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18 
ขยายบทบาท 

ไปสูการเฝาระวัง 

อาบทิพย  นิยมาภา 

 

 

 ในปจจุบันประชากรมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆมากขึ้น 

เชน ภาวะน้ําหนักตัวเกิน โรคหลอดเลือดและระบบการไหลเวียนของ

โลหิต เบาหวาน ไต ความดันโลหิตสูง ความเครียด เปนตน  จากการ

ศึกษาวิจัยประชากรกลุมตัวอยางพบวา  ผลการตรวจสุขภาพของ

บุคลากรในหนวยงาน  พบวากวารอยละ 50 มีน้ําหนักตัวเกิน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดสูง 

ตั้งแต 1 โรคข้ึนไป  ดังนั้นการดูแลเฝาระวัง มิใหประชากรมีความ

เสี่ยงตอการเกิดโรคจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 เพื่อใหประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีท้ังกายและจิต  ลดภาระ

ของครอบครัวในการดูแลผูเจ็บปวย และทําใหรัฐใชจายงบประมาณใน

การรักษาพยาบาลลดลง  บุคลากรทางการแพทยจากสาขาวิชาชีพ

ตางๆ จึงหันมาสนใจกับงานสรางเสริมสุขภาพกันมากขึ้น โดยไมใชการ

ทําตามกระแสนิยม แตเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาที่

เริ่มตนจากตนเองกอน สรางความตระหนัก ปลูกฝงทัศนคติ การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง และสรางเสริมการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม

ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม   

 นักสังคมสงเคราะหทางการแพทยจึงตองขยายบทบาทหนาที่ของ

ตน โดยไมเพียงแตทํางานกับผูปวยหรือครอบครัวที่มีปญหาเทานั้น  แต

จะตองเสริมบทบาทในดานการเฝาระวังใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ผสมผสาน

วิธีการทางสังคมสงเคราะห และศาสตรตางๆ เกี่ยวของ ตลอดจน
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ปฏิบัติงานรวมบุคลากรสาขาวิชาชีพตางๆ ในการปองกันปญหาสุขภาพ

อนามัย และการสรางเสริมสุขภาพในกลุมผูปวยและบุคคลทั่วไปใน ชุมชน  

 

โครงการรักษหทัยฯ 

 โครงการรักษหทัยขาราชการไทยและครอบครัวเปน

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงดําเนินการโดย คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยไดรับทุน

สนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการ

จัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ

หลอดเลือด กับกลุมขาราชการ ลูกจาง และสมาชิกในครอบครัวผูอาศัย

สิทธิราชการในการเบิกคารักษาพยาบาล  สังกัดเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยมีผูเขารับการอบรมจากหนวยงานตนสังกัด 21 แหง จํานวน 1781 

คน   ซ่ึงเปนกลุมผูมีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางนอย 1 

ปจจัย หรือเปนครอบครัวของผูท่ีมีปจจัยเสี่ยงดังกลาว จัดขึ้นทั้งหมด 

66 รุน ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนสิงหาคม 2550 ท่ีผานมา 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 การฝกอบรมจัดเปนลักษณะกิจกรรมฐานการเรียนรูดูแล

สุขภาพ จํานวน 5 ฐานกิจกรรม คือ ฐานกินใหดี  ฐานเดินใหเร็ว  ฐาน

หายใจชา  ฐานสั่งลาพุง  ฐานมุงปรับพฤติกรรม ซ่ึงทั้ง 5 ฐานนี้

ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ

ความเครียด การลดน้ําหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 การฝกอบรมกําหนดระยะเวลา 16 ชั่วโมง โดยแบงเปน

กิจกรรมวันเปดคาย 8 ชั่วโมง และกิจกรรมวันปดคาย 8 ชั่วโมง  

ระหวางวันเปดคายถึงวันปดคาย มีระยะหางนาน 3 เดือน  ซ่ึงผูเขาการ

อบรมยังสามารถเขารวมกิจกรรมเสริมที่จัดไวให เชน โยคะ จ้ีกง ลีลาศ 

ฟลาเต แอโรบิค การบรรยายความรูพิเศษ และมีผูใหคําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับการนําไปปฏิบัติและปญหา  อุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหวาง

กระบวนการ 
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วิทยากรภายในโครงการ 

 วิทยากรประกอบดวยบุคลากรสาขาวิชาชีพตางๆ จาก

หนวยงานภายใน อันไดแก ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม และ

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ซ่ึงประกอบดวยฝายการพยาบาล  ฝาย

เวช-ศาสตรฟนฟู  ฝายผูปวยนอก  ฝายสวัสดิการสังคม  และฝายโภช

นวิทยาและโภชนบําบัด 

 การจัดทําโครงการนี้เนนกลยุทธระดับประชากร ในการสราง

เสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ การรณรงคและเผยแพร

กิจกรรมสูหนวยงานและประชากรในกลุมตางๆ สวนในกลยุทธระดับ

บุคคลเปนการคนหากลุมเสี่ยง สรางความตระหนัก กระตุน ใหความรู

และแนวทาง สรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนปญหา

ตอสุขภาพโดยใชกลุม เพื่อน/ครอบครัว รวมกันดูแลอยางตอเนื่อง และ

ติดตามผล 

 สําหรับบทบาทนักสังคมสงเคราะหในโครงการ คือ การ

เปนผูใหขอมูล ขอคิดเห็นในประเด็นทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการสราง

เสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การรวมกําหนดหลักสูตร/

การเขียนคูมือ  การเปนวิทยากรผูสอนในฐานการเรียนรูและนํา

กิจกรรม  การรวมบริหารจัดการและดําเนินงานโครงการ และการเปน

ผูรวมวิจัย 

 

ฐานมุงปรับพฤติกรรม 

 วัตถุประสงคในฐานมุงปรับพฤติกรรมนั้นคือใหผูเขารวม

กิจกรรมทบทวนตนเองถึงพฤติกรรมที่กอให เกิดปญหาสุขภาพ 

วิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหา และกําหนดเปาหมายและ

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได  สําหรับวิธีการที่ใช

ในการดําเนินการฐานมุงปรับพฤติกรรม ประกอบดวย กิจกรรมกลุม

สัมพันธ  การใหขอมูล/คําปรึกษา และกลุมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ และรวมคนหาแนวทางในการแกไขปญหา 
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 ผลลัพธของการดําเนินการฐานมุงปรับพฤติกรรม  พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญตั้งเปาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชวง 3 

เดือนขางหนาสอดคลองกับพฤติกรรมที่เปนปญหาสําคัญลําดับตนของ

ตนเอง อันประกอบดวย พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการไมออกกําลัง

กาย และอารมณความเครียด ดังนั้น โปรแกรมหรือหลักสูตรการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆที่ จัดขึ้นเพื่อรองรับความตองการของ

ประชากรกลุมนี้ ควรจะมุงเนนกิจกรรมในเชิงลึกที่มุงเนนพฤติกรรมทั้ง 

3 ประเภทดังกลาวขางตนเปนสําคัญ 

 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง 

(ประมาณรอยละ 77)   เฉลี่ย 51 ป พฤติกรรมสุขภาพที่เปนปญหา

สําคัญที่สุด คือ พฤติกรรมการกิน (รอยละ 33-39)  รองลงมา คือ 

พฤติกรรมการไมออกกําลังกาย (รอยละ 20-25) และพฤติกรรมทาง

อารมณและความเครียด (รอยละ 14-20) ตามลําดับ  

 ในดานความตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชวง 3 เดือน

ขางหนา พบวาโดยรวมพฤติกรรมที่ ผู เขารวมโครงการตองการ

ปรับเปลี่ยนสูงท่ีสุด 3 ลําดับแรก ประกอบดวย พฤติกรรมการกิน 

(ประมาณรอยละ 40) การไมออกกําลังกาย (ประมาณรอยละ 25-

30) และอารมณและความเครียด (ประมาณรอยละ 10)  

 สําหรับความพึงพอใจตอกิจกรรมฐานการเรียนรู “มุงปรับ

พฤติกรรม” พบวาผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจกิจกรรมนี้ในดาน

ตางๆ ในระดับดีถึงดีมากประมาณรอยละ 67.8 ถึง 82.9 โดยดานที่พึง

พอใจนอยที่สุด คือ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในฐาน และดานที่พึง

พอใจมากที่สุด คือ ประโยชนท่ีจะนําไปใชได 

 

การเรียนรูจากภาคสนาม 

 1. หนาที่ในการเฝาระวัง ปองกันปญหาและการพัฒนา

สังคมดานการสาธารณสุข เปนบทบาทและหนาที่หนึ่งของนักสังคม

สงเคราะห หากคนในสังคมสวนใหญมีสุขภาพดี ปญหาสังคมที่ตามมา

จะลดนอยลง ดังนั้นนักสังคมสงเคราะหควรเปดพื้นที่ของวิชาชีพใน
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บทบาทงานดานสรางเสริมสุขภาพใหมากขึ้น เนื่องจากจุดมุงหมายใน

การทํางานสังคมสงเคราะหทางการแพทยคือการให ผูปวยและ

ประชาชน มีความเขาใจตัวเอง เขาใจถึงสภาพแวดลอมอันเปนปญหา

และอุปสรรคขัดของในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใหสามารถปรับปรุง

ตนเอง และปฏิบัติหนาที่ในสังคมได 

 2. การตระหนักในปญหาพฤติกรรมสุขภาพ จะตองเกิดจาก

บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีสวนรวมในการคนหาปญหา 

สาเหตุและความตองการ  หากบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน ไม

ตระหนักในปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนขาดการมีสวน

รวม ก็จะไมสามารถแกไขปญหา 

 3. หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ ท่ีจัดขึ้นเพื่อ

รองรับความตองการของประชากรกลุมนี้ ควรจะมุงเนนกิจกรรมในเชิง

ลึก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง 3 ประเภทไดแกการบริโภค การ

ออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวรางกาย อารมณและความเครียด  

สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน ไดใชศักยภาพของตนเอง ในการ

ตัดสินใจและแกไขปญหา  

 4. ควรมีการผลักดันนโยบายสรางเสริมสุขภาพ และนําสู

การปฏิบัติใหเปนไปอยางทั่วถึงในทุกหนวยงาน  

 5. การนอมนําแนวพระราชดําริเรื่องความพอเพียงมาใชเปน

หลักในการดูแลสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ ทําใหผูเขารวมเขาใจถึงผล

การบริโภคมากเกินไป สบายเกินไป ออกกําลังกายนอยเกินไป  เครียด

หรือกังวลมากเกินไป  และชวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเกิด

ความสมดุล ความพอดี ซ่ึงชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และปญหา

ในครอบครัวและสังคมได 

 

ขอคิดตอนักสังคมสงเคราะห 

 การใชศาสตรและศิลปในการปฏิบัติงานดานการสรางเสริม

สุขภาพ นักสังคมสงเคราะหจําเปนตองนําศาสตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของมา

ผสมผสานและประยุกตใช เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
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เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมของกลุมเปาหมายที่มีความ

แตกตางกัน เชน ความรูเกี่ยวกับโรค การดูแลสุขภาพ พฤติกรรมมนุษย

และจิตวิทยา การบริหารโครงการ การศึกษาวิจัย การจัดการฝกอบรม

ท่ีมีประสิทธิภาพ   

 นักสังคมสงเคราะหยังตองใชศิลปในการปฏิบัติงานอีกหลาย

ประการ เชน การเปนวิทยากรฝกอบรม การพูดในที่ชุมชน การใชสื่อ

การสอน ผลิตสื่อการสอนและรูปแบบการฝกอบรม การจัดกิจกรรม

สรางสัมพันธภาพ การใชกิจกรรมเปนสื่อการสอน การทํางานเปนทีม 

 นักสังคมสงเคราะหตองมีความตระหนักวาตนเองไมใชผูมี

ความรูเชี่ยวชาญในสาขานั้นโดยตรง แตจะตองทํางานโดยอาศัยทักษะ

ในการทํางานรวมกันเปนสหสาขาวิชาชีพ ผสานและเชื่อมโยงองคความรู

ตางๆ ท่ีมีอยู เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสม 

  

เอกสารอางอิง 

 รายงานฉบับสมบูรณ. โครงการรักษหทัยขาราชการไทยและครอบครัว. 

กรุงเทพมหานคร /คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ; 2550. 

 เบญจพร บุญเทียม, ปาลีรัฐ  พิทักษดํารงกิจ, อาบทิพย นิยมาภา, กมล

เศรษฐ เกงการเรือ, วิโรจน เจียมจรัสรังษี. ผลการดําเนินการฐานการเรียนรู “มุง

ปรับพฤติกรรม” ในโครงการรักษหทัย. ขาราชการไทยและครอบครัว, ธรรมศาสตร

เวชสาร 2551: ปที่ 8 ฉบับที่ 2 หนา 159 – 168 

 

 

นางอาบทิพย นิยมาภา   

นักสังคมสงเคราะห ฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

จบการศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยทํางานเปนเจาหนาที่วิจัยโครงการWHO CCR ในชวง

ป 2525-2527 และรับราชการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมาตั้งแตป 2527 ถึง

ปจจุบัน  โทรศัพท  0.8180.72827  Email: arpthip@gmail.com 




