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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาการตีความตามแนวคิดของ Heidegger คัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูล คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดน
ภาคตะวันตก มีความยินดีในเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้ จ�ำนวน 15 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึก
เทป ร่วมกับการบันทึกภาคสนาม น�ำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบค�ำต่อค�ำ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการตีความของ van Manen
(1990) ผลการศึกษา มีดังนี้ 1) ร่วมวางแผนการเดินทางกับทุกภาคส่วนงาน 2) เดินทางเข้าหมู่บ้าน ผ่านเส้นทางอันตราย ต้องใช้
ผู้ช�ำนาญทาง 3) เข้าถึงพื้นที่ เริ่มงานทันที ตามหน้าที่ที่แบ่งกัน 4) ออกจากพื้นที่หนึ่ง ไปให้ถึงอีกพื้นที่ก่อนพลบค�่ำ 5) ด�ำเนินการ
ตรวจรักษาชาวบ้านมากหน้าหลายตา มารอรับบริการและ 6) เสร็จงานออกจากพื้นที่ บางครั้งมีปัญหา กลับโรงพยาบาลล่าช้า
กว่าก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญ : พยาบาลวิชาชีพ, การปฏิบัติงานเชิงรุกโรงพยาบาลชุมชน

Abstract

The purpose of thisstudy was to describe proactive health care service of nurse in a community
hospital at west border region. Hermeneutic phenomenology of Heidegger was employed as research
methodology. Fifteen professional nurses working in a community hospital at west border region were willing
to participate in the study. Data were collected by using in-depth interviews with audio-recorded and field
observations. Data were transcribed verbatim and analyzed by thematic analysis proposed by van Manen (1990).
The results of the research revealed as follows: 1) Joining with team to set a plan of proactive health care
service 2) Using a good navigator and driver brought a team to village 3) Reaching to the village, anyone just
start his/her work, 4) Departing from the first area to the second area before dusk, 5) Proceeding the treatment
to various people that are waiting for the service, and 6) Leaving from the last area may have the problems
on the way back to the hospital.
Keyword: Professional nurses, Proactive health care service, Community hospital
Corresponding Author: *วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล, Email: kibza_za@hotmail.com
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค.) 2558
Volume 16 No.2 (May - Aug) 2015

80

การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิที่
ให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขระดับอ�ำเภอ ทั้งด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพ
และการให้บริการตามระบบรับ-ส่งผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ และ
เชื่ อ มโยงกั บ โรงพยาบาลอย่ า งเหมาะสม รวมทั้ ง สามารถ
ให้การนิเทศงานกับสถานีอนามัย และด�ำเนินการพัฒนาการ
สาธารณสุขพื้นฐาน (หทัยชนก บัวเจริญ และคณะ, 2553)
ปัจจุบนั โรงพยาบาลชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่
(120-150 เตียง) ขนาดกลาง (60-90 เตียง) และขนาดเล็ก
(10-30 เตียง) โรงพยาบาลชุมชนแต่ละขนาดนีจ้ ะมีศกั ยภาพการ
ให้บริการสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการพื้นฐานทั่วไป
และถึงการรักษาพยาบาลโรคที่มีปัญหาซับซ้อน และมีแพทย์
เฉพาะทางสาขาหลักให้บริการ ส�ำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาด
เล็ก (10-30 เตียง) เป็นหน่วยงานทีม่ เี ตียงรับผูป้ ว่ ยไว้นอนรักษา
พยาบาลโรคพื้นฐานทั่วไปที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยมี
แพทย์ทั่วไปท�ำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย (สาธารณสุข, กระทรวง,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2550) มีการแบ่งการให้บริการ
ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ การให้บริการในเขตเมืองกับ
เขตชนบทและรวมถึงเขตชายแดน แม้ว่าหน้าที่หลักจะเหมือน
กัน คือ การให้บริการที่มีลักษณะงานครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ 1) การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การอนามัยแม่และเด็ก การ
วางแผนครอบครัว 2) การป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนให้
ภูมิคุ้มกันโรค 3) การตรวจรักษาโรคทั่วไป และ 4) การฟื้นฟู
สุขภาพ แต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ
โดยต้องมีการเพิม่ การดูแลในเรือ่ งของการเน้นคุณภาพการรักษา
พยาบาลที่ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้
บริการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ดังนั้นการให้บริการสุขภาพใน
แต่ละท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ และตระหนักในการน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะเชื้ อ ชาติ ที่ มี ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนเขตชายแดน มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลสุขภาพเชิงรับ
และเชิงรุก โดยการให้บริการเชิงรับนั้น โรงพยาบาลชุมชนท�ำ
หน้าทีใ่ นการให้บริการด่านแรกทีป่ ระชาชนไทย และประชาชน
เพื่อนบ้านบริเวณเขตชายแดนได้รับบริการสุขภาพพื้นฐานเพื่อ
ให้ประชาชนมีสขุ ภาพทีด่ ี โดยมีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
ทุกกลุม่ อายุ ครอบคลุมปัญหาสุขภาพในพืน้ ฐานทัง้ ระดับบุคคล
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ครอบครัว กลุ่มบุคคล และชุมชน เพื่อให้เกิดการพยาบาลที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพที่ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองในด้านสุขภาพได้ (ศิวพร อึง้ วัฒนา และพรพรรณ ทรัพย์
ไพบูลย์กิจ, 2555) ส่วนการให้บริการเชิงรุก เป็นบริการที่
พยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพเดินทางเข้าไปให้บริการในชุมชน
เขตพื้นที่ห่างไกล และชุมชนพื้นที่สูงทั้งด้านการป้องกันโรค
ส่งเสริมสุขภาพ รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน โดยอาศัย
ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผูน้ ำ� ชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในการเตรียมชุมชน ประชาสัมพันธ์
และร่วมค้นหา คัดกรองผู้พิการ ผู้มีปัญหาโรคเรื้อรัง รวมทั้งมี
การส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญา สมุนไพรพื้นบ้านในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชนต่ อ ไป นอกจากนี้
โรงพยาบาลชุมชน พืน้ ทีต่ ดิ ชายแดนภาคตะวันตก ยังเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทีส่ ำ� คัญในด้านสวัสดิการทางการพยาบาลโดยมีความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรอิสระ (NGO)
อื่ น ๆ เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ ในการดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนตามสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของ
สหประชาชาติ ในการส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รบั
บริการทีเ่ ป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง และเสมอภาค
ต่อการรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน พบว่า มีงานวิจัยส่วนหนึ่ง
ศึกษาการปฏิบัติงานของพยาบาลชุมชน (อุษนันท์ อินทมาสน์,
2546) และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ยุวดี บาคาล, 2553) ซึ่งงาน
วิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขต
พื้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น ส่วนการศึกษา เรื่องการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน (อัญญา ปลดเปลื้อง,
2546) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบ 5 ประเด็น
คือ 1) การเปลี่ยนบทบาทในการท�ำงานในด้านลักษณะงาน
และความไม่มั่นใจในสมรรถนะของตนเอง 2) การสนับสนุน
การท�ำงานจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาในด้านทรัพยากร และ
แรงจูงใจการท�ำงานในด้านค่าตอบแทน ขวัญก�ำลังใจ 3) การ
ปรับตัวโดยการยอมรับสภาพความเป็นจริง 4) การพัฒนาตนเอง
ในการท�ำงานและการหาความรูเ้ พิม่ เติม และ 5) ความพึงพอใจ
ในงานของพยาบาลเนือ่ งจากเป็นการท�ำงานทีส่ ร้างความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตนเอง ซึ่งงานวิจัยนี้เน้นการท�ำงานเฉพาะในศูนย์
สุขภาพชุมชน ไม่ได้กล่าวถึงการออกไปปฏิบัติงานเชิงรุกใน
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ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และประกอบ
ด้วย คนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ ผู้วิจัยในฐานะที่เคยปฏิบัติงาน
เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน พืน้ ทีต่ ดิ ชายแดน โรงพยาบาล
รัฐแห่งหนึง่ เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ซึง่ มีประสบการณ์ออกพืน้ ที่
ดูแลคนในชุมชนที่มีความต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และ
ภาษาผนวกกับการเดินทางที่ต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในชุมชนที่
ติดชายแดน ท�ำให้ได้เรียนรู้การดูแลตนเองของชาวบ้านซึ่งมี
ทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เรียนรู้การเข้าไปให้บริการที่เกิด
ความปลอดภั ย กั บ ผู ้ ใ ห้ แ ละผู ้ รั บ บริ ก าร ประสบการณ์ ข อง
ผู้วิจัยนี้อาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับพยาบาลชุมชนคนอื่น ๆ
และบางส่ ว นอาจมี ค วามแตกต่ า งกั น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
ประสบการณ์ การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตกที่ได้รับการ
ถ่ายทอดโดยตรงผ่านค�ำบอกเล่าของเจ้าของประสบการณ์
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ นึกคิดของพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในเชิงลึก เพื่อค้นหาและช่วยให้ทราบถึงข้อมูล
ที่ ไ ม่ ส ามารถอธิ บ ายหรื อ ศึ ก ษาผ่ า นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณได้
โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบปรากฏการณ์ วิ ท ยา
(อารียว์ รรณ อ่วมตานี, 2553) เพือ่ ให้ผบู้ ริหารทางการพยาบาล
น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริหารพัฒนา
ศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ บรรยายการให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาล
ในโรงพยาบาลพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบ
ตีความ (Hermeneutic phenomenology) บนพืน้ ฐานแนวคิด
ของ Heidegger ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผู ้ วิ จั ย มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั งิ านเชิงรุกทีพ่ ยาบาลออกพืน้ ที่
ไปให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนในถิ่นทุรกันดารตามค�ำบอกเล่า
ของผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งตัวผู้วิจัยมีประสบการณ์ท�ำงานใน
พื้นที่แห่งนี้จึงใช้ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
และตัวผู้วิจัยเพื่อน�ำเสนอเป็นผลการวิจัยต่อไป
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ผู้ให้ข้อมูล

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลคือพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลชุมชน
พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง อย่าง
น้อย 3 ปีขึ้นไป มีความยินดีและเต็มใจในการเข้าร่วมเป็นผู้ให้
ข้อมูลในการบรรยายประสบการณ์การปฏิบตั งิ านของพยาบาล
ในโรงพยาบาลพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก
ได้อย่างครอบคลุมเมือ่ สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ สิน้ จ�ำนวน 15 คน
ข้อมูลมีความอิ่มตัวเนื่องจากไม่พบข้อมูลใหม่เพิ่มเติม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ภายหลั ง โครงร่ า งวิ จั ย ผ่ า นการรั บ รองของคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน
ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
และได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หนั ง สื อ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลทีเ่ ป็นสนามศึกษา
หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแล้ว ผู้วิจัย
ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยการพยาบาล และหั ว หน้ า แผนกทุ ก แผนกของ
โรงพยาบาลเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการระบุผู้ให้ข้อมูล
หลังจากนั้นผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือกับผู้ให้ข้อมูลด้วย
ตนเอง จากนั้นด�ำเนินการนัดหมายวัน และเวลา รวมทั้งสถานที่
ในการสัมภาษณ์ การด�ำเนินการสัมภาษณ์ เริ่มด้วยการสร้าง
สัมพันธภาพ การเกริ่นน�ำด้วยค�ำถามกว้าง ๆ จากนั้นจึงใช้
ค�ำถามที่เจาะลึกเพื่อเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษา ร่วมกับการ
สังเกต และการบันทึกบทสนทนา การสัมภาษณ์จะด�ำเนินการ
ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบประเด็น
ที่ได้จากการวิจัย และจะหยุดเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อข้อมูล
อิ่มตัว คือ ไม่มีประเด็นใหม่ ๆ เกิดขึ้น ในการวิจัยนี้ ข้อมูล
อิ่มตัว เมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 15 จึงยุติเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 15 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด
มีอายุระหว่าง 27 - 51 ปี อายุเฉลี่ย 35 ปี ประสบการณ์
การท�ำงานในโรงพยาบาลชุมชน 5 - 29 ปี ประสบการณ์ทำ� งาน
เฉลี่ย 12 ปี เป็นคนในพื้นที่ 10 ราย คนนอกพื้นที่ 5 รายผู้วิจัย
ได้เริ่มด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระหว่าง
วันที่ 16 เมษายน - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 7 สัปดาห์
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การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนือ่ งจากตัวผูว้ จิ ยั เป็นผูร้ วบรวมข้อมูล
ทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกตโดยมีเครื่องมือช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคล แบบบันทึกช่วยจ�ำ และแนวค�ำถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
เช่น กรุณาเล่าการท�ำงานของพยาบาล เวลาออกพื้นที่ในชุมชน
ชายแดน ว่าท�ำอะไรบ้าง หลังจากได้รบั ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้ว
ค�ำถามต่อไปจะเป็นค�ำถามที่เชื่อมโยงกับค�ำตอบที่ผู้วิจัยได้รับ
เช่น วางแผนการเดินทางกันอย่างไร และเมื่อไปถึงหมู่บ้านแล้ว
แบ่งงานกันท�ำอย่างไร เป็นต้น

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล

ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตาม
เกณฑ์ของ Guba and Lincoln (1985, 1989 อ้างถึงใน
อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2553) ด้วยวิธีการดังนี้ 1) การอยู่ใน
สนามที่นานพอ (Prolong engagement) ผู้วิจัยมีการสร้าง
สัมพันธภาพ และท�ำความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล โดยมีการ
สัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกเป็นการสัมภาษณ์เรื่อง
ทั่ว ๆ ไป การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 จึงเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก
เรือ่ งทีต่ อ้ งการศึกษา 2) การตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) เป็นการตรวจสอบจากหลากหลายวิธี เช่น จากการ
สัมภาษณ์ การบันทึกภาคสนาม จากการสังเกตกิริยาท่าทาง
ขณะสัมภาษณ์ และการบันทึกค�ำให้สมั ภาษณ์ 3) การตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ (Peer debriefing) ผู้วิจัยน�ำประเด็นที่ได้
ค้นพบเบื้องต้น ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการท�ำวิจยั เชิงคุณภาพ
ร่วมกับน�ำเค้าโครงค�ำอธิบายประเด็น (Theme) น�ำไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพ จ�ำนวน 3 คน
เพื่อได้รับการตรวจสอบ ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ 4) การตรวจสอบโดยผู้ให้ข้อมูล
(Member checking) โดยน�ำข้อความจากการถอดเทปกลับไป
ให้ผู้ให้ข้อมูลทุกรายตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้เป็น
ข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลจริง ๆ

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั สิทธิในการตอบ
หรือไม่ตอบค�ำถามใด ๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไม่สะดวกใจ สิทธิใน
การบอกยุติการให้ความร่วมมือ การรักษาความลับไม่เปิดเผย
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ข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
และท�ำลายข้อมูลดิบทันที เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้าร่วมการวิจัยจึงมีการลงลายมือ
ในเอกสารยินยอมเข้าร่วมในงานวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของvan Manen
(1990) ดังนี้ 1) หลังการสัมภาษณ์ผู้วิจัยท�ำการถอดเทปแบบ
ค�ำต่อค�ำ 2) อ่านบทสัมภาษณ์เพื่อค้นหาข้อความที่มีลักษณะ
ส�ำคัญมาก�ำหนดชื่อและให้รหัสข้อมูล 3) จัดรหัสข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่เพื่อเป็นการลดทอนจ�ำนวนข้อมูลลง 4) วิเคราะห์
หมวดหมูท่ ไี่ ด้เพือ่ จัดเป็นประเด็นหลักและประเด็นย่อย 5) เขียน
เค้าโครงค�ำอธิบายพร้อมมีการน�ำตัวอย่างที่ส�ำคัญมาใช้อ้างอิง
ในการเขียน 6) น�ำประเด็นที่ได้เสนอต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อ่านตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการวิจัย
และ 7) ผู้วิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การให้บริการสุขภาพ
เชิงรุกของพยาบาลในโรงพยาบาลพยาบาลชุมชน พื้นที่ติด
ชายแดนภาคตะวันตก มีประเด็นดังนี้
1) ร่วมวางแผนการเดินทางกับทุกภาคส่วนงาน
		 การให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก ที่ ต ้ อ งเข้ า ไปให้ บ ริ ก าร
ชาวบ้านในพื้นที่นั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในโรงพยาบาลทุกคน โดยแบ่งเป็น 4 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่จะ
ต้ อ งผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น ออกพื้ น ที่ ซึ่ ง โรงพยาบาลมี
นโยบายออกพื้นที่ปีละครั้ง และในการออกเดินทางเข้าไปให้
บริการสุขภาพจะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
นายอ�ำเภอ ต�ำรวจภูธร ต�ำรวจตระเวนชายแดน ทหาร ผูใ้ หญ่บา้ น
เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
ตั ว แทนโรงพยาบาล เพื่ อ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และร่ ว มกั น
วางแผนด�ำเนินการร่วมกัน ส�ำหรับตัวแทนโรงพยาบาล คือ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลที่เข้าร่วมประชุม หากหัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาลติดภารกิจอื่น จะมอบหมายให้พยาบาลอาวุโสเข้า
ประชุมแทน แล้วน�ำข้อมูลกลับมาแจ้งที่โรงพยาบาลเพื่อสั่งการ
และด�ำเนินการต่อส�ำหรับทีมโรงพยาบาลทีล่ งพืน้ ทีจ่ ะมีพยาบาล
เป็นหัวหน้าทีม ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
หลัก ๆ ที่ร่วมเดินทาง มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ส� ำ หรั บ การเดิ น ทาง ส่วนของใช้ส่วนตัว หมอนและผ้าห่ม
ต่ า งคนต่ า งเตรี ย มของตนเองให้ พ ร้ อ มก่ อ นออกเดิ น ทาง
ดังตัวอย่างค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“...ทุก ๆ ต้นเดือนมีการจัดประชุมทุกหน่วยงานที่
อ�ำเภอ ตัวแทนของโรงพยาบาล เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ไปประชุมที่อ�ำเภอ เป็นการประชุมใหญ่ในทีมอ�ำเภอ A จะมี
ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนันทุกหมู่บ้าน
ต�ำรวจภูธร ต�ำรวจตระเวนชายแดน ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาล มาประชุมพร้อมกัน
หมด การประชุมครัง้ นีท้ กุ ฝ่ายจะรับรูอ้ ยูแ่ ล้ว ว่าทีมโรงพยาบาล
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ในวันที่นี้
เดือนนี้ พอทุกฝ่ายรับทราบข้อมูลว่าทีมโรงพยาบาลลงพื้นที่
ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ทีมลงพื้นที่จะไปประกาศให้ชาวบ้านได้
รู้ข้อมูล เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมพร้อมในการมารอตรวจรักษา
ส่วนของโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการกลับมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล ทีมโรงพยาบาลแบ่งเป็น 4 ทีม ถ้าทีม 1
ลงพื้นที่ไปแล้ว ครั้งนี้ทีม 2 ต้องลงพื้นที่ แต่ละทีมมีพยาบาล
เป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ห่างไกล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า
ฝ่ายการพยาบาล พอทุกคนในทีม 2 ทราบแล้วละว่าครั้งนี้
ต้ อ งลงพื้ น ที่ ชุ ม ชน พี่ หั ว หน้ า ที ม 2 เรี ย กประชุ ม ที ม ของ
โรงพยาบาลก่อน เพื่อมาแบ่งหน้าที่เตรียมของลงชุมชนเตรียม
อุปกรณ์การตรวจรักษาและเตรียม CD สอนสุขศึกษาที่รับมา
จากสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน้าที่ของพยาบาล เตรียมยาเป็น
หน้าที่ห้องยา เตรียมอุปกรณ์ในการท�ำฟัน เป็นหน้าที่ห้องฟัน
เตรียมอุปกรณ์ประกอบอาหาร เป็นหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เตรี ย มเต็ น ท์ ไ ว้ ส� ำ หรั บ นอนพั ก เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งฉาย
โปรเจคเตอร์ เป็นหน้าที่คนงานสนาม เตรียมรถโฟร์วิล 4 คัน
ของโรงพยาบาล เตรียมน�้ำมันรถน�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน
เพื่อเอาไปปั่นไฟ เป็นหน้าที่คนขับรถ ทีมโรงพยาบาลประกอบ
ไปด้วย หมอ 1 คน พยาบาล 5 คน ผู้ช่วยคนไข้ 2 คน เภสัช
1 คน ผู้ช่วยเภสัช 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์
2 คน นักกายภาพ 1 คน คนงานสนาม 2 คน คนขับรถ 4 คน
รวมทั้งหมดในทีมโรงพยาบาล 20 - 21 คน หลังแบ่งงานทุกคน
ในทีมโรงพยาบาลเรียบร้อย หัวหน้าทีม 2 ประสานงานไปที่
ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ออกหน่วย ว่าลงพื้นที่วันที่นี้ เดือนนี้
คือผูใ้ หญ่บา้ นจะทราบอยูแ่ ล้วเพราะเขาก็มาเข้าประชุมทีอ่ ำ� เภอ
เหมือนกัน แค่เราเพียงโทรไปประสาน โทรไปเตือนให้ช่วย
แจ้งข่าวให้ชาวบ้านได้รับรู้ประสานไปที่ฝ่ายทหาร ต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน ทีมป่าไม้ ทีมอ�ำเภอ ทีมสาธารณสุข เพื่อขอ
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ทราบว่ามีทีมไหนที่จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมโรงพยาบาลและ
ขอจ� ำ นวนคนที่ ล งชุ ม ชน พยาบาลหั ว หน้ า ที ม เป็ น คนแจ้ ง
ก�ำหนดการนัดหมายลงพื้นที่ชุมชนนัดเจอกันที่สนามในโรง
พยาบาลตอน 6 โมงเช้า เพื่อมาช่วยกันขนของขึ้นรถโฟร์วิล”
(ID-1)
2) เดินทางเข้าหมู่บ้าน ผ่านเส้นทางอันตราย
ต้องใช้ผู้ช�ำนาญทาง
		 การเดินทางเข้าหมู่บ้าน ทุกคนในทีมเดินทางสู่
จุ ด มุ ่ ง หมายเดี ย วกั น เพื่ อ เดิ น ทางไปหมู ่ บ ้ า นที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่
ทุรกันดาร และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลสุดก่อนแล้วค่อยถอยกลับ
ลงมาทีห่ มูบ่ า้ นอืน่ ๆ จนถึงหมูบ่ า้ นทีใ่ กล้สดุ เป็นหมูบ่ า้ นสุดท้าย
การเดินทางเข้าไปต้องใช้ผู้ช�ำนาญเส้นทางเป็นผู้ขับรถเข้า
หมูบ่ า้ น เนือ่ งจากเป็นเส้นทางทีอ่ นั ตรายคดเคีย้ ว ต้องผ่านภูเขา
และหุบเหว การเดินทางจึงค่อนข้างล�ำบากมาก ท�ำให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการเดินทางนาน บางครั้งการเดินทางต้องพบเจอ
อุปสรรคตลอดการเดินทางเข้าหมูบ่ า้ น ท�ำให้ไม่สามารถเดินทาง
ต่อไปได้ ทุกคนในทีมช่วยกันแก้ไขปัญหา เพือ่ ท�ำให้ทมี สามารถ
เดินทางเข้าหมูบ่ า้ นได้ ในการเดินทางสมาชิกทุกคนต้องช่วยกัน
อย่างทุลักทุเล แต่ทุกคนไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการ
เดินทาง ท�ำให้สามารถเดินทางมาถึงหมู่บ้าน ประมาณ 6 โมง
เย็น ดังตัวอย่างค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ “การออกพื้นที่ไกล ๆ
คือต้องนั่งรถโฟร์วิลเข้าไปไกลมาก เดินทางไปหมู่บ้านที่อยู่ไกล
ทีส่ ดุ การเดินทางล�ำบาก ทางน่ากลัวดี ทางทีไ่ ม่ใช้ถนนลาดยาง
เป็นทางลูกรัง เส้นทางเป็นช่องแคบ ๆ เป็นดินแดง ข้างทางมีแต่
ต้นไม้ ทางขึ้นเขาลงเขา อีกข้างหนึ่งเป็นหน้าผา อีกข้างหนึ่งก็
เป็นเหว วิง่ ได้เส้นทางเดียว ทางชัน ต้องมีขา้ มแม่นำ�้ กว่า 10 สาย
แล้วทางคดเคี้ยวตลอดการเดินทาง บางครั้งการเดินทางก็พบ
เจออุปสรรคในการเดินทาง เช่น ล้อรถยางแตก รถติดหล่ม
ท�ำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าไปหมู่บ้านได้ ทุกคนในทีมก็ต้องมา
ช่วยกัน อย่างรถติดโคลนต้องมาช่วยกันทุลักทุเลน่าดูแต่ทุกคน
ก็ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคในการเดินทางนะคะ หลังจาก
ดึงรถขึ้นได้แล้วทุกคนเริ่มเดินทางเข้าหมู่บ้าน กว่าจะถึง ก็เย็น
มากประมาณ 6 โมงเย็น 1 ทุ่มประมาณนี้ ทุกคนในทีมมีอาการ
เหนือ่ ยในการเดินทางเข้าหมูบ่ า้ นเห็นได้ชดั แต่ทกุ คนก็ยงั สูน้ ะ”
(ID-3)
3) เข้าถึงพื้นที่ เริ่มงานทันที ตามหน้าที่ที่แบ่งกัน
		 เมื่อทุกคนเดินทางเข้ามาถึงหมู่บ้านต่างช่วยกัน
ยกของสัมภาระทั้งหมดลงจากรถ มาจัดวางให้เป็นระเบียบที่
บริ เ วณศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน พยาบาลหั ว หน้ า ที ม เป็ น ผู ้ แ จ้ ง
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การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก

ก�ำหนดการ แผนการท�ำงานในวันรุ่งขึ้น ให้ทุกคนด�ำเนินการ
ร่วมกัน โดยในวันรุ่งขึ้นการให้บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา
8 โมงเช้า ที่ด้านหน้าบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน ให้บริการ
ตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ฝากครรภ์ ค้นหาผู้พิการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน บริการตรวจฟัน บริการท�ำบัตรทอง
มีทีมอ�ำเภอให้บริการท�ำบัตรประชาชน ส�ำรวจส�ำมะโนครัว
เชิญชวนชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงออกมารับ
บริการตรวจรักษา หลังประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ แล้วตัวแทน
พยาบาลให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับ เรื่องการดูแลตนเอง
ที่ถูกวิธี หลังจากนี้ตัวแทนจากทีมทันตกรรม สอนวิธีการแปรง
ฟันและการดูแลฟันที่ถูกวิธี ต่อด้วยการเปิดวีดิทัศน์ให้ความรู้
เรื่องโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก การเช็ดตัวลดไข้ การล้างมือที่
ถูกต้อง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ฉายหนังให้ชาวบ้านได้ดูกันต่อ
ส่วนสมาชิกทีมอืน่ ๆ แยกย้ายกันไปพักผ่อนเพือ่ ให้พร้อมในการ
ท�ำงานวันรุ่งขึ้น ดังตัวอย่างค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ตอนหั ว ค�่ ำ พยาบาลหั ว หน้ า ที ม แจ้ ง แผนงานให้
ทุกคนทราบเริ่มฉายหนังกลางแปลง ฉายหนังเมื่อไหร่ชาวบ้าน
มารอดูหนังกันเต็ม พอชาวบ้านมากันเยอะขึ้น พี่หัวหน้าทีมให้
ปิดหนังก่อน มีพี่พยาบาลเข้าประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้ว่า
พรุ่งนี้เริ่มเปิดตอน 8 โมงเช้า ให้บริการตรวจรักษาโรค ส่งเสริม
สุขภาพ ตรวจฟัน ฝากครรภ์ ท�ำบัตรทอง ท�ำบัตรผูพ้ กิ าร เข้าไป
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน...ตัวแทนพยาบาลขึ้นไปสอน
เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย บอกสาเหตุ
การเกิดโรคจากยุงลาย ที่มากัดตามตัว ชาวบ้านชอบเข้าไปหา
ของป่า บางคนเข้าป่าไปเป็นอาทิตย์ ต้องแนะน�ำให้ชาวบ้านที่
เข้าป่าต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิด เตรียมยากันยุงไปทาเพื่อป้องกันยุง
กัด ภาชนะในบ้านนอกบ้านที่มีน�้ำขังต้องคว�่ำภาชนะ ไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุยุง ห้องฟันสอนวิธีแปรงฟัน เปิด CD เกี่ยวกับ
การล้างมือ เพราะชาวบ้านกินอาหารด้วยมือ และเปิดหนังให้
ชาวบ้านดูต่อ ระหว่างเปิดหนัง ทุกคนในทีมแยกย้ายกันไป
พั ก ผ่ อ น นอนกางเต็ น ท์ ห น้ า ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน เป็ น ลาน
กว้าง ๆ” (ID-4)
4) ออกจากพืน้ ทีห่ นึง่ ไปให้ถงึ อีกพืน้ ทีก่ อ่ นพลบค�ำ่
		 หลังจากให้บริการสุขภาพหมู่บ้านแรกเรียบร้อย
แล้ว สมาชิกทีมทุกคนช่วยกันเก็บของอุปกรณ์การตรวจรักษา
และสัมภาระของใช้สว่ นตัว ขึน้ รถโฟร์วลิ เตรียมตัวออกเดินทาง
จากหมู่บ้านแรก เพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปหมู่บ้านที่ 2 ตามแผนที่
ก�ำหนดไว้ของโรงพยาบาล ทีมออกหน่วยต้องออกเดินทาง
ในเวลาบ่ายโมง หรือ สามารถเดินทางก่อนเวลาได้ เนื่องจาก
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ระหว่างเส้นทางที่เดินทางเข้าหมู่บ้านถัดไป เป็นเส้นทางที่
อันตราย ด้านหนึ่งเป็นหน้าผา ด้านหนึ่งเป็นเหวไม่สามารถ
เร่งความเร็วของรถได้บางครั้งอาจเจออุปสรรคระหว่างการ
เดินทาง ท�ำให้เสียเวลาในการเดินทาง หรือบางครัง้ ระหว่างการ
เดินทางพบสัตว์ปา่ ทีเ่ ป็นอันตราย ทีช่ อบอาศัยอยูใ่ นป่าลึก ท�ำให้
เป็นอันตรายต่อสมาชิกทุกคนในทีมทีเ่ ดินทางเข้าหมูบ่ า้ น ดังนัน้
การเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่ง เพื่อเดินทางไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง
จึงต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง
ก่อนค�่ำ หรือประมาณ 5 โมงเย็น เพื่อสามารถให้บริการตรวจ
รักษาชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงดังตัวอย่างค�ำให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“...ทีมออกหน่วยออกจากหมู่บ้าน A บ่ายโมง หลัง
ทานอาหารเที่ยงเสร็จ ทุกคนในทีมต่างแยกย้ายไปช่วยกันเก็บ
ของแพ็คของ ขนของขึ้นรถโฟร์วิล ถ้าออกจากหมู่บ้านแรกช้า
อาจท�ำให้ถงึ หมูบ่ า้ น B ช้าได้ เพราะระหว่างเส้นทางทีไ่ ปหมูบ่ า้ น
B ทุกคนไม่ทราบว่าต้องเจออุปสรรคอะไรบ้าง เช่น รถเสีย รถ
ติดหล่ม หรือเจอพวกสัตว์ทเี่ ป็นอันตราย อย่างพวกช้าง เสือ หมี
ควาย งูทุกชนิด ชอบอาศัยอยู่ในป่าลึก ๆ ชาวบ้านเห็นบ่อย
ท�ำให้ทีมต้องออกจากหมู่บ้านแรกเร็วขึ้น เพื่อไม่ให้เดินทางถึง
หมูบ่ า้ น B ดึกเกินไป ทีมขับรถถึงหมูบ่ า้ น B ประมาณ 5 โมงเย็น
ไม่เกิน 6 โมงเย็น เมื่อเข้ามาถึงหมู่บ้าน ทุกคนต้องช่วยกันยก
ของเหมือนเดิมเลย น�ำมาจัดเรียงไว้ที่สุขศาลาพระราชทานใน
หมู่บ้าน B” (ID-2)
5) ด� ำ เนิ น การตรวจรั ก ษา ชาวบ้ า นมากหน้ า
หลายตา มารอรับบริการ
		 เช้าวันรุง่ ขึน้ ให้บริการตรวจรักษาตัง้ แต่ 8 โมงเช้า
ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นเป้าหมาย และหมูบ่ า้ นใกล้เคียงมาเข้าคิวรับ
บริการ ประมาณ 30 - 50 คน ยิง่ เป็นหมูบ่ า้ นห่างไกลโรงพยาบาล
จะยิ่งมาใช้บริการมาก หากเป็นหมู่บ้านที่ใกล้โรงพยาบาล
ชาวบ้านจะมารับบริการน้อย เนื่องจากชาวบ้านสามารถไปรับ
บริการทีโ่ รงพยาบาลด้วยตนเองได้ ชาวบ้านที่ได้รบั บัตรคิวแล้ว
จะผ่านหน่วยคัดกรองผู้ป่วยก่อนซึ่งมีพยาบาลท�ำหน้าที่ซัก
ประวัติ และตรวจอาการทั่วไป เช่น เป็นไข้ ไอ เป็นหวัด ส่วน
ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด
มีอาการเหนื่อย จะถูกส่งไปให้แพทย์ตรวจรักษาต่อ หลังจาก
แพทย์ตรวจแล้ว พยาบาลจะให้ความรู้ และวิธีปฏิบัติตัวแก่
ผูป้ ว่ ยและญาติ เช่น หากเป็นผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง พยาบาล
จะให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะการลดเค็ม
และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง แต่ให้รับประทานผัก และ
ผลไม้ให้มากขึ้น แนะน�ำการรับประทานยาควบคุมความดัน
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โลหิตทุกวันอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูป้ ว่ ยมักจะมีปญ
ั หาเรือ่ งการตรวจ
ตามนัดที่โรงพยาบาล เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไกลโรงพยาบาล
เดินทางล�ำบาก ผู้ป่วยจึงขอยาไว้รับประทานจนกว่าแพทย์จะ
ลงพืน้ ทีอ่ กี ครัง้ หนึง่ นอกจากนีพ้ ยาบาลจะไปเยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง
ที่บ้าน ก่อนที่จะเดินทางไปให้บริการสุขภาพในโรงเรียนต่อไป
เมื่อทีมเข้าไปให้บริการสุขภาพที่โรงเรียน ครูจะพานักเรียนมา
รับบริการตรวจสุขภาพรวมถึงการฉีดวัคซีน ส่วนปัญหาสุขภาพ
ของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นอาการของไข้หวัด พยาบาล
จะมอบยาไว้กับครู เพื่อดูแลเด็กนักเรียนที่ป่วยต่อไป นอกจาก
นี้จะมีการตรวจร่างกายโดยใช้ท่าบริหาร 10 ท่า เพื่อสังเกต
อาการผิดปกติต่าง ๆ หากเด็กนักเรียนมีปัญหาสุขภาพส่งต่อไป
รักษา เช่น เด็กมีปัญหาสุขภาพฟัน ส่งไปพบทันตแพทย์เพื่อ
รักษาต่อไป และสิ่งที่ส� ำคัญที่สุดของการบริการสุขภาพใน
โรงเรียนคือ การฆ่าเหา ทีมสุขภาพต้องช่วยกันหมักผมนักเรียน
เนือ่ งจากนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเหาทีต่ ดิ มาจากเพือ่ น แต่กอ่ น
เคยให้ยาฆ่าเหาไปให้พ่อแม่ท�ำการหมักผมให้เด็ก แต่เด็กไม่น�ำ
ไปให้ผู้ปกครอง ดังนั้นทีมสุขภาพต้องลงมือด�ำเนินการเอง
หลั ง จากนั้ น พยาบาลท� ำ หน้ า ที่ นิ เ ทศงานให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขเกี่ยวกับ การตรวจรักษาพื้นฐาน ท�ำแผล เย็บแผล
และจัดยาให้ผปู้ ว่ ย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีความรูใ้ นการ
ดูแลสุขภาพของชาวบ้านในระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนที่ทีม
สุขภาพไม่ได้ไปให้บริการสุขภาพ ดังตัวอย่างค�ำให้สัมภาษณ์
ต่อไปนี้
“ชาวบ้านหมู่บ้านมาตรวจประมาณ 30 - 50 คน
พบว่า มีอาการทั่วไป เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เป็นหวัด ไอ ไข้…
พยาบาลตรงจุดคัดกรอง ซักประวัติอาการ ถ้าเป็นอาการทั่วไป
ส่งให้พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ว่ ยตรวจ อย่างคนไข้ มีไข้ ไอ เป็นหวัด
พยาบาลตรวจฟังปอด ตรวจดูคอเพื่อดูทอนซิลและสอนคนไข้
ตามอาการ เช่น อย่างมีไข้ตัวร้อนให้เช็ดตัวลดไข้ ไอเป็นหวัด
มีนำ�้ มูก ให้กนิ น�้ำอุน่ บ่อย ๆ ถ้ามีอาการปวดท้อง จะตรวจดูทอ้ ง
คล�ำท้อง ตรวจดูมา้ มว่าโตไหม ดูรกั ษาตามอาการ...บางคนมีโรค
ประจ�ำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหอบหืด
มีอาการเหนื่อย พยาบาลจุดคัดกรอง จะซักประวัติมาก่อน
ถึงส่งให้แพทย์ตรวจรักษา หลังตรวจรักษา พยาบาลจุดคัดกรอง
ให้ค�ำแนะน�ำ จะเป็นคนสอนคนไข้และญาติคนไข้ ถ้าผู้สูงอายุที่
มีประวัติเป็นความดันโลหิตสูง พยาบาลจะสอนเรื่องการทาน
อาหารให้หลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัด เช่น ผักดองต่าง ๆ ปลาเค็ม
ไข่เค็ม หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ ไี ขมันสูง แนะน�ำให้ทานผัก ผลไม้เป็น
ประจ�ำแนะน�ำให้ทานยาความดันทุกวัน ห้ามหยุดยากินเอง
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ให้มาตรวจตามนัดทุกครั้ง และมีชาวบ้านที่อาการปกติ ไม่มี
อาการอะไรไม่เจ็บไม่ไข้ แต่ชาวบ้านจะมาขอพวกยาลดไข้ ยาแก้
ไอ ยาแก้หวัด ยาแก้ปวดท้อง ชาวบ้านขอเตรียมเก็บยาเผื่อไว้
ในช่วงที่ทีมไม่ออกตรวจ เพราะใน 1 ปี ที่ทีมออกหน่วยเข้ามา
บริการถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลครั้งเดียว” (ID-1)
“เข้าไปตรวจอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพเด็ก
พอลงไปตรวจ เด็กจะมีอาการไอ เป็นหวัด มีไข้ตัวร้อน ให้การ
ดูแลตามอาการ ส่วนใหญ่แล้วไปตรวจสุขภาพเด็กที่โรงเรียน
เด็กผู้หญิง มีเหากันเยอะ พยาบาลและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ที่อยู่
ในทีม จะท�ำการฟอกเหา ฆ่าเหาให้เด็ก ๆ ในโรงเรียน คือทุก ๆ
กิจกรรม พยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วมหมด ยกเว้นการตรวจฟัน
เพราะมีเจ้าหน้าที่ห้องฟันเข้าไปตรวจฟันถึงในชุมชน ตอนที่
พี่ตรวจเด็กในโรงเรียน พอตรวจแล้วนะ เด็กผู้หญิงมีเหากัน
ทุกคน คือใช้ท�ำท่าตรวจ 10 ท่า เหมือนตอนที่อยู่อนามัย
โรงเรียน ใช้ท่าที่เปิดผม ตามท่าที่เคยใช้ถ้าเป็น 1 คน เด็กเขา
คลุกคลีกัน จะเป็นหมดทั้งห้อง แทบจะทุกห้องเลย เด็กที่
โรงเรียนเป็นเหาเยอะก็ตอ้ งเข้าไปดูแล เมือ่ ก่อนเมือ่ เจอเด็กมีเหา
จะแจกยาฆ่าเหาให้กับครูที่โรงเรียน ครูที่โรงเรียนก็จะแจกให้
เด็กกลับไปที่บ้านให้พ่อแม่ฆ่าเหาให้แต่พอหลัง ๆ ที่พยาบาล
ทราบว่าเด็กไม่ได้น�ำยาฆ่าเหาไปให้พ่อแม่ พอลงเข้าพื้นที่ไป
โรงเรียน พยาบาลที่ตรวจก็ตรวจไป ถ้าเจอเด็กที่มีเหาก็จะฆ่า
เหาให้ เ ด็ ก ทั น ที ฆ่ า เหาเสร็ จ ก็ ล ้ า งผลให้ ด ้ ว ย มี เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ทหาร ต�ำรวจตระเวนชายแดนคนงานสนาม คนขับ
รถเข้ามาช่วยกันหมักผม ฆ่าเหาให้เด็ก การให้บริการเหมือนกัน
ทั้ง 3 หมู่บ้าน” (ID-9)
6) เสร็จงานออกจากพื้นที่ บางครั้งมีปัญหา กลับ
โรงพยาบาลล่าช้ากว่าก�ำหนด
		 หลั ง จากให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพชาวบ้ า นใน
หมู่บ้านที่ 3 ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายเสร็จแล้ว ทุกคนช่วยกันเก็บ
ของขึ้ น รถ เพื่ อ เดิ น ทางออกจากหมู ่ บ ้ า น โดยปกติ จ ะเดิ น
ทางออกจากหมู่บ้าน เวลา 5 โมงเย็น หากไม่มีอุปสรรคใด ๆ
ที่ท�ำให้เดินทางยากล�ำบากขึ้น จะถึงโรงพยาบาลประมาณ 6
โมงเย็น หากแต่ถ้าการเดินทางนั้นพบอุปสรรคในระหว่างทาง
เช่น รถเสีย ติดหล่ม ยางแตก สตาร์ทรถไม่ติด ทุกคนจะช่วยกัน
แก้ปัญหา เพื่อจะได้กลับถึงโรงพยาบาลพร้อมกัน บางครั้งอาจ
ใช้เวลามากในการแก้ปญ
ั หา เช่น การซ่อมรถ เป็นต้น ท�ำให้กลับ
มาถึงโรงพยาบาลล่าช้า อาจถึง 5 ทุ่ม จนถึงตีหนึ่ง หลังจาก
กลับมาถึงโรงพยาบาล ทุกคนจะช่วยกันขนสัมภาระลงจากรถ
แล้วจึงแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนที่บ้าน ส�ำหรับพยาบาลที่ไป
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การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

กับทีม อาจต้องกลับมาขึ้นเวรดึกต่อ ซึ่งไม่มีใครทราบล่วงหน้า
ว่า ระหว่างทางกลับมาโรงพยาบาล จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หน่วยงานจึงต้องมีการเตรียมบุคลากรไว้ปฏิบัติงานแทน หาก
พยาบาลไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ทันเวลาดังตัวอย่าง
ค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“...ทีมเริ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านที่ 2 บ่ายโมง
เพื่อเดินทางมายังหมู่บ้านที่ 3 เดินทางถึงบ่าย 3 โมง ให้บริการ
ตรวจรักษาโรคให้กับชาวบ้านบริเวณลานศาลาประจ�ำหมู่บ้าน
กิ จ กรรมบริ ก ารตรวจรั ก ษาจะเหมื อ นกั น ทุ ก หมู ่ บ ้ า นที่ ที ม
โรงพยาบาลได้ออกตรวจรักษา...ทุกคนในทีมให้บริการตรวจจน
เสร็จถึงเวลา 5 โมงเย็น หลังจากให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทีมออกเดินทางจากหมู่บ้าน เพื่อเดินทางกลับถึงโรงพยาบาล
ถ้ารถไม่เสียถึงประมาณ 6 โมงเย็น ถ้ารถเสีย ต้องรอจนซ่อม
เสร็จ บางครั้งมาถึงโรงพยาบาล 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม แต่ก็มีบางครั้งที่
กลับมาถึงโรงพยาบาล 5 ทุ่ม เที่ยงคืน ตี 1 และมีพยาบาลที่
ลงพื้นที่ไม่สามารถกลับมาขึ้นเวรได้ทันตอนเที่ยงคืน แต่น้อง ๆ
พยาบาลก็เตรียมพยาบาลขึ้นเวรเผื่อไว้อยู่แล้ว เพราะว่าถ้าทีม
ออกหน่วยกลับมาดึกๆ แล้วต้องขนของสัมภาระอื่น ๆ อีกกว่า
จะเสร็จก็ปาไปจนถึงตี 1 ตี 2 แล้ว ท�ำให้พยาบาลที่กลับมาขึ้น
เวรต่อไม่สามารถขึ้นเวรได้เลย แต่โชคดีที่พยาบาลในตึกเตรียม
หาคนขึน้ ไว้แทน ทุกคนในโรงพยาบาลจะขึน้ ช่วย ๆ กันอยูแ่ ล้ว”
(ID-1)

สอดคล้องกับวิถีชุมชนเพราะเป็นบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตชุมชน จึงสามารถเอาใจใส่และมีความเข้าใจ
ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและสามารถตอบสนองต่อความ
จ�ำเป็นด้านสุขภาพที่พบบ่อยในท้องถิ่น ซึ่งในการวิจัยนี้ ปัญหา
สุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ของชาวบ้าน ดังนั้น ทีม
สุขภาพจึงต้องให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน
ซึ่งถ้าหากเป็นการสอนอย่างเดียว ความสนใจของชาวบ้าน
จะน้อย ทีมสุขภาพจึงต้องมีการให้ความรู้ไปพร้อม ๆ กับการ
ฉายหนังกลางแปลง นอกจากนี้ยังต้องใช้วิธีสาธิตการดูแล
สุขภาพร่วมด้วยซึ่งสอดคล้องกับศิวพร อึ้งวัฒนา และพรพรรณ
ทรั พ ย์ ไ พบู ล ย์ กิ จ (2555) กล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารให้ สุ ข ศึ ก ษามี
หลากหลายวิธี จะเลือกใช้วิธีใดต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผูร้ บั การสอนด้วย นอกจากนีง้ านพยาบาลชุมชนจะส�ำเร็จได้หาก
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากที ม สุ ข ภาพและเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ดังนัน้ การเป็นผูป้ ระสานงานทีด่ ขี องพยาบาลจะท�ำให้
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ที่ ดี นอกจากนี้ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ ที ม ที่ ดี ข อง
พยาบาลที่มีการวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ มีการมอบหมายหน้าที่
ให้สมาชิกทีมทุกคนรับผิดชอบ ท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและเวลาทีก่ �ำหนด จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีบทบาท
เป็ น แกนน� ำ ส� ำ คั ญ ในการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก แก่ ชุ ม ชน
ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอภิปราย

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้

การให้บริการสุขภาพเชิงรุกนี้ ถือเป็นภารกิจส�ำคัญ
หนึง่ ของโรงพยาบาลชุมชน (ประพิณ วัฒนกิจ, 2543) ปฏิบตั งิ าน
ในการลงพื้ น ที่ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพให้ กั บ ประชาชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ซึ่งพยาบาลทุกคนต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไป
บริการเชิงรุก ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค การรักษา และ
การฟื้นฟูสภาพ ซึ่งการให้บริการเชิงรุกนี้ เป็นการให้บริการ
สุขภาพที่เข้าสู่ชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้บริการทางด้านสุขภาพแก่
ประชาชนทัง้ เจ็บป่วยและยังไม่เจ็บป่วย ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ และรักษาพยาบาล อย่าง
ต่อเนื่อง และแนวคิดครอบคลุมทั้งด้านกาย อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณของผู้รับบริการ (จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ
วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, 2553) และโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
(2552) ได้กล่าวว่า การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ และงานสุขภาพ
ชุมชน เป็นระบบงานสุขภาพที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่การเน้นการ
ท�ำงานเชิงรุกและการดูแลรักษาความเจ็บป่วยอย่างบูรณาการ
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1. เนื่องจากพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน พื้นที่ติดชายแดน ท�ำงานคล้ายกับโรงพยาบาลชุมชน
อื่น ๆ แต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของการเน้นการปฏิบัติงาน
แบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ทีเ่ ข้าไปบริการประชาชนถึงในชุมชน
ในพื้นที่ติดชายแดน และมีภารกิจในการดูแลสุขภาพประชาชน
ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค และการฟื้นฟูโดยไม่สามารถแบ่งแยกเชื้อชาติ ดังนั้น
โรงพยาบาลควรมีการส่งเสริมให้พยาบาลมีการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 เดือน เพื่อเข้าไปช่วยในการบริการตรวจ
รักษาโรคเบือ้ งต้น ซึง่ เป็นการช่วยในการบริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว
ทันความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้เข้าไปตรวจรักษา
ถึงในพื้นที่ เนื่องจากมีแพทย์ประจ�ำในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่
ติดชายแดน เพียง 3 คนไม่เพียงพอต่อการเข้าไปบริการตรวจ
รักษาถึงในพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล
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2. ผู ้ บ ริ ห ารการพยาบาลควรพั ฒ นาการท� ำ งาน
เป็ น ที ม ของพยาบาลชุ ม ชน เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านของ
พยาบาลในชุมชน ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้เพียงคนเดียว ดังนัน้
การท� ำ งานเป็ น ที ม ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลชุ ม ชน
ควรพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลให้มีการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ
3. ผูบ้ ริหารการพยาบาลควรจัดให้มหี ลักประกันชีวติ
ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลชุมชนนั้นต้องมีการเผชิญกับอันตรายต่อการเดิน
ทางเข้าไปให้บริการพยาบาลด้านเชิงรุกในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อ
ท�ำให้พยาบาลเกิดความมัน่ ใจต่อคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อชุมชน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาประสบการณ์
การเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติด
ชายแดนฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างจากพื้นที่
ชายแดนภาคอื่นๆ ดังนั้นควรมีการศึกษาจากพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคอื่น ๆ ต่อไป
2. เนือ่ งจากพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ต้องท�ำงาน
ครอบคลุมหลายกลุม่ งาน ทัง้ การพยาบาลผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
กุมารเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ดังนั้น จึงควรมีการ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมสมรรถนะของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนต่อไป
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ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนทีถ่ า่ ยทอดประสบการณ์
ที่มีค่าแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนบางส่วนสนับสนุนการท�ำวิจัยในครั้งนี้
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