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บทนำา
ที่มาของโครงการ
จากแบบสอบถาม “เจาะใจ ทุกข์ สุข นักศึกษาทันตแพทย์” พบว่า นักศึกษาทันตแพทย์
ในทุกๆ สถาบันมีความเครียดสูง โดยเฉพาะเมื่อเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น และต้องดูแลรับผิดชอบ
และให้บริการผู้ป่วยภายใต้การดูแลของอาจารย์ รวมทั้งมีผู้ให้ความคิดเห็นในการประชุมระหว่าง
ผู้บริหารและคณาจารย์ว่าทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ต่างมีความเครียดไม่น้อยไปกว่ากันเลย
จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ เพื่อศึกษาการใช้ทักษะสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในงาน
ทันตสาธารณสุข โดยเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมเดินทางไปดูงาน
ในจังหวัดที่ได้เลือกสรรไว้แล้ว โดยมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถเป็นตัวเชื่อม เพื่อลดความเครียด
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างสุขให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ และเพือ่ ไปเปิดโลกทัศน์ดกู ารทำางานเป็นทีมจาก
หน่วยงานอืน่ รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูภ้ าวะผูน้ าำ แก่ผรู้ ว่ มโครงการทุกคนด้วย
ผูจ้ ดั ทำาโครงการได้เลือกพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีเ่ ราจะไปดูงาน 3 พืน้ ที่ ประกอบด้วยพืน้ ทีแ่ ห่ง
แรกได้แก่ จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปดูงานการบริหารจัดการของโรงพยาบาลจังหวัด
และโรงพยาบาลอำาเภอ รวมทั้งดูการทำางานของโรงพยาบาลที่ได้รางวัล Thailand Quality
Award ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สำาหรับพืน้ ทีแ่ ห่งทีส่ อง ได้แก่ โรงพยาบาล
วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่ เราต้องการพาผูร้ ว่ มโครงการ
ไปดูการทำางานบนดอยสูง ในโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีทันตแพทย์ที่ทำางาน
ให้การบริการผู้ป่วยเพียงคนเดียว เพื่อจะได้เรียนรู้การทำางานของทันตแพทย์ในชนบทและไกล
ความเจริญ ว่าทันตแพทย์จะมีวิธีการจัดการในการทำางานและปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับวิถีชุมชน
รวมทัง้ ดูความเป็นอยู่และทัศนคติของชาวบ้านบนดอยสูงว่ามีทศั นคติอย่างไรต่อการรักษาบริการ
ทันตกรรม รวมถึงสุขภาพองค์รวมของพวกเขาเหล่านั้นด้วย และพื้นที่สุดท้าย คือ จังหวัดน่าน
ซึง่ มีชอื่ เสียงในเรือ่ ง การทำางานเป็นทีมของทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ทั น ตาภิ บ าลและผู้ ช่ ว ยทั น ตแพทย์ ด้ ว ย โดยได้ ท ราบว่ า แม้ ทำ า งานในหน่ ว ยงานต่ า งองค์ ก ร
ต่ า งกระทรวงแต่ ก็ ส ามารถรวมใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น ทำ า งานอย่ า งผสมผสาน
และเสริมพลังโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลป้องกันและบริการ
รักษาผู้ป่วยทั่วทั้งจังหวัดน่าน
ผู้จัดทำาโครงการ หวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะผ่อนคลายและมีความสุข รวมทั้งได้
เรียนรูป้ ระสบการณ์ตรงจากบุคลากรและประชาชนในพืน้ ที่ ทัง้ ในส่วนของการบริหารโรงพยาบาล
อย่างเป็นระบบ การบริการผู้ป่วยบนดอยสูงและการทำางานเป็นทีม ที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และสุขภาพองค์รวมของประชาชน
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เมืองพิจิตร...มิตรภาพงดงาม
“เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด
หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน”
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เมืองพิจิตร
ประวัติ ศิลปวัฒนธรรม และของดี
ประวัติความเป็นมาของเมืองพิจิตร
เดิมทีเมืองพิจิตรหาได้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ตั้งเมืองหลายครั้ง ที่ตั้งเดิมที่หลักฐานปรากฏชัดอยู่ในเขตท้องที่อำาเภอ
โพทะเล ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองปัจจุบัน ประมาณ 90 กิโลเมตร แล้วอพยพ
โยกย้ายขึ้นมาตามลำาน้ำาน่านเก่าสู่ทางทิศเหนือ สร้างบ้านเมืองขึ้นเป็นปึกแผ่นแน่นหนา ที่บ้าน
สระหลวง อยู่ในเขตตำาบล เมืองเก่า อำาเภอเมืองพิจิตร ห่างจากตัวเมืองปัจจุบันไปทางทิศตะวัน
ตกประมาณ 7 กิโลเมตร ต่อมาลำาน้ำาน่านเก่าเปลี่ยนทางเดิน เป็นเหตุให้ลำาน้ำาตื้นเขินจึงจำาเป็น
ต้องย้ายเมืองมาตั้งใหม่ ดังตัวเมืองที่ปรากฏในปัจจุบันนี้
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พอจะตรวจสอบได้ ความว่า ราว พ.ศ.300 ชาวละว้า
เป็นชนชาติที่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีอำานาจมากที่สุดในดินแดนสุวรรณภูมิได้แบ่งการปกครอง
เป็น 2 อาณาจักรใหญ่ๆ คืออาณาจักรทวาราวดี ได้แก่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกไปจรดราชบุรี
ทิศตะวันออกไปถึงปราจีนบุรี อาณาจักรโยนหรือโยนก และอาณาจักรโคตรบูรณ์
สำาหรับอาณาจักรทวาราวดี มีเมืองสำาคัญ 3 เมือง ด้วยกัน คือ นครปฐม ละโว้หรือ
ลพบุรี เมืองสยามหรือสุโขทัย โดยมีนครปฐมเป็นราชธานี ส่วนเมืองพิจิตรในครั้งกระนั้นอยู่ใน
เขตเมืองละโว้ จะมีนามว่าอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหนยังไม่ปรากฏชัด
ต่อมาราว พ.ศ.1400 ขอมมีอำานาจมากได้แผ่อำานาจเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดี ตี
ได้อาณาจักรโยนกและโคตรบูรณ์ไว้ในอำานาจ และปกครองในฐานะประเทศราช และได้จัดแบ่ง
อาณาจักรทวาราวดีออกเป็นมณฑลใต้และฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้มลี ะโว้หรือลพบุรี เป็นราชธานี ส่วน
ฝ่ายเหนือมีเมืองสยามหรือสุโขทัย เป็นราชธานี
ส่วนพระเจ้าแผ่นดินชาวละโว้ทคี่ รองเมืองละโว้ทรงพระนามว่าพระยาโคตรตะบองเทวราช
เมื่อเสียเมืองแก่ขอมได้ทรงสละเมือง และทรงพาลี้พลอพยพไปอยู่ที่หมู่บ้านโกญฑัญคาม หรือ
ตำาบลบ้านน้อยกับตำาบลบางคลานในอำาเภอโพทะเล จ.พิจิตรในปัจจุบันนี้ พร้อมกันนี้ก็ได้สร้าง
เมืองขึ้นใหม่ ณ ที่นี้และพระราชทานนามว่า “นครชัยบวร” ได้สืบสันติวงศ์ต่อกันมาด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุข ประมาณ 200 ปี ราวปี พ.ศ.1600 ในสมัยพระเจ้ากาญจนกุมารเชื้อสายพระยา
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โคตรตะบองเทวราช ได้เสด็จประพาสทางชลมารค ขึ้นไปทางเหนือ ตามลำ�น้ำ�น่านเก่าได้มาถึง
หมู่บ้านสระหลวง เห็นเป็นทำ�เลที่เหมาะจึงสร้างเมืองขึ้นใหม่ ณ ที่นี้ เมื่อ พ.ศ.1601 คือที่ตำ�บล
เมืองเก่า อำ�เภอเมืองพิจิตรในปัจจุบันนี้และพระราชทานเมืองใหม่นี้ว่า “พิจิตร” บรรดาไพร่ฟ้า
ข้าราชบริพารได้พากันถวายพระนามพระเจ้ากาญจนกุมาร เป็น “พระยาโคตรตะบองเทวราช”
เช่นเดียวกับผู้ครองนครชัยบวรองค์แรกเพื่อเป็นต้นราชวงศ์สำ�หรับเมืองพิจิตรนี้ต่อไป
เชื้อสายของพระยาโคตรบองเทวราช ได้ปกครองเมืองพิจิตรสืบต่อกันมาจนราวปี
พ.ศ.1800 พระยาโคตรบองเทวราชองค์สดุ ท้ายสิน้ พระชนม์แล้ว ไม่มรี าชโอรสสืบราชสมบัตเิ มือง
พิจิตรแทน ราชวงศ์พระยาโคตรบองสิ้นสูญไป ประกอบกับอำ�นาจขอม ในดินแดนแถบนีไ้ ด้เสื่อม
ลง ขณะนั้นไทยกำ�ลังแผ่อาณาเขตลงมาทางตอนใต้ ในที่สุดกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพ่อขุนศรีอิน
ทราทิตย์ ได้ทรงขับไล่ขอมออกไปจากดินแดนนีจ้ นหมดสิน้ สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พิจติ ร
ก็ได้รับสถาปนาเป็นเมืองลูกหลวง ทางด้านใต้ และในขณะนั้นเอง พิจิตรได้ชื่อใหม่ว่า “เมืองสระ
หลวง” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงวางระเบียบการ
ปกครอง บ้านเมืองใหม่ พิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรีขึ้นอยู่กับเมืองพิษณุโลก และได้ขนานนามใหม่
ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่มีแหล่งน้ำ�มาก คือเมือง “โอฆะบุรี” ราวปี พ.ศ.2006 ตอน
หลังต่อมาในหนังสือพงศาวดาร เรื่องไทยรบพม่าในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ของกรม
พระยาดำ�รงราชานุภาพ ได้เรียกเมืองนี้ว่า “พิจิตร” คงถือเอาตอนสร้างเมืองครั้งที่ 2 มาเรียก
และได้เรียกกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ราวปี พ.ศ.2410 แม่น้ำ�น่านเดิมเปลี่ยนทางเดิน ซึ่งเดิมไหลผ่านตัวเมืองพิจิตรเก่า เกิด
ตืน้ เขินจึงจำ�เป็นต้องย้ายเมืองมาตัง้ ณ ที่แห่งใหม่ ที่ตำ�บลท่าหลวง อำ�เภอเมือง อันเป็นที่ตงั้ เมือง
มาจนถึงปัจจุบันนี้
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ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ของเมืองพิจิตร
วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาน่านเก่า สิ่งที่น่า

สนใจของวัด คือ โบราณวัตถุต่างๆ ที่ทางวัดได้สะสมไว้นานแล้ว ส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่มีผู้นำามา
ถวาย เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ รูปปั้นดินเผา

พิพธิ ภัณฑ์นครไชยบวร เป็นอาคารมณฑป 2 ชัน้ ชัน้ บนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของ

“หลวงพ่อเงิน” เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรู้จัก สถานที่แห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์
แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร คูเมืองและกำาแพงเมืองนครไชยบวร ตั้งอยู่ในเขตตำาบลบ้านน้อย กับ
ตำาบลบางคลาน อำาเภอโพทะเล

วนอุทยานนครไชยบวร ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 , 2 ตำาบลท่าเสา อำาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
วัดท้ายน้าำ ตำาบลท้ายน้าำ อำาเภอโพทะเล เป็นวัดหนึง่ ทีห่ ลวงพ่อเงินเคยพำานักและบูรณปฏิสงั ขรณ์

มาก่อน จึงมีหุ่นจำาลองรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน และมีวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อเงินให้
เช่าบูชากัน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำามาจัดแสดงไว้ด้านล่าง
ของศาลาทรงไทยหลวงพ่อเงินอีกด้วย

ประเพณีโขลกขนมจีนโบราณบ้านวังตายศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 เมษายนของทุกปี

ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตายศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประเพณีปล่อยโคมลมบ้านหนองบัว จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำา เดือน 8 หรือวันเข้าพรรษาของ
ทุกปี ณ วัดบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว ตำาบลท้ายน้ำา อำาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

กลุ่มชาติพันธุ์ของอำาเภอโพทะเลไทยภาคกลาง ชุมชนดั้งเดิมแถบลำาน้ำายม เช่น ท้ายน้ำา โพทะเล
ท่าขมิ้น ท่าเสา และอพยพมาจากจังหวัดนครปฐมจะมาอาศัยอยู่มากทางทิศตะวัตตก เช่น ที่บ้าน
ห้วยยาว ,หมู่ที่ 4 ,5, 10, 11, 12 ตำาบลท่าขมิ้น และหมู่ที่ 7, 9 ตำาบลทะนง อำาเภอโพทะเล

ไทยจีน คนไทยเชือ้ สายจีนทีม่ าตัง้ รกรากอยูใ่ นอำาเภอโพทะเล จะเป็นคนจีนแต้จวิë ไหหนำา ปัจจุบนั

ชาวไทยเชื้อสายจีนในพิจิตรจะพักอาศัยเป็นตึกแถวบ้าง เป็นตัวอาคารร้านค้าและอยู่ในย่านที่มี
ความเจริญในด้านการค้าขายมีเศรษฐกิจดี

ไทยอีสาน ชาวไทยอีสานในอำาเภอโพทะเล จะพบในเขตบ้านหนองบัว ตำาบลท้ายน้ำา และ
กระจายอยู่ทั่วไป
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ของดี ของฝาก เมืองพิจิตร
พระเครื่องเมืองพิจิตร

พระเครื่องหรือพระพิมพ์เมืองพิจิตร นับว่าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกันโดยทั่วไป กล่าวกัน
ว่าพระพิมพ์ทพี่ บนัน้ มักจะพบในเขตเมืองเก่าพิจติ รซึง่ เท่าทีพ่ บส่วนมากเป็นพระพิมพ์สมัยสุโขทัย
สำ�หรับชื่อจะตั้งตามพุทธลักษณะหรือตามกรุที่พบ เช่น พระพิจิตรเกศคด พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า
พระพิจติ รใบมะขาม พระพิจติ รตีนโด่ พระพิจติ รกรุมะละกอ ฯลฯ นอกจากนีเ้ หรียญของเกจิอาจารย์
ชือ่ ดัง โดยเฉพาะเหรียญหล่อจำ�ลองภาพหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานซึง่ มีพทุ ธคุณทางด้านแคล้วคลาด
คงกระพันชาตรี ก็เป็นที่นิยมของนักเลงพระทั่วไป

มะขามแก้วสี่รส

นับเป็นของฝากทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายในหมูน่ กั ท่องเทีย่ ว มีรสอร่อย เหมาะทีจ่ ะเป็นของรับประทาน
เล่นในระหว่างการเดินทาง หรือเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี ราคาย่อมเยา สามารถหาซือ้ ได้จากร้าน
ขายของที่ระลึกทั่วไปในจังหวัดพิจิตร หรือที่ร้านมะขามแก้วสี่รสบริเวณทางไปบึงสีไฟ

ผ้าทอด้วยมือบ้านป่าแดง

เป็นผ้าทอจากฝ้ายผสมไหมทีม่ สี สี นั ต่างๆ มากมาย ทัง้ ยังมีราคาถูกกว่าผ้าทอด้วยมือของจังหวัดอืน่
มาก ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้เองที่ทำ�ให้ผ้าทอด้วยมือของบ้านป่าแดง อำ�เภอตะพานหิน เป็น
ที่นิยมอย่างแพร่หลายจนถึงประเทศในทวีปยุโรปบางประเทศ เช่น อิตาลีและฝรั่งเศส เป็นต้น
ผ้าทอมือนี้สามารถหาซื้อได้จากบ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำ�บลหนองพยอม อำ�เภอ
ตะพานหิน ห่างจากตัวอำ�เภอประมาณ 5 กิโลเมตร

ส้มโอท่าข่อย

ส้มโอท่าข่อยเป็นส้มโอพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเขตภาคเหนือ ทั้งด้านคุณภาพของรสชาติและ
กิ่งพันธุ์ ส้มโอท่าข่อยปลูกครั้งแรกที่บ้านท่าข่อย ตำ�บลเมืองเก่า เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ต่อมาได้มกี ารขยายพันธุไ์ ปปลูกทีอ่ �ำ เภอโพธิป์ ระทับช้างและได้ผลดี ปัจจุบนั มีการขยายพืน้ ทีป่ ลูก
ออกไปตามอำ�เภอต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร ส้มโอท่าข่อยเป็นที่นิยมบริโภคของบุคคลทั่วไป เพราะ
มีรสหวานและเปรี้ยวกลมกลืนกัน มีเนื้อละเอียดแบบเนื้อกุ้ง มีน้ำ�ฉ่ำ�และไม่มีเมล็ด โดยทั่วไปจะมี
ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน
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ส้มโอกวนสี่รส

เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน อำาเภอโพธิ์ประทับช้างและอำาเภอเมือง ผลิตจาก
เปลือกส้มโออ่อนนำามากวนปรุงรส มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อย เหมาะเป็นของฝากที่ระลึก

ขนุน

เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ทำาชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพันธุ์ “ตะเภาแก้ว” เป็นพันธุ์ที่
มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมทั้งของชาวพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง โดยทั่วไปจะปลูกบริเวณบ้านดง
ชะพลูและบ้านวังไม้ดัก ตำาบลคลองคเชนทร์ จุดเด่นของขนุนพันธุ์นี้คือ มีเนื้อสีเหลืองทอง เนื้อ
หนา หวานกรอบ เมล็ดเล็ก โดยทั่วไปจะออกผลในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน

กระท้อน

ปลูกมากบริเวณบ้านวังทับไทร ตำาบลท่าเยี่ยม กระท้อนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรได้แก่พันธุ์
“นิ่มนวล” และ “ปุยฝ้าย” เป็นพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ผิวเกลี้ยงสวย ปุยเนื้อขาวฟู รสชาติหวานหอม
ถ้าผลเริ่มแก่จัดเปลือกจะนิ่มรับประทานได้ จะออกผลมากในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

มะม่วง

มะม่วงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรได้แก่ พันธุ์ “ฟ้าลั่น” “เพชรบ้านลาด” และ “หนองแซง”
ส่วนมะม่วงที่รับประทานผลสุกจะเป็นพันธุ์ “น้ำาดอกไม้” นิยมปลูกกันมากในเขตตำาบลท่าเยี่ยม
อำาเภอเมือง จุดเด่นของมะม่วงจังหวัดพิจิตรคือ การออกผลก่อนฤดูกาล โดยจะออกผลระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน

มะปราง

เป็นผลไม้ที่เพิ่งเริ่มสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพันธุ์ “ปรางไข่” ซึ่งคุณสมบัติพิเศษ
ของมะปรางพันธุ์นี้ก็คือ มีผลที่มีขนาดฟองไข่ไก่ แต่กลับมีรสชาติอร่อยติดลิ้น มีปลูกมากบริเวณ
บ้านบางเพียร อำาเภอเมือง อำาเภอตะพานหินและอำาเภอโพธิป์ ระทับช้าง มะปรางพันธุน์ จี้ ะเริม่ ออก
ผลประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
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มะไฟหวาน

พันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรได้แก่พันธุ์ “เหรียญทอง” และพันธุ์ “ไข่เต่า” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มี
รสหวานน่ารับประทาน ปลูกมากที่ตำ�บลทับหมัน อำ�เภอตะพานหิน โดยจะออกผลมากช่วงต้น
เดือนเมษายน

แตงโม

ปลูกกันทีอ่ �ำ เภอวังทรายพูนมีทงั้ แตงโมดำ� และแตงโมลาย รสชาติเป็นทีถ่ กู ปากของคนทัว่ ไป หวาน
กรอบเนื้อทราย มีเมล็ดน้อย ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี อำ�เภอวังทรายพูนจัดงานประเพณี
เพื่อให้เกษตรกรได้นำ�แตงโมมาจำ�หน่าย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

www.meemodo.com/modo%20pichit.html
www.relaxzy.com/province/phichit/local-product.html
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กำาหนดการศึกษาดูงาน
โครงการ รูปแบบการศึกษา:กรณีตัวอย่างตันแบบ/รูปแบบการใช้ทักษะสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุข ณ จังหวัดพิจิตร
2-3 กันยายน 2553
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
เวลา 06.30 น.

เวลา 12.00 น.
เวลา 13.30-16.30 น.
เวลา 16.30-18.30 น.
เวลา 18.30 น.

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

07.45 น.
09.00 - 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
13.30 – 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.
17.00 - 23.00 น.

ออกเดินทางจากคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถึงจังหวัดพิจิตร รับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพิจิตร
นมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง
แวะชมบึงสีไฟและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลา
รับประทานอาหารเย็น พบปะ สังสรรค์ร่วมกับ
ทันตแพทย์ในจังหวัดพิจิตร
ออกเดินทางไปโรงพยาบาลโพทะเล
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลโพทะเล
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงพยาบาลโพทะเล
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลตะพานหิน
สรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เดินทางกลับถึงคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

******************************

คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน 17

รวมเรื่องเล่า เมืองพิจิตร
บอกเล่า เรื่องราว หลักคิด
ประสบการณ์ชีวิต ของ
หมอฟันรุ่นพี่ และพี่น้อง
ผองเพื่อนในแวดวง
สาธารณสุข...เมืองพิจิตร

บทเรียนดีๆ ที่พิจิตร
เปาะแปะ เปาะแปะ เปาะแปะ เปาะแปะ เปาะแปะ เปาะแปะ เปาะแปะ เสียงเม็ดฝน
กระทบกับพื้นดินเบาๆ ฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้นี้เอง ทุกเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของ
ทุกปี จะมีงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดพิจิตร ซึ่งทุกปีจะมีฝนตก
แต่ว่าปีนี้มีพิเศษกว่าทุกปีก็คือ สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ และคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�โดย ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่ รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับอดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโส
อีกหลายท่าน อาทิ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสวุ รรณ รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทยั ผศ.ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม
และ ผู้ร่วมเดินทางอีกหลายๆ ท่าน นำ�นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขของ สสส. เพื่อตามไปดู
ผลงานดีๆ ของพี่ๆ ทันตแพทย์ ในจังหวัดพิจิตร

คณะเริ่มออกเดินทางจากเชียงใหม่ตั้งแต่ 6 โมงเช้า และเริ่มเข้าเขตจังหวัดพิจิตรในวัน
ที่ 3 กันยายน 2553 ในช่วงบ่ายๆ เราเริ่มร่วมรับประทานอาหารกันที่ร้านอาหารสะบัดช่อซึ่ง
มีเมนูปลาอร่อยมาก
เข้ามาในโรงพยาบาลพิจิตร ก็ตื่นเต้นกับบริการของโรงพยาบาลที่มีกรอบความคิดที่ว่า
ทุกคนทีเ่ ดินเข้ามาในโรงพยาบาลพิจติ ร ควรรูส้ ขุ ภาพขัน้ พืน้ ฐาน จึงมีเครือ่ งชัง่ น้�ำ หนัก วัดส่วนสูง
และ ความดันโลหิต การเต้นของชีพจร ให้บริการกับทุกคนที่สนใจ คณะอาจารย์และนักศึกษา
ร่วมใช้บริการดังกล่าว จนเวลาผ่านไปพอสมควร
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เมื่อเข้าไปในห้องทันตกรรม ก็พบกับรอกที่ใช้ชักนำาส่งบัตรเวชระเบียน จากห้องบัตร
สู่ห้องทันตกรรม ทุกคนรู้สึกสนใจมาก ถ้าลองคิดให้ดีๆ จะพบว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่หวือหวาแต่
ใช้ได้ผล ไม่ต้องเปลืองไฟ ลดโลกร้อนไปในตัว สังคมสมัยใหม่มักก้าวไปกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางทันตกรรม จนบางครั้ง เรากลับมานั่งนึกว่าเราตกเป็นทาสของเทคโนโลยีมากไปหรือ
เปล่า เราลืมนึกถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเหมือนกับบางคนใช้มือถือราคาแพงๆแต่ใช้แค่กด
โทรออกและรับเท่านั้น ไม่ได้ใช้ให้คุ้มกับเทคโนโลยีเลย
ในห้องทันตกรรมมีเครื่องมือชนิดใหม่ที่กำาลังทดลองใช้ก็คือ เครื่องมือสื่อสารทาง
ทันตกรรม ซึ่งจะใช้ในการให้บริการทันตกรรมขณะที่ต้องคลุมหน้าผู้ป่วย เพื่อแก้ปัญหาของ
ทันตแพทย์ในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ย โดยเครือ่ งมือชนิดนีผ้ ปู้ ว่ ยจะเป็นคนส่งสัญญาณให้ทนั ตแพทย์
ทราบว่า ต้องการหยุดพัก เพือ่ จะได้บอกกล่าวกับทันตแพทย์โดยส่งสัญญาณเป็นไฟสีเขียว เหลือง
แดง ให้ทนั ตแพทย์ระมัดระวังและดูแลผูป้ ว่ ยเป็นระยะๆ เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย เมือ่ เข้าห้อง
ประชุมมีการกล่าวต้อนรับโดยนายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์
โดยเฉพาะคำากล่าวที่ว่าขอให้หมอทุกคนเปลี่ยนจากการขึ้นเวรเป็นขึ้นบุญเรามีโอกาสทำาบุญโดยที่
มีผู้ป่วยขึ้นมาให้เราทำาบุญทุกวัน
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ตกเย็นเราไปเยี่ยมพญาชาละวัน หุ่นปั้นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่บึงสีไฟ หลังจาก
นั้นได้ไปนมัสการหลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรและมีโอกาสได้ดูการซ้อมใหญ่
การแข่งขันเรือยาว โดยเฉพาะเรือยาวใหญ่ซึ่งมี 55 ฝีพาย เป็นการแข่งขันที่ต้องรวม 55 ฝีพาย
ให้เป็นหนึง่ เดียวโดยมีคนให้จงั หวะและคนคัดท้ายหางเสือเป็นคนควบคุมเรือ เปรียบเสมือนองค์กร
ที่จะเป็นเลิศได้จึงต้องรวมพลังคนทั้งองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว
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คืนนั้นเรามีการสังสรรค์โดยได้รับความร่วมมือจากน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนพิจิตร
พิทยาคมมาร่วมแสดงระบำ�รำ�ฟ้อน รวมทั้งอาหารอร่อยปาก อิ่มหนำ�สำ�ราญชื่นมื่นกันถ้วนหน้า

วันรุ่งขึ้น เราออกเดินทางแต่เช้าไปเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลโพทะเล ซึ่งหัวหน้าฝ่าย คือ
ทันตแพทย์ ชำ�นาญ ชัยดา จบจากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่นกัน นอกจากดำ�รง
ตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขแล้ว หมอชำ�นาญ ยังดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการอีกด้วย
นอกจากนีฝ้ า่ ยทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโพทะเลยังได้รบั รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริม
ทันตสุขภาพระดับเขต 18 ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายในการบูรณาการดูแลส่ง
เสริม ป้องกันสุขภาพเด็กเล็ก ซึ่งต้องใช้ทักษะการประสานงานความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึง
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สามารถทำางานให้สาำ เร็จได้ นอกจากนัน้ เรายังได้เยีย่ มชมการทำางานในระดับตำาบล โดยเข้าเยีย่ มดู
งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำาบลท่าบัว โดยมีทนั ตาภิบาลทำางานในพืน้ ทีเ่ ป็นผูอ้ ธิบาย
ถึงการทำางานทางทันตสาธารณสุขซึ่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้แล้ว ต้องมีเครือข่าย มีทีมงาน และ
รู้จักชุมชนดีจึงสามารถทำางานด้านนี้ได้ดี
ตกบ่ายเดินทางเข้าเยีย่ มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ได้รบั ฟังการบรรยาย
เรื่อง TQA กับงานทันตกรรม โดย ทพญ.พิมพา อภิสิทธิ์วิทยา หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข ที่
มีงานชุกมาก หาโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ยากมาก โรงพยาบาลนี้ เพิ่งได้รับรางวัล
TQC (Total Quality Class) จาก TQA(Total Quality Award) เราได้ฟังบรรยายผล
งานระดับ TQA จนจุใจ นับเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทำางานได้อย่างดียิ่ง ต่อจากนั้นคณะผู้ดูงานเดินทางกลับ พิจิตร ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
แล้วจึงเดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

ทพ.สุริยน จูรัตนากร
ผู้ประสานงานจังหวัดพิจิตร
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บันทึกความทรงจำ�

“การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิจิตร วันที่ 2-3 กันยายน 2553”
วันที่ 2 กันยายน 2553
เราเริ่มออกเดินทางจากเชียงใหม่กันแต่เช้า สถานที่นัดหมายคือคณะทันตแพทย์เวลา
6.30 น. โดย อาจารย์วิรัช ได้ย้ำ�ว่าเวลานี้คือเวลาที่ล้อหมุน หากเราออกช้า จะทำ�ให้กิจกรรม
ที่ทางโรงพยาบาลพิจิตร (ที่ซี่งเราจะไปศึกษาดูงานในวันแรก)จัดเตรียมไว้นั้น ล่าช้าออกไป แต่
บทเรียนแรกก็มาถึงตั้งแต่ตอนขึ้นรถ พวกเราประมาณ 5 คน และหนึ่งในจำ�นวนนั้นก็มีผมด้วย
มาล่าช้ากว่าเวลานัดหมายไปประมาณ 15 นาที ซึ่งด้วยเหตุผลจำ�เป็นใดๆก็แล้วแต่ แต่การมาสาย
ในครัง้ นีก้ ท็ �ำ ให้ทกุ คนต้องรอ และทำ�ให้การเดินทางก็ตอ้ งล่าช้าออกไป บทเรียนนีจ้ งึ เป็นบทเรียน
สำ�คัญให้เราในการเดินทางในครั้งต่อๆไป ในเรื่องของการประเมินเวลา ความตรงต่อเวลา และ
การจัดการบริหารเวลากับตนเองเพื่อให้ไปตามนัดหมาย

เวลาประมาณ 07.00 น. เราเริ่มออกเดินทางออกจากเชียงใหม่ ซึ่งตอนแรกตามเวลา
เราคาดการณ์ไว้ว่าอาจไปถึงที่พิจิตรประมาณ 12.30 น. เนื่องจากจะใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชม. ดังนั้นการเดินทางครั้งนี้อาจจะทำ�ให้เราไปถึงล่าช้ากว่าเวลาที่ควรจะเป็น ระหว่างที่เดินทาง
บนรถก็ได้มอี าหารเช้าให้รบั ประทานร่วมกับการเปิดเพลงเบาๆ ไม่นานพวกเราเกือบทัง้ คันรถก็ได้
หลับโดยพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย ระหว่างเดินทางก็ได้มีการแวะเข้าห้องน้ำ�ตามรายทาง
ประมาณ 2 จุด ก่อนที่เราจะเดินทางถึงจังหวัดพิจิตร แต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือการเดินทางในครั้งนี้
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เราสามารถเดินทางไปถึงจังหวัดพิจิตรได้ตามเวลาเดิมที่คาดการณ์ไว้คือ 12.30 น. จากนั้นพี่ๆที่
โรงพยาบาลพิจติ รก็ได้นาำ พวกเราไปทานอาหารกลางวันทีบ่ ริเวณข้างบึงสีไฟ โดยก็จะมีหอ้ งสำาหรับ
เหล่าคณาจารย์ ส่วนนักศึกษา เจ้าหน้าที่และพี่หมอจากโรงพยาบาลพิจิตร (เจ้าภาพรายแรกของ
เรา) รับประทานด้านนอกซึ่งได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ได้เห็นบึงสีไฟ มีลมเย็นๆโชยเล็กน้อย
กับเมนูอาหารที่เต็มไปด้วยปลา จะขาดก็แต่เพียง ปาปาย่า ปˆอกๆ เท่านั้น ที่ไม่มีให้ แต่ก็ถือเป็น
ความประทับใจแรกพบที่ดี ด้วยมื้ออาหารที่ดูอบอุ่นในวันนี้
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จพวกเราก็มิรีรอที่จะออกเดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาล
แรกซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากร้านอาหารทีเ่ ราทานกันมากนัก นัน่ คือโรงพยาบาลพิจติ ร ซึง่ เป็นโรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดใหญ่ หากจำาไม่ผิดจะมีประมาณ 400 กว่าเตียง เมื่อเข้าไปถึงก็ได้มีการพาเยี่ยมชมโรง
พยาบาล พี่ที่โรงพยาบาลบอกกับเราว่า ที่โรงพยาบาลพิจิตรนี้ ทุกคนที่มาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือ
ญาติก็แล้วแต่ ต้องได้วัดความดันทุกคน ดังนั้นเราจึงได้รับการต้อนรับด้วยการวัดความดันและผม
ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้วัดความดันด้วยเช่นกัน ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าความดันของผมปกติ (ซึ่งอาจ
ทำาให้เพื่อนๆบางคนคิดว่า เครื่องวัดความดันเครื่องนี้ชำารุด) หลังจากนั้นเราก็ได้เดินชมรอบๆโรง
พยาบาลซึ่งลักษณะพื้นที่ที่จำากัดกับปริมาณของพวกเราที่มีประมาณ 40 ชีวิต ทำาให้หลายคน
อาจไม่ได้สัมผัสสิ่งที่โรงพยาบาลพยายามนำาเสนอมากเท่าที่ควร แต่โดยภาพรวมสิ่งที่น่าสนใจก็
คือ คลินิกพัฒนาการเด็กซึ่งจะมีทั้งทันตแพทย์ กุมารแพทย์ และบุคคลากรสาขาที่เกี่ยวข้องผลัด
กันลงมาช่วยดูแล และยังมีห้องสบายอุราซึ่งเป็นห้องพักให้ผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยต้องรอคิวเวลา
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มารับการรักษาเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด เสร็จจากการชมรอบๆ โรงพยาบาลเราก็ได้ขึ้นไปที่ห้อง
ทันตกรรม สิ่งที่เราเห็นอย่างแรกในห้องนี้คือกล่องแสดงความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อทันตแพทย์ที่
ได้รับการรักษาด้วย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พอใจ พอใช้ ควรปรับปรุง ได้ดูเครื่อง X-ray
digital ซึ่งบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ใช้แก้ปัญหาการสูญหายของฟิล์ม และได้เห็นช่องสำ�หรับส่งเวช
ระเบียน ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ต้องไปเบิกบัตรประจำ�ตัวที่ห้องเวชระเบียนก่อน แต่สามารถมาติดต่อที่
ห้องทำ�ฟันได้เลย เป็นหนึ่งในการบริการผู้ป่วยแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service)
หลังจากนั้นเราก็ได้ถูกนำ�ขึ้นสู่ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อรับประทานอาหารว่างและฟังการนำ�เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพิจิตร (ได้ฟังบรรยายประวัติเมืองพิจิตรประกอบเพลงที่ร้องโดยคุณชินกร
ไกรลาศ ด้วย) แล้วก็ภาพเลื่อนนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลพิจิตร และแผนกทันตกรรม
เอง รวมถึงการตอบคำ�ถามต่างๆโดยพี่ๆ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิจิตร

หลังจากดูงานที่โรงพยาบาลพิจิตรเราก็ได้ไปเที่ยวที่บึงสีไฟ ได้ไปเลี้ยงปลาจำ�นวน
มหาศาลที่โผล่ขึ้นมาแย่งกินขนมปัง (มีหมอดูเขมร ไม่แม่นคืนเงินด้วย) แล้วก็ถ่ายรูปกับพญา
ชาละวันด้วย (จะว่าไปเมืองอื่นๆจะยกย่องมนุษย์ผู้ทำ�ความดีน่ายกย่องเช่น เมืองพระเจ้าตาก
เมืองยุทธหัตถี เมืองพระอภัยมณี เมืองสุนทรภู่ แต่ที่นี่จุดขายเป็นเมืองชาละวันซึ่งเป็นตัวร้าย
ในเรื่อง และเป็นจระเข้อีกต่างหาก มิหนำ�ซ้ำ�แทบไม่มีใครกล่าวถึงพระเอกไกรทองแม้แต่น้อย
คิดๆ แล้วก็แปลกดี) เสร็จจากบึงสีไฟเราก็ได้ไปวัดท่าหลวงซึ่งมีหลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมือง
พิจิตรประดิษฐานอยู่ แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีงานแข่งเรือยาวประเพณีพอดี ดังนั้นนอกจาก
กราบนมัสการหลวงพ่อเพชรเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว เรายังได้เดินเที่ยวงานวัดและได้ปาลูกโป่งด้วย
หลังจากนมัสการหลวงพ่อเพชรเสร็จ รถก็ได้นำ�เราเข้าที่พักเพื่อนำ�สัมภาระไปเก็บและเตรียมตัว
สำ�หรับงานเลี้ยงต้อนรับตอนกลางคืน
28 คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน

เวลาประมาณ 19.00 น. เราก็ได้เข้าไปทีโ่ รงพยาบาลพิจติ รอีกครัง้ โดยได้เข้าไปทีห่ อ้ งจัด
เลี้ยงของโรงพยาบาลเพื่อรับประทานอาหารค่ำา โดยลักษณะเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีน มีการแสดงจาก
น้องๆโรงเรียนพิจติ รพิทยาคมและมีการผลัดกันขึน้ ไปร้องบนเวที งานนีเ้ ข้าทีอาจารย์ศภุ ชัย(หรือพี่
แห้ว)ของเราจัดไปยาวๆ 4 เพลงเหนาะๆ อาจารย์วิรัชแกนนำาเราก็ไม่น้อยหน้า อาจารย์สัมพันธ์
ถูกใจให้ 100 บาท แต่พอนักศึกษาขึ้นบ้าง ไม่ได้ซักบาท(นึกว่าจะได้ตังค์กินขนมซะแล้ว) แต่
บรรยากาศโดยรวมก็สนุกสนานอบอุ่นเป็นกันเอง พี่หมอท้งได้เช่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานมา
ให้พวกเราทุกคนบูชาคนละองค์ด้วย สาธุ ช่วงท้ายก็ได้มีการยืนจับมือและร้องเพลงร่วมกันก่อนที่
พวกเราจะกลับที่พัก และเพื่อนบางคนก็ได้ไปเที่ยววัดท่าหลวงต่อเนื่องจากช่วงเย็นมีเวลาเดินเพียง
ครู่เดียวเท่านั้น

วันที่ 3 กันยายน 2553
เช้าวันที่ 3 เราตื่นมารับประทานอาหารเช้าเพื่อที่จะออกเดินทางตั้งแต่เวลา 07.45 น.
โดยอาหารเช้าก็มกี าแฟ และข้าวเหนียวหมูปงิ้ ซึง่ พีห่ มอท้งก็เตรียมมาให้พวกเรารองท้องเป็นอย่างดี
(มาถึงพิจติ รก็ยงั หนีไม่พน้ ข้าวเหนียวอยูด่ )ี หลังจากนัน้ เราจึงออกเดินทางไปทีโ่ รงพยาบาลโพทะเล
ห่างจากอำาเภอเมืองไปประมาณ 60 ก.ม. ถึงที่นั่น ทางพี่ๆ ทันตแพทย์ก็ไม่รอช้า พาพวกเรา
มุ่งตรงสู่อาคารทันตกรรม เป็นอาคาร 1 ชั้นสีชมพูหวานแหวว เป็นที่ภูมิใจของแผนกทันตกรรม
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ที่นี่พอสมควร หลังจากนั้นก็จับพวกเราเข้าห้องประชุมทันที โดยในครั้งนี้ท่านผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลก็ได้มานำาเสนอข้อมูลโรงพยาบาลและกล่าวต้อนรับอย่างเป็นกันเองสุดๆ และได้
รู้จากท่านผู้อำานวยการว่า พี่หมอฟันที่นี่เป็นรุ่นพี่ที่จบจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เราทั้งหมด นอกจากนั้นท่านยังให้คติ ข้อคิดในการทำางานแก่น้องๆ นักศึกษาที่อนาคต
ต้องมาทำางานในโรงพยาบาลชุมชนอย่างเราๆด้วย เมื่อกล่าวเสร็จ ท่านผู้อำานวยการก็ขอตัวไป
ทำางานก่อน พี่หมอเอ้ (ทันตแพทย์ ชำานาญ) หัวหน้าแผนกทันตกรรมและรองผู้อำานวยการที่นี่ก็
รับหน้าที่ต่อในการกล่าวถึงแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลนี้ บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่น
ที่โรงพยาบาลโพทะเลมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพในเด็กอย่างมาก ได้มีการนำาเสนอเกี่ยวกับ
แผนงาน การทำางาน และเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างน่าสนใจ ทำาให้พวกเราได้ความคิดว่าที่
โรงพยาบาลชุมชนก็มีงานเยอะกว่าที่เราคิดไว้จริงๆ จากนั้นขณะกำาลังกลับออกจากโรงพยาบาล
เราก็ได้เดินผ่านห้องตรวจพบว่ามีคนไข้นั่งรออยู่เป็น 100 คน ในขณะที่มีหมออยู่เพียง 2 คน
เท่านั้น สิ่งที่น่าประทับใจคือ ที่ห้องตรวจเบอร์ 1 เรามองเข้าไปเห็นหมอคนหนึ่งกำาลังตรวจ
อย่างขมักเขม้น หน้าตาคุ้นๆ ใช่แล้วครับ เขาคือท่านผู้อำานวยการโรงพยาบาลที่เมื่อสักครู่เพิ่งจะ
ไปกล่าวต้อนรับพูดคุยเป็นกันเองกับเราอย่างสนุกสนาน และคำาว่าท่านผูอ้ าำ นวยการติดภารกิจของ
พี่หมอเอ้คือ การสลัดคราบผู้อำานวยการโรงพยาบาลและกับมาสู่ความเป็นหมอที่พร้อมให้
ความช่วยเหลือประชาชนทุกคน สร้างความประทับใจและทำาให้พวกเราหลายคนแอบอมยิ้มได้
ไม่น้อย เสร็จแล้วก็ได้ไปดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำาบล ท่าวุ้ง ซึ่งมีพี่ทันตาภิบาล
ประจำาอยู่ 1 คน พี่คนนี้จะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับตำาบลนี้ โดยพี่ได้บอกพวกเราว่า
การทำางานในตำาบลแบบนี้ ต้องอาศัยความสนิทชิดเชื้อ และความเข้าถึงคนในท้องที่จริงๆ และ
รู้ว่าจะทำาอย่างไรจึงจะทำาให้เขาให้ความร่วมมือกับเราได้
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เสร็จจาก รพ.สต.ท่าวุง้ เราก็ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับประเทศที่ได้ Thailand quality class (TQC) และได้ ISO
อีกหลายประเภท และรางวัลอีกนับไม่ถ้วน แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ เราจะได้ไปเจอบุคคลที่
ทุกคนเรียกว่า พี่แจ๋ว หรือทันตแพทย์หญิงพิมพา ผู้มีบทบาทสำ�คัญที่ทำ�ให้โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชตะพานหินก้าวมาอยู่ยังจุดนี้ ไปถึงเราก็ได้ทานอาหารกลางวันก่อน โดยเมนูที่ประทับ
ใจมิรู้ลืม คงมิพ้น หมูแดงสุดอร่อย กับปลาหมึกผัดพริกเผา หลังจากนั้นก็เตรียมตัวนั่งรอการ
ฟังบรรยาย และแล้วพี่แจ๋วก็เดินเข้ามา พี่แจ๋วเป็นรองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล และเป็นบุคคล
ที่ผู้อำ�นวยการไว้ใจมากๆ ก่อนหน้านั้นทันตแพทย์หลายๆ คน ก็ได้เล่าถึงเกียรติประวัติพี่แจ๋วไว้
พอสมควรซึ่งก็ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจ ที่ทันตแพทย์หญิงคนหนึ่งสามารถทำ�ได้ขนาดนี้ พี่แจ๋วได้มา
บรรยายถึงโรงพยาบาลโดยทั่วไปแบบคล่องแคล่ว อย่างมั่นใจ รวมถึงขั้นตอนในการดำ�เนินงาน
ของรางวัลต่างๆ ทุกประเด็นพูดแบบผู้รู้จริงสมดังคำ�ร่ำ�ลือจริงๆ ตอบได้ทุกคำ�ถาม แต่ด้วยเวลา
ที่จำ�กัด ทำ�ให้เราเห็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจากเพียงในจอ LCD เท่านั้น
แต่มิได้เดินชมบรรยากาศรอบๆ โรงพยาบาลทำ�ให้ไม่เห็นสภาพที่เป็นจริงเท่าใดนัก แต่ก็เห็น
ระบบการทำ�งานอีกรูปแบบหนึ่ง สำ�คัญกว่านั้นได้เห็นว่าทันตแพทย์อย่างเราทำ�อะไรได้มากกว่า
แค่การทำ�ฟัน เสร็จจากการดูงานที่นี่ก็เป็นช่วงที่เราต้องบอกลาจากจังหวัดพิจิตร ทุกคนต้อง
เดินทางกลับเชียงใหม่ ยกเว้นผมที่ต้องแยกกับเพื่อนๆเพื่อที่จะกลับบ้านที่นครสวรรค์ เนื่องจาก
จะได้อยู่บ้านในวันเสาร์ อาทิตย์ และอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านแล้ว ซึ่งพี่ๆ ทันตแพทย์ที่พิจิตรก็ใจดี
อีกเช่นเคย พี่หมอจากโรงพยาบาลโพทะเลซึ่งจะกลับนครสวรรค์พอดีอาสาไปส่งผมที่บ้าน ซึ่งมัน
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ไม่ใช่แค่การกลับบ้านธรรมดา แต่การเดินทางครั้งนี้มันทำาให้ผมได้คุยกับพี่หมอที่โรงพยาบาล
โพทะเล ซึ่งบางคนก็เคยอยู่มาแล้วหลายที่ เป็นการพูดคุยกันแบบพี่แบบน้อง เราสามารถลงราย
ละเอียดการทำางานจริงๆในชุมชนมากขึ้น หลายเรื่องพี่ๆได้ตอบคำาถามที่อาจจะตอบได้ยากใน
เวลาที่มีคนอยู่เป็นส่วนมาก บางคนก็เล่าประสบการณ์การทำางานกับคนหลายๆแบบจากหลายที่
ทีเ่ จอมา นับว่าการเดินทางครัง้ นีเ้ ป็นประสบการณ์ทคี่ มุ้ ค่าและประทับใจจริงๆ มีพหี่ มอคนหนึง่ ถาม
ผมว่า “มาครั้งนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิดมั้ย” ผมตอบอย่างมั่นใจว่าได้มากกว่าที่คิดจริงๆ อาจเพราะ
ก่อนมาผมไม่ได้ตงั้ เป้าอะไรไว้เลยนอกจากการมาเที่ยว แต่พอมาถึงแล้วได้เห็นอนาคตของตนเองที่
จะมาถึงอีกไม่ไกล ได้เห็นการทำางานทีต่ อ้ งเจอกับตนเองในอนาคต ภาพทีไ่ ม่มวี นั นึกออกหากไม่มา
เห็นด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาทันตแพทย์ปี 6 สมควรอย่างยิ่งที่ต้องมาเรียนรู้ก่อน
ทีจ่ ะจบการศึกษา เพือ่ ให้เห็นแนวทางว่าตนเองชอบอะไร ไม่ใช่แค่ตดั สินใจไปทำางานในภาคเอกชน
หรือภาครัฐบาลเหมือนอย่างที่เคยเข้าใจ แต่ในภาครัฐบาลก็ยังมีโรงพยาบาลหลายแบบ และใน
โรงพยาบาลชุมชนด้วยกันก็ยังต้องมีการศึกษาว่าโรงพยาบาลที่ใดมีระบบการทำางานเป็นอย่างไร
เพื่อนร่วมงานจะเป็นอย่างไร พี่ๆบอกว่าหลายคนไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเลือกพื้นที่ เมื่อลง
ไปทำางานทำาให้ผิดหวังและคิดในทางลบว่าโรงพยาบาลชุมชนคงไม่ดีไปหมด ซึ่งแท้จริงอาจเป็น
ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นแห่งเดียวก็เป็นได้ ทำาให้เขาคนนั้นตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงพยาบาลใน
ภาครัฐบาลสู่เอกชน ทำาให้ทางภาครัฐสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าไปอย่างน่าเสียดาย
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การศึกษาดูงานที่จังหวัดพิจิตร
ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน ทุกคนนัดกันที่หน้าอาคาร 7 ตอนเช้า 6 โมงครึ่ง
แต่นกั ศึกษาส่วนใหญ่มาช้าเกินกว่าทีไ่ ด้นดั กันไว้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้คดิ ได้วา่ พวกเราต้องปรับตัวให้
ตรงต่อเวลาในอนาคต ก่อนออกเดินทางคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาก็ได้ร่วมกันถ่ายรูป
ร่วมกัน และเริ่มเดินทางออกจากคณะตอนประมาณ 7 โมง ระหว่างทางบางคนก็หลับ บางคนก็
ดูบรรยากาศข้างทางซึ่งหน้าฝนมองไปทางไหนก็จะเห็นสีเขียวของต้นไม้ ต้นหญ้าชุ่มฉ่ำ�ตลอดทาง

พอเดินทางถึงจังหวัดพิจิตร จุดแรกที่เข้าไปศึกษาดูงานนั่นก็คือโรงพยาบาลพิจิตร ได้
รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองโดย ทพ. สุริยน (พี่หมอท้ง) หัวหน้างานทันตกรรมประจำ�โรง
พยาบาลพิตร และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์
มีการให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับช่องปากแก่หญิงมีครรภ์, คลินิกเด็กดี (well baby clinic) โดยการ
ดำ�เนินงานร่วมกันของแพทย์ ทันตาภิบาล นักกิจกรรมบำ�บัด คอยให้การดูแลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ด้านต่างๆ และสุขภาพช่องปากให้แก่เด็ก เช่น การแนะนำ�วิธีการทำ�ความสะอาดช่องปากสำ�หรับ
ลูกให้แก่คุณแม่ การทาฟลูออไรด์วานิช คลินิกเด็กดีจะให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ทันตาภิบาล
ผู้รับผิดชอบงานทันตกรรมคือ พี่ดุจศรี (พี่หนู), คลินิกทันตกรรมอยู่ชั้น 2 ให้การบริการโดย
เน้นประชาชนเป็นสำ�คัญ พวกเราได้เยี่ยมชมระบบการจัดการห้องทำ�ฟัน ห้องซัพพลาย และห้อง
แลป จากนัน้ ได้รบั ชมการนำ�เสนอเกีย่ วกับการจัดการและผลงานของโรงพยาบาลพิจติ รโดยพีห่ มอ
ท้งและทีมงาน โดยกลุ่มงานทันตกรรมมีผลงานที่น่าชื่นชม ได้แก่ การลดขั้นตอนการรับบริการ
ของผู้ป่วยจาก 8 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน คือ มีเครื่องเอ็กซเรย์ในห้องฟัน ช่วยลดขั้นตอน
ที่ผู้ป่วยไม่ต้องลงไปห้องเอ็กซเรย์ การค้นบัตรโดยผู้ป่วยไม่ต้องรอรับที่ห้องบัตร ผู้ป่วยสามารถ
มารอที่ห้องฟันได้เลยและข้อมูลจะถูกส่งทางอุโมงค์มายังห้องฟัน ส่วนขั้นตอนการรับยาและการ
ชำ�ระค่ารักษาก็สามารถเสร็จสิ้นได้ภายในห้องฟัน ตัวแทนงานทันตกรรมได้เผยว่าแรงจูงใจของ
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การจัดตั้งโครงการนี้ คือ เน้นการบริการเบ็ดเสร็จให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ให้ความสำาคัญกับ
“Patient focus” โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นโรงพยาบาลที่นั่งอยู่ในใจของประชาชน ทำางานด้วย
หัวใจทีเ่ ป็นมนุษย์ อีกทัง้ ต้องสร้างความรูส้ กึ ร่วมของบุคลากรในองค์กร ทำางานร่วมกันเป็นทีมโดย
ให้ความเชื่อใจแก่กัน เคารพและให้เกียรติกัน สามัคคีและมีความเป็นเอกภาพของสหสาขาวิชา ซึ่ง
เริ่มจากการทำากิจกรรมร่วมกัน เช่น ทัศนศึกษา การทำาบุญตักบาตรร่วมกัน กิจกรรมลีลาศ ผล
งานทีน่ า่ ชืน่ ชมอืน่ ๆ ได้แก่ การลดปัญหาการหายของฟิลม์ โดยนำาการถ่ายภาพรังสีแบบดิจติ อลมา
ใช้และจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ การลดระยะเวลารอรับการรักษาให้ไม่เกิน 1 เดือน ทำาโดย

กำาหนดปริมาณงานที่ทันตแพทย์ตอ้ งรับผิดชอบ งานที่ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถทำาได้ก็ควรทำาแต่
ถ้าเป็นงานทีย่ ากก็สามารถส่งต่อให้ทนั ตแพทย์ทมี่ คี วามชำานาญ และยังมีโครงการทีน่ า่ สนใจ ได้แก่
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (คลินิกเด็กดี) เป็นต้น
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หลังจากที่ได้ทราบถึงภารกิจของโรงพยาบาลพิจิตรจบแล้ว พวกเราก็มุ่งหน้าไปยังวัดท่า
หลวงเพื่อนมัสการหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตร พวกเราได้ทราบประวัติ
และตำ�นานโดยการบรรยายจากพี่หมอท้ง และเดินทางไปชมบรรยากาศบึงสีไฟกันต่อ บึงสีไฟ
เป็นแหล่งน้ำ�จืดขนาดใหญ่ มีปลาเยอะมากส่วนใหญ่เป็นพวกปลาตะเพียน พวกเราได้ช่วยกันให้
อาหารปลาด้วย ตอนนั้นก็เริ่มพลบค่ำ�แล้วเดินทางต่อไปยังที่พัก และเตรียมตัวไปโรงพยาบาล
พิจิตรเพื่อร่วมรับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่น่าจดจำ� อบอวลไป
ด้วยความรักความผูกพันของเหล่าทันตแพทย์ ประจำ�จังหวัดพิจิตร ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าทันตแพทย์
มช. และทันตแพทย์ที่จบจากสถาบันอื่น ทำ�ให้เราประทับใจอย่างยิ่งในความร่วมมือร่วมใจของ
คนในวงการแพทย์
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เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราเดินทางไปยังโรงพยาบาลโพทะเล ซึ่งเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่น่า
ชื่นชมกับความสามารถของบุคลากร โรงพยาบาลโพทะเลผ่านการประเมิน HA ระดับ 2.5 และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ CUP ดีเด่นระดับเขต ด้วยงานดูแลสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก โดยทีมงาน
ทันตกรรมซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้มีการเน้นเรื่องการ
ทำางานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเคารพให้เกียรติแก่กนั โดยไม่ถอื ว่าตนเป็น “หมอ” แล้วถืออำานาจ
เหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ทำางานร่วมกันด้วยความเข้าใจ การทำางานของบุคลากรงานทันต
กรรมจะต้องดึงตัวเองออกจากห้องฟันให้มากทีส่ ดุ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลและ
มีการลงไปปฏิบตั งิ านในชุมชนด้วย ซึง่ การออกชุมชนจะต้องยึดหลักคือในสิง่ ทีเ่ ป็นบวก (Positive
approach) ให้มาก ต้องให้กำาลังใจกับชาวบ้าน ไม่ติหรือจ้องจะจับผิด และต้องนับถือผู้ป่วย
เสมือนญาติมิตรของเรา
จากนั้นทีมงานทันตกรรมก็ได้นำาพวกเราเข้าเยี่ยมชมห้องฟันแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างต่อออก
มา เป็นตึกสีชมพูสวยสะดุดตา ภายในมีเก้าอี้ทำาฟันทั้งหมด 4 ตัว มีห้องให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก และห้องพักบุคลากร
ต่อมาพี่ชรินทร์ กลางสวัสดิ์ (พี่แมว) ทันตาภิบาลประจำาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำาตำาบลท่าบัว ได้พาพวกเรามาดูหอ้ งฟันทีพ่ แี่ มวรับผิดชอบ งานทีพ่ แี่ มวทำาคือ งานรักษา งาน
ส่งเสริม และป้องกัน พี่แมวเน้นการเข้าถึงชุมชนเชิงบวก ให้ความเป็นกันเองกับผู้ป่วย ผลงานที่
พี่แมวนำาเสนอคือ หนังสือเล่มแรกของลูกรัก “Book start” เป็นโครงการที่สร้างเสริมให้เด็ก
รักการอ่านและได้สมั ผัสความรักความอบอุน่ จากแม่ทคี่ อยเล่าเรือ่ งจากหนังสือให้ลกู ฟังตัง้ แต่เด็กๆ
นอกจากนีโ้ ครงการนีก้ เ็ ป็นการเปิดทางให้เข้าถึงชาวบ้านในเรือ่ งการดูแลสุขภาพช่องปากได้อกี ด้วย
แล้วพวกเราก็เดินทางต่อมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โดยได้รับการ
ต้อนรับจาก ทันตแพทย์หญิงพิมพา อภิสิทธิ์วิทยา (พี่แจ๋ว) และทีมงาน รับประทานอาหารกลาง
วันร่วมกันทีน่ ี่ จากนัน้ ก็ได้ฟงั การนำาเสนอเกีย่ วกับโรงพยาบาลตะพานหิน ซึง่ ได้รบั รางวัลคุณภาพ
ระดับประเทศ Thailand quality class (TQC) เมื่อปี 2551 เป็นความภาคภูมิใจของบุคลากร
ทุกคน และโรงพยาบาลก็มกี ารกำาหนดเกณฑ์ให้ทกุ คนตัง้ ใจทำางาน เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างให้
บุคลากรเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพงานอยูต่ ลอด โดยพีแ่ จ๋วต้องการให้ทนั ตแพทย์เรียนรูก้ ารบริหาร
จัดการองค์กรเพิ่มเติมจากวิชาการ แต่ถ้าหากไม่ชอบการบริหารจริงๆ ก็จะต้องเป็นทันตแพทย์ที่ดี
เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ
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จากการที่ได้ศึกษาดูงานที่จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยรู้ ไม่
เคยสัมผัสจากในห้องเรียน เหมือนเป็นการเปิดกะลาที่ครอบเราออกทำ�ให้ได้รู้อะไรมากมาย และ
นอกจากนัน้ ก็ได้รบั ความรูส้ กึ ดีๆ เป็นความรูส้ กึ ทีแ่ สนอบอุน่ จากทุกคนทีใ่ ห้การต้อนรับ โดยเฉพาะ
รุน่ พีศ่ ษิ ย์เก่ามช. ประทับใจคำ�พูดของอาจารย์สมั พันธ์กล่าวทีโ่ รงพยาบาลโพทะเลว่า “การมาครัง้
นี้ มาเยี่ยมลูก มาดูความสำ�เร็จของลูก” เป็นคำ�พูดสัน้ ๆ ทีน่ า่ ตืน้ ตันใจ คิดว่าถ้าเราจบไปทำ�งานที่
โรงพยาบาลแล้วมีอาจารย์มาเยีย่ มก็คงเป็นสิง่ ทีด่ มี ากๆ ประทับใจการดำ�เนินงานของผูจ้ ดั กิจกรรม
ในครั้งนี้ที่มีข้อบกพร่องน้อย แต่ก็มีสิ่งที่ติดขัดอยู่บ้างในเรื่องอาหารเจ
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การศึกษาดูงานโครงการ รูปแบบการศึกษา : กรณีตัวอย่างต้นแบบ
การใช้ทักษะสร้างเสริมสุขภาพช่องปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุข จ. พิจิตร
เนื่องในวันที่ 2-3 กันยายน 2553 ได้มีการจัดโครงการเพื่อดูงานที่โรงพยาบาลใน
จ.พิจิตรขึ้น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้มโี อกาสเข้าร่วมโครงการนี้ โรงพยาบาลแรกทีไ่ ด้ไป คือ โรง
พยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลนี้เป็นที่ประทับใจแก่ข้าพเจ้า เนื่องจากการจัดการระบบโรงพยาบาล
ที่ดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงพยาบาล เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีแก่ผู้ป่วย
เช่น การทำาห้องรอสำาหรับผู้ป่วย หรือแม้แต่การได้รางวัลห้องน้ำาดีเด่น ในโรงพยาบาลมีการริเริ่ม
โครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น แผนกทันตกรรมมีโครงการคลินิกเด็ก ซึ่งจะทำางานแบบการ
เข้าถึงทั้งผู้ปกครองและเด็กไปในเวลาเดียวกัน ในส่วนของบุคลากรดูมีความรักและความสามัคคี
ต่อกันดี ซึง่ เป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนินงาน ในการดูงานแผนกทันตกรรมก็ทาำ ให้ได้เห็นการทำางาน
ในโรงพยาบาลอย่างแท้จริง ซึง่ ไม่ได้มกี ารใช้ความรูแ้ ต่เพียงด้านทันตกรรม แต่ยงั ต้องมีการใช้ความรู้
อื่นมาประยุกต์ด้วย เช่น การทำารอกเพื่อนำาบัตรขึ้น-ลง ห้องบัตรและแผนกทันตกรรม สามารถ
ช่วยลดเวลาของผู้ป่วยลง โรงพยาบาลที่สอง คือ โรงพยาบาลโพทะเล โรงพยาบาลนี้มีบุคลากร
ด้านทันตกรรมทีอ่ ายุคอ่ นข้างใกล้เคียงกัน จึงทำาให้รสู้ กึ ว่ามีความสัมพันธ์ของบุคลากรทีแ่ น่นแฟ้น
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เป็นผลให้มีความเข้มแข็งในการดำ�เนินงานต่างๆ แผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลนี้ได้รับรางวัล
หลายรางวัล เช่น โครงการสายใยรักแม่ลูก ซึ่งจากที่พี่ๆได้อธิบายรายละเอียดโครงการที่มีการ
เกี่ยวข้องกับสถานีอนามัยด้วย ทำ�ให้ได้เรียนรู้ว่าการทำ�งานในโรงพยาบาลนั้นจำ�เป็นต้องมีเครือ
ข่ายในการทำ�งาน มีการประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ทำ�ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพมาก
การทำ�งานไม่ควรเป็นแค่ทันตแพทย์และผู้ป่วย ควรมีความสัมพันธ์กันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งกับ
อีกคนหนึ่ง ด้วยความมีน้ำ�ใจระหว่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการออกชุมชน สร้างความคุ้นเคยและไว้
วางใจ ในการออกชุมชนนั้น เมื่อเห็นสิ่งต่างๆก็พยายามคิดในเชิงบวก เช่น เมื่อเห็นเด็กฟันผุ ไม่
ควรที่จะโวยวายต่อว่าผู้ปกครองหรือตัวเด็กว่าไม่ยอมแปรงฟัน และไม่ได้ดูแลสุขภาพช่องปากของ
ลูก แต่ต้องพยายามที่จะชี้ให้เห็นผลของฟันผุที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น บอกว่าจะปวดฟัน ฟันจะขึ้นไม่
สวยในอนาคต คำ�พูดที่ใช้ควรมีลักษณะเมตตาและประนีประนอม ทำ�ให้เกิดความรู้สึกดีๆแก่ชาว
บ้าน โรงพยาบาลสุดท้ายทีไ่ ด้ไปเยีย่ มชม คือ โรงพยาบาลตะพานหิน โรงพยาบาลนีไ้ ด้รบั รางวัล
คุณภาพมา จากการถ่ายทอดความรู้จาก ทันตแพทย์หญิงพิมพา อภิสิทธิ์วิทยา หรือพี่แจ๋ว รอง
ผอ.ของโรงพยาบาลและเป็นหัวหน้าฝ่ายทันตกรรมนัน้ ทำ�ให้ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการ
ทำ�งานอย่างเป็นระบบ การพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐานระดับยอดเยี่ยมของ
ประเทศและระดับสากล การจัดการงานในด้านต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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สิ่งที่ได้จากการเยี่ยมชมโรงพยาบาลเหล่านี้ ทำาให้ได้ประสบการณ์ใหม่ เนื่องจากไม่เคย
มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชนอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ ทำาให้เห็นการจัดสัดส่วนการทำางาน
ในโรงพยาบาล บรรยากาศในชุมชน การทำางานหน้าทีบ่ ทบาทของทันตแพทย์เมือ่ จบไปทำางานจริง
แล้ว สิ่งที่ประทับใจอีกสิ่ง คือ การได้ออกไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงกับเพื่อนๆเป็นกลุ่ม รวมถึง
อาจารย์ที่ใจดีและเป็นกันเองมาก มีโอกาสได้เจอศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ต้นแบบ
และผู้นำากลุ่มงานทันตกรรมในโรงพยาบาลต่างๆ ได้ไปท่องเที่ยว จ.พิจิตรทั้งบึงสีไฟ วัดท่าหลวง
นมัสการหลวงพ่อเพชรและหลวงพ่อเงิน ได้เห็นงานแข่งเรือยาวในจังหวัดพิจติ รซึง่ ยิง่ ใหญ่มาก การ
ไปดูงานครัง้ นีถ้ อื ว่าได้รบั ความรูป้ ระสบการณ์และได้เป็นความทรงจำาทีด่ ๆี อีกความทรงจำาหนึง่ ค่ะ
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สะท้อนความคิดจากการไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร
ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอด
เกือบ 6 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทันตแพทย์ และได้นำ�ความรู้ที่ได้
ไปรักษาในคนไข้จริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ แต่
การทำ�งานจริง นอกขอบเขตของโรงเรียนทันตแพทย์ยังเป็นสิ่งที่นักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนยังไม่
เคยเจอ
การศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ ทำ�ให้เกิดประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
เป็นอย่างมาก การได้ดูระบบการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลและแผนกทันตกรรม
เป็นเหมือนการเตรียมตัวเพือ่ เปลีย่ นจากนักศึกษาทันตแพทย์ไปสูก่ ารเป็นทันตแพทย์ ทีม่ บี ทบาท
มากกว่าการเป็นผู้ให้การรักษา ทันตแพทย์ประจำ�โรงพยาบาลที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานล้วนแต่
เป็นแบบอย่างและให้ประสบการณ์การทำ�งานที่ดี ทั้งในแง่ของหมอผู้รักษาคนไข้ นักบริหารและ
วางแผนเพือ่ พัฒนากับองค์กร หัวหน้าฝ่ายทีต่ อ้ งดูแลคนทีอ่ ยูใ่ นแผนก ตลอดจนการทำ�งานร่วมกับ
บุคลากรในสหสาขาวิชาทางการแพทย์ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ผลประโยชน์ของคนไข้เป็นเป้าหมายทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ระบบการทำ�งานของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้ศึกษามา จะพบว่าโรงพยาบาลต่างๆก็มี
จุดเด่นของการบริหารแตกต่างกัน เช่น โรงพยาบาลประจำ�จังหวัดพิจิตร จะเป็นแบบที่บุคลากร
มีความร่วมมือกันและพยายามพัฒนาการให้บริการและเก็บข้อมูลเพือ่ ให้ความสะดวกแก่ผปู้ ว่ ย โรง
พยาบาลตะพานหินก็จะมีเกณฑ์คณ
ุ ภาพต่างๆ ทีท่ นั ตแพทย์และบุคลากรต้องทำ� ทำ�ให้การบริหาร
ของโรงพยาบาลแห่งนีค้ อ่ นข้างทีจ่ ะมีระเบียบและเคร่งครัด ส่วนโรงพยาบาลโพทะเลก็มโี ครงการส่ง
เสริมสุขภาพที่อาศัยเครือข่ายจากชุมชน เป็นการกระจายความรู้และบทบาทสู่ชุมชนเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากการศึกษาดูงานตามหน้าที่แล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของ
เจ้าหน้าที่ที่มาให้การดูแลตลอด 2 วันที่ผ่านมา นอกจากจะได้ให้ความรู้แล้ว ยังให้เกียรติเป็น
ผูพ้ าทางคณะดูงานไปเทีย่ วตามแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญต่างๆ รวมทัง้ จัดหาอาหารทีอ่ ร่อยมารับรอง
อีกด้วย สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะดำ�เนินงานที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นและอยากให้จัด
กิจกรรมในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป

						
นทพ.ขวัญชัย เทพหล้า
							
4809008
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วัดจันทร์...ฝันที่เป็นจริง
“กัลยาณิวัฒนาสูงสง่า ป่าสนพันปี วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า พระธาตุเก่าล้ำ�ค่า
หกธาราแหล่งต้นน้ำ� งามเลิศล้ำ�อำ�เภอในฝัน”
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อำาเภอวัดจันทร์~กัลยาณิวัฒนา
ประวัติ ศิลปวัฒนธรรม และของดี
ประวัติความเป็นมาของ อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
อำาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา เป็นเขตการปกครองระดับอำาเภอลำาดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่
และอันดับที่ 878 ของประเทศไทย จัดตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีที่ว่าการอำาเภออยู่ที่
ตำาบลแจ่มหลวง อำาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา เป็นอำาเภอทีก่ ระทรวงมหาดไทย ได้กาำ หนดให้เป็นโครงการ
อำาเภอกัลยาณิวัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งดำาเนินการโดยสำานักนโยบาย
และแผน สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ให้อำาเภอกัลยาณิวัฒนาเป็น “อำาเภอต้นแบบ” ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการที่จะจัดตั้งอำาเภอใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถสืบย้อนไปได้ถึง พ.ศ. 2536
โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 สภาตำาบลตำาบลบ้านจันทร์ได้เสนอแยกกิ่งอำาเภอ
ออกจากสามตำาบลในอำาเภอแม่แจ่ม ได้มีการเตรียมการจัดตั้งกิ่งอำาเภอใหม่เป็นเวลาหลายปี แต่
ด้วยวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ได้ทำาให้อำาเภอใหม่ทั้งหมดที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาถูกรัฐบาลยกเลิกไปเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ระเบียบการ
พิจารณาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยได้มีการจัดทำาข้อเสนอและการศึกษาโดยจังหวัดเชียงใหม่
และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นว่าพื้นที่ตำาบลบ้านจันทร์ ตำาบล
แม่แดด และตำาบลแจ่มหลวง แห่งอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีเนื้อที่
674.58 ตารางกิโลเมตร และประชากร 10,561 คน มีการจัดตั้งโครงการพระราชดำาริหลาย
โครงการ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมติดต่อเพื่อขอรับ
บริการต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ ณ ที่ว่าการอำาเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความยากลำาบาก การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่
ดังกล่าวประสบปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติด และปัญหาด้านการลักลอบการ
ตัดไม้ทำาลายป่า จึงเห็นชอบให้แยกพื้นที่ดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นอำาเภอใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โดยเฉพาะ
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อย่างไรก็ดี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออำ�เภอที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นตามที่กระทรวง
มหาดไทยขอพระราชทาน ว่า “อำ�เภอกัลยาณิวัฒนา” แทนชื่อเดิมที่ใช้ว่า “วัดจันทร์”

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม อำ�เภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ปกากะญอในป่าสนสูง
ชุมชนในแถบนี้ เป็นชุมชนเก่าแก่ สันนิษฐานว่าเดิมเป็นที่อยู่ของชาวลั๊วะ เนื่องจากมี
การขุดค้นพบซากโบราณสถาน โบราณวัตถุซึ่งมีลักษณะเป็นศิลปะของชาวลั๊วะอยู่ทั่วไป มีเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับชื่อบ้านจันทร์สืบทอดกันมาว่า
“...ชายหนุ่มชื่อนายจันทร์ถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอน ระหกระเหินเดินทางเป็น
แรมเดือนจนมาถึงดินแดนแถบนี้ พบเห็นพื้นที่กว้างขวาง ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทำ�เลเหมาะแก่
การตั้งบ้านเรือนและทำ�มาหากิน จึงได้ตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ จนกระทั่งวันเวลาผ่านไป
บ้านเกิดเมืองนอนที่นายจันทร์จากมาเกิดเหตุอาเพศรุนแรง ข้าวยากหมากแพง ผู้คนที่อยู่ไม่มีผู้ใด
สามารถแก้ไขอาเพศที่เกิดขึ้นได้ ได้แต่คิดถึงนายจันทร์ หวังว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ มารดานาย
จันทร์มอบหมายให้ขา้ ทาสบริวารออกตามหาจนพบและร้องขอให้กลับไปแก้ไขอาเพศทีเ่ กิดขึน้ เดิม
นายจันทร์ไม่ยอมกลับแต่ก็ทนคำ�รบเร้าของมารดาไม่ได้จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดเมืองนอน โดยมี
เงือ่ นไขว่าถ้าจะให้ตนกลับต้องให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ทงั้ สองข้างทางและให้ชาวบ้านนอนเรียงรายต่อ
กันให้นายจันทร์เหยียบเป็นทางเดินจนกว่าจะถึง ชื่อ “บ้านจันทร์” จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
แก่นายจันทร์ผู้บุกเบิกก่อตั้ง...”
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ทำ�ให้ชาวลั๊วะได้เข้ามาบุกเบิกทำ�มาหากินและตั้งถิ่นฐาน
กระจายกันอยู่หลายกลุ่มก้อน เนื่องจากชาวบ้านล้วนนับถือพุทธศาสนาจึงได้สร้างศาสนสถาน
จำ�พวกธาตุเจดีย์ไว้จำ�นวนมาก หลังจากชาวลั๊วะอพยพโยกย้ายไปตามลักษณะการทำ�มาหากินสิ่ง
ก่อสร้างต่างๆ จึงถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน
พื้นที่แถบนี้ถูกทิ้งรกร้างไว้พักใหญ่ “พระอุตตมะ” พระสงฆ์ชาวพม่าได้เดินธุดงค์มา
ปักกลดบริเวณวัดจันทร์ ในขณะนั้นมี “พ่ออุ้ยดูลอย” ชาวบ้านจากขุนแจ่มน้อย กับ “พ่ออุ้ยคำ�
หมื่น” ชาวบ้านห้วยตอง มาพบเข้าเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงได้มาทำ�บุญถวายอาหารกับพระ
อุตตมะเป็นประจำ� แต่เนื่องจากหมู่บ้านขุนแจ่มน้อยและห้วยตองอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่ปักกลด
ของพระอุตตมะมาก การมาทำ�บุญทุกวันไม่สะดวกนัก พ่ออุย้ ทัง้ สองและชาวบ้านอีก 2 ครอบครัว
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จึงได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านจันทร์เพื่อความสะดวกในการทำาบุญกับพระอุตตมะ และหลังจาก
นั้นก็เริ่มมีชาวบ้านย้ายตามมาอยู่มากขึ้นจนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่
พื้นที่พระอุตตมะมาปักกลดนั้นเดิมเป็นวัดร้าง มีเศษซากสถูปเจดีย์เก่าหลงเหลืออยู่ หลังจากชาว
บ้านย้ายตามมาอยูก่ นั มากขึน้ จึงได้รว่ มใจกันบูรณะเจดีย์ แต่ไม่ทนั ทีก่ ารบูรณะพระเจดียจ์ ะแล้วเสร็จ
พระอุตตมะได้ลาชาวบ้านเดินธุดงค์กลับประเทศพม่า และในระหว่างทางทีท่ า่ นเดินธุดงค์กลับนัน้
ท่านอาพาธอย่างหนักและมรณภาพในเวลาต่อมาในระหว่างการเดินทาง
ต่อมาราวปี 2473 พระครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทยได้เดินธุดงค์มาทางอำาเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ผ่านบ้านเมืองแปงและมาถึงวัดบ้านจันทร์ ท่านได้พกั จำาวัดทีว่ ดั จันทร์เห็น
พระธาตุที่สร้างไว้ยังไม่แล้วเสร็จ จึงนำาชาวบ้านมาบูรณะพระเจดีย์จนแล้วเสร็จ และมีการทำาบุญ
เฉลิมฉลองกันเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน หลังจากเสร็จพิธียกช่อฟ้าแล้วครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เดินธุดงค์
ต่อไปทางอำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นชาวบ้านก็นิมนต์ พระอินทนน มาอยู่ประจำา
วัดบ้านจันทร์
ก่อนปี 2510 พื้นที่ในแถบนี้มีเพียงวัดแห่งเดียวคือวัดจันทร์ ชาวบ้านละแวกใกล้เคียง
ต่างก็มาทำาบุญกันทีน่ เี่ ป็นประจำาในวันศีลใหญ่ (วันพระขึน้ สิบห้าค่าำ ) ส่วนชาวบ้านทีไ่ กลออกไปก็
จะมาร่วมงานประจำาปีราวเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งการจัดงานประจำาปีนี้จะมีชาวบ้านเดินทางมา
ร่วมงานจากหมู่บ้านต่างๆ นับพันคน การมาทำาบุญร่วมกันของชาวบ้านเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำาให้
ชาวบ้านรู้จักคุ้นเคยกัน
ปี 2516 โครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งพระธรรม
จาริกเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดจันทร์ และได้ขยายการสร้างอาศรมพระธรรมจาริกไปยังหมู่บ้าน
ต่างๆ จนกระทั่งการทำาบุญร่วมกันที่วัดจันทร์ของชาวบ้านก็ลดน้อยลงไปเป็นลำาดับ

จิตวิญญาณปกากะญอ
ในอดีตชาวปกากะญออยูท่ า่ มกลางป่าเขา มีการดำารงชีวติ ทีด่ งี าม มีระเบียบ มีกฎเกณฑ์
มีศาสนา มีประเพณีสืบปฏิบัติสืบทอดกันมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าที่ดีงามเป็นพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นความรักใคร่กันฉันท์พี่น้อง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การพึ่งพาอาศัยกัน การแบ่งปัน
จากผู้มีไปสู่ผู้ไม่มี ฯลฯ มีพื้นฐานสำาคัญในการให้ความสำาคัญกับ “คน” โดยยึดถือศูนย์กลาง
อันมาจากความเชื่อที่ว่า “คน” มีฐานะเป็นสิ่งสร้างอันประเสริฐของสิ่งสูงสุด คนมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นคน อย่างมิอาจจะทำาลายหรือลบเลือนได้ และถ้าจะพิจารณาถึงคนๆ หนึ่ง
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จะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์นั้นมีอยู่ 3 มิติ คือ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ เหนือธรรมชาติ เป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ซึง่ เป็นตัวแทนแห่งคุณค่าสูงสุดทีม่ นุษย์จะถือเป็นแบบอย่าง และขัดเกลาตนเองเพือ่ ไปสูค่ วาม
ดีงาม ความปลอดภัย และมีความหวังว่า อำ�นาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะช่วยได้
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนซึ่งเกี่ยวข้อง
กับความรักกันฉันท์พนี่ อ้ ง การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การแบ่งปัน การไม่ขม่ เหงเบียดเบียน
กัน มีแต่ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เป็นคุณธรรมสำ�คัญที่สุดที่วัฒนธรรมดั้งเดิมปลูกฝัง
สั่งสอนให้คนในชุมชนยึดถือเป็นหลัก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ - สิ่งสร้าง เป็นการแสดงถึงศักยภาพในการคิดค้น
ของมนุษย์ โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดำ�รงชีวิตของตนเองและมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
การพิจารณาความสัมพันธ์ทงั้ 3 มิตขิ องชาวปกากะญอ อาจมองผ่านกระบวนการผลิตแบบ
ไร่หมุนเวียน ซึง่ โดยรูปแบบอาจเป็นวิถกี ารผลิตทีห่ ล่อเลีย้ งวิถชี วี ติ แต่โดยเนือ้ หาแล้วไร่หมุนเวียน
เป็นมากกว่าการทำ�มาหากิน อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงสร้างที่สถิตของจิตวิญญาณชาวปกากะญอ
ปกติชาวปกากะญอครอบครัวหนึง่ จะมีพนื้ ทีท่ เี่ ป็นไร่หมุนเวียนอยูร่ าว 6 - 7 แปลง โดยจะ
ใช้พนื้ ทีส่ �ำ หรับการทำ�ไร่หมุนเวียนกันไปปีละแปลง ไร่ทปี่ ล่อยให้ฟนื้ ตัวเรียกว่า “ไร่ซาก” ชาวบ้าน
จะหมุนกลับไปทำ�ไร่ในไร่ซาก เมือ่ ปล่อยให้ดนิ ฟืน้ ความอุดมสมบูรณ์ครบ 7 ปี จะทำ�ให้มผี ลผลิตดี ไม่มี
แมลงมารบกวน ไม่สะสมเชือ้ โรคในพืน้ ดิน ทีส่ �ำ คัญคือไม่ท�ำ ลายความอุดมสมบูรณ์ของดินมากเกินไป
ชาวปกากะญอที่มีไร่หมุนเวียนและไร่ซากทั้ง 7 แปลง จะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
อย่างคุ้มค่า นอกจากจะได้ผลผลิตข้าวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในไร่หมุนเวียนแล้ว ไร่ที่ทิ้งไว้
ให้ฟื้นตัว 1 ปี (ไร่ซากปีที่ 1) ชาวบ้านก็ยังได้อาศัยเก็บกินพืชผักที่ปลูกไว้พร้อมหรือหลัง
จากปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็น พริก ฟักทอง ฟักเขียว แตง เม็ดข้าวที่หล่นจากการเก็บเกี่ยวก็เป็น
อาหารของสัตว์เล็ก สัตว์น้อย เช่น กระรอก กระแต ไก่ป่า นกนานาชนิด ไร่ซากที่ทิ้งไว้ปีที่
2 - 3 – 4 จะเกิดพืชล้มลุกหลายชนิด ที่สามารถนำ�มาทำ�เป็นอาหารสัตว์ซึ่งเลี้ยงกันเกือบ
ทุกครอบครัว เช่น หมู เป็ด ไก่ หลายชนิดยังเป็นพืชสมุนไพร ที่สามารถนำ�มาปรุงเป็นยา
รักษาโรคหลายชนิด ไร่ซากปีที่ 5 – 6 เป็นป่าที่เริ่มโต มีใบหนาครึ้มพอที่จะเป็นที่หลบภัย
ของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูฝนเกิดพายุคะนอง สัตว์เหล่านี้ก็จะหลบพักในป่า
ประเภทนี้ เนื่องจากพักในป่าใหญ่ก็อาจจะเกิดอันตรายจากกิ่งไม้ ต้นไม้ล้ม หรือภัยจากฟ้าผ่า
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เป็นต้น จวบจนปีที่ 7 ชาวปกากะญอจะหมุนเวียนกลับมาทำาไร่ที่เดิมอีกครั้ง พื้นที่นี้จะกลับฟื้นมี
ความอุดมสมบูรณ์เต็มที่ เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวไร่ ให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
การทำาไร่หมุนเวียนของชาวปกากะญออาศัยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ คน ธรรมชาติ
และสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังความสัมพันธ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสง่ ผลอย่างมากต่อผลิตผลทีไ่ ด้จากการผลิต ดังนัน้ ชาว
ปกากะญอจึงมีหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ เป็นหลักประกันใน
การผลิตของชุมชน “ไร่หมุนเวียน” นับเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งและมหัศจรรย์ ที่บรรพบุรุษชาว
ปกากะญอ คิดค้นขึ้นเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
นอกจากวิถีการผลิตแบบไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นความลงตัวระหว่างการใช้ประโยชน์และ
การดูแลรักษาธรรมชาติแล้ว ชาวปกากะญอยังมีคำาสอนอีกมากมายที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติอย่างนอบน้อม เคารพยำาเกรง ดังเช่น

ทีเก่อจ่า อ่า ข่อ เหม่ ทอ
เป่อ เหม่ ออ ซิ เป่อ แร้ะ ลอ
แร้ะลอ บะ เลอ อะ โข่ ดอ

ก่อ เก่อ จ่า อ่า ข่อ เหม่ ทอ
เป่อ เหม่ เอาะ เม เป่อ แร้ะ ลอ
ซุ ญา เป่อ มา ญอ เอาะ ญอ

เจ้าผืนน้ำาผู้สูงสุดเอ๋ย
เราดื่มเหล้าเรารินให้ท่าน
เหล้าและข้าวตกลงถึงท่าน

เจ้าผืนดินผู้สูงสุดเอ๋ย
เรากินเหล้าเราเก็บไว้ให้ท่าน
ต่อไปให้เราทำามาหากินอย่างราบรื่น

การทำาไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นการผลิตอาหารเลี้ยงครอบครัวในรอบปีนั้นถือว่าเป็นงาน
หนัก เริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ การแผ้วถางไร่ การเผาไร่และทำาแนวกันไฟ การปลูกข้าว การ
บำารุงดูแลให้ต้นข้าวงอกงาม การเก็บเกี่ยวไปจนถึงการขนข้าวขึ้นยุ้งฉาง งานทั้งหมดไม่สามารถ
ดำาเนินการได้โดยลำาพังเพียงครอบครัวเดียว แต่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจากเครือญาติและ
เพือ่ นบ้าน และในอดีตชุมชนชาวปกากะญอมักเป็นชุมชนเล็กมีผคู้ นไม่มาก การผูกสัมพันธ์กบั ชาว
ปกากะญอ ต่างชุมชนก็เป็นทางออกทางหนึ่งในการระดมแรงงานมารับใช้การผลิต ในการทำาไร่
หมุนเวียนจึงเห็นผู้คนมากมายที่มาช่วยกันเอามื้อเอาแรง ทั้งเด็ก หนุ่มสาว พ่อบ้านแม่บ้านและคน
เฒ่าคนแก่ โดยเฉพาะกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้แรงงานคนจำานวนมากอย่างเช่น การเฝ้าระวังไฟจากการเผา
ไร่ไม่ให้ลกุ ลามเข้าไปในพืน้ ทีป่ า่ การปลูก(หยอด) ข้าว การเก็บเกีย่ วและการขนย้ายข้าวเข้ายุง้ ฉาง
เป็นต้น
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ส่วนประกอบสำ�คัญของไร่หมุนเวียนนัน้ คือการประกอบพิธกี รรม ซึง่ เป็นการแสดงออก
ถึงความสัมพันธ์กบั สิง่ เหนือธรรมชาติ ทีจ่ ะคอยปกป้องดูแลผูท้ �ำ การผลิตตลอดจนการดลบันดาล
ให้ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมหลักที่สำ�คัญในการทำ�ไร่หมุนเวียนคือ พิธี “กี่จึ๊” ซึ่งจะมี 2
ครั้งใน 1 รอบการผลิต (1 ปี) ครั้งแรก เรียกว่าพิธี “แซะลอหนี่ซอโข่”แปลว่า “การบรรจบครบ
รอบใหม่” ชาวปกากะญอถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการดำ�เนินชีวิตและการผลิตในรอบปี พร้อมที่จะ
เริ่มดำ�เนินชีวิตใหม่ สิ่งเลวร้ายที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันก็จะยกโทษให้อภัยกัน
ขอพรจากสิ่งสูงสุดให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บป่วย มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ สัตว์เลี้ยงไม่เจ็บ
ป่วย
การประกอบพิธี “กี่จึ๊” ครั้งที่สอง เรียกว่าพิธี “หนี่ซอโข่ลาคุปู” จะกระทำ�หลังจาก
เสร็จสิ้นการเพาะปลูกในรอบปี ราวเดือนสิงหาคม - กันยายน หลังสิ้นสุดพิธี “แซะลอหนี่ซอ
โข่” ก่อนเริ่มพิธี “หนี่ซอโข่ลาคุปู” ชาวบ้านก็จะเริ่มต้นทำ�งานออกไร่ออกนา ซึ่งเป็นช่วงที่ทำ�งาน
หนัก พ่อแม่และลูกไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน ต่างคนต่างอยู่ เพราะฤดูกาลผลิต พวกผู้ชายต้องไปนอน
ค้างที่ห้างนาบ้าง ที่ไร่บ้าง ทำ�งานหนักเพื่อการผลิตต้องเลี้ยงดูครอบครัว ดังนั้นพิธี “หนี่ซอโข่ลา
คุป”ู จึงเป็นโอกาสทีค่ รอบครัวจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครัง้ เรียกขวัญมัดมือ เพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์กันขึ้นในระดับครอบครัวและชุมชน การดำ�เนินการคล้ายๆ กับการทำ�พิธี “แซะลอ
หนี่ซอโข่” ที่เป็นพิธี กี่จึ๊ หรือมัดมือครั้งแรกในช่วงต้นของผลิต (มกราคม – กุมภาพันธ์)
นอกจากพิธกี จี่ แึ๊ ล้ว ในรอบหนึง่ ปียงั มีพธิ กี รรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�ไร่หมุนเวียน
ในรอบปีมากมาย ทั้งที่เป็นพิธีกรรมระดับครอบครัว เครือญาติ และชุมชน ได้แก่ พิธีตามื่อคะ
(ไหว้ผีไร่), พิธีลื่อเม (เลี้ยงผีไฟ), พิธีเอาะบือโข่ (กินหัวข้าว), พิธีแซะลอบือส่า (ขอพรจากสิ่งที่
สูงสุดช่วยให้เม็ดข้าวหลุดง่ายในขณะทีต่ ตี น้ ข้าวกับไม้นวดและขอให้ได้ข้าวมากๆ), พิธแี ซะเกบือส่า
คลี (เป็นพิธีเรียกนกโถ่บีข่า) , พิธีแซะหน่อบือคลี หรือ แซะพอโข่ (ตักข้าวออกมาหุงเป็นครั้ง
แรก), พิธีเพาะคีด๊ะ (พิธีนำ�เอาเม็ดข้าวที่เหลือจากการนวดก้นเสื่อไปต้มเหล้า), พิธีพอคีด๊ะ (ทำ�
เมื่อข้าวเกือบจะหมดจากยุ้ง ก่อนที่จะกินผลผลิตใหม่ เป็นพิธีสุดท้ายของรอบปี) เป็นต้น

52 คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน

ของดี ของฝาก อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
สินค้าหัตถกรรม ได้แก่ งานจักสาน การทอผ้า และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์

จากผ้า ได้แก่ เสื้อ ย่าม ผู้ปูโต๊ะ ผ้าปักลูกเดือย ที่บ้านแจ่มหลวงและบ้านใหม่พัฒนา การตีมีด
ที่บ้านห้วยห้อม
สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น หน่อไม้ดอง ข้าวเกรียบฟักทอง ผลไม้ดอง
ยาสมุนไพร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

www.watchankaren.com/watchan/?name=manu5&ﬁle=readmenu5&id=9
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กำ�หนดการศึกษาดูงาน
โครงการ รูปแบบการศึกษา:กรณีตัวอย่างตันแบบ/รูปแบบการใช้ทักษะ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากชุมชน
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกยี รติ ๘๐ พรรษา อ. กัลยาณิวฒั นา จ.เชยี งใหม่
วันพฤหัสบดีท่ ี 28-29 ตุลาคม 2553

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2553
เวลา 06.30 น.		
เวลา 07.00 – 11.30 น.
			
เวลา 11.30 - 12.30 น.
เวลา 12.30 - 14.00 น.
			
เวลา 14.00 - 5.00 น.
เวลา 15.00 - 17.30 น.
เวลา 17.30 - 18.30 น.
เวลา 18.30 -19.30 น.		
เวลา 19.30 - 22.00 น.
			
			
			
			

พบกันทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
ออกเดนิ ทางจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ถึง
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกยี รติ ๘๐ พรรษา
รับประทานอาหารกลางวัน ทีห่ มูบ่ า้ นสันติชล (บ้านดิน)
รับฟังการบรรยายและเยย่ ี มชม
รพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกยี รติ ๘๐ พรรษา
ออกเดนิ ทางถึงบ้านห้วยยาใต้ ต.แจ่มหลวง
ศึกษาวิถชี มุ ชน ชาวไทยภูเขาเผา่ ปกากะญอ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเยน็
งานเลย้ ี งสังสรรค์และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การทำ�งานทันตสุขภาพในพืน้ ที่
• บอกกล่าวเลา่ ความ “ ทันตสาธารณสุขเชยี งใหม่
• นำ�เสนอผลการดำ�เนนิ งานของฝ่ายทันตสาธารณสุข
รพ. วัดจันทร์ เฉลิมพระเกยี รติ ๘๐ พรรษา

เวลา 07.30 - 08.30 น.
เวลา 09.00- 2.00 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 – 17.00 น.
			

รับประทานอาหารเชา้ และสัมผัสวิถชี มุ ชนยามเชา้
“อดีต ปัจจุบนั อนาคต ภาพฝันทันตแพทย์เชยี งใหม่”
รับประทานอาหารกลางวัน
เดนิ ทางกลับสูค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยี งใหม่
โดยสวัสดิภาพ

วันศุกร์ท่ ี 29 ตุลาคม 2553
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รวมเรื่องเล่า วัดจันทร์
บอกเล่าเรื่องราว หลักคิด
ประสบการณ์ชีวิตของ
หมอฟันรุ่นพี่ และพี่น้อง
ผองเพื่อนในแวดวง
สาธารณสุข...วัดจันทร์

เรื่องเล่า..ณ บ้านวัดจันทร์
ย้อนไปเมื่อ 3 ปีก่อน ....ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คำ�ว่า “วัดจันทร์” ได้เข้ามาสู่ในชีวิตของ
ผม..การเดินทางจากบ้านที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านเส้นทางสายแม่ริม แม่แตง และเข้าสู่ทางแยกไป
อ.ปาย แหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดังทีท่ กุ คนอยากเข้ามาเยีย่ มชมให้ได้ซกั ครัง้ หนึง่ ในชีวติ บนเส้นทางทีค่ ด
เคี้ยวกว่า 2 ชม.ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะถึงทางแยกเล็กๆ เพื่อจะเดินทางต่อเข้าไปในหุบเขาอีก
ประมาณ 1 ชม.ก็จะถึงบ้านวัดจันทร์ดินแดนแห่งป่าสนธรรมชาติ ที่สอดรับกับวัฒนธรรมของชน
เผ่าปกากะญอ

ณ ที่บ้านวัดจันทร์ ที่ระดับความสูงจากน้ำ�ทะเลประมาณ 1000 เมตร รพ.วัดจันทร์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นรพ.ชุมชนเล็กขนาด 10 เตียง บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ตัว
รพ.ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสน ต้นตองตึง ตลอดจนพันธุ์ไม้ต่างๆที่พบได้เฉพาะบนดอยสูง การได้มา
ทำ�งานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ องในชีวติ ทีไ่ ด้มาเป็นทีมงานผูบ้ กุ เบิกโรงพยาบาลเพราะเคยไปเริม่ ต้นที่
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน มาแล้วเมื่อ 4 ปีก่อน
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จากประสบการณ์การได้มาเริ่มต้นที่นี่ ทำาให้พอจะมองภาพความเป็นโรงพยาบาล และ
บทบาทของการได้เป็นทีมผู้บริหารโรงพยาบาล สิ่งที่สำาคัญคือ “ภาวะผู้นำา” ไม่ใช่ “ตำาแหน่ง
ผู้นำา” โดยเฉพาะเมื่อเราได้มาอยู่ในพื้นที่ ที่ความแตกต่างค่อนข้างมากทั้งด้านวัฒนธรรม ทั้งการ
สื่อสาร การอยู่อาศัย การลดตัวตน ลดความเป็นหมอลง เมื่ออยู่นอกห้องฟันเปิดใจรับฟังความ
คิดที่แตกต่างทำาให้เราได้ทีมงาน และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสามารถมองชาวบ้านว่ามีศักยภาพ
ได้อย่างแท้จริง
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ฝ่ายทันตสาธารณสุขทีน่ มี้ เี พียง 3 คน คือ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาลและผูช้ ว่ ยทันตแพทย์
ก็คงคล้ายกับที่อื่นๆที่มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน แต่บนเงื่อนไขชีวิต
สภาพแวดล้อม สังคมที่แตกต่าง การทำ�ความรู้จักชุมชนจึงเป็นสิ่งแรกที่เราเริ่มต้นงาน โดยผ่าน
การออกหน่วยให้บริการในโรงเรียน สถานีอนามัย และหมู่บ้านห่างไกล “โครงการโรงพยาบาล
ใกล้บ้านใกล้ใจ” จึงเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ และ เรียนรู้วิถีของชุมชนได้ดีกว่านั่งอยู่ในห้องฟัน
นอกจากนี้การออกหน่วยเป็นทีมสหวิชาชีพ ยังทำ�ให้เราและเพื่อนร่วมงานได้มีโอกาสได้ทำ�งาน
กิจกรรมที่นอกเหนืองานประจำ� เช่น ทำ�กับข้าวกินกับชาวบ้าน ออกเยี่ยมบ้าน ดื่มน้ำ�ชารอบกอง
ไฟ ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม การเป็นผู้นำ�และผู้ตามในแต่ละโอกาส

แม้การรักษาในโรงพยาบาล ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ “สิทธิบัตรทอง” ซึ่งไม่ต้องเสีย
ค่ารักษาพยาบาล แต่การมารับบริการใช่ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร พบว่ามี
มูลค่าไม่นอ้ ยเมือ่ เทียบกับรายได้ของชาวบ้านทีน่ ี้ งานทันตกรรมก็เช่นกัน การจัดบริการโดยคำ�นึง
ถึงพื้นที่ หรือ หมู่บ้านที่ชาวบ้านมาด้วยคำ�ถามง่ายๆที่ว่า “บ้านอยู่ไหน ” “มายังไง” ก่อนที่จะ
ถามปัญหา (chief complaint) ของผู้ป่วย ทำ�ให้ต้องบริการทำ�ฟันให้ได้หลายอย่างที่สุดเท่าที่
จะทำ�ได้ เช่น ขูดหินน้ำ�ลายให้ภายหลังจากอุดฟัน
งานเฝ้าระวังทางทันตสาธารณสุข หรือที่คุ้นเคยก็คืองานออกหน่วยโรงเรียน สำ�หรับที่
อำ�เภอกัลยาณิวัฒนาแห่งนี้ มีทั้งหมด 13 โรงเรียนกระจายตัวตามหมู่บ้านขนาดใหญ่ โรงเรียนที่
ไกลสุดใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงกว่า โดยการออกหน่วยแต่ละครั้งเราจะปิดฝ่ายทันตกรรมไปให้
บริการ ส่งเสริม ป้องกันและรักษาทางทันตกรรมเบือ้ งต้นทีโ่ รงเรียน และนอนพักแรมในหมูบ่ า้ น
ซึ่งทำ�ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของเด็กๆ และเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับเรื่อง “ขนม” ซึ่ง
ดูเหมือนจะเป็นคนละด้านกับทันตแพทย์เรา ที่ขนมหมายถึง อาหารที่เสี่ยงต่อโรคฟันผุ แต่กับที่นี่
มันคือของขวัญทีน่ านๆจะได้กนิ กันซักครัง้ ดังนัน้ การห้ามกินขนมไปเลยอาจจะไม่เหมาะสม แต่การ
เลือกกินอย่างพอเหมาะน่าจะทำ�ให้ปัญหาฟันผุลดลงได้
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การเยี่ยมบ้านเป็นอีกกิจกรรมที่เราได้ดำาเนินการ โดยจะออกไปเยี่ยมกลุ่ม ผู้พิการ ผู้
สูงอายุ และกลุ่มพิเศษอื่นๆเช่น หญิงหลังคลอด เรามักจะออกไปเยี่ยมช่วงเย็นหลังเสร็จคนไข้ใน
แต่ละวันแล้ว การเยี่ยมแต่ละครั้งทำาให้เราเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง ทำาความเข้าใจบนพื้น
ฐานของชาวบ้านเอง จนบ้างครั้งการแปรงฟันให้ถูกวิธีอาจจะต้องลืมไปก่อน แค่ให้ได้แปรงทุกวัน
ก็ดีแล้ว (บางหมู่บ้านต้องไปตักน้ำาจากบ่อโดยเฉพาะในหน้าแล้ง) นอกจากนี้ในกลุ่มผู้พิการ โดย
เฉพาะผู้พิการทางการเคลื่อนไหว การมารับบริการที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ยาก การให้บริการ
ทันตกรรมป้องกัน เช่น เคลือบฟลูออไรด์ ตลอดจนการรักษาโดยการถอนฟัน ช่วยให้ผู้พิการ
เข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น รวมทั้งเรายังสามารถแนะนำาการดูแลสุขอนามัย และการแปรงฟันให้
แก่ญาติผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมด้วย
การนำาวิธีคิดการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่มาใช้ ผ่านกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การเยี่ยมบ้าน
การออกหน่วย การประชาคมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านการผลักดันให้ชุมชนเป็น
เจ้าของสุขภาพตนเอง ซึ่งจากผลการดำาเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาพอจะวัดผลเชิงรูปธรรมได้คือ ค่า
ดัชนีฟนั ผุ (DMFT) ในกลุม่ เด็กประถมวัย ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ผูป้ กครองสนใจเกีย่ วกับการจัดการ
ด้านโภชนาการเด็กและอาหารว่าง ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าถึงบริการได้มากขึ้น สิ่งสำาคัญคือ การ
พัฒนาการทำางานเป็นทีม และพัฒนาทีมงาน โดยเริ่มต้นที่พัฒนา “ภาวะผู้นำา” ของตนเองบน
พื้นฐานวิธีคิดที่ปรารถนาดีต่อชาวบ้านและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์
หมอใหม่ โรงพยาบาลวัดจันทร์
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ความสุขซื้อด้วยใจ ณ อำ�เภอวัดจันทร์
ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มาไม่ไกลนัก เลี้ยวซ้ายเข้ามาจากถนนสายแม่มาลัย-ปาย
ประมาณ 45 กิโลเมตร ผ่านถนนที่มีต้นสนอยู่ตามรายทาง เข้าสู่อำ�เภอวัดจันทร์ หรืออีกชื่อหนึ่ง
ของอำ�เภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นอำ�เภอที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งแต่ก่อนคยเป็นตำ�บล
หนึ่งในเขตอำ�เภอแม่แจ่ม โดยตัวเขตอำ�เภออยู่ติดกับอำ�เภอปาย อำ�เภอแม่แจ่ม โดยพื้นที่ส่วน
มากจะเป็นเขตภูเขาและป่าสน และประชากรส่วนมากจะเป็นชาวเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะป็นเผ่า
ปกากะญอทีม่ มี ากทีส่ ดุ โดยโรงพยาบาลทีผ่ มได้ไปเยีย่ ม คือ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา หรือเรียกย่อๆ ว่า โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ

ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ แห่งนี้ มีอาคารหลักๆ อยู่หนึ่งหลัง ไว้ต้อนรับผู้ป่วยที่มา
ใช้บริการ และยังมีอาคารด้านหลังโรงพยาบาลสำ�หรับผู้ต้องการรักษากับแพทย์ทางเลือก ซึ่งมี
ทั้ง การนวดแผนโบราณ และการใช้สมุนไพร และบริเวณที่อยู่ติดกันของโรงพยาบาลยังทำ�เป็น
รีสอร์ททำ�ไว้สำ�หรับนักท่องเที่ยว ที่แสวงหาความสงบ รักในธรรมชาติ และอากาศบริสุทธิ์ใน
ที่ราบบนหุบเขา หากทว่าในอีกในทัศนะหนึ่งนั้น การเปิดรีสอร์ทให้กับนักท่องเที่ยวธรรมชาตินี้
ก็เป็นแหล่งรายได้อีกทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน และสิ่งที่ประทับใจ
อีกอย่างคือแนวทางของโรงพยาบาลทีเ่ ป็นแนวเดียวกับวิถชี มุ ชน เพราะว่า มีคณะกรรมการของโรง
พยาบาลที่เป็นคนในชุมชน มาช่วยกันกำ�หนดแนวทางให้กับโรงพยาบาล
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จากการเยี่ยมชมภายในตัวอาคารโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลนี้มที ันตแพทย์ประจำา
อยู่ 1 ท่าน คือ พี่ใหม่ และมีทันตาภิบาลอยู่ 1 ท่าน และมีผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่ 1 ท่าน ซึ่งเป็น
ชนเผ่าปกากะญอ จากที่ได้เห็นการทำางานของพี่ใหม่ ผมก็มีความประทับใจในความเสียสละ แน่ว
แน่ และมีความมุ่งมั่น ที่พี่ใหม่มีให้กับผู้ป่วย พี่ใหม่ท่านนี้เป็นทันตแพทย์รุ่นพี่ที่ผมยกย่องเป็น
อย่างมาก เพราะนอกจากความเสียสละที่ท่านมีแล้ว ท่านยังรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจไม่ใช่เงินตราแต่
อย่างใด ท่านพยายามพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลเล็กๆ ในอำาเภอที่ห่างไกล
จากตัวเมืองให้เติบโต เพือ่ การรักษาพยาบาลทีเ่ พียงพอและทัว่ ถึงโดยทีท่ า่ นไม่ได้คดิ ถึงความสะดวก
สบายของท่านเลยแม้แต่น้อย แพทย์เองก็รักษาชาวบ้านอย่างทุ่มเทกายและใจ เพื่อแลกกับเพียง
คุณภาพชีวิต ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของชาวบ้านในหมู่บ้าน
นอกจากนี้แล้ว ระหว่างการเดินเยี่ยมชม ผู้เขียนเองสามารถสัมผัสได้กับความเป็นมิตร
ของท้องถิน่ ชาวบ้านทีม่ าใช้บริการรักษากับโรงพยาบาลต่างมีจติ ใจทีเ่ ป็นมิตร เห็นใจซึง่ กันและกัน
สิ่งสวยงามง่ายๆ เช่น ผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลในหมู่บ้านใกล้ ยินดีที่จะคอยนานๆ เพื่อให้
ชาวบ้านทีม่ าทีหลังเข้ารับการรักษาก่อน ด้วยเพียงแค่วา่ ชาวบ้านทีเ่ ข้ามาทีหลังนัน้ อยูห่ มูบ่ า้ นทีใ่ ช้
เวลาเดินทางมาโรงพยาบาลไกลมาก เป็นต้น ความช่วยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกันนัน้
พบเห็นได้ยากนักในเมืองใหญ่ๆ หรือแม้แต่ในบางอำาเภอ
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หลังจากนั้น ผมก็มีโอกาสไปพักที่รีสอร์ทมูเซคี พร้อมกับชมการแสดงของชาวเขาเผ่า
ปกากะญอ และที่นั่นเอง ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้การดำ�เนินชีวิต และได้ทราบว่าชาวเขากลุ่มนี้
เดินทางผ่านเส้นทางทีล่ �ำ บาก จากหุบเขาทีส่ งู กว่า เส้นทางขรุขระ มีหลุม อยูม่ ากมายตามเส้นทางที่
พวกเขาเดินทางมาบ้างก็ตดิ หล่ม ชาวบ้านก็เพียรพยายามมาให้ถงึ จุดหมาย เพือ่ พวกเขาจะได้แสดงให้
คนเมืองอย่างพวกเราได้พบกับศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชนเผ่าของพวกเขาทีส่ บื ทอดต่อๆ กัน
มา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ พร้อมกับจิตใจทีม่ งุ่ มัน่ เผยแพร่ ความสุขทีพ่ วกเขาแบ่งปันในหมูบ่ า้ น
เล็กๆ แห่งนี้ เป็นความสุขที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงิน แต่เป็นความสุขที่สามารถใช้ใจซื้อเท่านั้น
						นทพ.ธีระวัฒน์ สุริยาเดช
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รหัส 4709025

บันทึกการเดินทาง สู่วัดจันทร์
ครั้ ง แรกที่ รู้ ว่ า จะต้ อ งไปดู ง านที่ โรงพยาบาลวั ด จั น ทร์ เกิ ด ความสงสั ย ขึ้ น มาว่ า
โรงพยาบาลแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับวัด รวมทั้งอยู่ในอำาเภอใหม่ซึ่งไม่คุ้นชื่อมาก่อนอีกด้วย
ดังนั้นก่อนออกเดินทาง ฉันจึงได้หาข้อมูลคร่าวๆ ในอินเตอร์เน็ต และเตรียมตัวแพ็คกระเป‰า
เพือ่ ออกเดินทางไปโรงพยาบาล ทีห่ า่ งไกลแห่งนีด้ ว้ ยความหวังว่าทีน่ นั่ คงมีอะไรสักอย่างทีน่ า่ สนใจ
และตื่นเต้นให้ฉันกลับมาเล่าให้คนอื่นๆ ได้ฟังบ้าง

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 28 ต.ค. 2553 เวลา 06.45 น. พวกเราออกเดินทางจากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มช. มุ่งสู่ อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นอำาเภอใหม่ที่แยกตัวออกมาจาก อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ รวมระยะทางแล้วประมาณเกือบ 200 กิโลเมตร ตลอดทางที่คดเคี้ยวบนถนนที่เรียก
ได้ว่าเป็นถนนปราบเซียน เนื่องจากมีโค้งมากจนทำาเอาหลายคนพากันเมารถเสียยกใหญ่ (รวมถึง
ฉันด้วย) เราใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ 4 ชม. เพื่อไปยัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจุดแรก
ซึ่งเป็นจุดที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกัน ระหว่างทางได้จอดแวะพักรถและถ่ายรูปกัน
ที่ร้านกาแฟ coffee in love ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะชอบมาถ่ายรูปกันเมื่อมาถึง อ.ปาย
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นอกจากนี้เราก็ยังไปแวะไหว้พระที่วัดน้ำ�ฮู ซึ่งที่วัดนี้มีพระพุทธรูปซึ่งจะมีน้ำ�ออกมาที่พระเศียรใช้
เป็นน้ำ�มนต์ให้ชาวบ้านได้นำ�ไปบูชาอีกด้วย จากนั้นเราจึงได้ไปรับประทานอาหารกลางวันกัน
ที่หมู่บ้านสันติชลซึ่งเป็นชุมชนจีนยูนาน ซึ่งนอกจากเราจะได้รับประทานอาหารจีนยูนานที่ขึ้น
ชื่อหลายอย่างแล้ว ก็ยังได้เที่ยวชมลานวัฒนธรรมและซื้อขนมต่างๆ เช่น เกาลัด บ๊วยเค็มติดไม้
ติดมือไปนั่งกินบนรถอีกด้วย
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เราเดินทางกันต่อมุ่งสู่โรงพยาบาลวัดจันทร์ เที่ยวนี้เพื่อนๆ พากันหลับกันหมดมารู้ตัว
อีกทีก็ถึงโรงพยาบาลแล้ว ที่โรงพยาบาล พี่ใหม่ (ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์) ซึ่งเป็นทันตแพทย์
คนเดียวของที่นี่และผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้มารอต้อนรับพวกเราอยู่แล้ว พวกเราได้เยี่ยมชมห้อง
ทันตกรรมซึ่งเป็นห้องเล็กๆ แต่มีอุปกรณ์ที่จำ�เป็นค่อนข้างครบครันตลอดจนได้เดินเที่ยวชม
โรงพยาบาล และเก็บภาพบรรยากาศน่ารักๆ เป็นกันเองของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้ป่วย
ที่มารับการรักษา จากนั้นพี่ใหม่ได้พาพวกเราเดินขึ้นไปยังบริเวณรีสอร์ทและสวนสมุนไพร
ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่หลังโรงพยาบาล เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ รพ.วัดจันทร์ ซึ่งพี่ใหม่เล่า
ว่าตนเป็นศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. รหัส 4009060 เคยไปทำ�งานบุกเบิก
โรงพยาบาลมาหลายที่ ล่าสุดมาประจำ�อยู่ที่โรงพยาบาลวัดจันทร์ ได้ประมาณ 3 ปีแล้ว โดย
เริ่มมาทำ�งานเมื่อเดือน มกราคม 2551 หลังจากที่โรงพยาบาลเปิดเมื่อเดือน ธันวาคม 2550
โดยลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่แถบนี้เป็นป่าเขาสูงชัน มีภูเขาล้อมรอบ และมีทุ่งนาเยอะ รวม
ไปถึงมีป่าสนซึ่งโดยมากอยู่ในเขตป่าสงวน จึงทำ�ให้มีภูมิอากาศดี โดยเฉพาะหน้าหนาวจะหนาว
ได้ถึง 4-6 องศา เลยทีเดียว โรงพยาบาลวัดจันทร์ แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลของชุมชน
เพือ่ ชุมชนโดยให้คนในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการออกความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ ด้วย โรงพยาบาล
จะรับผิดชอบดูแลประชากรใน 3 ตำ�บล คือ บ้านจันทร์, แม่แจ่ม, แม่แดด และ ประชาชนที่อยู่
ในรอยต่อ อ.แม่ฮ่องสอนด้วย รวมๆแล้วประมาณ 10,560 คน ซึ่งเป็นสิทธิบัตรทองกว่า 90%
และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 3 เผ่า คือ ปกากะญอ, ม้ง, ลีซอ ที่โรงพยาบาลวัดจันทร์
เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ประมาณ 10 เตียง จึงมีโรงพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยในระยะใกล้เคียง
ได้คือโรงพยาบาลปาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และหากเกินกำ�ลังก็ส่งมารักษาใน
โรงพยาบาลในตัวเมืองเชียงใหม่ เห็นเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ แบบนี้ แต่ที่นี่ก็ได้ผ่านการประเมิน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทั้ง HA และ HPH มาได้ระดับหนึ่งแล้วด้วย
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นอกจากนี้ โ รงพยาบาลวั ด จั น ทร์ ยั งมี โ ครงการที่ น่ า สนใจที่ ทำ า อยู่ ห ลายโครงการ
อาทิ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยพื้นที่ไกล ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรู้เด็ก
น้าำ หนักต่าำ กว่าเกณฑ์ อบรม อ.ส.ม. จิตอาสาช่วยคนพิการ ผ่าตัดต้อกระจกร่วมกับสภากาชาดไทย
กิจกรรมทันตแพทย์เยี่ยมบ้าน ชาวเขาสัมพันธ์ และ กีฬา 3 ดอยสัมพันธ์ สำาหรับปัญหาในการ
มารับบริการทางการแพทย์ของชาวบ้านที่นี่ คือ เรื่องค่าใช้จ่าย หนทางลำาบาก ความแตกต่างของ
ชนชาติ และปัญหาทางทันตกรรมที่พบมาก คือ ฟันผุ จากการที่เด็กนอนหลับคาขวดนม และ
จากการกินขนม การออกหน่วยทุกครั้งจึงเน้นที่จะให้ทันตสุขศึกษา เช่น การเลือกขนมในกลุ่มเด็ก
และผลงานก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ คือมีฟันผุลดลง นอกจากนี้อีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อ คือ
การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจนได้รางวัล “การดูแลผู้พิการ” โดยส่วนตัวพี่ใหม่ มีความเห็นว่า
แค่สงสารไม่พอ ถ้ามีแรงมีพลังเราต้องทำาอะไรสักอย่างบ้าง และการทีพ่ ใี่ หม่ได้มาทำางานตรงนีก้ ท็ าำ ให้
ได้เรียนรู้ว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากไม่ใช่ความสำาคัญอย่างแรก ปัญหาปากท้อง และความเป็นอยู่
สำาคัญกว่า ถ้าชีวิตดีสุขภาพช่องปากก็จะดีตามไปด้วย อีกทั้งการทำางานด้วยความสนุกก็จะทำาให้
เรารู้สึกไม่เบื่อหน่าย หรือเหนื่อยกับสิ่งที่ทำา และการทำางานที่นี่ก็เป็นไปอย่างพึ่งพาอาศัยกัน
อยู่ด้วยมิติของความเอื้อเฟื้อต่อคนไกล มากกว่าตัวใครตัวมัน เช่น หากมีคนไข้มาจากบ้านไกล
มา คนบ้านใกล้ก็จะยอมให้แซงคิวรักษาก่อน และในฐานะหมอก็คงต้องบริการรักษาให้มากกว่า
chief complaint อย่างไรก็ตามตัวพี่ใหม่เองก็ยังไม่รู้ว่าตนเองจะประจำาอยู่ที่นี่อีกนานแค่
ไหน แต่พี่ใหม่เชื่อว่า การสร้างทีมงานที่ดีจะทำาให้มีการสานต่องานเหล่านี้ได้ ซึ่งพี่ใหม่ก็ยังมี
ความฝันที่จะอยากจะทำาศูนย์ทันตกรรมและศูนย์การเรียนรู้เพื่อสอนให้เด็กชาวเขารุ่นใหม่ได้มี
ความภาคภูมิใจในชนเผ่าของตัวเองอีกด้วย
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หลังจากฟังบรรยายจบ เราจึงได้ออกเดินทางไปยังทีพ่ กั คือ มูเซคีรสี อร์ท ซึง่ เป็นรีสอร์ท
ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โดยใช้เวลานั่งรถเข้าไปตามเส้นทางดินลูกรัง หลายกิโลเมตร เมื่อไปถึง
ฝนก็ตกพอดี ทำ�ให้อากาศเริ่มหนาว รอสักพักจึงเข้าที่พักซึ่งเป็นบ้านไม้อยู่ท่านกลางป่าเขา ที่นี่
ต้องปัน่ ไฟใช้เอง เราจึงรีบอาบน้�ำ แล้วมากินข้าวตอนประมาณหนึง่ ทุม่ จากนัน้ ก็ได้มาชมการแสดง
วัฒนธรรมจากเด็กๆ ชาวปกากะญอ และแสดงดนตรีจากพ่อครู (ซึง่ ทราบว่าการเดินทางมาลำ�บาก
มาก) นอกจากการแสดงแล้วพ่อครูยังได้สาธิตการใส่กางเกงในของหนุ่มชาวเขาสมัยก่อนให้พี่ใหม่
ด้วย แล้วเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการแต่งกายของชาวปกากะญอ ว่าถ้าเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์จะนุ่งชุดสีขาว
ถ้าแต่งงานแล้วจะใส่เสื้อสีดำ� กระโปรงแดงซึ่งแสดงถึงความเสียเลือดเสียเนื้อจากการคลอดลูก แต่
แม่ก็อดทนด้วยความรักลูก ส่วนผู้ชายถ้าโสดจะใส่เสื้อมีพู่หางยาว หากแต่งงานแล้วก็จะมีพู่สั้นลง
หลังจากที่ชมการแสดงจบด้วยความประทับใจแล้วต่างก็ได้แยกย้ายกันไปนอน
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รุ่งเช้า วันที่ 29 ต.ค. 2553 เวลา 06.30 น. ฉันตื่นนอนเป็นคนแรกจึงได้ออกมา
ถ่ายคลิปเก็บภาพบรรยากาศด้วยมือถือ จากนั้นจึงได้อาบน้ำาแต่งตัวและเก็บของ แล้วออกมารับ
ประทานอาหารเช้าพร้อมๆ กับเพื่อน รวมถึงเก็บบรรยากาศโดยรอบผ่านการถ่ายภาพ จากนั้น
ได้ออกเดินเท้ากันประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อไปเยี่ยมชาวบ้านเผ่าปกากะญอที่หมู่บ้าน เมื่อฝน
เริ่มตกปรอยๆ เราได้มีโอกาสขึ้นไปดื่มชาที่กลางบ้าน โดยบ้านของคนที่นี่จะมีเตาอยู่กลางบ้าน
ไว้ทำาอาหารและผิงไฟนอนในหน้าหนาว สักพักเราก็ขึ้นรถออกเดินทางกลับมายังโรงพยาบาลซึ่ง
พี่ใหม่ ก็ได้พาเราเยี่ยมชมบริเวณรีสอร์ทที่พักหลังโรงพยาบาล รวมถึงได้ถ่ายรูปร่วมกันหน้าโรง
พยาบาล ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งระหว่างทางก็ได้แวะรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ
ถึงคณะฯ โดยสวัสดิภาพ

ความประทับใจ
ได้ ไ ปเห็ น การทำ า งานของรุ่ น พี่ ทั น ตแพทย์ ที่ ทุ่ ม เทการทำ า งาน ด้ ว ยจิ ต อาสาจริ ง ๆ
ทำาให้ได้แนวคิดดีๆ หลายอย่างมาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะทำาให้เข้าใจการทำางาน
ในชุ ม ชนและการอยู่ ร่ ว มกั น กั บ ชาวบ้ า น อย่ า งที่ พี่ ใ หม่ บ อกว่ า บางอย่ า งไม่ ไ ด้ สั ม ผั ส ได้
แค่ (concept) แต่ต้องมาสัมผัสจริงๆ จึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ และรู้ว่าจะวางตัวอย่างไร
นอกจากการไปดู ง านครั้ ง นี้ ยั ง ทำ า ให้ ไ ด้ มี โ อกาสสั ม ผั ส กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ห่ า ง
ไกล รู้ ถึ ง ความลำ า บาก โดยเฉพาะการไม่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ หรื อ แม้ แ ต่ สั ญ ญาณโทรศั พ ท์ ใ นบาง
จุด รวมถึงการอยู่อย่างพอเพียงของชาวบ้าน ซึ่งแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำาให้รู้สึก
คุ้มค่าที่ได้มา อีกอย่างที่ประทับใจคือ แม้จะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลแต่ก็อยู่
กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อต่อกัน ผิดจากคนเมืองที่มีพร้อมกว่าแต่ก็แก่งแย่งกันอยู่ดี
อาจมีปญ
ั หากับการเดินทางทีย่ าวนานและเส้นทางทีค่ อ่ นข้างคดเคีย้ วทำาให้เมารถ และทีพ่ กั
มีมดมาก รวมไปถึงอาหารมือ้ ค่าำ และเช้าทีร่ สี อร์ทน้อยไปหน่อย แต่โดยรวมแล้ว 2 วันก็ถอื ว่าเต็มอิม่ คะ

นทพ.จุฑารินทร์ ศรีเจริญ
รหัส 4709013
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เมืองน่าน...สานสายใย หัวใจเดียวกัน
“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ� จิตรกรรมวัดภูมินทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
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เมืองน่าน
ประวัติ ศิลปวัฒนธรรม และของดี
ประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน
มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกในพงศาวดารว่า นันทบุรี เมืองน่าน
ในอดีตเป็นนครรัฐเล็กๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำาน่านและ
แม่น้ำาสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ

สมัยเมืองล่าง-วรนคร เจ้าหลวงภูคา ปฐมเจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา
ประวัติศาสตร์เมืองน่านเริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำาของพญาภูคา
และนางพญาจำาปาผู้เป็นชายา ซึ่งทั้งสองเป็นชาวเมืองเงินยาง ได้เป็นแกนนำาพาผู้คนอพยพมาตั้ง
ศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองล่าง ต่อมาเพี้ยนเป็นเมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ของ
แม่น้ำาย่างบริเวณตำาบลศิลาเพชร อำาเภอปัว เลยไปถึงลำาน้ำาบัว ใกล้ทิวเขาดอยภูคาในเขตบ้าน
เสี้ยว บ้านทุ่งฆ้อง บ้านลอมกลาง ตำาบลยม อำาเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอยชุมชนใน
สภาพที่เป็นคูน้ำา คันดิน และกำาแพงเมืองซ้อนกันอยู่ เห็นชัดเจนที่สุดคือบริเวณข้างพระธาตุจอม
พริกบ้านเสี้ยวมีกำาแพงเมืองปรากฏอยู่ซึ่งเป็นปราการทิศใต้ และป้อมปราการทิศเหนือลักษณะที่
ปรากฏเป็นสันกำาแพงดินบนยอดดอยม่อนหลวง บ้านลอมกลาง เป็นกำาแพงเมืองสูงถึง 3 ชั้น
ในแต่ละชั้นกว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร ขนานไปกับยอดดอยม่อนหลวง ต่อมาพระยาภูคา ได้
ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คนไป
สร้างเมืองใหม่ โดยขุนนุ่นผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผู้น้องสร้างเมือง
วรนครหรือเมืองปัว
ภายหลังขุนฟองถึงแก่พริ าลัย เจ้าเก้าเถือ่ นราชบุตรจึงได้ขนึ้ ครองเมืองปัวแทน ด้านพญา
ภูคาครองเมืองย่างมานานและมีอายุมากขึน้ มีความประสงค์จะให้เจ้าเก้าเถือ่ นผูห้ ลานมาครองเมือง
ย่างแทน จึงให้เสนาอำามาตย์ไปเชิญ เจ้าเก้าเถื่อนเกรงใจปู่จึงยอมไปอยู่เมืองย่างและมอบให้ชายา
คือนางพญาแม่ท้าวคำาปินดูแลรักษาเมืองปัวแทน เมื่อพญาภูคาถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนจึงครอง
เมืองย่างแทน ในช่วงทีเ่ มืองปัวว่างจากผูน้ าำ เนือ่ งจากเจ้าเก้าเถือ่ นไปครองเมืองย่างแทนปูน่ นั้ พญา
งำาเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา จึงได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองบ้านเมืองในเขตเมืองน่านทั้งหมด
นางพญาแม่เท้าคำาปินพร้อมด้วยบุตรในครรภ์ได้หลบหนีไปอยู่บ้านห้วยแร้ง จนคลอดได้บุตร
ชายชื่อว่าเจ้าขุนใส เติบใหญ่ได้เป็นขุนนางรับใช้พญางำาเมืองจนเป็นที่โปรดปราน พญางำาเมือง
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จึงสถาปนาให้เป็นเจ้าขุนใสยศ ครองเมืองปราด ภายหลังมีกำ�ลังพลมากขึ้นจึงยกทัพมาต่อสู้จน
หลุดพ้นจากอำ�นาจเมืองพะเยา และได้รับการสถาปนาเป็นพญาผานอง ขึ้นครองเมืองปัวอย่าง
อิสระระหว่างปี 1865-1894 รวม 30 ปีจึงพิราลัย

องค์พระบรมธาตุแช่แห้ง อนุสรณ์ความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัย
ในอดีต

ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปัวได้มีการขยาย
ตัวมากขึน้ ตลอดจนมีความสัมพันธ์กบั เมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชดิ พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญา
การเมืองว่า ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย
(วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคำ�
20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้กับพญาการเมืองมาบูชา ณ เมืองปัว ด้วย พญาการเมือง
ได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาลจึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง พร้อมทั้ง
ได้อพยพผู้คนจากเมืองปัวลงมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า ภูเพียงแช่แห้ง
ในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมือง (มวลสารจากพระธาตุแช่แห้งใช้
ทำ�พระสมเด็จจิตรลดา) หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือพญาผากองขึ้นครองแทน
อยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแล้ง จึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำ�น่านด้านตะวันตกบริเวณ
บ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1911
ในสมัยเจ้าปู่เข่งครองเมืองระหว่างปี พ.ศ. 1950-1960 ได้สร้างวัดพระธาตุช้างค้ำ�
วรวิหาร วัดพระธาตุเขาน้อย (มวลสารจากพระธาตุเขาน้อยใช้ทำ�พระสมเด็จจิตรลดา) วัดพญาภู
แต่สร้างไม่ทันเสร็จก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน พญางั่วฬารผาสุมผู้เป็นหลานได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จ
และได้สร้างพระพุทธรูปทองคำ�ปางลีลา ปัจจุบันคือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐาน
อยู่ในวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำ�วรวิหาร

สมัยล้านนา
ในปี พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์นครเชียงใหม่ มีความประสงค์จะครอบ
ครองเมืองน่านและแหล่งเกลือบ่อมาง (เขตตำ�บลบ่อเกลือใต้ อำ�เภอบ่อเกลือปัจจุบัน) ที่มีอย่าง
อุดมสมบูรณ์และหาได้ยากทางภาคเหนือ จึงได้จัดกองทัพเข้ายึด เมืองน่าน พญาอินต๊ะแก่นท้าว
ไม่อาจต้านทานได้จึงอพยพหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้า
ไว้ในอาณาจักรล้านนาตั้งแต่นั้นมา
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ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปีที่เมืองน่านอยู่ในครอบครองของอาณาจักรล้านนา ได้
ค่อยๆ ซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาไว้ในวิถีชีวิต โดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทาง
ด้านศาสนา ปรากฏศิลปกรรมแบบล้านนาเข้ามาแทนที่ศิลปกรรมแบบสุโขทัยอย่างชัดเจน เช่น
เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง เจดีย์วัดสวนตาล (มวลสารจากวัดสวนตาลใช้ทำาพระสมเด็จจิตรลดา)
เจดีย์วัดพระธาตุช้างค้ำา แม้จะเหลือส่วนฐานที่มีช้างล้อมรอบซึ่งเป็นลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยอยู่
แต่ส่วนองค์เจดีย์ขึ้นไปถึงส่วนยอดเปลี่ยนเป็นศิลปกรรมแบบล้านนาไปจนหมดสิ้น ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2103-2328 เมืองน่านได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่หลายครั้งและต้องเป็นเมืองร้าง
ไร้ผู้คนถึง 2 ครา คือ ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2247-2249 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2321-2344

สมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2331 เจ้าอัตถวรปัญโญได้ลงมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชเพื่อขอเป็นข้าขอบขัณฑสีมา หลังจากนั้นเจ้าอัตถวรปัญโญก็ยังมิได้เข้าไปอยู่เมืองน่าน
เสียทีเดียวเนื่องจากเมืองน่านยังรกร้างอยู่ จึงได้ย้ายไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ คือ บ้านตึ๊ดบุญเรือง
เมืองงั้ว (บริเวณอำาเภอนาน้อย) เมืองพ้อ (บริเวณอำาเภอเวียงสา) จนกระทั่งหลังจากได้บูรณะ
ซ่อมแซมเมืองน่านพร้อมทั้งได้ขอพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงกลับเข้ามาอยู่ในเมืองน่านในปี
พ.ศ. 2344 ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองน่านมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช เจ้าผู้ครอง
นครน่านในชัน้ หลังทุกองค์ตา่ งปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความเทีย่ งธรรม มีความซือ่ สัตย์ จงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ได้ช่วยราชการบ้านเมืองสำาคัญหลายครั้งหลายคราด้วยกัน
นอกจากนี้เจ้าผู้ครองนครน่านต่างได้อุปถัมภ์ค้ำาจุนและทำานุบำารุงพุทธศาสนาในเมืองน่านเป็น
สำาคัญ ได้สร้างธรรมนิทานชาดก การจารึกพระไตรปิฎกลงในคัมภีร์ใบลาน นับเป็นคัมภีร์ได้
335 คัมภีร์ นับเป็นผูกได้ 2,606 ผูก ได้นำาไปมอบให้เมืองต่างๆ มีเมืองลำาปาง เมืองลำาพูน
เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย และเมืองหลวงพระบาง สำาหรับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
อดีตเคยเป็นหอคำาของเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีต
ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ สถาปนาให้เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เลื่อนยศฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น พระเจ้านครน่าน มี
พระนามปรากฏตามสุพรรณปัฏว่า พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหา
ราชวงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราช
วงษ์ เป็นพระเจ้านครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัตศิ าสตร์นา่ น ภายหลังได้รบั การสถาปนา
เป็นพระเจ้าน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ ได้สร้างหอคำา (คุ้มหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซึ่งสร้าง
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ในสมัยของเจ้าอนันตวรฤิทธิเดชฯ และด้านหน้าหอคำ�มีข่วงไว้ทำ�หน้าที่คล้ายสนามหลวง สำ�หรับ
จัดงานพิธีต่างๆ ตลอดจนเป็นที่จัดขบวนทัพออกสู้ศึก จัดขบวนนำ�เสด็จ หรือขบวนรับแขก
เมืองสำ�คัญ และในปี พ.ศ. 2474 เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านถึงแก่พิราลัย
ตำ�แหน่งเจ้าผู้ครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแต่นั้นมา ส่วนหอคำ�ได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดน่าน
จนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดน่านได้มอบหอคำ�ให้กรมศิลปากร ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติน่าน จนกระทั่งปัจจุบัน
ในยุคประชาธิปไตย จังหวัดน่านยังมีตำ�นานการเป็นแหล่งกบดานของสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะที่อำ�เภอทุ่งช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำ�คัญอีกแห่ง
หนึ่ง โดยมีอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งช้างเป็นพยานช่วยเตือนความจำ�ให้แก่ชนรุ่นหลัง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ของเมืองน่าน
งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างดำ�จังหวัดน่าน
ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานต่อมาใน พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มี
การแข่งเรือทอดกฐินสามัคคีสบื ทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบนั ราวกลางเดือน
ตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยถือเอาวันเปิดสนามแข่งเรือตามวันถวายสลากภัต
ของวัดช้างค้�ำ วรวิหารซึง่ เป็นวัดหลวง จะจัดงานวายภัตก่อน งานแข่งเรือประเพณีจงั หวัดน่านจึงเป็น
ประเพณีคกู่ บั ตานก๋วยสลากของวัดช้างค้�ำ มาจนถึงทุกวันนี้ ภายหลังทางจังหวัดได้ผนวกงานสมโภช
งาช้างดำ�อันเป็นสมบัตลิ ้ำ�ค่าคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของจังหวัดน่านเข้าไปด้วย นอกจากนัน้ ยังมีงานแข่งเรือที่
อำ�เภอเวียงสาในเทศกาลตานก๋วยสลาก
เรือทีเ่ ข้าแข่งแต่ละลำ�ใช้ไม้ซงุ ใหญ่ๆ เอามาขุดเป็นเรือ เอกลักษณ์โดดเด่นของเรือแข่งเมือง
น่าน คือ ที่หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาคชูคอสง่างามหางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง ด้วยคน
เมืองน่านเชื่อว่าบรรพบุรุษของตน คือ เจ้าขุนนุ่น ขุนฟอง เกิดจากไข่พญานาคเป็นสัญลักษณ์
แห่งความอุดมสมบูรณ์ การต่อเรือแข่งเป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผู้เป็น
เจ้าแห่งน้ำ�และบรรพบุรุษของชาวเมืองน่าน
ประเภทการแข่งขัน มีทงั้ เรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทัง้ ประเภทสวยงาม นอกจาก
นีย้ งั มีการประกวดกองเชียร์อกี ด้วย และหากมาช่วงซ้อมก่อนการแข่งขัน ตอนเย็นๆ จะเห็นชาวบ้าน
นักเรียนจับกลุ่มอยู่ริมน้ำ�เพื่อมาดูการซ้อมเรือ เชียร์ทีมเรือและฝีพายที่เป็นคนท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิต
ที่มีสีสัน และ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ นับเป็นประเพณีที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
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งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน
ทานสลาก หรือก๋วยสลากเป็นประเพณีเก่าแก่ทมี่ มี าตัง้ แต่ครัง้ พุทธกาล สำาหรับชาวเหนือ
ถือว่าเป็นประเพณีทำาบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่และสำาคัญเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พระภิกษุรับ
นิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก

พิธีสืบชะตา
เป็นประเพณีโบราณ มักทำาในโอกาสต่างๆ เช่นวันเกิดอายุครบรอบ ฟื้นจากการ
เจ็บป่วย การสืบชะตาถือเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจและเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งเลวร้ายให้
ผ่านพ้นไป ต่อมามีการประยุกต์ พิธีสืบชะตากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ดนตรีพื้นบ้าน
ปิน สะล้อ ซอน่าน พ่อครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีพื้นบ้าน) คือผู้เชี่ยวชาญปิน (ซึง) และสะล้อและยังสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรี คำาร้อง
ทำานอง เพลงซอปั่นฝ้าย ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือ พ่อครูคำาผายนุปิ ผู้ขับ “ซอล่องน่าน”
ที่เล่าถึงตำานานการสร้างบ้านแปงเมืองน่าน ตามเรื่องเล่าขานกันมาช้านานว่า ครั้งเมื่อพระยา
การเมืองอพยพย้ายเมืองจากวรนครอำาเภอปัว มาสร้างเมืองใหม่ที่ภูเพียงแช่แห้งนั้น ขบวนเสด็จ
แห่แหนใหญ่โตมาตามลำาน้ำาน่าน ผู้ติดตาม คือ ปู่คำามาและย่าคำาปี้ ขับร้องโต้ตอบด้วยปฏิภาณ
กวี คลอปินและสะล้อเพื่อไม่ให้การเดินทางน่าเบื่อ

งานประเพณีไหว้พระธาตุ
เมืองน่านเป็นเมืองหนึ่งในดินแดนล้านนาที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่มาถึงเป็นเวลาช้า
นาน ในเขตเมืองเก่าทั้งในตัวเมืองน่านและที่อำาเภอปัวจะมีพระธาตุตั้งอยู่บนเขาเด่นสง่า ในรอบ
ปีมีงานบูชาพระธาตุสำาคัญ ได้แก่
งานนมัสการพระพุทธเบ็งสกัด ในวันขึ้น 15 ค่ำา เดือน 4 เหนือ (ประมาณเดือนมกราคม)
งานประเพณี “หกเป็งไหว้สา มหาธาตุแช่แห้ง” ในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน
5 ภาคกลาง (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) มีการจุดบ้องไฟถวายพุทธบูชา
งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อย ในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ภาค
กลาง(ประมาณเดือนพฤษภาคม)มีงานนมัสการพระธาตุเขาน้อยและมีการจุดบ้องไฟถวายพุทธบูชา
งานประเพณีนมัสการสรงน้าำ พระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-15 เมษายน
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ของดี ของฝาก เมืองน่าน
ส้มสีทอง เริ่มมีการปลูกมาตั้งแต่ปี พ . ศ. ๒๔๖๘ หมื่นระกำ� ผู้คุมเรือนจำ�จังหวัดน่านเป็นผู้นำ�
มาปลูกครัง้ แรก ส้มสีทองให้ผลผลิตออกสูต่ ลาดมากในกลางเดือนธันวาคม หรือต้นเดือนมกราคม
องุ่นดำ�น่านฟ้า ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เป็นองุ่น
พันธุ์ดีจากไต้หวัน
มะไฟจีน แหล่งเดิมอยู่ที่ประเทศจีนเชื่อว่าชาวจีนเป็นผู้นำ�มาปลูกในจังหวัดน่านเมื่อประมาณ ๘๐
ปีมาแล้ว เป็นผลไม้ที่มีอยู่ที่จังหวัดน่านเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีสรรพคุณเป็นยา คือช่วย
ระบบทางเดินหายใจ ทำ�ให้หายใจโล่งจมูก ชุ่มคอ รับประทานสดตอนที่ผลแก่จัดมีรสหวาน หรือ
ตากแห้งแล้วแช่อิ่ม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดน่าน
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กำาหนดการศึกษาดูงาน

โครงการ รูปแบบการศึกษา:กรณีตัวอย่างตันแบบ/รูปแบบการใช้ทักษะสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากชุมชน
อาณาจักรนันทบุรี ศรีนครน่าน
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553
เวลา 05.30 – 11.00 น.
เวลา 11.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00 – 13.30 น.

เวลา 13.30 – 15.00 น.

เวลา 15.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.30 น.

ออกเดินทางจากคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงอาณาจักรนันทบุรี
ศรีนครน่าน ดินแดนบริสุทธิ์แห่งล้านนาตะวันออก
ศึกษาดูงาน รพ.น่าน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชมหอคำา (พระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร สถานที่
เก็บรักษางาช้างดำาศักดิ์สิทธิ์) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่านที่มีผู้เข้าชม
มากที่สุดของประเทศไทย และวัดน้อย (unseen
Thailand) วัดที่เล็กที่สุด
ศึกษาดูงานสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
(การดำาเนินงานแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ แบบ
3 in 1 หนึ่งเดียวในประเทศไทยและแนวคิดการ
ทำางานแบบ win+win+win)
เยี่ยมชมศูนย์ทันตสุขภาพจังหวัดน่าน (ศูนย์พัฒนา
งานทันตสาธารณสุขแบบเบ็ดเสร็จ ของกลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข สำานักงานสาธารณสุข)
นั่งรถรางชมเมืองน่านเยือนหัวแหวนเมืองแหล่ง
อารยธรรมสู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
วัดภูมินทร์(หนึ่งเดียวแห่งวัดนอกปริมณฑลที่ปรากฏ
ในธนบัตรไทย) วัดพระธาตุช้างคำาวรวิหาร วัดมิ่งเมือง
(วัดร่องขุ่นแห่งเมืองน่าน) และวัดพระธาตุแช่แห้ง
ประจำาเมืองและประจำาคนเกิดปีเถาะ
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เวลา 17.30 – 18.30 น.
เวลา 18.30 น.		
				
				
				

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.00 – 10.45 น.
				
				
เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.30 น.
				
เวลา 14.30 – 20.30 น.
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เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
งานสานสัมพันธ์พี่น้องชาวทันตแพทย์ โดยทีม
ทันตแพทย์จังหวัดน่าน ร่วมรับประทานอาหาร
เกมส์และการแสดงอันหลากหลาย ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลน่าน

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ (ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกลาโหมกับสาธารณสุขในการแก้
ปัญหาทันตสุขภาพในตำ�บลฝายแก้ว)
พักรับประทานอาหารว่าง
ศึกษาดูงานสถานีอนามัยบุปผาราม อำ�เภอภูเพียง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เยี่ยมชมหอศิลป์ ริมน่าน สถานที่แสดงงานศิลปะ
ของเอกชนท่ามกลาง ธรรมชาติอันงดงามริมแม่น้ำ�น่าน
เดินทางกลับถึงคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รวมเรื่องเล่า เมืองน่าน
บอกเล่า เรื่องราว หลักคิด
ประสบการณ์ชีวิต ของ
หมอฟันรุ่นพี่ และพี่น้อง
ผองเพื่อนในแวดวง
สาธารณสุข...เมืองน่าน

ความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน
. . . บทนำ� . . .
การเข้าร่วมการเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่
โรงพยาบาลจังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลค่าย และ สถานีอนามัยบุปผาราม
รวมทั้งการได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำ�คัญต่างๆ ในจังหวัดน่าน และการนั่งรถรางชมเมือง ต่างก็ได้
สร้างความสุข อิ่มเอมใจ ความประทับใจให้กับข้าพเจ้าได้มาก และที่ขาดเสียมิได้เลย คือ การได้
รับความรู้ แนวคิด หลักการทำ�งานจากองค์กรต่างๆ มากมาย อันสามารถนำ�มาปรับใช้ให้เข้ากับ
ชีวิตการทำ�งานของข้าพเจ้าในอนาคตต่อไปได้ไม่มากก็น้อย

. . . ความประทับใจและสิ่งที่ได้รับ . . .
เมือ่ ข้าพเจ้าเดินทางไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดน่าน ความรูส้ กึ แรกเมือ่ ก้าวลงจากรถโดยสาร
คือ ความตระการตา ระคนกับอารมณ์แห่งความตื่นตะลึงที่เกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
รูปลักษณ์ของโรงพยาบาลโดยรวม การต้อนรับจากกลุ่มคนที่ทำ�งานในโรงพยาบาล รวมทั้งรุ่นพี่
ทันตแพทย์ทเี่ คยสำ�เร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัง้ หมดนีส้ ง่ ผล
ให้เกิดบรรยากาศอันแสนอบอุ่นอย่างน่าประหลาด ตั้งแต่การกล่าวต้อนรับ การฉายวีดีทัศน์เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของจังหวัดน่าน ไปจนถึงการรับประทานอาหารกลางวัน ต่างเป็นไป
อย่างราบรื่น อีกทั้งยังระคนไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกันเองอีกด้วย
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จากนั้นในการเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูการทำางานของสาธารณสุขจังหวัดน่าน ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีหน่วยทันตกรรมที่มีบทบาทในการทำางานเชิงรุกค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีความสำาคัญ
ในด้านการหารายได้เข้าสู่ตัวองค์กรเป็นอันดับต้นๆ ต่างจากในจังหวัดอื่นๆ และมีความโดดเด่น
ในการทำางานที่มีการสอดประสานไปกับหน่วยงานอื่นๆ คือ เทศบาลนั่นเอง
เมื่อได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาของหน่วยทันตกรรมของสาธารณสุขจังหวัดน่านแล้ว
ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกประทับใจการทำางานของทันตแพทย์ที่ประจำาอยู่ที่แห่งนี้ค่อนข้างมาก ไม่ว่า
จะเป็นการมีแนวคิดริเริม่ ทีจ่ ะสร้างงานเชิงรุกทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดน่าน การมีความมัน่ ใจในองค์กร และวิชาชีพว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทีไ่ ด้เกิดขึน้ ระหว่าง
การทำางาน และการสร้างตนเองให้กลายเป็นหน่วยงานในองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งได้มาจาก
ความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ร่วมงาน ลูกน้อง รวมทั้งจากผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชา อีกเป็นจำานวนมาก
การกระทำาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนๆ เดียวจะสามารถก่อให้เกิดขึ้นได้โดย
ง่าย แต่ตอ้ งอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในองค์กร บางครัง้ อาจรวมไปถึงนอกองค์กร
แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบบริการทันตสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี และชัดเจน
หลังจากนั้นในวันที่สองของการเดินทาง เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่
โรงพยาบาลค่ายทหาร ข้าพเจ้าก็ได้ค้นพบความน่าตื่นตาตื่นใจในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยคาดคิด
มาก่อน นั่นคือ การที่ได้รับทราบว่าทันตแพทย์สามารถเข้าไปมีบทบาทในการดูแลสุข ทุกข์ของ
ประชาชนได้อย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นงานการบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อร้าย
แรง เช่น ไข้หวัดนก งานการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับประชาชน ทั้งในพื้นที่จังหวัดน่าน และ
ในพื้นที่ที่มีความไกลห่างออกไป คือ พื้นที่ภาคใต้
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งานทีก่ ล่าวมาบางอย่างดูคล้ายกับว่าจะเป็นสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือของทันตแพทย์ แต่อย่างไร
ก็ตามเมือ่ เข้ามาเป็นทันตแพทย์ของกองทัพแล้ว งานเหล่านีถ้ อื เป็นงานทีม่ คี วามสำ�คัญ และเป็นการ
สร้างความประทับใจให้กับประชาชนได้อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของทันตแพทย์ทเี่ ป็นได้
มากกว่าความเป็นหมอฟัน เนือ่ งจากการทำ�งานดังกล่าว ไม่ได้อาศัยเฉพาะความรูท้ อี่ ยูแ่ ต่ในช่องปาก
อย่างเดียว แต่ต้องใช้ความรู้อื่นๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สังคม สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความประทับใจในบริการให้บังเกิดแก่ประชาชนเหล่านั้น และสุดท้ายประชาชนก็จะเล็งเห็นถึง
ความมีตัวตนอยู่ของทันตแพทย์ได้ ไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำ�คัญคือ ความสุขของ
ประชาชนเสียมากกว่า

นอกจากนี้ ระหว่างการบรรยายจากทันตแพทย์ประจำ�ค่ายทหารนัน้ ซึง่ เป็นทันตแพทย์
ที่สำ�เร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้เอง ก็ได้รับข้อคิดต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน การสร้างเสริมวินัยของ
นักศึกษา และ เรื่องอื่นๆ ซึ่ง ข้าพเจ้าเห็นว่า สามารถนำ�มาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบการ
เรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ให้มคี วามรืน่ รมย์มากกว่านีไ้ ด้เป็นอย่างดี และเป็นข้อเท็จ
จริงหลายประการที่มิอาจมองข้ามไปได้ หากยังต้องการให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ คงไว้ซงึ่ ความเป็นสถาบันทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพออกมารับใช้ประชาชน
และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของการเดินทาง คือการเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการทำ�งานของสถานี
อนามัยบุปผาราม สถานที่นี้มีความโดดเด่นในด้านการทำ�งานการให้บริการทันตสาธารณสุขเชิง
รุกค่อนข้างมาก แม้จะมีความแตกต่างจากสาธารณสุขจังหวัด แต่การปฏิบัติงาน การทำ�วิจัย และ
โครงการต่างๆ ที่ทางสถานีอนามัยได้จัดขึ้น ก็ต่างส่งผลดีต่อภาคประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้น ถือ
เป็นการทำ�งานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงอีกทางหนึ่ง
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นอกจากการเดินทางเพือ่ ศึกษาดูงานการทำางานในองค์กรต่างๆ ข้างต้นแล้ว ระหว่างการ
เดินทางในครัง้ นี้ ข้าพเจ้าและผูเ้ ข้าร่วมการเดินทางทุกท่านก็ได้เข้าชมสถานทีส่ าำ คัญต่างๆ ในจังหวัด
น่าน และได้นงั่ รถรางเพือ่ ชมสภาพวิถชี วี ติ ความเป็นอยูอ่ นั เปีย่ มไปด้วยความอบอุน่ ทีน่ า่ ประหลาด
ใจรอบตัวเมืองจังหวัดน่าน

แม้วา่ การกระทำาดังกล่าว จะไม่ได้เป็นการศึกษาดูงานโดยตรง แต่กม็ ปี ระโยชน์ในแง่ของ
การระลึกตนเองอยู่เสมอว่า หากต้องการที่จะลงไปปฏิบัติงานกับชุมชน หรือสถานที่ใดก็ตามแล้ว
การทีจ่ ะลงไปศึกษาชีวติ ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพเพือ่ หาเลีย้ งปากท้อง ก็ยอ่ มเป็นการได้มา
ซึง่ ข้อมูลทีม่ คี วามสำาคัญในการดำาเนินการทำางานให้สาำ เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี รวมทัง้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน
สุดท้าย ความประทับใจอีกอย่างที่ได้รับ คือ การต้อนรับอันแสนอบอุ่นระหว่างมื้อ
อาหารเย็นในวันแรกของการเดินทาง ซึง่ มีทนั ตแพทย์ผปู้ ฏิบตั งิ านอยูต่ ามโรงพยาบาล องค์กรต่างๆ
ในจังหวัดน่านมาเข้าร่วมมากมาย ทั้งทันตแพทย์ที่สำาเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการทันตสาธารสุขของจังหวัดน่าน ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน 89

. . . บทส่งท้าย . . .

การเดินทางครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยากจะลืมเลือนของข้าพเจ้า สิ่งต่างๆ ที่
ได้รับมานั้น บางสิ่งอาจจดจำ�ไปได้ไม่หมด เพราะมีมากมายเหลือเกิน แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็น
หลักๆ ที่ได้รับ แน่นอนว่าจะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำ�งานในภายภาคหน้าได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งความประทับใจต่างๆ จะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของข้าพเจ้าตลอดไปเป็นแน่แท้ . . .
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นทพ. บริบูรณ์ คูตระกูล
รหัส 4809049

ความประทับใจที่ได้ไปเมืองน่าน
• ได้ไปพบปะรุ่นพี่รุ่นน้องในวิชาชีพเดียวกันที่ได้ไปทำาชื่อเสียงให้กับสถาบัน ทำาให้วิชาชีพเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน
• ได้เห็นความสามัคคีในกลุ่มทันตแพทย์ที่ทำางานในชุมชนเดียวกันแม้จะมาจากต่างสถาบัน
• ได้ทราบถึงระบบที่ทันตแพทย์ช่วยเหลือดูแลรุ่นน้อง ทำาให้มีความผูกพัน ของรุ่นพี่รุ่นน้อง
• ภูมิใจในความรักถิ่นฐานที่ทันตแพทย์ไปตั้งรกรากที่ไหนก็ซึมซับความเป็นคนในชุมชนนั้นๆ
มีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เป็นอย่างดี
• ได้เห็นระบบการทำางานในเชิงรุก โดยมองชุมชนเป็นที่ตั้ง มีการวิจัยชุมชน หาวิธีการแก้ปัญหา
ทางทันตสาธารณสุข ซึ่งการเรียนจากในสถาบันอาจไม่มีองค์ความรู้ที่เพียงพอ แต่ทันตแพทย์
เหล่านั้นได้ขวนขวายหาความรู้เองได้
• ได้รับทราบการตอบสนองของทันตแพทย์ที่มีต่อสถาบัน ครูบาอาจารย์ ว่าเมื่อเรียนอยู่ใน
สถาบันคิดอย่างไร เมื่อจบแล้ว คิดอย่างไร และมีมุมมองที่อยากให้สถาบันแก้ไขส่วนใดบ้าง
• ทันตแพทย์ทนี่ นั่ มีความรูส้ กึ ดีมากทีม่ บี คุ ลากรจากคณะฯ ไปเยีย่ มแม้จะอยูไ่ กลหลายร้อยกิโลเมตร
ก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาพบอาจารย์ที่ไปเยี่ยม ตลอดจนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
• ได้ทราบถึงหน่วยงานของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานทันตสาธารณสุขของชุมชน และ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อเข้าสู่ระบบของชุมชนได้

ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ ยาวิราช
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หลากเรื่องราว หลายเรื่องเล่า
ปลุกเร้าแรงบันดาลใจ
เพื่อก้าวไป... ให้ได้ดังใจใฝ่ฝัน

ความประทับใจของผู้ร่วมเดินทาง

ศึกษาดูงานสามแดนดิน
ยามบ่ายของวันแรกในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีผมได้รับโทรศัพท์ประสานมาจาก
อาจารย์วิรัชให้เขียนเรื่องเล่าจากการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานรูปแบบการศึกษา:กรณี
ตัวอย่างต้นแบบ/รูปแบบการใช้ทักษะสร้างเสริมสุขภาพช่องปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุข
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร เชียงใหม่ และน่าน ตามโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. สำ�หรับผมคิดว่าเป็นโครงการที่ชื่อยาวมากจำ�ได้แต่ศึกษาดูงาน
ทันตสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่ถึงสิบคนที่มีโอกาสได้ศึกษาดูงานครบทั้ง
3 จังหวัด อาจารย์เลยไม่ให้พลาดโอกาสในการถ่ายทอดสิง่ ทีพ่ บเห็น คราแรกเมือ่ ได้รบั การประสาน
ผมอดกระหยิ่มใจไม่ได้ เนื่องจากตนเองได้บันทึกประสบการณ์ที่พบเห็นไว้ในแผ่นกระดาษวาง
บนโต๊ะทำ�งานที่บ้าน ย่อมมีข้อมูลมากมายสำ�หรับการเขียนเป็นแน่แท้ แต่เมื่อกลับมาที่บ้านจึงได้
ทราบว่า เมื่อวันก่อนแม่บ้านขยันเป็นพิเศษได้เก็บเศษกระดาษบนโต๊ะทำ�งานของผมส่งไป
ทำ� recycle เสียเรียบร้อย ขณะนี้อาจกลายเป็นถุงกล้วยทอดประจำ�ร้านใดร้านหนึ่งไปแล้ว
ผมได้แต่ทอดถอนใจที่ตนเองต้องใช้ความคิดความทรงจำ�ที่ตกผลึกในสมองชั้นในสุดออกมา
เมื่ อ ตรองดู แ ล้ ว ก็ เ ห็ น ว่ า เป็ น ส่ ว นดี อ ยู่ ม ากที่ จ ะได้ นำ � เอาความทรงจำ � ที่ ส มองต้ อ งเห็ น ว่ า มี
ประโยชน์มากจึงเก็บข้อมูลไว้แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามที
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การศึกษาดูงานครั้งนี้เริ่มจากเปิดตัวโครงการที่จังหวัดพิจิตร อันเป็นจังหวัดที่ผม
ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานมาก่อน ผมถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้เห็นจังหวัดที่แม้
มีผู้ประสานงานไม่เพียงพอด้านทันตสุขภาพในระดับจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล
พิจิตรก็มีการพัฒนางานคลินิกทันตกรรมได้อย่างน่าชมเชย มีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การให้ บ ริ ก ารเช่ น เอกซเรย์ ดิ จิ ต อลและเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สำ า หรั บ บั น ทึ ก และประมวลผล
ประจำาทุกยูนิตทันตกรรม สิ่งที่ผมประทับใจมากคือการคิดสร้างเครื่องมือสำาหรับการสื่อสาร
ระหว่ า งผู้ ป่ ว ยกั บ ทั น ตแพทย์ ร ะหว่ า งการให้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยไม่ ส ามารถ
พูดได้ ความคิดดีๆเช่นนีค้ วรได้รบั การเผยแพร่และนำาไปใช้ให้กว้างขวางเพราะจะเป็นปัญหาสำาหรับ
ผู้ให้บริการทันตกรรมทุกคนเช่นกัน นอกจากในคลินิกทันตกรรมแล้ว กลุ่มงานทันตกรรมยังได้
ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปร่วมบูรณาการส่งเสริมทันตสุขภาพทีค่ ลินกิ เด็กดีอกี ด้วย สถานทีต่ อ่ ไปทีไ่ ด้ไปศึกษา
ดูงานคือโรงพยาบาลตะพานหิน ได้พบกับคุณหมอแจ๋ว ที่น้องๆทางภาคเหนือเรียกว่าหมอแจ๋ว
แรมโบ้ ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ และจริงจังกับการทำางานพัฒนาคุณภาพส่งผลให้โรงพยาบาลตะพานหินได้
รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศมาแล้ว เมื่อผมได้รับฟังเบื้องหลังการทำางานว่าเส้นทาง
กว่าจะถึงวันนี้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ขนาดไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะต้องดูการบันทึกเป็น
ช่วงเวลาแทนที่จะตรวจสอบในแต่ละวัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนข้อมูลบ่อยมาก คุณหมอแจ๋วทุ่มเท
ให้กบั งานมากจนไม่คอ่ ยได้ออกไปประชุมต่างจังหวัด เน้นทำางานทีโ่ รงพยาบาลตัง้ แต่เช้าจนดึกเป็น
ประจำา คิดๆดูกน็ า่ เครียดทีเดียว ผมคิดว่านีค่ อื บุคคลิกหนึง่ ของผูเ้ อาจริงเอาจังกับงานสูง ถ้าไม่ได้คน
แบบพีแ่ จ๋วก็คงยากทีจ่ ะทำาให้องค์กรได้รบั รางวัลรับรองมาตรฐานในระดับประเทศ เป็นโรงพยาบาล
แห่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ โรงพยาบาลโพทะเลเป็นโรงพยาบาลสุดท้ายที่ดูงานในครั้งแรก
นี้ ผมได้เห็นความร่วมมือร่วมใจในองค์กรตั้งแต่ผู้อำานวยการที่เอาใจใส่และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
โดยเฉพาะงานทันตสาธารณสุขที่มีการสร้างอาคารทันตกรรมแยกออกจากอาคารผู้ป่วยนอก
การทาสีอาคารที่แสนหวานดูสะอาดน่าใช้บริการ สิ่งที่ประทับใจคือการทำาโครงการหนังสือ
เล่มแรกของน้องหนู ทีม่ กี จิ กรรมให้แม่อา่ นหนังสือให้ลกู ฟังเป็นประจำานอกจากเป็นการฝึกอุปนิสยั
ยังเป็นการพัฒนาสมองและอารมณ์ของลูกได้เป็นอย่างดี ผมอดทึ่งไม่ได้ว่าทันตบุคลากรเรา
ก้าวไกลเกินคอหอยมากถึงขนาดพัฒนา IQ และ EQ เด็กทีเดียว งานนี้มีความสำาคัญขนาด
ไหนเมื่อประสบผลสำาเร็จขึ้นมาแถมผู้ผลักดันโครงการเป็นทันตบุคลากร ทำาให้ได้ข้อคิดว่า
“ทันตบุคลากรมีความสามารถมากกว่าที่ตนเองคิดอย่างมาก” งานนี้จะสำาเร็จได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมาก
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ครั้งที่สองของการศึกษาดูงานคือโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติฯ อำ�เภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางครั้งนี้ระยะทางสั้นที่สุดแต่ลำ�บากที่สุดด้วยเส้นทางที่
วกวนถึงขนาดที่ยาแก้เมารถยังเอาไม่อยู่เป็นเครื่องชี้วัดที่ดี อย่างไรก็ดีหมอใหม่ (พูลพฤกษ์) ยังมี
ความสุขในการทำ�งาน โดยหมอใหม่ได้แสดงให้เห็นว่าถนนหนทางอันห่างไกลและยากลำ�บากไม่
เป็นอุปสรรคถ้าเรามีใจพร้อมสู้ หมอใหม่มาอยู่ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงพยาบาลใหม่ๆ จนเป็นที่เคารพ
นับถือและไว้ใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตั้งแต่ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลลงมาถึงลูกจ้าง มีอะไรก็
ต่างเรียกหาหมอใหม่กันทั่วหน้า ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าทันตแพทย์เราสามารถทำ�
อะไรได้มากกว่าการทำ�ฟัน โดยหมอใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตงั้ แต่พนักงานขับรถโรงพยาบาล
จนถึงผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลทีเดียว ผมคิดว่าแม้แต่คณะทันตแพทย์เองก็นกึ ไม่ถงึ ว่าสามารถผลิต
บัณฑิตที่มากความสามารถปานนั้น สำ�หรับความประทับใจในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือการปรับ
โฉมของโรงพยาบาลจากเดิมที่ประชาชนทั่วไปมักรู้สึกกลัว ไม่อยากมาใช้บริการถ้าไม่จำ�เป็นจริงๆ
ให้กลายเป็นรีสอร์ททีส่ วยงาม บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน จนกลายเป็นสถานทีพ่ กั และท่อง
เที่ยวแห่งใหม่ เป็นการใช้ภูมิทัศน์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้หมอใหม่ยังได้เข้าไปช่วยกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมคือผู้พิการ โดยเข้าไปเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ จน
ทำ�ให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เพียงแต่สุขภาพช่องปากแต่อย่างเดียว สิ่งนี้จะเกิดได้ผมคิดว่า
ใจทันตแพทย์ท่านนั้นต้องเกินร้อยแน่นอน
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ครั้งสุดท้ายของการศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน ครานี้ผมเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพแทน ผมมี
ความตั้งใจที่จะให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้เห็นว่าในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มองไปทาง
ไหนเห็นแต่ความขาดแคลนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรนั้น ทันตแพทย์ของเราก็ยังสามารถ
ทำางานบนความขาดแคลนได้ ดุจดังเหรียญที่มีสองด้าน ในสถานการณ์ต่างๆจะมีทั้งจุดด้อยและ
จุดดีเกิดขึ้นคู่กันไปเสมอ เมื่อเรามองแต่ว่าเราต่างคนต่างขาด ก็จะท้อแท้จนทำางานไม่ได้ แต่ถ้าเรา
มองว่าเราต่างคนต่างมี (อาจมีไม่เหมือนกัน) เราเอาส่วนที่ต่างคนต่างมีมาร่วมกันทำางาน งานก็จะ
เดินต่อไปได้ แถมจะได้ผลงานที่ดี การทำางานไม่ควรยึดติดอยู่ในกรอบในกระทรวงตนเองเท่านั้น
เมือ่ อยูน่ อกกรอบเราสามารถดำาเนินงานข้ามกระทรวง ดังทีน่ า่ นดำาเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงกลาโหม หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น การทำางานทั้งหลาย
สามารถน้อมนำาพระราชดำาริเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุยเดช
มาใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนน่านได้ การทำางานที่น่านเน้นการวางระบบ
การทำางานและความสามัคคีในการดำาเนินงานเป็นหลัก
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จากการศึกษาดูงานทั้งสามจังหวัดจะเห็นได้ว่าทุกแห่งเห็นตรงกันว่าโครงการนี้เป็น
โครงการที่ดี ก่อให้เกิดการสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ควรมีการขยายโครงการ
ดำ�เนินการในจังหวัดอื่นๆต่อไป สำ�หรับการศึกษาดูงานที่ผ่านมา ผมได้เห็นการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของแต่ละพื้นที่ แนวทางการดำ�เนินงานที่หลากหลาย จนทำ�ให้ผมเกิดข้อคิดที่สรุปได้ว่า
“สิ่งท้าทายไม่ใช่มีไว้เพื่อท้อถอย แต่เป็นสิ่งที่ทำ�ให้เราต้องฝ่าฟันไปให้สำ�เร็จให้ได้” นั่นเอง

						ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์
					

98 คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เก็บตกจากการไปเยีย่ มและศึกษาต้นแบบงานของศิษย์ – พิจติ ร- วัดจันทร์และน่าน
โดย รศ.ทพ. สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ
ไปเยี่ยมศิษย์เพื่อได้ศิษย์
ที่ผ่านมาผมเคยไปร่วมการเยี่ยมศิษย์เก่าทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสมาคม
ศิษย์เก่าฯ (แต่บางจังหวัดก็มศี ษิ ย์เก่าจากมหาวิทยาลัยอืน่ ร่วมด้วย) บอกจริงๆ ว่าประทับใจทุกๆ ที่
ที่ไปเพราะได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นมีน้ำาใจไมตรี ผมจึงบอกความรู้สึกกับพวกเขา (ความ
จริงพวกเรา) ไปว่าเหมือนผมมาเยี่ยมและดูผลงานของลูก และจากประสบการณ์ที่ได้ไปมาก่อน
หน้านี้ 4 จังหวัด ที่เชียงราย ลำาปาง และพิษณุโลกรวมถึงสุโขทัย ทำาให้คิดถึงว่าประโยชน์และ
ความชื่นใจที่ได้รับจากการไปเยี่ยมศิษย์เก่าไม่น่าที่จะจำากัดอยู่เฉพาะกับกลุ่มกรรมการ อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ที่ไปเท่านั้น น่าที่จะเผื่อแผ่ไปถึงนักศึกษาทันตแพทย์ที่ใกล้จบแล้วด้วย เพราะจะได้
เชื่อมความมีใจผูกสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ และจะมีผลดีเพิ่มพูนไปทีละเล็กละน้อยต่อความเข้มแข็ง
ของทันตแพทย์เชียงใหม่ในระยะยาว
ความรู้สึกดังว่านี้เกิดตอนกลุ่มเราซึ่งมีนายกฯ คนเดิมคุณหมอทรงธรรมและมีนายกฯ
ปัจจุบัน อาจารย์หมอวิรัชและกรรมการสมาคมฯบางคน นั่งอยู่ในรถคุยกันระหว่างการเดินทาง
ไปเยี่ยมศิษย์เก่าพิษณุโลก จึงร่วมคิดเขียนโครงการกันตอนนั้นในรถเป็นโครงการเยี่ยมศิษย์เก่า
บวกการศึกษาต้นแบบการทำางานของศิษย์เก่าและอย่างฉับไวค่าำ วันนัน้ ทีพ่ ษิ ณุโลก อาจารย์หมอวิรชั
กับคุณวาสนาก็พมิ พ์โครงการเสร็จในคืนวันนัน้ เพือ่ ขอสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนทันตแพทย์
สร้างสุข (โดยการสนับสนุนของ ส.ส.ส.)
โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ไป 3 จังหวัด คือพิจิตร วัดจันทร์เชียงใหม่
และน่าน ซึ่งมีจุดเด่น – ดี ในงานของศิษย์ของเราในแบบต่างๆ กัน แล้วสมาคมศิษย์เก่าฯ
ก็เริ่มลุยตามแผน ได้ผลอย่างน่าแปลกใจ เพราะได้ทั้งงานได้ทั้งใจและได้ความสุขกันและกัน
นายกสมาคมฯ อาจารย์ ห มอวิ รั ช และที ม งาน(กรรมการ+นั ก ศึ ก ษา) ได้ ส รุ ป
การเยีย่ มเยียนคราวนีไ้ ว้ได้สาระในการถอดบทเรียนแล้ว ผมคงมีเรือ่ งเล่าเก็บตกเล็กๆ น้อยๆ จาก
ที่ได้บันทึกไว้ระหว่างการเดินทางไป 3 ครั้ง กับทีมเยี่ยมเยียนของสมาคมศิษย์เก่าฯ
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เมื่อเริ่มก็สุขแล้ว
ความจริงมีกงั วลก่อนหน้านีบ้ า้ ง เพราะเป็นกิจกรรมทีไ่ ม่อยูใ่ นหลักสูตร การจัดการเรือ่ ง
เวลาจากงานประจำ�ที่ทำ�อยู่ของแต่ละคนในทีมอาจมีขลุกขลัก กลุ่มที่ไปพิจิตรอุ่นหนาฝาคั่งหน่อย
ครับ จำ�นวนถึง 37 คน เป็นนักศึกษาปี6 จำ�นวน 19 คน นัดพบกันหน้าคณะฯ เช้าหกโมง
ครึ่ง (นายกฯ วิรัช ถือสิทธิว่าเป็นหัวหน้าทีมจึงมาสายกว่าเวลานัด) ใครเป็นใครดูในรูปเอาก็แล้ว
กัน เราเดินทางด้วยรถบัส 1 คัน และรถตู้ 1 คัน มีข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นอาหารเช้าในรถ เริ่ม
เช้าแห่งการเดินทางด้วยความสดใส อิ่มอร่อยและสนทนาธรรมกันไปตลอดทาง

เลยเที่ยงไปถึงพิจิตร มีคุณหมอสุริยน จูรัตนากร(ศิษย์เก่าดีเด่นและทันตแพทย์ดีเด่น
เป็นน้ำ�เพชรอีกหยดหนึ่งของเรา) รอรับอยู่แล้วและให้การต้อนรับขับสู้ร่วมกับภรรยาและทีมงาน
ตลอด 2 วันที่อยู่พิจิตรและลาแล้วลาอีกส่งพวกเราขึ้นรถกลับออกจากพิจิตร ขอบคุณและซาบซึ้ง
ในน้ำ�ใจจริง ๆ
ตลอด 2 วัน (2 – 3 กันยายน 2553) กลุ่มเรา 37 คนไปเยี่ยมชมการทำ�งาน
ผลงาน ที่เพิ่มโลกทัศน์และชื่นชมผลงานตัวอย่างให้กับพวกเรา 3 แห่งด้วยกัน คือที่โรงพยาบาล
พิจิตร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โรงพยาบาลโพทะเล ซึ่งมีแบบอย่างดีๆ ให้
พวกเราดูหลากหลายน่าประทับใจ อ่านเอาสาระในถอดบทเรียนจากการไปคราวนี้ก็แล้วกันครับ
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4 เสาหลักของทีมงาน
4 เสือที่น่ายกย่องใน spirit และความมีน้ำาใจอย่างน้อยก็การไปเยี่ยมศิษย์เก่าของ
สมาคมฯ ปีนี้ 3 ครั้ง พิจิตร/วัดจันทร์/และน่าน ที่พยายามปลีกตัวไปร่วมแทบทุกครั้ง โดยคง
กลัวว่าโครงการนี้จะล่ม 4 เสาหลักมี
วิรัช หน้าที่เป็นหน้าม้า ทาก็ได้ ดมก็ได้ กินก็ได้
ทะนง กลุ่มยกให้เป็นผู้ชำานาญพิเศษด้านโบราณคดี - ประวัติศาสตร์ -เบื้องหน้า
- เบื้องหลัง – การบ้าน -การเมืองได้สารพัด
ทรงธรรม พูดน้อย ต่อยหนัก กำากับทีมและกำากับคนขับรถไม่ให้หลับและพร้อม
ที่จะทำาหน้าที่แทนคนขับได้ทันที
กษิดิศ ศิษย์เก่าดาราของเราเป็น presenter colgate เอาไว้โชว์ตัวและคอยเล่า
เบื้องหน้าเบื้องหลัง ทำาไมถึงเป็นดารา
ทำ า ให้ ที ม ที่ ไ ปด้ ว ยกั น มี ตั ว ยื น คอยสร้ า งความสุ ข และกำ า ลั ง ใจ ซึ่ ง บางคราวเราก็ มี
คุณหมอศุภชัย (หิ้วเอาอาจารย์หมอสุมิตราไปด้วย) อาจารย์หมอการุณ และคุณหมอกิจจา
ร่วมไปด้วย ทั้งนี้เรามีทีมของคุณวาสนา (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) คอยให้บริการและเก็บกวาดไป
ตลอดทาง ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการไปช่วยสร้างความสัมพันธ์และเสริมความเข้มแข็งให้กบั สมาคมของเรา
และให้ศิษย์เก่าปัจจุบันที่ใกล้จะจบได้ประโยชน์หลายประการ

กบนอกกะลา
หลายคนคงมีวิถีการดำาเนินชีวิต ทำางานอยู่ในคณะฯ คล้าย ๆ กัน ไปทำางาน เย็นไป
คลินิก กลางคืนหลังจากเลิกคลินิก พูดคุยดูแลลูก ทำาการบ้าน พอลูกเข้านอน ก็เตรียมการสอน
หรือเตรียมการประชุมวันรุ่งขึ้น เช้ารีบไปส่งลูกไปโรงเรียน รีบแจ้น กลับเข้าคณะฯ บ่ายราว
4 โมง หลบแว๊บไปรับลูก-ส่งลูกกลับบ้าน เย็นไปคลินิกชีวิตก็หมุนเวียนอยู่ชั่วนาตาปี ทำาแบบ
นี้มาได้อย่างไร เป็น 10 – 20 หรือ 30 ปี ดังนั้นบางคราวเราอาจจะต้องหาโอกาสแย้มกะลา
โผล่หน้าออกมาดูโลกบ้าง สุดแต่โอกาสใครจะมากน้อยอย่างไร
การไปเยี่ยมศิษย์อย่างน้อย 3 ครั้งในปีนี้ จึงเสมือนเปิดกะลา เป็นอีกโอกาสที่ดีอีกครั้ง
เหมือนเราสอนลูกที่บ้านทุกวันๆ คนแล้วคนเล่า ลูกๆ ก็จบออกไปแล้ว ไปทำางานทำาการ
คนแล้วคนเล่า ลูก ๆ หลายคนเพิ่งโต บางคนโตมากแล้ว และบางคนก็อาจดูสูงวัยเกินพ่อแม่ด้วย
ซ้าำ ไป แต่เราก็ไม่คอ่ ยได้มโี อกาสไปเยีย่ มดูวา่ เขาอยู่ เขาใช้ชวี ติ สำาเร็จหรือผิดหวังอย่างไร ครอบครัว
สุข-ทุกข์ เจ็บป่วยอย่างไร ความเป็นพ่อ-แม่ดูเหมือนน่าจะขาดอะไรที่สำาคัญไป
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เหตุนี้หลายคนที่ไปเยี่ยมศิษย์เก่าที่พิจิตร – วัดจันทร์ – น่าน จะรู้สึกชื่นใจ ภูมิใจ ทั้ง
การงาน การต้อนรับอันอบอุ่น ของศิษย์เก่าที่แทบจะเอาเราเข้าเอวกระเตงไป และพาไปดูอะไรต่อ
อะไรอย่างเต็มใจจริงๆ

พิจิตร 2 – 3 กันยายน 2553
เราไปกัน 37 คน มีกรรมการศิษย์เก่า อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ปีที่ 6 หมอท้ง(ทันตแพทย์สุริยน)
คุณหมอท้ง(ทันตแพทย์สุริยน) และทีมงาน พาเราไปตลอด 2 วัน ทั้งกลางวัน
และค่ำ�คืน ดูงานโรงพยาบาลพิจิตร ดูงานโรงพยาบาลตะพานหิน และกราบหลวงพ่อเพชร
วัดท่าหลวง ชมบึงสีไฟ พบปะสังสรรค์ร่วมกับทันตแพทย์ในจังหวัดพิจิตร ในวันแรก วันต่อมา
ไปโรงพยาบาลโพทะเลและโรงพยาบาลตะพานหิน ผมจดโน้ตไว้สั้น ๆ ดังนี้
งาน -

หน่วยงานทันตกรรมเข้มแข็ง สามัคคี ดูแลปัญหาร่วมกับทันตาภิบาล
ใช้อำ�นาจน้อยสุด ใช้บารมี สมัยก่อนต้องบริหารความเหงา ปัจจุบันไม่ค่อยเหงา
ทำ�งานเป็นหนึ่งเดียวกัน (จนอาจลืมว่าเป็นหมอ)
เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ ๆ
ขอบคุณที่สร้างทันตแพทย์ดีๆ มาให้
ดีที่ทันตแพทย์จบเฉพาะทางแล้วมาทำ�งานโรงพยาบาลชุมชนได้
(รวมถึงงานทันตกรรมแม่และเด็ก)
ทันตแพทย์หลายคนทำ�งานแทนผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเน้นงานรักษาและส่งเสริมและฟื้นฟู
ผู้รับบริการสำ�คัญที่สุด
เจ้าหน้าที่พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพตลอดเวลา
ทำ�งานร่วมกันฉันท์พี่น้อง รักและภูมิใจที่ทำ�งานโรงพยาบาลของเรา
มีบอร์ดแสดงพันธกิจ (แบ่งตามภารกิจ) ประจำ�หน่วยงาน
อยากให้คณะสอนไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว ให้สอนการบริหารจัดการด้วย
มีแบบประเมินสมรรถนะส่วนบุคคล
การบริหารโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบและลดขั้นตอนการทำ�งาน
ระบบดี การจัด set sterile เครื่องมือ
ฝากช่วยดู พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่กำ�ลังทำ�กันอยู่
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ความภูมิใจ – ชื่นใจ
- ได้พบศิษย์เก่าทุกคนและได้รับการต้อนรับจากผู้อำานวยการโรงพยาบาล
พร้อมทีมงานอย่างน่าชื่นใจ
- ศิษย์เก่าได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
- ได้พบทันตแพทย์ดีเด่น ทันตแพทย์หลายคนทำางานแทนผู้อำานวยการ
- ได้เห็นการจัดการหน่วยทันตกรรมทีไ่ ด้รางวัลชนะเลิศของเขตและโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั
รางวัลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
- ได้บุญได้กุศลจากการร่วมกราบพระ ทำาบุญ และได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและดูการ
ซ้อมแข่งเรือพาย ประจำาจังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ( 28 – 29 ตุลาคม 2553)
คราวนี้มี 18 คน
หมอใหม่ (ทันแพทย์พูลพฤกษ์ โสภารัตน์) ทันตแพทย์คนเดียวที่อาสามาเริ่มงาน
โรงพยาบาล และจัดตั้งหน่วยงานทันตกรรมที่โรงพยาบาลวัดจันทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่
(6 สิงหาคม 2552) จึงเหมาะสำาหรับคนชือ่ ใหม่ มาเริม่ งานโรงพยาบาลใหม่ แผนกทันตกรรมใหม่
ที่ อำ า เภอใหม่ คอยต้ อ นรั บ เราพร้ อ มที ม งาน พาชมโรงพยาบาลและแผนกทั น ตกรรม
ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงงานและการมาเยี่ยมเยืยน พาไปพักรีสอร์ทบนดอยที่เดินทาง
สมบุกสมบันน่าตื่นเต้น (แต่เจ้าของรีสอร์ทน้ำาใจดีมาก) กลางคืนไม่มีไฟฟ้า ใช้เครื่องปั่นไฟและ
แจกไฟฉายคนละอัน ทานข้าวในบรรยากาศอันสงบและดู ฟัง ดนตรี และวิถีชีวิตชุมชนชาวไทย
ภูเขาปกากะญอ และทานข้าวดอยทีช่ าวเขาปลูกเองบริเวณนัน้ เช้าวันต่อมาไปเยีย่ มชมชีวติ ชาวบ้าน
ปกากะญอ ศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้าน
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ผมบันทึกไว้ดังนี้ โรงพยาบาลวัดจันทร์ โรงพยาบาลแห่งใหม่ (สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ
เปิด 6 สิงหาคม 2552) โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ให้บริการ 3 ตำ�บลตอนเหนือ
ของอำ�เภอแม่แจ่ม) อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดและทุรกันดารของอำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- มีแพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน (หมอใหม่) ทันตาภิบาล 1 คน (เมย)
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 คน (หมวย-ปกากะญอ)
- โรงพยาบาลของชุมชน เพื่อชุมชน บริการด้วยใจ
- 21 หมู่บ้าน ประชากร หนึ่งหมื่นคนเศษ (บัตรทอง 9,304คน)
- เริ่มจากเป็นสถานีอนามัย จากเงินบริจาคและงบรัฐบาล
- เด็กฟันผุมาก (ขนมหวานเยอะ และหลับคาขวดนม)
- ทันตแพทย์ต้องช่วยรับผิดชอบหลายด้านอย่างน้อยควรมีทันตแพทย์ 2 คน
มีงบประมาณน้อย (โรงพยาบาลได้รับงบประมาณปีละประมาณ 12 ล้านบาท)
- ทันตแพทย์จัดทีมออกหน่วยบ่อย เป็นยูนิตเล็กๆ ให้ทันตสุขศึกษา และดูแลผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน เน้นทันตกรรมป้องกัน, เคลือบฟูลออไรด์ และ sealant
- อยากได้ยูนิตเก่าไปตั้งตามหน่วยอนามัย จะได้บริการอุดฟันได้
- ขณะนีอ้ นามัยไม่มยี นู ติ ทำ�ฟัน (ซึง่ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จะหามาติดตัง้ ให้ภายหลัง)
- ปัญหาชาวบ้านเป็นโรคซึมเศร้ามาก พฤติกรรมไม่เอือ้ ต่อสุขภาพทีด่ ี อากาศหนาวมาก
คนดื่มเหล้ามาก อยู่กับบ้าน depress มีตบตี โรคทางเดินหายใจและความดัน
โลหิตสูงมีมาก
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ความภูมิใจและความรู้สึกที่ดี
มี ทั น ตแพทย์ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ป็ น คนรุ่ น ใหม่ ม าบุ ก เบิ ก งานทั น ตแพทย์ การบริ ห าร
จัดการองค์กรใหม่ที่มีงบประมาณและทรัพยากรจำากัดร่วมงานโรงพยาบาลใหม่ที่ห่างไกลและ
ทุรกันดาร
แม้ ค นน้ อ ย แต่ ก ารประสานงานทำ า งานเป็ น ที ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ทั ศ นคติ
โรงพยาบาลชุมชน- เพื่อชุมชน – บริการด้วยใจ

อาณาจักรนันทบุรี ศรีนครน่าน
กรรมการศิษย์เก่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำานวน 19 คน (25 – 26
พฤศจิกายน 2553) ความจริงการเตรียมพร้อมไปเยี่ยมศิษย์เก่าฯ น่าน เตรียมล่วงหน้านาน
สมบูรณ์พร้อม เพราะเรามีศิษย์เก่า หมอกมล เศรษฐ์ชัยยันต์ สังกัด สสจ.น่าน ติดตามร่วม
งานเยี่ยมศิษย์เก่ากับทีมเรามาตลอด ตั้งแต่ไป พิจิตร, วัดจันทร์ เพื่อดูรูปแบบไว้ล่วงหน้า
เพื่อนำาไปประสานการไปน่านให้เกิดแนวการบริหารจัดการโครงการเยี่ยมศิษย์เก่าในปี 53 นี้
ให้เกิดความสมบูรณ์ทุกบริบทที่นักศึกษาทันตแพทย์จะเตรียมตน เมื่อจบไปทำางานให้เกิดผลใน
รูปแบบต่าง ๆ
คุณหมอกมลจึงกำาหนดกิจกรรมชนิดทุ่มเทจิตใจที่เน้นเติมเต็มให้กับโครงการของเรา
โดยการบูรณาการให้ได้ประโยชน์ทั้งงานด้านการบริหารจัดการ – การบริการ ในลักษณะงาน
รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข งาน สสจ. งานทันตกรรมสังกัดกระทรวงกลาโหม และซึมซับ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจังหวัด
ดังนั้น คุณหมอกมลจึงนำาทีมของเราไปศึกษาดูงานที่ รพ.น่าน, สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน และศูนย์ทันตสุขภาพจังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน รพ.ค่ายสุริยพงษ์ และงานสถานี
อนามัยบุปผาราม อ.ภูเพียง และทีต่ งั้ ใจให้เราซึมซาบ(จริง ๆ) นัน้ ก็หอบหิว้ เราไปพร้อมทำาหน้าที่
เป็นไกด์เสร็จสรรพ พาไปทัศนศึกษาหอคำา-วัดน้อย วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำาวรวิหาร
วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง เหมือนยัดเยียดให้ได้ความรู้และได้บุญ
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และที่หมอกมลไม่ยอมให้ขาด คือ ค่ำ�คืนชุมชนสัมพันธ์น้องพี่ชาวสีม่วง (เป็นคืนแห่ง
ความชื่นใจโดยแท้)
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นศิษย์เก่าและไม่ใช่ศิษย์เก่า แต่มีน้ำ�ใจมาร่วมรับ (เป็นหนี้บุญคุณ
จริงๆ ครับ) มีจำ�นวนมากกว่าทีมของเราที่ไปเยี่ยม
ที่ ผ มจดไว้ มี ห มอกมล, ผอ.รพ.น่ า น, ทพ.ช่ อ ฉั ต ร (รอง ผอ.) ทพ.ชาติ ช าย,
เสนาธิการ จว.ทหารบกน่าน, พต.นพ.บุญนำ�, พต.ทพ.พลเดช ศรีสุข, นายก อบต. ฝายแก้ว,
หัวหน้าสาธารณสุขอำ�เภอภูเพียง, หัวหน้าสถานีอนามัยบ้าน บุปผาราม (คุณยุพนิ เนนยะเสนีย)์ ,
ทันตาภิบาล (คุณลี-กมลฉัตร) และทีมงานสาธารณสุขน่าน และทีมงาน รพ.น่าน พร้อมหน้า
พร้อมตาหลายคน
- แผนกทันตกรรม รองรับ refer จาก รพ.ชุมชนอีก 13 แห่ง
- ทพ.เฉพาะทางที่ รพ.น่าน มี 10 คน – ขาด Endo หาคนยังไม่ได้
ผู้ป่วยประมาณ 18,867 ราย/ปี
- รพ.ทหารบกน่าน ค่ายสุรยิ พงษ์ มี พันตรี ทพ.พลเดช เป็นหัวหน้าแผนกทันตกรรม
เป็น รพ. 30 เตียง มีอายุรแพทย์ 1 คน, ทันตแพทย์ 1 คน, เภสัชกร 1 คน
- สสจ.น่าน มีคุณหมอกมล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- งานทันตกรรม รพ.ทหารบก มี ทพ. 1 คน นายสิบทันตกรรม 2 คน
ดูแลประเทศชาติในด้านองค์รวม เข้ากับประชาชนได้ เพื่อให้บทบาททหารที่ดู
แข็ง - soft ขึ้น จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทหารได้ดี โดยลงทุนต่ำ�
- จากใจศิษย์เก่าฝากให้คณะฯ ทบทวนในเรื่องจุดแข็ง-จุดอ่อนของบัณฑิต มช.,
คุณค่า-เกียรติศักดิ์ของการเป็นทันตแพทย์, ระบบพี่น้อง, ความรักในสถาบัน,
การเป็นนักวิชาการตลอดชีวิต, การสอนให้รู้จักครองตน+ครองคน+ครองงาน
และอยากให้คณะเห็นความสำ�คัญของศิษย์เก่า ซึ่งสำ�คัญสุดจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
- มีข้อเสนอที่น่าสนใจมาก เป็นมุมมองที่ทางคณะฯ อาจมองไปไม่ถึงในบทบาทด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพในระดับ อบต. สาธารณสุขระดับอำ�เภอและสถานีอนามัย
ซึ่งเป็นฐานของชุมชน ทั้งในด้านภารกิจ (ส่งเสริม/ป้องกัน/รักษา และฟื้นฟู)
รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาทันตบุคลากร เป็นการพูดคุยกัน เหมือนเป็นการซ้อม
เตรียมรับกับบทบาทของ อบต. กับงานสาธารณสุขในอนาคต เป็นต้น
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โลกกว้าง ทางแคบ
อาจารย์ขอไถ่บาป
อาจารย์ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เมื่อตอนเริ่มต้นโครงการโรงเรียนทันตแพทย์
สร้างสุข รับเป็นประธานคณะกรรมการกำากับทิศทางแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
(เดิมคือแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่กำากับให้โครงการนี้เดินไปตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ให้เกิดการสร้างงานแบบสร้างสุขไปด้วยกันในคณะทันตแพทยศาสตร์
คำาพูดหนึ่งที่ผมจำาฝังใจไม่ลืม คือ คำาพูดที่อาจารย์พูดในการประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) เมื่อตอนรับงานนี้ว่า “พี่ขอไถ่บาป ที่เมื่อครั้งเป็น
อาจารย์สอน มาทราบภายหลังว่าบางเรื่องทำาไปไม่ถูก” พวกเราเองซึ่งเป็นศิษย์ของอาจารย์
ก็คงจะต้องทำาเพื่อไถ่บาปเช่นเดียวกันที่เราเองเมื่อเป็นศิษย์ก็สร้างปัญหาให้อาจารย์มาก
การออกเยี่ยมเยืยนศิษย์เก่าและชื่นชมผลงานของศิษย์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น ตลอดจนไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบกัน หลายครั้งกับหลายคนของศิษย์ที่ได้ไปพบ ทำาให้คนเป็น
อาจารย์ต้องกลับมาทบทวนแฟ้มชีวิตของเขาและศึกษาถึงเส้นทางเดินของเขา นับตั้งแต่เริ่มมาอยู่
ในมือเราให้ปั้นในสภาพหลากหลายต่างๆ กันออกไปจากมือเรา บางคนหลุดออกไปจากมือเรา
ด้วยความนุ่มนวล อบอุ่น บางคนบอบช้ำา ทั้งๆ ที่เราเองก็ปรารถนาว่าหน้าที่ครูบาอาจารย์
ใครจะมาอย่างไรก็ตาม ยากดีมจี น สติปญ
ั ญา พฤติกรรม แตกต่างกัน ตามภาวะธรรมชาติของคน
ก็อยากให้มาอยู่ในเบ้าหลอมและให้ดีออกไป
ความหลากหลายของศิษย์ของเราที่ผ่านเข้ามา และเราพยายามสร้างแต่ละ
คนๆ นั้น ดูผิวเผินเหมือนไม่เกินจินตนาการ ว่าเมื่อออกไปจะมีวิถีชีวิตดำาเนินไปอย่างไร แต่หาก
คณะทันตแพทย์มีกระบวนการติดตามสัมผัสศิษย์เก่าเชิงลึก สม่ำาเสมอ จะเห็นเส้นทางเดินเสมือน
ลูกของเราในหลายมิติ จะเกิดประโยชน์แก่กระบวนการการสร้างความผูกพัน และสร้างคนให้
เกิดผลิตผลที่มีประสิทธิภาพได้เกินจินตนาการทีเดียว การได้ไปเยี่ยมเยียนศิษย์เก่ากับสมาคม
ศิษย์เก่าฯ 3 ครั้งในปีนี้ และก่อนหน้านี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รู้สึกเหมือนแง้มกะลาออกมา
ดู แล้วยังเกิดความรู้สึกว่าโลกกว้าง แต่ทางของเรายังแคบ
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เรื่องเล่าจากอดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
						
รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย
โครงการ “รูปแบบการศึกษา:กรณีตวั อย่างต้นแบบ/รูปแบบการใช้ทกั ษะสร้างเสริมสุข
ภาพช่องปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุข” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน
ทันตแพทย์สร้างสุข คือ การเรียนรู้และการทำ�งานอย่างมีความสุข มีการนำ�แนวคิดสุขภาพองค์
รวมไปใช้ในคลินิกและชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชุมชน.ในงานทันตสาธารณสุข
โครงการนี้เป็นความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ และคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
การประสานงานของศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ที่ทำ�งานในภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร และ
คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาบางส่วนของคณะฯ
ผมได้มโี อกาสเข้าร่วมโครงการนีโ้ ดยผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าฯ มีโอกาสไปเยีย่ มและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่าทันตแพทย์และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมจำ�นวน 3 ครั้ง
ดังนี้
1. จังหวัดพิจิตร ที่โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลโพทะเล โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บลท่าบัว และโรงพยาบาลตะพานหิน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2553
2. จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และสัมผัส
วิถีชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอ (กระเหรี่ยง) อำ�เภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวัน
ที่ 28-29 ตุลาคม 2553
3. จังหวัดน่าน ที่โรงพยาบาลน่าน สำ�นักงานสาธารณสุขน่าน ศูนย์ทันตสาธารณสุข
น่าน โรงพยาบาลทหารค่ายสุริยพงษ์และสถานีอนามัยบุปผาราม อำ�เภอภูเพียง
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553
จากการไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ�งานของทันตแพทย์และผู้เกี่ยวข้องใน
พืน้ ทีต่ า่ งๆ เช่น ทำ�งานในสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดใหญ่ โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชุมชนทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ริม่ ต้นใหม่ (มีแพทย์เพียง 2 คน,
ทันตแพทย์ 1 คน) โรงพยาบาลทหารที่ทำ�หน้าที่เหมือนโรงพยาบาลชุมชนที่อำ�เภอภูเพียง โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล สถานีอนามัย และศูนย์ทันตสาธารณสุข ซึ่งแต่ละแห่งทำ�
หน้าที่และบทบาทต่างกันไป สิ่งที่ได้พบเห็นจากการเยี่ยมชม พอสรุปได้ดังนี้
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1. เกิดความสัมพันธ์มากขึน้ ระหว่างทันตแพทย์ ทีเ่ ป็นศิษย์เก่าและไม่ใช่ศษิ ย์เก่า ทีท่ าำ งาน
ในพืน้ ทีก่ บั สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขอ้
เสนอแนะจากศิษย์เก่าในการจัดการเรียนการสอนของคณะให้เหมาะสมกับการทำางาน
จริงในพื้นที่ต่างๆ
2. ในพื้นที่ที่มีทันตแพทย์หลายคนทำางานด้วยกันในหน่วยงานเดียวกัน สามารถทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม โดยรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ทำาให้งานที่รับผิดชอบบรรลุเป้า
หมายได้ง่ายและรวดเร็ว
3. ทันตแพทย์ทที่ าำ งานโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอืน่ ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ส่วนมากมีภาวะผูน้ าำ
สูง บางท่านสามารถทำาหน้าทีร่ กั ษาการผูอ้ าำ นวยการหรือเป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ าำ นวยการ และ
เชื่อว่าสามารถทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาล ถ้าไม่ถูกกำาหนดโดยตำาแหน่ง
4. ทันตแพทย์ในพื้นที่ส่วนมากเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำาไปเป็นแบบอย่างการทำางานเมื่อจบการศึกษาในอนาคตได้
5. เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความต้องการที่จะทำางานใน
ชุมชนมากขึ้น
6. เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาสาขาทันตแพทยศาสตร์ให้
เหมาะสมกับความเป็นจริงตามความต้องการของสังคมในภาคเหนือได้
การเข้าร่วมโครงการนี้ ทำาให้ได้รบั ประโยชน์ทงั้ ส่วนตัวและส่วนรวม จากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้จากทันตแพทย์และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีความเสียดายที่ผู้บริหารคณะ...คณาจารย์ และ
นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการนีน้ อ้ ยไป ทำาให้ขาดโอกาสในการเรียนรูเ้ พือ่
การปรับปรุงจัดการเรียนการสอนของสาขาทันตแพทยศาสตร์ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของ
วิถีชุมชนที่รวดเร็วมากในปัจจุบัน
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เรื่องเล่าจากอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในการเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าและศึกษาดูงานด้านทันต
สาธารณสุข ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน โดย
ร่วมเดินทางไปกับท่านอดีตคณบดี ท่านอาจารย์ของคณะฯ คณะกรรมการสมาคมฯ นักศึกษา
ตลอดจนบุคลากรของคณะฯ มีข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้
1. ทำ�ให้นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งจะต้องไปทำ�งานชดใช้ทุน 3 ปี ได้มีแนวทาง
ว่าจะเลือกไปทำ�งานแบบไหนให้เหมาะกับอุดมการณ์ของตนเอง ได้เห็นสุดยอดของรุน่
พี่ที่ทำ�งานเกินเงินเดือน และได้ทำ�ให้สิ่งที่ตนเองอยากทำ�จนประสบผลสำ�เร็จ ได้เห็น
ผู้ป่วยในแบบต่างๆ ซึ่งต้องการวิธีการรักษาต่างกัน
2. มีการพบปะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในงานสังสรรค์ศิษย์เก่าในแต่ละจังหวัด ได้พบรุ่น
พี่ รุ่นน้อง พบอาจารย์อาวุโสที่ไม่ได้พบกันมานาน มีความสุข ความทุกข์ หรือถ้ามี
ปัญหาการรักษาผู้ป่วย จะได้ช่วยกันหาหนทางแก้ไข แต่โดยรวมไม่ค่อยมีปัญหา และ
พบว่าประสบความสำ�เร็จกันดีทุกคน
3. ทำ�ให้เกิดการรวมตัวกันของทันตแพทย์ในจังหวัดนั้น เกิดความสามัคคี บางครั้งมี
ทันตแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมงานด้วย เกิดความรู้สึกผูกพันและรู้สึก
ได้ว่าทันตแพทย์ที่จบจากทุกๆ สถาบันต่างเป็นพี่น้องผองเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน
4. ได้ทศั นศึกษาแหล่งท่องเทีย่ ว โบราณสถานต่างๆ ทีไ่ ม่เคยคิดว่าจะได้พบเห็น แม้วา่ ใน
การเดินทางบางครัง้ จะไม่ได้สะดวกสบายนัก แต่กค็ มุ้ ค่าทีไ่ ด้รว่ มเดินทางในโครงการนี้
ผมคิดว่า หากมีโอกาส ก็จะไปร่วมโครงการทุกครั้ง

					ทพ.ทรงธรรม สังฆสุบรรณ์

				
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
					
(2549-2552)

110 คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน

ความประทับใจในการไปดูงาน
จากการที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการรูปแบบการศึกษา:กรณีตัวอย่าง
ต้นแบบ/รูปแบบการใช้ทกั ษะสร้างเสริมสุขภาพช่องปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุขกับสมาคม
ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ใช้เวลา ในการจัดเตรียมโครงการนี้เป็นเวลา
หลายเดือนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ลดความตึงเครียดและสร้างความ
สุขให้กบั นักศึกษา และบุคลากร ให้ได้รบั การเรียนรูส้ ขุ ภาพองค์รวมของชุมชนและภาวะผูน้ าำ อย่าง
มีสว่ นร่วมจากเครือข่ายต่างๆ แล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะได้มกี ารพบปะเยีย่ มเยือนศิษย์เก่าอีก
ด้วย ทำาให้เห็นบรรยากาศอบอุ่นแบบพี่ๆ น้องๆ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ยังได้สัมผัส
กับบรรยากาศของสิ่งแวดล้อม สภาพการทำางาน รูปแบบการทำางานของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่ สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคือความสนุกสนาน ความสนิทสนม ของ
นักศึกษาและบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และทีส่ าำ คัญนักศึกษาได้รบั ประโยชน์สงู สุด ขอขอบคุณ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วยแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ รวมถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
หน่วยงานเครือข่ายทุกแห่ง ที่ทำาให้การจัดโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้สำาเร็จตามเป้าหมาย รู้สึก
ประทับใจมาก ทัง้ ความรูท้ ไี่ ด้จากหน่วยงานทีเ่ ข้าศึกษาดูงาน และทีส่ าำ คัญศิษย์เก่าทุกท่านทีใ่ ห้การ
ต้อนรับอย่างอบอุน่ ทำาให้บรรยากาศในการเดินทางทีแ่ สนเนิน่ นานได้ผลเกินคุม้ ขอให้มโี ครงการ
ดีๆ แบบนี้อีกต่อไปนานๆ

วาสนา ใจคำาแปง
ผู้ประสานงานโครงการฯ
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ความประทับใจในการไปดูงาน
เริม่ จากตัวโครงการทีอ่ าจารย์ด�ำ เนินการนัน้ ในส่วนตัวผมชอบและเห็นด้วยเป็นอย่างยิง่
ในการที่โครงการมีจุดประสงค์ในการศึกษาว่า ทันตแพทย์ต้นแบบมีลักษณะอย่างไร มีแนวคิด
อย่างไรในการใช้ชีวิต หรือการวางสมดุลของชีวิตและงานเป็นอย่างไร ซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้ที่จะเป็นทันตแพทย์ในอนาคตว่า ถ้าจะเป็นทันตแพทย์ที่เป็นที่นับถือ เชื่อถือและเป็น
ที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างทั้งในการดำ�เนินงานและดำ�เนินชีวิตเป็นอย่างไร น่าสนใจและน่า
ศึกษาติดตามมาก
จากการดูงานในจังหวัดพิจิตร ผมมีความประทับใจมาก ที่ได้เห็นแนวคิดในการพัฒนา
โรงพยาบาลของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลว่า เป็นแนวคิดทีส่ ร้างอัตลักษณ์ของตนและหน่วยงาน
ได้อย่างสุดยอดมาก (จากคำ�พูดที่ว่า เมือ่ กรีดเลือดออกมาแล้ว เลือดของทุกคนเป็นสีเดียวกัน เป็น
หนึง่ เดียวกัน) ซึง่ ผมคิดว่า ใครก็ตามทีม่ แี นวคิดอย่างนี้ เวลาทำ�งานอะไรก็แล้วแต่จะคิดถึงส่วนรวม
เป็นทีต่ งั้ และมุง่ พัฒนาองค์กรและคนในองค์กรเป็นหนึง่ เดียวอย่างแข็งขัน ซึง่ ทำ�ให้ทกุ คนร่วมเป็น
หนึง่ เดียวกัน รักองค์กรและพร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างมีความสุข ผมประทับใจมากทีไ่ ด้เห็นการร่วม
มือร่วมใจในการร่วมพัฒนาองค์กรของโรงพยาบาลพิจิตร
ส่วนที่โรงพยาบาลวัดจันทร์ นั้นแค่ชื่อทันตแพทย์พูลพฤกษ์ ที่ประจำ�อยู่ที่โรงพยาบาล
วัดจันทร์ ผมก็มีความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งผมติดตามตั้งแต่คุณหมอเป็นนักศึกษาที่คณะฯ
แล้วว่าคุณหมอท่านนี้มีอะไรที่น่าสนใจมาก ทั้งความเป็นคนที่มีแนวคิคการทำ�งานชุมชนที่ติดดิน
(เข้าถึงก้นครัวเลยก็ว่าได้) เป็นคนดี เป็นคนหนุ่มไฟแรง และเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อต่อความยาก
ลำ�บากเลย และเมือ่ มาดูการทำ�งานทีโ่ รงพยาบาลแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คุณหมอเป็นท่านหนึง่
ที่ผมประทับใจมาก สามารถทำ�งานได้ทุกระดับตั้งแต่ชาวบ้านถึงเจ้านายต่างๆ หรือตั้งแต่เด็กเล็ก
จนถึงผู้เฒ่าผู้แก่เข้าถึงหมด ประทับใจในการทำ�งานที่มีความเสียสละ ทุ่มเทการทำ�งานเพื่อชุมชน
โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่ได้คิดเรื่องเวลาเป็นสำ�คัญคิดถึงงาน ผลสำ�เร็จของงานเป็น
เรื่องอันดับหนึ่ง คิดถึงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเป็นอันดับหนึ่ง และคำ�พูดที่ผมฟังแล้วดีใจกับคน
วัดจันทร์มากคือ “ทุกวันนี้ผมมีความพอเพียงในชีวิตของผมแล้ว ผมจะทำ�เพื่อชาวบ้าน” ซึ่งผม
ประทับใจมากในฐานะการทำ�งานเพื่อชุมชนและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน
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นายธงชัย ปรีชา
ผู้ร่วมโครงการ

สรุปการเดินทางออกเยี่ยมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ และจังหวัดน่าน
จังหวัดพิจิตร 2-3 กันยายน 2553 (ทพ.สุริยน จูรัตนากร / ผู้ประสานงาน)
ระบบโครงสร้างของหน่วยงาน ฝ่ายทันตกรรมของโรงพยาบาลมีพื้นฐานการทำางาน
อย่างเป็นระบบ ระบบการสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อส่งต่อในการรักษาจัดทำาเฉพาะมีช่องทางที่
เรียกว่าทางด่วนลับ สามารถจัดส่ง OPD การ์ดของคนไข้ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้คนเดินส่ง ส่ง
ตามท่อที่ได้คิดทำาขึ้นเอง
เครือข่ายการทำางาน โรงพยาบาลพิจิตรได้สร้างเครือข่ายในการทำางานร่วมกันโรง
พยาบาลชุมชน สถานีอนามัยต่างๆ ในจังหวัดได้ดีจะเห็นได้จากการประสานงานของเครือข่าย มี
การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและเป็นอย่างดี
ความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ จะเห็นว่าศิษย์เก่ารุ่นแรกๆ จะดูแลรุ่น
น้องๆ อย่างอบอุ่น เป็นทั้งที่ปรึกษาและแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง
ความประทับใจที่ได้พบเห็น ความเป็นพี่ๆ น้องๆ ของฝ่ายทันตกรรมของแต่ละหน่วย
งานของจังหวัดพิจิตรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกหน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ฝ่ายทันตกรรมมีความสนใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีต่ นเองอยู่
เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากเวลาคณะฯ เดินทางไปทางศิษย์เก่าสามารถอธิบายข้อมูลวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นให้ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีเหมือนมีไกด์นำาทาง เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
การเป็นต้นแบบที่ดี ทันตแพทย์ของจังหวัดพิจิตรโดยรวมจะทำางานกันเป็นทีมและ
ประสานงานสร้างเครือข่ายขึ้น การทำางานของฝ่ายทันตกรรมมีความโดดเด่นทั้งตัวบุคลากรและ
การสร้างบรรยากาศสถานที่ทำางานให้แปลก ดูดี กว่าฝ่ายอื่น ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดพิจิตร
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โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 28 – 29 ตุลาคม 2553
(ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ / ผู้ประสานงาน)
ระบบโครงสร้างของหน่วยงาน เป็นโรงพยาบาลน้องใหม่ลา่ สุด สถานทีท่ �ำ งานยังแออัด
คับแคบอยู่ แต่การบริการคนไข้ของโรงพยาบาลวัดจันทร์จะแปลกกว่าที่อื่น คือว่าทันตแพทย์จะ
บริการให้คนไข้ที่มาท้องที่ไกลและลำ�บากก่อน ซึ่งจุดนี้ถือว่าแปลกกว่าที่อื่น คำ�ว่าบัตรคิวยังมีอยู่
แต่บางอย่างต้องใช้วิจารณญาณในการทำ�งาน ซึ่งทันตแพทย์จะต้องใช้เวลาในการทำ�ความเข้าใจ
คนไข้ท้องที่ของตนเอง ใช้ความสามารถส่วนตัวเพื่อให้คนไข้ที่มารับบริการได้เข้าใจและเห็นใจซึ่ง
กันและกัน
เครือข่ายการทำ�งาน มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ได้ดี แม้กระทั่งการสร้าง
เครือข่ายนอกพืน้ ที่ การส่งต่อผูป้ ว่ ย ปกติตามระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลวัดจันทร์จะต้อง
ส่งมายังโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติกลับใช้โรงพยาบาลปายจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งการทำ�งานดังกล่าวต้องอาศัยความสามารถในการ
สร้างเครือข่ายและความสามารถเฉพาะหน่วยงานประสานงานการทำ�งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
ความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า ศิษย์เก่ามีความสามารถเฉพาะตัวเรือ่ งมนุษย์สมั พันธ์กบั เพือ่ น
ร่วมงานทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
ความประทับใจทีไ่ ด้พบเห็น การทำ�งานของฝ่ายทันตกรรมจะมีแนวลักษณะเชิงรุกมากกว่า
จะนัง่ รอการรักษาคนไข้ เข้าหาคนไข้ได้ทกุ พืน้ ที่ ใส่ใจผูป้ ว่ ยรอบด้าน อาทิ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ
เป็นต้น ไม่ได้สนใจเฉพาะด้านสุขภาพช่องปากเท่านั้น จึงทำ�ให้คนไข้ไว้วางใจทันตแพทย์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้องถิ่น ฝ่า ยทันตกรรมของโรงพยาบาลให้ ค วามสำ � คั ญ กั บศิ ล ป
วัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับฝ่ายอื่นๆ จะเห็นได้จากในวันศุกร์บุคลากรของโรงพยาบาลทุกฝ่าย
จะแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นตลอดวัน ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ดูแล้วเก๋ดี
การเป็นต้นแบบที่ดี ทันตแพทย์มีความกระตือรือร้นในการทำ�งานในวิชาชีพแถมยังคิด
นอกกรอบร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน ทำ�งานไม่เฉพาะวิชาชีพเท่านั้น ยังตั้งกลุ่มการเลี้ยงไก่ไข่
ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลฝ่ายอืน่ ๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาเรือ่ งปากท้องและเศรษฐกิจของชาวบ้าน
อีกด้วย คิดนอกกรอบและทำ�งานร่วมกันคนอื่นได้อย่างดี ใช้เวลาว่างของตนเองออกกำ�ลังกายร่วม
กับชาวบ้านเพือ่ หาข้อมูลความต้องการของชาวบ้านทีแ่ ท้จริง พอมีขอ้ มูลก็น�ำ มาวิเคราะห์แล้วหาทาง
แก้ไขหรือช่วยเหลือชาวบ้านให้ถูกทาง
114 คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน

จังหวัดน่าน 25 – 26 พฤศจิกายน 2553
(ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์ / ผู้ประสานงาน)
ระบบโครงสร้างของหน่วยงาน สถานทีท่ าำ งานแยกสัดส่วนของฝ่ายทันตกรรมอยูเ่ ฉพาะ
ไม่ได้อยูใ่ นเขตของหน่วยงาน แต่มสี ถานทีท่ าำ งานอยูร่ ว่ มกับหน่วยงานเทศบาล ซึง่ ก็เป็นฝ่ายทันต
กรรมแห่งแรกทีไ่ ด้พบเห็น สถานทีท่ าำ งานตัง้ อยูใ่ นบริเวณเทศบาล ห่างไกลจากหน่วยงานเดิมค่อน
ข้างมาก มีการบริหารจัดการแยกส่วนเฉพาะ การทำางานอาศัยเครือข่าย การประสานงานทีเ่ ข้มแข็ง
เครือข่ายการทำางาน จังหวัดน่านมีการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ได้ดีมากๆ รพช. รพท.
สสจ.และหน่วยงานท้องถิ่น(เทศบาล)
ความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าทันตแพทย์จากทุกๆ สถาบัน จะเป็นเนื้อเดียวกันหมด มี
เอกลักษณ์ ไม่แบ่งแยกสถาบัน ดูแลซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี
ความประทับใจที่ได้พบเห็น การทำางานร่วมกัน การประสานงานขอความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเป็นไปอย่างพี่อย่างน้อง
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ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ทันตบุคลากรของจังหวัดน่านให้ความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นที่ตนเองพำ�นักอยู่เป็นพิเศษ ศึกษา เข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จน
ดูแล้วเหมือนเป็นไกด์ท้องถิ่นไปเลย และก็ทำ�ได้ดีทุกคนเสียด้วย
การเป็นต้นแบบที่ดี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะส่วนตัว ลักษณะการทำ�งาน ความสัมพันธ์
กับฝ่ายอื่นของโรงพยาบาลก็ดี สำ�นักงานสาธารณสุข หรือสถานีอนามัยหรือต่างหน่วยงานที่มี
วิชาชีพเดียวกันก็ทำ�ได้ดี

สรุปภาพรวมที่ได้รับจากการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทั้ง 3 แห่ง
1. เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าทีอ่ ยูโ่ รงพยาบาล บุคลากรทางทันตสาธารณสุขคณะ
กรรมการศิษย์เก่าที่ออกเยี่ยมและนักศึกษาที่ร่วมเดินทาง ได้รู้จักและมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
กันมากขึน้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ดุ ดีทสี่ ดุ และมีความเข้าใจซึง่ กันและกันมาก
ขึ้น อาทิ การได้เดินทางร่วมกัน การร่วมกิจกรรมที่เดียวกัน ทำ�ให้ได้เห็นสิ่งที่เราบางครั้งไม่
เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษย์สัมพันธ์ การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของผู้ร่วมเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าที่สุด ได้เพื่อนร่วมเดินทาง ได้รู้จักบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น

116 คมความคิด ชีิวิต... หมอฟัน

2. ได้เห็นบรรยากาศในการทำางาน สถานที่จริง ไม่ใช่เรื่องเล่าสู่กันฟัง ได้เห็นกับตา ได้สัมผัส
กับตนเองจึงรูว้ า่ มีความประทับใจทีไ่ ด้ไปสัมผัสบรรยากาศดังกล่าว และถือเป็นการสร้างเครือ
ข่ายของสถาบันกับบุคลากรอีกด้วย

รังสรรค์ คำาปลิว
ผู้ร่วมโครงการ
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ผู้นำ�...		
		

เปลี่ยนความล้มเหลว เป็นบทเรียน
แล้วเปลี่ยนบทเรียน ให้กลายเป็นความสำ�เร็จ

สุดยอดผู้นำ�... หลอมรวมความสำ�เร็จและความสุข
		
ให้กลายเป็นหนึ่งเดียว

เก็บตก ปรัชญา ความคิด
ชีวิต...หมอฟัน

“เดินทีละก้าว...กินข้าวทีละคำ�...ทำ�ทีละอย่าง”
ตอนแรกที่ทำ�โครงการดูเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายมารุมเร้า ทั้งงานประจำ�
งานสอนนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท งานบริการผู้ป่วย รวมทั้งการต้องจัดทำ� โครงการ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ สสส. และ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข แต่
เมื่อเราตั้งสติได้และค่อยๆ รวบรวมสมาธิทำ�ทีละเรื่อง แล้วค่อยๆ ทำ�ทีละส่วน ทีละตอน ของ
โครงการ จนในที่สุดก็ได้มาเป็นโครงการชุดที่สามารถเสนอขอความเห็นชอบในการดำ�เนินการได้
นี่แหละเป็นประสบการณ์และได้หลักการว่า อย่าสับสน ลนลาน จนมือไม้สั่นเมื่อมีงานหลาย
อย่าง ค่อยๆทำ� ทำ�ทีละอย่าง ในที่สุดก็จะได้ผลงานที่ดีดังใจหวัง อุปมาเหมือนดั่ง เดินต้องเดินที
ละก้าว จึงจะมั่นคง กินข้าวต้องกินทีละคำ�จะทำ�ให้ระบบการย่อยอาหารดี สุขภาพกาย สุขภาพใจ
ก็จะดี ทำ�งานต้องทำ�ทีละอย่าง การงานจึงจะสำ�เร็จและคนทำ�งานก็มีความสุข

“มือจับมือ ใจประสานใจ”
ความสำ�เร็จของการทำ�งานของโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร ที่บริการประชาชนอย่างมี
มิตรจิตมิตรใจและมีคุณภาพในระดับดีเด่น เป็นผลจากความมุ่งมั่น ฟันฝ่า พากเพียร ทุ่มเทกำ�ลัง
สมอง สติปญ
ั ญา กำ�ลังกาย และกำ�ลังใจอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความเสียสละเพือ่ ส่วนรวมของทุกคนทุก
ฝ่าย และทุกโรงพยาบาลทีพ่ วกเราได้มโี อกาสได้ดงู าน และแลกเปลีย่ นความรูก้ ารทำ�งานของแต่ละ
โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลโพทะเล และโรงพยาบาลตะพานหิน
พวกเราทีไ่ ด้ดงู านทุกคนสัมผัสถึงการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาล
ในลักษณะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ คนละมือ มือประสานมือ ใจประสานใจ เพื่อการบริการผู้
ป่วยและประชาชนให้ดกี ว่ายิง่ ๆ ขึน้ ไป โดยมีผนู้ �ำ ของหน่วยงานเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีความคิดริเริม่
ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ที่พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์กันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทุกๆ คน
ในองค์กร ผู้นำ�หรือรุ่นพี่ต้องเป็นต้นแบบทำ�งานแบบได้ใจของผู้ร่วมงานทุกคนในหน่วยงานและ
ถูกใจชาวบ้านที่มารับบริการ เรียกได้ว่านั่งอยู่ในหัวใจของคนทุกคน พวกเราที่ได้ไปคุยงานที่โรง
พยาบาลพิจิตร ต่างปลาบปลื้มชื่นชมและประทับใจอย่างถ้วนหน้ากันทุกคน
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“พอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได้..ความสุขที่จริงแท้”
มีน้องๆ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ถามคุณหมอพูลพฤกษ์ (ใหม่) ว่าทำ�ไมจึง
ตัดสินใจมาทำ�งานที่โรงพยาบาลวัดจันทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอยู่บนดอยสูง ทุรกันดารห่างไกล
ความเจริญ การเดินทางเข้าเมืองเต็มไปด้วยความยากลำ�บาก คุณหมอใหม่ ตอบว่า “ถ้าเราเห็น
คนยากคนจนในชุมชนตกทุกข์ได้ยาก เราคงไม่ใช่เพียงแค่สงสารเฉยๆ เราต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือ
ทำ�อะไรสักอย่าง เพื่อบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของคนในชุมชนนั้น และผมคิดว่าผมพอแล้ว
สำ�หรับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับสำ�หรับการทำ�งานของผม และผมคิดว่า เมื่อพอใจในสิ่ง
ที่ตนมี แล้วก็ต้องตั้งใจทำ�งานดูแลชุมชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้... ให้ชาวบ้านมีความสุข เราเองก็มี
ความสุขตามไปด้วย” นีค่ อื วิถชี วี ติ ของหมอฟันบนดอยสูง ทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของพวกเราทุกคน

“เมื่อเรายิ้มให้กับโลก โลกก็ยิ้มให้กับเรา”
ในคราวเดินทางไปที่โรงพยาบาลวัดจันทร์...
ท่ามกลางความเงียบสงัดของยามราตรีกลางหุบเขาบริเวณทีพ่ กั ของเรา เสียงขับร้องผสาน
กับเสียงดนตรีหลากหลายชนิดของพ่อครูศิลปินชนเผ่าปกากะญอ พ่อครูทั้งเล่นดนตรีหลายชนิด
ทั้งขับขานบทเพลงชนเผ่า เนื้อหาของเพลง เล่าเรื่องราวชีวิตของชนเผ่าปกากะญอ ที่ต้องมุ่งมั่น
ฟันฝ่า อดทน ต่อการดำ�รงชีวิตในป่าดง เพื่อดำ�รงเผ่าพันธุ์ของตนเองในโลกใบนี้ พ่อครู ทั้งร้อง
เล่น ดีด สี ตี เป่า เล่าเรื่อง ร่วมกันกับเด็กๆ หนุ่มสาวชาวปกากะญอ ที่ร่ายรำ� ระบำ�ฟ้อนตาม
บทเพลงที่บ่งบอกความจริงใจ เข้าใจได้ง่ายๆ ซื่อๆ ใสบริสุทธิ์ ที่กลั่นออกมาจากหัวใจคนป่าคน
ดอย เสียงปรบมือดังก้องป่าเมื่อจบการแสดง...พวกเราแอบเห็นรอยยิ้มที่มุมปากและประกายตาที่
บ่งบอกถึง ความสุขของพ่อครู และเด็กๆ ชาวปกากะญอทุกคน ในค่ำ�คืนนั้น
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“ผู้ใดไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ กงล้อประวัติศาสตร์จะบดทับคนผู้นั้น”
การไปดูงานที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ นอกจากจะศึกษาดูงาน การทำ�งานของทันตแพทย์
ในสำ�นักงานสาธารณสุข หน่วยงานของโรงพยาบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลทหารค่ายสุริยพงษ์
และสถานีอนามัย อ.ภูเวียงแล้ว พวกเรายังได้มีโอกาสชมศิลปวัฒนธรรม ที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัด
น่าน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์การปกครองเมืองน่านว่ามีเจ้าครองเมืองน่าน
หลายสิบพระองค์ที่ดูแลต่อเนื่องกันมาจนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางก็เปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัด
หนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งได้ชมศิลปวัตถุโบราณที่สำ�คัญและมีค่ายิ่ง หลายๆ ชิ้น อาทิ งาช้าง
ดำ� ของคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน และพระพุทธรูปที่ได้สร้างขึ้นในสมัยต่างๆ ของเมืองน่านใน
ประวัติศาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมัย และเป็นที่น่าประทับใจระคนประหลาดใจว่าทันตแพทย์เมือง
น่านที่เราได้พบทุกคน รู้จักประวัติศาสตร์ของเมืองน่านดีมากเลยทีเดียว แม้ว่าจะไม่ใช่คนน่าน
ตั้งแต่กำ�เนิด คุณหมอกมลได้อธิบายให้พวกเราฟังว่า ทางจังหวัดน่านจะมีการอบรมบุคลากร
ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล และบุคลากรสายงานอื่นๆ ที่จะเข้า
มาทำ�งานในส่วนราชการต่างๆ จังหวัดน่าน โดยอบรมร่วมกันเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน จึงทำ�ให้
มีความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม และเกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่าน และ
สามารถอธิบายผู้คนที่มาเยือนเมืองน่านได้อย่างดียิ่ง ทำ�ให้พวกเราได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงความรุง่ เรืองและความเปลีย่ นแปลงของแต่ละยุคสมัยของประวัตศิ าสตร์เมืองน่านทีผ่ า่ นกาลเวลา
มาจนถึงปัจจุบัน

“เพื่อน...เสมือนลมใต้ปีก”
คนทีป่ ระสบความสำ�เร็จ มักจะมีเพือ่ นฝูงหรือทีมงานทีด่ ที คี่ อยช่วยเหลือ ตัง้ แต่รว่ มด้วย
ช่วยคิด ร่วมดำ�เนินการจนกระทัง่ ร่วมกันก้าวสูค่ วามสำ�เร็จ คุณหมอสุรยิ นและคุณหมอกมล ได้กล่าว
ไว้หลายครัง้ ว่า การทีเ่ ขาทัง้ สองได้รบั ยกย่องให้เป็นทันตแพทย์ตวั อย่างในกระทรวงสาธารณสุขนัน้
เขาไม่ได้ท�ำ งานเพียงลำ�พัง แต่มพี นี่ อ้ งผองเพือ่ นและทีมงานคอยช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ตัง้ แต่เริม่
ต้น ร่วมมือร่วมใจกันทำ�งาน และได้รับผลงานที่ดีเยี่ยม ดังนั้นเพื่อนร่วมงานที่ดีจึงเป็นเสมือนลม
ใต้ปีกของนกอินทรีย์ที่คอยพยุงให้นกอินทรีย์บินสูงขึ้น สูงขึ้นสู่ท้องฟ้า ที่กว้างใหญ่ไพศาล....
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“เด็ดดอกไม้ ก็สะเทือนถึงดวงดาว”
ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่สองในการเดินทางมาที่โรงพยาบาลวัดจันทร์ พวกเราได้ออกเดิน
เท้าจากที่พักโดยมีผู้นำาทางหนุ่มใหญ่ร่างบึกบึน ล่ำาสัน กำายำา ทำาให้นึกถึง แงซาย ในนวนิยาย
เรื่องเพชรพระอุมา จุดมุ่งหมายของเรา คือชุมชนชาวปกากะญอที่ห่างจากที่พักเราประมาณ 3
กิโลเมตรในระหว่างทางเดิน อาจารย์หมอสัมพันธ์ครูของพวกเรา ดูจะให้ความสนอกสนใจดอกไม้
ป่า ซึ่งเป็น ดอกไม้เล็กๆ ที่ขึ้นเรียงรายตามทางเดิน และหลายๆครั้ง อาจารย์จะค่อยๆ บรรจง
เด็ดดอกไม้นอ้ ยๆ หลายๆ ดอก และส่งดอกไม้ให้พวกเราทัง้ ทีเ่ ป็นอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา
ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และพูดว่า “ผมให้ดอกไม้หมอ เก็บไว้ดีๆ มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะ” พวกเรา
ซาบซึ้งและประทับใจในความรักและหวังดีของอาจารย์ พวกเราหลายคนรู้และสัมผัสได้ว่าอาจารย์
ต้องการจะถ่ายทอดจิตวิญญาณระหว่างครูกับศิษย์ ให้คิดดี พูดดี ทำาดี เพื่อรับใช้ชุมชนที่ห่างไกล
และด้อยโอกาส จากรุน่ อาจารย์สรู่ นุ่ ลูกศิษย์ จากรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง...ดอกไม้ดอกนี้ มีคณ
ุ ค่ากว่าดวงดาว
ดวงไหนๆ ในจิตใจของพวกเราทุกคน
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“ทุกคนที่พบเจอ ล้วนเป็นครูของเราได้”
ถ้าแพทย์หรือทันตแพทย์นาำ เสนองานทีต่ นเองทำา หรือวิเคราะห์วจิ ารณ์งานหรือโครงการ
ที่ตนเองได้ทำาแล้วอย่างเป็นระบบก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าทันตภิบาลคนหนึ่งนำาเสนอ
โครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนในการทำางานด้านสาธารณสุขในชุมชน ทัง้ วิเคราะห์วจิ ารณ์ตงั้ แต่
วัตถุประสงค์ วิธีการทำางาน ผลสรุป และอภิปรายผล พร้อมข้อเสนอ ดูราวกับผลงานวิจัยชั้น
หนึ่งนับเป็นเรื่องอัศจรรย์และน่าชื่นชมยินดี และน่าปรบมือให้ดังๆ เหมือนบุคลากรทันตภิบาล
อ.ภูเพียง จ.น่าน ที่ได้นำาเสนอผลงานโครงการทันตสาธารณสุขชุมชน ดูราวกับนักวิจัยระดับผู้
เชี่ยวชาญ เรื่องทันตสาธารณสุขชุมชน...นับเป็นครูของเราอีกคนหนึ่งได้จริงๆ
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“ความพยายามอยู่ที่คน ความสำาเร็จอยู่ที่ฟ้า”
พวกเราหวังว่าในบรรดานักศึกษาทันตแพทย์ที่ไปร่วมการศึกษาเรียนรู้ดูงานของรุ่นพี่
ทันตแพทย์ในจังหวัดต่างๆ จะได้พบเห็นประสบการณ์จริงและได้เรียนรู้ความดีความงาม ความ
สามารถและความสำาเร็จของพี่ๆ ทันตแพทย์ต้นแบบทั้งในด้านการบริหารจัดการที่โรงพยาบาล
ในจังหวัดพิจิตร การดูแลชุมชนด้วยหัวใจที่โรงพยาบาลวัดจันทร์ อำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ การจัดระบบการประสานงานของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่สัมพันธ์และสอด
ประสานกับการทำางานของโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลทหารค่ายสุริยพงษ์ และสถานีอนามัย
ตำาบลภูเพียง จังหวัดน่าน เชื่อมั่นว่า การเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง และได้
พบเห็นการทำางานของรุ่นพี่ที่เป็นต้นแบบที่ดี จะจุดประกายในใจให้น้องนักศึกษาทันตแพทย์
หลายๆ คน ที่จะก้าวเดินตามรอยของรุ่นพี่ ที่เป็นหมอฟันต้นแบบ เพื่อร่วมเสริมเติมเต็มให้กับ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติซึ่งถือเป็นความสำาเร็จอันน่าชื่นใจของโครงการอย่างยิ่ง

“ที่สุดสำาคัญที่ใจ”
ใครทีไ่ ปเมืองน่านจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจในเรือ่ งการทำางานเป็นทีมของ
ทันตแพทย์รุ่นพี่ของเมืองน่าน ที่ทำางานเป็นทีมได้อย่างดียิ่ง เรียกว่า ทำางานด้วยใจเพียงหนึ่งเดียว
แม้วา่ จะอยูต่ า่ งหน่วยงาน ไม่วา่ จะทำางานทีส่ าำ นักงานสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลเมืองน่าน หรือ
โรงพยาบาลทหารค่ายสุรยิ พงษ์ แต่ทกุ คนทำางานเป็นทีม มีการประสานสัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจกัน
ได้อย่างดี ทำาให้ได้ผลงานในภาพรวมที่ยอดเยี่ยมของจังหวัดน่าน และสิ่งที่พวกเราได้รับนอกจาก
ความรู้ในเรื่อง วิถีชุมชน วิถีผู้นำา วิถีทันตแพทย์ และศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของเมืองน่านแล้ว
สิ่งที่พวกเราซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากก็คือ ความมีน้ำาใจของชาวเมืองน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่
ขึ้นรถรางชมเมืองน่าน รถรางพาไปตามถนนหนทาง หรือแม้แต่ตามตรอกซอกซอยที่รถรางแล่น
ผ่าน จะมีชาวเมืองน่าน ตลอดจนลูกเล็กเด็กแดง โบกไม้โบกมือทักทายนักท่องเทีย่ วเช่นพวกเราอย่าง
ร่าเริงยินดี เป็นการต้อนรับแขกที่มาเยือนเมืองน่านด้วยน้ำาใสใจจริง พวกเราทุกคนพูดตรงกันว่า
ไม่เคยไปจังหวัดไหนที่ผู้คนในจังหวัดมีมิตรไมตรีต้อนรับแขก เช่นชาวเมืองน่านเลย น้ำาใจไมตรีที่
งดงามเช่นนี้ ทำาให้ คุณศุ บุญเลีย้ ง นักร้องนักแต่งเพลงทีม่ ชี อื่ เสียง ซึง่ ประทับใจในความสวยงาม
ใสซื่อของชาวเมืองน่าน ได้แต่งเพลงชื่นชมความงดงามของเมือง น่าน บรรยากาศและน้ำาใจของ
คนเมืองน่าน...เพลงนั้นมีชื่อว่า น่าน นะซิ
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“ปลาเป็นเท่านั้น ที่ว่ายทวนน้ำ�”
ในช่วงวิกฤตของทันตแพทย์ในสำ�นักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ในคราวที่รัฐบาลได้
ปรับโครงสร้างของบุคลากรที่ทำ�งานในสำ�นักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยมีแนวโน้มให้ลด
อัตรากำ�ลังของทันตแพทย์ที่ประจำ�สำ�นักงานสาธารณสุข ทันตแพทย์รุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องหลายๆคน
ได้เสนอให้ลดจำ�นวนทันตแพทย์ในสำ�นักงานสาธารณสุข โดยให้กระจายทันตแพทย์และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ออกไปตามโรงพยาบาลทุกๆ ระดับ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยยกสุภาษิตที่
ว่า “น้ำ�เชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง” แต่คุณหมอกมล ทันตแพทย์จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่าน ขึ้นพูดบนเวทีที่มีการอภิปรายนั้น โดยเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างจากที่ประชุม โดยยก
ภาษิตที่ว่า “ปลาเป็นเท่านั้น ที่ว่ายทวนน้ำ�” โดยเสนอว่าไม่ควรยุบหรือย้ายทันตแพทย์ออกนอก
สำ�นักงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด แต่ตอ้ งปรับตัวให้สอดคล้องกระแสการเปลีย่ นแปลงโดยให้
ทันตแพทย์ในสำ�นักงานสาธารณสุขทำ�งานอย่างมีแผนยุทธศาสตร์และทำ�งานให้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น โรงพยาบาล และ เทศบาลฯ เพื่อสร้าง
งานบริการผู้ป่วย และบริการประชาชนทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง รวมทั้งให้บริการรักษาทันต
กรรมแก่นกั เรียนหลายพันคนให้ได้รบั การป้องกันและการรักษาทางทันตกรรมให้ได้คณ
ุ ภาพมาก
ที่สุด โดยอาศัยหลักคิดที่ว่า การทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนั่นแหละ คือ ความ
ยั่งยืนของหน่วยงาน

“ผู้นำ�ที่แท้จริง คือ ผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนทุกคน”
พวกเราโชคดีที่ได้มีโอกาส ดูงานที่โรงพยาบาลที่จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลวัดจันทร์
และสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน สิ่งที่พวกเราพบเห็น และ
ได้สัมผัสทำ�ให้พวกเราได้เรียนรู้ การทำ�งานของทันตแพทย์ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างการทำ�งานเพื่อ
ส่วนรวม โดยยึดเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของหน่วยงาน และของประชาชนเป็นที่
ตั้ง พวกเราได้เรียนรู้วิถีผู้นำ� ที่สามารถรวมใจผู้คนมากมายในองค์กร พวกเราได้เรียนรู้ว่าผู้นำ�ที่
ดีต้องเสียสละ นอบน้อมถ่อมตัว มีสัมมาคารวะ ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เกียรติผู้อื่น ประสานงาน
ได้ดกี บั ทุกคน ได้ใจของพีน่ อ้ งผองเพือ่ นร่วมงาน นีแ่ หละผูน้ �ำ ทีแ่ ท้จริง...ทีน่ ง่ั อยูใ่ นหัวใจของคนทุกคน
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“ก้าวไป ให้ได้ดั่งใจใฝ่ฝัน”
ไม่น่าเชื่อเลยว่า โรงพยาบาลตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอำาเภอ
แห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมในการให้บริการผู้
ป่วยและประชาชน จนได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานในระดับประเทศ ที่
เรียกว่า Thailand Quality Class เท่าที่ทราบ โรงพยาบาลตะพานหินเป็นโรงพยาบาลรัฐ
แห่งเดียว ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานในระดับประเทศ
เช่นนี้ เชื่อว่า แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนต้องมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในระดับสูง ในการร่วมมือร่วมใจดำาเนินการให้เกิดระบบการทำางานที่เลิศด้วยคุณภาพ
มากด้วยการบริการ และแน่นอนว่า ผู้นำาองค์กร ก็คือ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตะพานหิน
ต้องมีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันในระดับสูงที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวไปให้ได้ดั่งใจฝันและต้อง
ทำางานหนัก มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำาสูง มีความเสียสละ อดทน และมีคุณธรรมเป็นที่
ยอมรับของทุกคนในองค์กร อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าภาคภูมิใจของวงการวิชาชีพทันตแพทย์ ที่
พวกเราทราบว่ามีทันตแพทย์ท่านหนึ่งอยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของโรงพยาบาลตะพานหิน
ทันตแพทย์ท่านนั้น คือ ทันตแพทย์หญิงพิมพา อภิสิทธิ์วิทยา หรือพี่แจ๋ว ของน้องๆ ทุกคน
พี่แจ๋วเป็นคนทำางานจริงจัง มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เป็นคนเกาะติดงานประกันคุณภาพ
ของโรงพยาบาลมานานมากกว่า 10 ปี ได้ทำาการปรับปรุง ระบบคุณภาพการบริการอย่างต่อ
เนื่อง และเป็นที่ยอมรับของทุกคนในโรงพยาบาล จนในที่สุดความทุ่มเท พากเพียรพยายาม
ทำางานอย่างหนัก ของพี่แจ๋วและบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลตะพานหิน ก็ประสบความสำาเร็จ
ในที่สุดก็ได้รับรางวัล Thailand Quality Class รางวัลของคนทำางานเสียสละเพื่อชุมชน เพื่อ
สังคมทีด่ กี ว่า...แฟ้มบุคคลทันตแพทย์ ขอชืน่ ชมด้วยความจริงใจและขอปรมมือให้ดงั ๆ อีกครัง้ หนึง่
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“ชีวิตมนุษย์นั้นสั้น...แต่ศิลปะนั้นยืนยาว”
แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่เมืองน่านมีของดีหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องวัดวาอารามศิลป
วัฒนธรรม และวัดที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายคือ วัดภูมินทร์ ซี่งมีอายุหลายร้อยปีแล้ว โดยที่
วัดนี้มีการก่อสร้างวัดที่แตกต่างจากวัดทั่วไป ก็คือมีทางเข้าวัดทั้ง 4 ทิศ เมื่อเข้าไปในอุโบสถแล้ว
จะพบว่าพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของวัดแห่งนี้มี 4 องค์ หันหน้าออกไปในแต่ละทิศทั้ง
4 ทิศ โดยด้านหลังของพระพุทธรูปชนกัน นอกจากนี้ วัดภูมินทร์ยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานต่างจากวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ก็คือกระทรวงการคลังได้นำ�ภาพวัดภูมินทร์ มาใส่ไว้
ในธนบัตรไทยราคาหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่ 8 โดยรูปวัดภูมินทร์จังหวัดน่าน จะอยู่ทางด้าน
มุมซ้ายของธนบัตร เชื่อว่าน่าจะเป็นวัดต่างจังหวัดเพียงวัดเดียวที่มีภาพวัดปรากฏบนธนบัตรไทย
แสดงถึงความโดดเด่นของศิลปะและความสำ�คัญของวัดภูมินทร์แห่งนี้ นอกจากนี้ภายในอุโบสถ
ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยศิลปินชาวบ้านสมัยเมื่อหลายร้อยปีแล้ว ยังคงปรากฏอยู่เพื่อ
บ่งบอกเรื่องราว ความเชื่อ ความศรัทธา และการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของผู้คนในแต่ละ
ยุคสมัย นอกจากนีย้ งั มีภาพทีม่ ชี อื่ เสียงมากก็คอื ภาพเกีย้ วพาราสีกนั ของชายหญิงในยุคสมัยโบราณ
ทำ�ให้ผู้คนในปัจจุบันได้เรียนรู้ความเป็นอยู่และสภาพของชุมชนและสังคม และจิตวิญญาณของ
ผู้คนในอดีต จากการถ่ายทอดผ่านภาพเขียน ของศิลปินพื้นบ้านล้านนาไทยในสมัยโบราณ
ทำ � ให้ รู้ ซึ้ ง ถึ ง สั จ ธรรมว่ า ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นไป ผู้ ค นเปลี่ ย นไป คนในยุ ค สมั ย หนึ่ ง ล้ ม หาย
ตายจาก คนในยุคต่อมาก็เข้ามาแทนที่ แต่ศิลปะของแต่ละยุคสมัยจะมีประวัติยาวนานต่อ
เนื่องกันหลายช่วงชีวิต ถ้าคิดในเชิงอุปมาอุปไมย ก็จะพบว่า ช่วงชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นนัก
แต่ศิลปวัฒนธรรมยืนยาว สืบเนื่องยั่งยืนติดต่อกันเป็นหลายร้อยหลายพันปี
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มั่งมีศรีสุข...		
ไม่มีโรคภัย...		
ร้อยใจสร้างสุข...

เป็นความสุขอย่างหนึ่ง
เป็นความสุขอย่างแท้จริง
เป็นความสุขอย่างยั่งยืน

บทส่งท้าย
ผมเรียนรู้อะไร?
รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
ถ้าถามว่าได้อะไรจากการไปดูงาน การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากชุมชนใน 3 จังหวัด
ซึ่งประกอบด้วย จ.พิจิตร โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ และ
จ.น่าน ผมตอบได้ทันทีเลยครับว่า ผมได้เรียนรู้สิ่งดีๆ หลายอย่างมากมายจากโครงการนี้ ผมได้
เรียนรู้วิธีการทำ�งานในพื้นที่จากประสบการณ์จริงที่ได้สัมผัสกับการพูดคุย บอกเล่า และการนำ�
เสนอโครงการดีๆ ที่น้องๆ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการ
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ผมเรียนรู้ว่า...น้องๆ ทันตแพทย์ไม่ว่าจะจบจากสถาบันใด มีจิตใจดี มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจทำ�งาน เพื่อองค์กรที่ตัวเองสังกัดอยู่ในทุกๆ พื้นที่ ทุกๆจังหวัด และแต่ละคนต้องมีความ
สามารถส่วนตัว ความสามารถพิเศษและการร่วมมือร่วมใจกันทำ�งานเป็นทีมทีด่ มี ากๆ สำ�หรับการ
บริการเพื่อสุขภาพช่องปาก และสุขภาพองค์รวมของผู้ป่วยและประชาชน เชื่อไหมครับว่า น้องๆ
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นั้น ทุกคนเก่งมากกว่าที่เราคิด...ขอเพียงเราให้โอกาสเขาเหล่านี้ได้แสดงฝีมือเท่านั้น
ผมเรียนรูว้ า่ ...ขอเพียงผูน้ �ำ องค์กรมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ มีความเสียสละ มีความใฝ่ฝนั ทีเ่ ต็ม
ร้อย และมีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานจะทำ�ให้ผู้ร่วมงานทุกๆคน พร้อมที่จะก้าวเดินตามทิศทาง
ที่ผู้นำ�ชูธงก้าวนำ�ไป เพื่อการบริการที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้ป่วยและประชาชน เป็นการพัฒนาทั้งตัว
บุคลากรและองค์กรให้ก้าวสู่คุณภาพระดับประเทศและระดับสากล ดังเช่น โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร ที่พัฒนาคุณภาพจนได้รับรางวัลคุณภาพ Thailand Quality
Class
ผมเรียนรู้ว่า...ด้วยจิตใจที่เสียสละ และด้วยศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำ�ให้
ทันตแพทย์หนุ่มคนหนึ่งได้ก้าวเดินตามปณิธานของตนเองที่ตั้งใจไว้ว่า ถ้าเราพบผู้ตกทุกข์ได้ยาก
จากโรคภัยไข้เจ็บและความยากไร้ อย่าเพียงแค่คิดสงสารเท่านั้น ต้องลงมือทำ�อะไรสักอย่างเพื่อ
ช่วยเหลือเขาให้พน้ ทุกข์ จึงเป็นทีม่ าของชีวิตทันตแพทย์บนดอยสูง โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ อำ�เภอ
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กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ชีวิตทันตแพทย์ ที่ดำาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย วันแล้วและวันเล่า
สองเท้าก้าวกลางแดดฝน...เพื่อคนปกากะญอ เพื่อคนบนดอยผู้ยากไร้ ให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม
ผมเรียนรูว้ า่ ...การทำางานเป็นทีม ทีผ่ นู้ าำ มีความคิดและจิตวิญญาณแบบ ปลาเป็นเท่านัน้
ที่ว่ายทวนน้ำา และมองไกล ใฝ่ใจในการประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน โดยมองเป้าหมาย
เพื่อการบริการผู้ป่วยและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมีหลักการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง จะเป็นการ
ร่วมเสริมเติมเต็มและดึงดูดศักยภาพของบุคลากรจากหลายๆ หน่วยงานเข้ามาร่วมกัน เป็นพลังใน
การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายปลายฝัน คือ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น
ผมเรียนรู้ว่า...ถ้าเราได้ออกจากที่ทำางาน หรือที่ที่เราทำางานจนจำาเจ ออกไปเปิดหูเปิดตา
ดูโลกภายนอก ดูการทำางานของคนในองค์กรอื่น เราจะเป็นเหมือน กบนอกกะลาที่หาญกล้าผจญ
ภัย เรียนรูโ้ ลกกว้างและได้สมั ผัสประสบการณ์จริงในชีวติ และนำามาสะท้อนย้อนคิดเพือ่ ช่วยปรับ
เปลี่ยนชีวิต ทัศนคติและการทำางานของเราให้ดีขึ้น มองโลกด้วยประกายตาที่สดใสและมีชีวิตชีวา
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ผมเรียนรู้ว่า...ถ้าเราทุกคน ทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสใช้
ชีวิตร่วมกัน แบบไปไหนไปกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน วิถีผู้นำา วิถีหมอฟัน วิถีการ
มีความสุข การให้ความสุข และการส่งต่อความสุข เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวของเรา
ใจของเรา จะมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้น รู้จักความ
อ่อนโยนในหัวใจมากขึ้น และมีความสุขใจมากขึ้น เป็นความสุขที่ทำาได้ง่ายๆ เพียงแค่คิดให้เป็น...
ก็เห็นความสุขทันที
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ผู้จัดทำ�หนังสือ
ที่ปรึกษา		

รศ.ทพ.สัมพันธ์

ศรีสุวรรณ

คณะผู้จัดทำ�
			
			
			
			
			
			
			

รศ.ทพ.วิรัช
ทพ.สุริยน
ทพ.กมล		
ทพ.พูลพฤกษ์
นางสาววาสนา
นายรังสรรค์
นายธงชัย		
นางสาวเจฬิญญ์

พัฒนาภรณ์
จูรัตนากร
เศรษฐ์ชัยยันต์
โสภารัตน์
ใจคำ�แปง
คำ�ปลิว
ปรีชา
สุรินทร์แก้ว
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ทพ.สส. 9

แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper)
โครงการเชิงรุก แผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข
ประเด็นที่สอดคล้อง
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ 1
ลักษณะโครงการ 1
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการร่วม
กรรมการ

กรรมการ
สถานที่ทำ�งาน
อีเมล์หัวหน้าโครงการ
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

( ) ประเด็นที่ 1
( ) ประเด็นที่ 2
( / ) ประเด็นที่ 3
รูปแบบการศึกษา : กรณีตัวอย่างต้นแบบ/รูปแบบการใช้ทักษะสร้างเสริมสุข
ภาพช่องปากในงานทันตสาธารณสุข
( ) งานวิจัย
( / ) ไม่ใช่งานวิจัย
( ) เป็นโครงการใหม่
( / ) เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการเดิม
ทพ.ทรงธรรม
สังฆสุบรรณ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่า ทพ.ชม.)
รศ.ทพ.วิรัช
พัฒนาภรณ์
รศ.ทพ.แสวง
โพธิ์ไทรย์
ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา ปัทมพันธุ์
อ.ทพญ.ดร.อภิรุม จันทน์หอม
อ.ทพญ.สการัตห์ ประโมจนีย์
อ.ทพญ.นิณัฐยา
สิทธิมงคล
อ.ทพ.จิตจิโรจน์
อิทธิชัยเจริญ
นางสาววาสนา
ใจคำ�แปง
นางสาวบุษบรรณ ขันมะลิ
นายรังสรรค์
คำ�ปลิว
นายวรศักดิ์
ตัณฑเสน
นายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
ประธานและรองประธานนักศึกษาทันตแพทย์ ชัน้ ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2552-2553
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หลักการและเหตุผล

สิ่ ง สำ า คั ญ ประการหนึ่ ง ในการก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ วิ ถี ชุ ม ชนก็ คื อ ความ
ร่วมมือร่วมใจ และความเข้าใจอันดีขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสมาคม
ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จึงเห็นว่าการจัดให้มีกิจกรรมการร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่า
ทันตแพทย์เชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยการจั ด กิ จ กรรมผ่ า น
เครือข่ายของศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ
ทันตแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องในสังกัดกระทรวงสาธาณสุข โดยการพบปะ สัมมนา
และออกไปเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่ดำาเนินการเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวม
การทำางานอย่างมีความสุข ตลอดจนการเรียนรูภ้ าวะผูน้ าำ โดยการแลกเปลีย่ น
เรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ กั น และกั น ระหว่ า งศิ ษ ย์ เ ก่ า
คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และทันตแพทย์ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
แนวทางในการดำาเนินงาน ประกอบด้วย การร่วมมือกันระหว่าง
สมาคมศิษย์เก่าคณะทันแพทยศาสตร์เชียงใหม่ร่วมกับคณะฯ และโดย
ประสานกับทันตแพทย์ศิษย์เก่าทั้งภาครัฐและเอกชน กำาหนดจุดเป้าหมาย
การทำางานของโครงการ โดยดูจากกลุ่มงานและสถานประกอบการที่มี
ความพร้อม และมีผลงานที่เป็นแบบอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมของโครงการนี้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อวัตถุประสงค์และกิจกรรม
ของโครงการ) โดยมีสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้ดำาเนินการหลัก
ทั้งนี้ เมื่อจบโครงการ จะได้มีการวิเคราะห์ และสร้างรูปแบบ
การทำางานร่วมกันของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างมีสุขเกี่ยวเนื่องกับ
ทันตสาธารณสุขในชุมชน และบทบาทภาวะผู้นำาแก่อาจารย์ – นักศึกษา
เพื่อทางคณะฯ หรือสมาคมศิษย์เก่าฯ นำาไปใช้ประโยชน์จัดกิจกรรม
ร่วมกันให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนต่อไป
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่ อ ลดความตึ ง เครี ย ด และสร้ า งความสุ ข ให้ แ ก่
นักศึกษา และบุคลากรในคณะการเรียนรู้สุขภาพ
องค์ ร วมของชมชนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มจากเครื อ ข่ า ย
ต่างๆ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทวงสาธารณสุข

1. จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีล�ำ ดับ
วัดความสำ�เร็จ เกณฑ์ความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ 4 ลำ�ดับ (ไม่พอใจ–พอใจปานกลางพอใจมาก–พอใจมากที่สุด)
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก

2. การทำ�งานอย่างสร้างสรรค์ และสร้างสุข โดยการ
ทำ � งานเป็ น ที ม ระหว่ า งบุ ค ลากรจากสมาคมศิ ษ ย์
เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ คณาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รวมทั้งทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

2. ปัญหา และความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคคล
หรื อ กลุ่ ม ต่ า งๆ ลดลง กำ � หนดเกณฑ์
การทำ�งานอย่างสร้างสรรค์ และทำ�งาน
เป็ น ที ม ประเมิ น โดยกรรมการประเมิ น
ภายใน ทพ.สส. คณะฯ
เกณฑ์ชว้ี ดั ความสำ�เร็จอยูใ่ นเกณฑ์ดี

3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาวะผู้นำ�ให้แก่ผู้ร่วมโครงการ
ทุ ก คน โดยการได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ โ ดยการพบปะ
พู ด คุ ย ศึ ก ษาและแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ
บุคคลต้นแบบทางทันตสาธารณสุข และการได้เยีย่ ม
ชมโครงการแบบอย่างทีด่ ี ในพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยือน ในการ
บริหารจัดการชุมชนทางทันตสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ก่อนที่จะ
สำ�เร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในชุมชน

3. จากแบบประเมิ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการและ
การสัมภาษณ์ โดยทีมประเมินฯ เกณฑ์ชี้
วัดอยู่ในเกณฑ์ดี
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ÃÙ»áºº¡Ô¨¡ÃÃÁ 1. »ÃÐªØÁ¨Ñ´àµÃÕÂÁâ¤Ã§¡ÒÃ

¨Ñ´»ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹à¾×èÍËÒ¤ÇÒÁàËç¹ã¹ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ ã¹
ËÅÑ¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
- ¡ÒÃ¾º»ÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ñ¹µá¾·Â/ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ñ¹µÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
µŒ¹áººã¹ªØÁª¹áÅÐàªÔÞÈÔÉÂà¡‹Ò·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹ªØÁª¹ÁÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹
- ¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³áÅÐá¹Ç·Ò§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¤³ÐÏ
áÅÐÈÔÉÂà¡‹Ò
- ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ-´Ù§Ò¹·Ñ¹µÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢·Õèà»š¹áººÍÂ‹Ò§ã¹ªØÁª¹
- ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¤³ÐÏ áÅÐÈÔÉÂà¡‹Ò
- ¡ÒÃÊÑ§ÊÃÃ¤ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤ÕÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
2. »ÃÐªØÁÇÒ§á¼¹´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
- ËÒ¢ŒÍÊÃØ»à¡ÕèÂÇ¡Ñº ÇÑ¹ àÇÅÒ Ê¶Ò¹·Õè ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐáº‹§½†ÒÂ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
3. »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ áÅÐÃÑºÊÁÑ¤Ã¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ
- »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¼‹Ò¹Ê×èÍµ‹Ò§æ ã¹¤³Ð
- ÃÑºÊÁÑ¤Ã áÅÐ¨Ñ´¡ÅØ‹Áã¹¡ÒÃÍÍ¡ä»·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ
- ¼ÙÃŒ Ç‹ Á¡Ô¨¡ÃÃÁ·íÒ¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁáÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¡ÕÂè Ç¡ÑºÃÙ»áºº¡Ô¨¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
¡‹Í¹¡ÒÃÍÍ¡ä»·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ ÁÕ¡ÒÃàªÔÞÈÔÉÂ»˜¨¨ØºÑ¹ ÈÔÉÂà¡‹Ò ·Õè»ÃÐÊº¼ÅÊíÒàÃç¨
ã¹àÃ×Íè §¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ ¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§ ÁÒáÅ¡à»ÅÕÂè ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÑÇÍÂ‹Ò§ (Good Mind Good Manner) ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
µÑÇÍÂ‹Ò§·Ø¡ªÑé¹»‚ ÃÇÁ¶Ö§ÈÔÉÂà¡‹Ò·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
4. ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ¤ÃÑé§·Õè 1
- ¨Ñ´àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¾ÒË¹Ð ·Õè¾Ñ¡ Ê¶Ò¹·Õè
- »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº·Ñ¹µá¾·Âã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁàÃ×èÍ§¾×é¹·Õè
- ¨Ñ´·íÒáººÊÍº¶ÒÁ¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§¡Ô¨¡ÃÃÁ
- »ÃÐàÁÔ¹¼Å·Ø¡¤ÃÑé§ËÅÑ§àÊÃç¨ÊÔé¹¡Ô¨¡ÃÃÁ (â´Â·ÕÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ·¾.ÊÊ. ¤³ÐÏ)
5. »ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹
- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ ÊÃØ»¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂáÅÐ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ »˜ÞËÒ
µ‹Ò§æ áÅÐËÒá¹Ç·Ò§à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢»˜ÞËÒã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÃÑé§µ‹Íä»
áÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃç¨áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ áÅÐ¼Å·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´
¡Ô¨¡ÃÃÁ à¾×èÍ¹íÒä»»ÃÐÁÇÅÊÃØ»ÃÇºÂÍ´àÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹â¤Ã§¡ÒÃ (¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ‹Á
ËÅÑ§àÊÃç¨¡Ô¨¡ÃÃÁ)
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โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ประกอบด้วย :
1. ผู้บริหารคณะฯ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ อาจารย์อาวุโสและ
อาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าประมาณ 15-20 คน
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 5 คน
3. นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปี 4-6 และผู้แทนสโมสรนักศึกษา
(ปี1-6) ประมาณ 20-25 คน
4. ศิษย์เก่าในพื้นที่เยื่ยมเยือนและผู้เกี่ยวข้องประมาณ 40-50 คน
สถานที่เยี่ยมเยือน ต่างจังหวัดที่เป็นแบบอย่างการบริหารจัดการด้านบุคคลและ
ด้านทันตสาธารณสุขหรือสาธารณสุขชุมชน โดยความร่วมมือจากศิษย์เก่าในพื้นที่
โดยการประสานงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์

งบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน

32,160 บาท

หมวดค่าวัสดุ

25,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย

329,750 บาท

รวม

386,910 บาท

*หมายเหตุ ขอสนับสนุนจาก สสส.		
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ชม.		
จากสมาคมศิษย์เก่าฯ			

300,000 บาท
60,000 บาท
26,910 บาท

ข้อเสนอแนะต่อโครงการในข้อ 3. การผนวกกับกิจกรรมฝึกงานโรงพยาบาลปกติ และ/หรือผนวกกับช่วงสรรหา
ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องจากช่วงเวลาการจัดกิจกรรมต่างกัน และมีการลงพื้นที่หลายครั้ง จึงควรปรับเวลาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับตารางการทำ�งานของนักศึกษา
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( / ) ก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข
( ) ก�รนำ�แนวคิดสุขภ�พองค์รวมไปใช้ในคลินิก
( / ) ก�รนำ�แนวคิดสุขภ�พองค์รวมไปใช้ในระดับบุคคลหรือคนรอบข้�ง

( / ) ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นก�รเรียนก�รสอน ( / ) ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
( / ) ก�รสร้�งเครือข่�ย / โครงก�รร่วม
( / ) ก�รมีส่วนร่วม/ก�รเสริมสร้�งพลังอำ�น�จ
( ) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………….

( / ) ก�รประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียน ( ) อื่นๆ โปรดระบุ…………

กลยุทธ์หลักของโครงก�ร (ตอบได้ม�กกว่�หนึ่งข้อ)
( ) ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยคณะทันตแพทยศ�สตร์
( / ) ก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
( / ) ก�รสร้�งกระแส สร้�งคว�มเข้�ใจในวงกว้�ง

วิธีก�รสังเคร�ะห์คว�มรู้ของโครงก�ร
( ) ก�รวิจัย ( / ) ก�รจัดก�รคว�มรู้

ประเด็นหลักที่บรรลุ
( / ) ก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข
( / ) ก�รนำ�แนวคิดสุขภ�พองค์รวมไปใช้ในชุมชน

ชื่อโครงก�ร รูปแบบการศึกษา : กรณีตัวอยางตนแบบ/รูปแบบการใชทักษะสรางเสริมสุขภาพชองปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุข ……………………………
หัวหน้�โครงก�ร รศ.ทพ.วิรัช พัฒน�ภรณ์ อ. ที่ปรึกษ� (ถ้�มี) รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ รศ.ทพ.ทองน�รถ คำ�ใจ
ช่วงเวล�ดำ�เนินก�ร ตัง้ แต่ เมษ�ยน 2553 ถึง เมษ�ยน 2554 งบประม�ณทีข่ อจ�กเครือข่�ยฯ 300,000 บ�ท เงินทีเ่ หลือเมือ่ เสร็จสิน้ โครงก�ร ………-……..บ�ท

แบบสรุปผลโครงการ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (ทพ.สส.)
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5. กิจกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน
จังหวัดน่าน

ว/ด/ป 25-26 พฤศจิกายน 2553

4. กิจกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน รพ.วัด
จันทร์เฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา ณ
จังหวัดเชียงใหม่

ว/ด/ป 28-29 ตุลาคม 2553

3. กิจกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ
จังหวัดพิจิตร

ว/ด/ป 2-3 กันยายน 2553

2. กิจกรรม สำ�รวจพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ว/ด/ป 8 – 9 กรกฎาคม 2553

1. กิจกรรม ประชุมคณะทำ�งานโครงการฯ

ว/ด/ป 23/04/53, 18/05/53, 21/07/53, 6/08/53
1/09/53, 11/10/53, 27/10/53,19/11/53,
9/12/53, 21/12/53

ขั้นตอนหรือกิจกรรมหลักของ
โครงการ / ช่วงเวลาที่ดำ�เนินการ

-นำ�อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาดู
งานในพื้นที่ จ.น่าน

-นำ�อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา
ดูงานในพื้นที่ รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ อ.กัลยาณิวัฒนา
จ.เชียงใหม่

-นำ�อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาดู
งานในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

-สำ�รวจพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้กำ�หนดไว้คือ โรง
พยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลโพทะเล โรงพยาบาลตะพานหิน และ
สถานที่สำ�คัญของจังหวัดพิจิตร ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า
และทันตแพทย์ในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

-จัดประชุมคณะทำ�งานโครงการฯ ร่วมกับทันตแพทย์ในพื้นที่ 3
จังหวัดเป้าหมายที่ไปศึกษาดูงาน โดยเรียนเชิญทันตแพทย์ใน
พื้นที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เชิญผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
-กำ�หนดวันไปสำ�รวจพื้นที่
-สรุปผลการสำ�รวจพื้นที่
-สรุปผลการเข้าร่วมโครงการแต่ละพื้นที่

ผลการดำ�เนินงาน

353,160

(ร่วมกับเงินสมทบ
จากคณะทันตแพทยศาสตร์
60,000 บาท
และจากสมาคม
ศิษย์เก่าทันตแพทย์
เชียงใหม่
26,910 บาท)

33,750

292,840

30,000

60,320

3,750

งบประมาณ แยกตามกิจกรรม
ผล (บาท)
แผน (บาท)
ค่าดำ�เนินการ*
ค่าตอบแทน*
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1. กลุ่ ม เป้ � หม�ยประกอบด้ ว ย
นั ก ศึ ก ษ�ทั น ตแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6
คณ�จ�รย์ ศิษย์เก่� เจ้�หน้�ที่
และทันตแพทย์สังกัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ประม�ณ 250 คน

(กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ใคร
จำานวนเท่าไร จำานวนและชนิดของสื่อที่
ผลิตขึ้น ฯลฯ)

วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ

2.ผู้เข้�ร่วมโครงก�รมีคว�ม
สัมพันธ์ที่ดีและมีคว�มสุข
ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน

2. มีก�รสร้�งเครือข่�ยระหว่�ง
คณะทั น ตแพทยศ�สตร์
ซึ่ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง � น ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ � ธิ ก � ร
สม�คมศิษย์เก่�ทันตแพทย์
เชี ย งใหม่ และกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ซึ่งทำ�ง�นร่วม
กันเป็นทีม
2. ปญห�และคว�มไม่เข้�ใจกันระหว่�ง
บุคคลหรือกลุ่มต่�งๆ ลดลง

2. ก�รทำ � ง�นอย่ � งสร้ � งสรรค์
และสร้ � งสุ ข โดยก�รทำ � ง�น
เป็ น ที ม ระหว่ � งบุ ค ล�กรจ�ก
สม�คมศิษย์เก่�ทันตแพทย์ ชม.
คณ�จ�รย์ นั ก ศึ ก ษ�และเจ้ �
หน้�ที่คณะทันตแพทยศ�สตร์
มช. รวมทั้ ง ทั น ตแพทย์ แ ละ
เจ้ � หน้ � ที่ ใ นสั ง กั ด กระทรวง
ส�ธ�รณสุข

กำ � หนดเกณฑ์ ก �รทำ � ง�นอย่ � ง
สร้�งสรรค์และทำ�ง�นเป็นทีม ประเมิน
โดยกรรมก�รประเมินภ�ยใน ทพ.สส.
คณะฯ เกณฑ์ชี้วัดคว�มสำ�เร็จอยู่ใน
เกณฑ์ดี

1. ผู้ เ ข้ � ร่ ว มโครงก�รได้ รั บ
คว�มรู้ แ ละประสบก�รณ์
เพิ่มเติม มีคว�มพึงพอใจ
ที่ได้เข้�ร่วมโครงก�ร

เชิงคุณภาพ

1 . มี ผู้ เ ข้ � ร่ ว ม โ ค ร ง ก � ร
ทั้ ง 3 พื้ น ที่ ป ระกอบด้ ว ย
นักศึกษ� อ�จ�รย์ ศิษย์เก่�
บุคล�กร รวมทั้งบุคล�กร
ท � ง ทั น ต ส � ธ � ร ณ สุ ข
จำ�นวนประม�ณ 200 คน

เชิงปริมาณ

1. จ�กแบบสอบถ�มและสัมภ�ษณ์มลี �ำ ดับ
วัดคว�มสำ�เร็จคว�มพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ 4 ลำ�ดับ (ไม่พอใจ-พอใจป�น
กล�ง-พอใจม�ก-พอใจม�กที่สุด) ตัวชี้
วัดคว�มสำ�เร็จอยู่ในเกณฑ์พอใจม�ก

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ความสำาเร็จ
(ที่ระบุใน ทพ.สส.2)

ผลที่เกิดจริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1. เพื่ อ ลดคว�มตึ ง เครี ย ดและ
สร้ � งคว�มสุ ข ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ�
และบุคล�กรในคณะ ก�รเรียน
รู้ สุ ข ภ�พองค์ ร วมของชุ ม ชน
อย่�งมีส่วนร่วมจ�กเครือข่�ย
ต่�งๆ ได้แก่ สม�คมศิษย์เก่�
ทั น ตแพทย์ เ ชี ย งใหม่ คณะ
ทั น ตแพทยศ�สตร์ มช. และ
โรงพย�บ�ลในสั ง กระทรวง
ส�ธ�รณสุข

(ได้รับประโยชน์หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านใด/เรื่องใดฯลฯ)

วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ที่ระบุไว้ใน ทพ.สส.2)
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3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาวะผู้นำ�
ให้แก่ผรู้ ว่ มโครงการทุกคน โดย
การได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการ
พบปะ พูดคุย ศึกษาและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล
ต้ น แบบทางทั น ตสาธารณสุ ข
และการได้ เ ยี่ ย มชมโครงการ
แบบอย่ า งที่ ดี ในพื้ น ที่ เ ยี่ ย ม
เยื อ น ในการบริ ห ารจั ด การ
ชุ ม ชนทางทั น ตสาธารณสุ ข
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นั ก ศึ ก ษา
ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ก่อนที่จะ
สำ�เร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน
ในชุมชน

(ได้รับประโยชน์หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านใด/เรื่องใดฯลฯ)

วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
3.นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 6 ที่ เ ข้ า
ร่วมโครงการจำ�นวนทั้งสิ้น
33 คน

3. จากแบบประเมินผูเ้ ข้าร่วมโครงการและ
การสัมภาษณ์ โดยทีมประเมินฯ เกณฑ์
ชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ดี

-จากการสรุปผลของนักศึกษา นักศึกษาได้รับประโยชน์ในแง่คิดของการออกไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของทันตแพทย์รุ่นพี่ที่ตั้งใจทำ�งานโดยเห็นประโยชน์ของผู้
ป่วยเป็นทีต่ งั้ และยึดถือประโยชน์สว่ นรวมและองค์กรเป็นทีต่ งั้ ด้วย ได้เห็นแบบอย่างทีด่ ี ซึง่ สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ในอนาคต และนักศึกษามีความต้องการให้โครงการนีเ้ ป็นโครงการต่อเนือ่ ง
เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคน

-จากผลการประชุมร่วมกันของผู้ร่วมโครงการ สรุปได้ว่า คณาจารย์ ศิษย์เก่า กรรมการที่ร่วมโครงการ และนักศึกษา มีข้อสรุปว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ทั้งต่อภาพรวมของคณะทันต
แพทยศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าฯ และทุกคนที่ร่วมโครงการ ได้เรียนรู้วิถีผู้นำ�ของทันตแพทย์และบุคลากรข้างเคียง และวิถีชุมชนในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วม
โครงการทุกคน และทันตแพทย์ รวมถึงบุคลากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

3. นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง
ภาวะผู้ นำ � สามารถนำ � ไป
ปรับใช้ในการทำ�งานหลัง
สำ�เร็จการศึกษาได้

เชิงคุณภาพ

ผลที่เกิดจริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ความสำ�เร็จ
(ที่ระบุใน ทพ.สส.2)

ผลที่ได้รับที่ได้มากกว่าวัตถุประสงค์ (Outcome) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (หากมี)

(กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ใคร
จำ�นวนเท่าไร จำ�นวนและชนิดของสื่อที่
ผลิตขึ้น ฯลฯ)

วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ที่ระบุไว้ใน ทพ.สส.2)
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1. เนื่องจ�กก�รไปร่วมโครงก�รต้องไปในวันทำ�ก�รของร�ชก�ร เพร�ะ 1. คณะฯ ควรจัดให้นักศึกษ�เข้�ร่วมโครงก�รได้โดยไม่ถือเป็นวันล�
พื้นที่(จังหวัด)เป้�หม�ยในก�รดูง�นในโครงก�รเปดทำ�ง�นในวัน
ทำ�ง�นของร�ชก�ร ทำ�ให้นักศึกษ�ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 บ�งส่วนติด 2. ประช�สัมพันธ์ให้อ�จ�รย์เข้�ร่วมโครงก�รแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้จัดต�ร�งเวล�ได้
ก�รเรียนก�รสอนในคณะฯ ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมโครงก�รได้
2. อ�จ�รย์ในคณะฯ เข้�ร่วมโครงก�รน้อย เนื่องจ�กติดภ�ระก�รเรียน 3. ถ้�คณะฯ เห็นว่�เป็นโครงก�รที่มีประโยชน์ในภ�พรวม น่�จะจัดก�รดูง�นใน
ลักษณะนี้ให้เข้�ไปอยู่ในหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนของคณะฯ ต่อไป
ก�รสอนในคณะฯ
3. เนื่องจ�กต้องไปดูง�นในวันเวล�ร�ชก�รจึงทำ�ให้ผู้บริห�รของคณะ
บ�งส่วนไม่ส�ม�รถร่วมโครงก�รได้

วิธีการ/แนวทางการแก้ไข

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
สม�คมศิษย์เก่�ทันตแพทย์เชียงใหม่
โรงพย�บ�ลพิจิตร โรงพย�บ�ลโพทะเล โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ชตะพ�นหิน จังหวัดพิจิตร
โรงพย�บ�ลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�ฯ อ.กัลย�ณิวัฒน� จ.เชียงใหม่
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดน่�น
โรงพย�บ�ลน่�น
โรงพย�บ�ลค่�ยสุริยพงศ์ จังหวัดน่�น

ปัญหา/อุปสรรคในการดำาเนินงานและวิธีการแก้ไข

-

ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนแต่ละกิจกรรม (ทั้งในคณะและนอกคณะ)
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สรุปการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผู้ดำ�เนินงาน (ทีมงานเกิดความเข้าใจอย่างไรต่อแนวคิดและการทำ�งานสร้างเสริมสุขภาพ ประสบการณ์ การเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จากโครงการนี้)
สิ่งที่ได้เรียนรู้
• ระบบการทำ�งานจริง,การบริหารในโรงพยาบาล การทำ�งานติดต่อสื่อสารกับบุคลากรภายในโรงพยาบาล
• เห็นบทบาทหน้าที่ การวางตัว การทำ�งานร่วมกับผู้อื่นของพี่ๆทันตแพทย์ เห็นการทำ�งานเชิงรุกในชุมชน ต้นแบบทันตแพทย์ที่ดี
• รูปแบบการทำ�งานที่แตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกของทันตแพทย์จบใหม่
• การทำ�งานที่แตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
• ประทับใจความเป็นกันเองที่พี่ๆทันตแพทย์ทุกคนมอบให้
• เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่
ประทับใจในคำ�พูดของอาจารย์ (รศ.สัมพันธ์) ที่กล่าวกับทันตแพทย์ในโรงพยาบาลที่เรามาดูงานว่า การมาดูงานในครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมลูก มารู้ มาเห็นความ
เป็นอยู่และการทำ�งานของลูก(ลูกศิษย์)ทุกคน ทำ�ให้รู้สึกอบอุ่น และประทับใจมาก

แนวปฏิบัติที่ดี (Good/Best Practice) ของโครงการ (ถ้ามี)
มีการจัดประชุมร่วมกันกับทันตแพทย์ในพื้นที่ ทำ�ให้ได้ข้อมูลของสถานที่จัดโครงการก่อนการไปจัดกิจกรรม ทำ�ให้สามารถกำ�หนดแผนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการได้อย่างชัดเจน ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อมูลก่อนการไปร่วมโครงการ เมื่อประชุมร่วมกับทันตแพทย์
ในพื้นที่ จึงสามารถเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ มีการจัดประชุมสรุปผลหลังกิจกรรมการศึกษาดูงานทุกๆ
จังหวัดทุกครั้ง

ปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำ�เร็จ / ความไม่สำ�เร็จของโครงการ
1. การเตรียมงานของคณะกรรมการโครงการฯ ทำ�งานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน และดำ�เนินการตามขัน้ ตอนทีว่ างแผนไว้ จึงทำ�ให้การทำ�งานสำ�เร็จ
ได้ด้วยดี
2. การประสานงานที่ดีระหว่างเครือข่ายในโครงการ ได้แก่ ทันตแพทย์ในพื้นที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่และคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทำ�ให้การดำ�เนินการสำ�เร็จได้อย่างดียิ่ง
3. ทันตแพทย์ในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการไปศึกษาดูงานรูปแบบการศึกษา:กรณีตัวอย่างต้นแบบ/รูปแบบการใช้ทักษะสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปากชุมชนในงานทันตสาธารณสุขและวิถีชุมชนต้นแบบ ทำ�ให้การจัดโครงการมีความสำ�เร็จค่อนข้างมาก

¤Á¤ÇÒÁ¤Ô´ ªÕÔÇÔµ... ËÁÍ¿˜¹ 149

ลงชื่อ ………………………………………………ประธานคณะกรรมการทพ.สส. ระดับคณะ
(ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา ปทมพันธุ)
วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

ลงชื่อ ………………………………………………หัวหนาโครงการ
(รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ)
วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

- ควรใหมีการจัดโครงการในลักษณะนี้ตอไป เพื่อประโยชนของนักศึกษาทันตแพทยทุกรุน โดยจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางทันตแพทย
รวมวิชาชีพ ศิษยเกา และเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางอาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากร และคณะ
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