
ทีมถอดบทเรียน 
โครงการถอดบทเรียนรู้การใช้รูปแบบการแพทย์พหุวัฒนธรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ  

5 พ้ืนท่ีปฏิบัติการการแพทย์พหุวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. ผศ.ดร. ปรียา แก้วพิมล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
2. นางสาวอุไรรัตน์ หน้าใหญ่  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง  
3. ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
4. ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
5. อ.รัตติกาล เรืองฤทธิ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
6. รศ.ดร.ศิริพัน ศิริพัน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
7. ผศ.ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา  คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8. ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 

 

 

 

 

 

 
 



ถอดบทเรียนรู้การใช้รูปแบบระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมเพ่ือสร้างเสรมิสุขภาวะ 5 พ้ืนท่ีปฏิบัติการการแพทย์พหุวัฒนธรรม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้แผนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร. ปรียา แก้วพิมล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

แผนงาน การด าเนนิงาน/กลไก ผลลพัธ ์ งบประมาณ 
1. เตรียมเครื่องมือและสรุปบท
เรียนรู ้ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 จ านวน 1 
ครั้ง  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงาน  
1 ครั้ง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  
 

แผนการลงพื้นท่ี และเครื่องมือเก็บ
ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ได้แก่  
1. แบบสอบถามการน ารูปแบบระบบ
บริการสุขภาพไปใช้เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาล พร้อมใช้งาน 
60 ชุด 
2. แนวค าถามปลายเปิดส าหรับท า
สนทนากลุ่มย่อยนักปฏิบัติการ
สุขภาพ ในโรงพยาบาลระดับจังหวัด/
อ าเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล น าร่อง  1 ชุด  
3. แนวค าถามปลายเปิดส าหรับ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 1 ชุด  
4. รายงานจ านวน 1 ฉบับ 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการ 2,500x 2 
ครั้ง = 5,000 บาท  
ค่าตอบแทนคณะท างาน 7 คน 1,800 บาท x 
2 ครั้ง = 25,200 บาท  
ค่าอาหารว่าง 8 คน x 2 มื้อ x 80 บาท x 2 
ครั้ง = 1,280 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 8 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง  
= 1,920 บาท  
ค่าเดินทางจากจังหวัดนราธิวาส 600 บาท x 2 
ครั้ง = 1,200 บาท  
ค่าเดินทางในจังหวัดปัตตานี 3 คน x 200 บาท 
x 2 ครั้ง = 1,200 บาท  
ค่าเดินทางจากจังหวัดสงขลา 2 คน 1,000 
บาท x 2 ครั้ง = 2,000 บาท 
ค่าบ ารุงห้องประชุม 500 บาท x 2 ครั้ง = 
1,000 บาท  
วัสดุส านักงาน ตลอดโครงการ 4,600 บาท 
รวม 44,680 บาท 



2. ศึกษาการใช้รูปแบบและ
กลไกขับเคล่ือนระบบบริการ
สุขภาพพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะเพื่อความยั่งยืน 
ใน  5 โรงพยาบาล ได้แก่  
รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล 
รพ.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
รพ.ยะหริง่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  
รพ.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 
รพ.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส 
  

1. ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 5 พื้นท่ี  
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
3. สรุปผลการเก็บข้อมูล  

1. รูปแบบระบบบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมจากพื้นท่ีน าร่อง 5 พื้นท่ี 

2. กลไกขับเคล่ือนระบบบริการ
สุขภาพพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะเพื่อความยั่งยืน 5 
พื้นท่ี  

5 พื้นท่ี ค่าเช่าเหมารถ วันละ 2,500 บาท x 
6 วัน = 15,000 บาท  
ค่าท่ีพัก 1 คืน x 1,500 บาท x 2 ห้อง = 
3,000 บาท (จ.สตูล)ค่าตอบแทนนักวิจัย 5 
พื้นท่ี x 15,000 บาท = 75,000 บาท 
ค่าอาหารว่างส าหรับผู้ให้ข้อมูล 5 พื้นท่ี 
1,864 บาท 9,320 บาท  
รวม 105,320 บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  


