง



การประชุมสรุปงานเครือข่ายทันตแพทย์ผู้น า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  วันที่  15-16  ตุลาคม  2552      

ณ  ราชาวดีรีสอร์ต  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

• น าเสนอผลการจัดกระบวนการของแต่ละ node 

• จัดวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทุกคนในการเข้าร่วมโครงการนี้

• World cafe’ ผสมเกษรความรู้การพัฒนาเครือข่ายทันตแพทยผ์ู้น าด้าน
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก



กิจกรรมวันที่สอง
• “หลักการทรงงานของในหลวงฯ” ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา
• ภาพวาดระบายสี



งานอะไรที่เราอยากจะไปท าต่อในพื้นที่ 

• สนใจน างานส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ได้เรียนรู้ไปลองท า 

• ติดตามงานทีท่ าไว้แล้ว ปรบัรูปแบบ เน้นการประเมิน

• สร้างทีมงานให้เข้มแขง็  ท าให้ทภ.ได้เรียนรู้ร่วมกัน ให้ทมีท างานอย่างมี
ความสุข

• พัฒนาระบบหน่วยทันตกรรมเคล่ีอนที่ ใช้เครื่องมือใหม่ แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ ให้ประชาชน/ภาคีแสดงศักยภาพ

• สร้างเครือข่าย (อปท. วดั ชุมชน) คน้หาสิ่งท่ีเหมาะสมกับบริบท ค่อยๆ
ก้าว แต่ก้าวอยา่งมั่นคง 

• สร้างความสมดุลย์ของงานและครอบครัว



เราจะพัฒนาร่วมกันได้อย่างไร 

• ควรใช้ IT ช่วยการติดต่อสื่อสาร(web board) , เริ่มท าblog

• ต้องการเรียนรู้เครื่องมืออีกหลายตัว เช่น การเป็น Fa ทีด่ี  ทักษะการการ
จับประเด็น การออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการสร้างค าถาม จิตตปัญญา
ศึกษา แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  OM

• อยากพบกันอกี เพื่อพัฒนาตนเอง การท างานร่วมกันเป็นทีม อยากไปดู
เครือข่ายอื่นๆ

• ควรท าต่อเนื่อง ดึงน้องรุ่นใหม่มาอีกเรื่อยๆ มีการติดต่อระหว่างกัน 
คุ้นเคยกัน กลา้เข้าไปขอเรียนรู้  เป็นที่ปรกึษาให้กัน



    

ขอบคุณที่รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
เติมพลังแห่งความสร้างสรรค์

สวัสดี



แลกเปลี่ยน & เรียนรู้

http://gotoknow.org/blog/

dentesarn/306635

http://gotoknow.org/blog/





