เรื่องเลา
ประชาชนทัพทัน สามารถจัดการสุขภาพไดดวยชุมชนเองจริงหรือ!!!!
สมนึก หงษยิ้ม
เมื่อ

สามปกอน ผมไดมีโอกาส อานหนังสือเลนหนึ่ง

ซึ่งหนังสือเลนนั้นมีประโยคที่ทําใหผมตองยอนมาอาน
อีกเพราะในใจคิดวา เอะ! “มันจะเปนจริงไดเหรอ....”
ประโยคนั้นคือ “แมวาเราเปนชาวบาน เราก็สามารถดูแล
สุขภาพของพวกเรากันเองได” จึงเปนสิ่งทาทายที่ชวน
ใหผมตองคนหาจริงๆ ……..

ทํา

ไมถึง(อยาก)ทํา

สุขภาพเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิตและสังคม ดังที่ ประเวศ วะสี กลาวถึงเรื่องนี้วา “...สุขภาพเปน
พื้นฐานแหงชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนาและคาดหวังใหตนเองมีสุขภาพดี...” ประชาชนที่มีคุณภาพจึงควร
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สิ่งแวดลอม และสังคม และ
มีสุขภาวะทางปญญา นอกจากนี้ยังเปนผูมีความรู ความคิดอย างมีเหตุผล
รวมทั้ ง มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ เ หมาะสม สามารถเป น ที่ พึ่ ง พิ ง ของบุ ค คลใน
ครอบครัวและชุมชนได จึงตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสร า งหลั ก ประกั น ให กั บ ประชาชนทุ ก คนสามารถเข า ถึ ง บริ ก ารด า น
สุขภาพเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะทําใหประชาชนมี สุขภาพดี หรือ
สุขภาวะ ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของระบบสุขภาพได การที่ประชาชนจะมี
สุขภาพดีไดนั้น ประชาชนจะตองสามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพไดมากขึ้น สามารถเขามามีสวนรวมดูแลและ
บริหารจัดการระบบสุขภาพไดโดยถือวา สุขภาพเปนเรื่องของประชาชนทุกคนและเพื่อประชาชนทุกคน(All for
health and health for all) ทั้งหมดจะทําใหระบบเนนที่การ“สราง” สุขภาพมากกวาการ “ซอม” สุขภาพ ประกอบกับใน
ปจจุบันนี้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยพุทธศักราช 2550 สาระในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาวะทางกาย
ทางจิต ทางสังคม ไดกําหนดสิทธิในสุขภาพของบุคคลที่พึงไดรับไดแกสิทธิในการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ
ในสุขภาพของตน ปญหาของระบบสุขภาพในปจจุบันคือ ระบบสุขภาพมีขอบเขตกวางกวาระบบสาธารณสุข
เพราะรวมเอาเหตุปจจัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมเขาเปนองคประกอบ
และกลไกลสําคัญของการสรางสุขภาวะของสังคมอยางเปนบูรณาการ ระบบสุขภาพที่ดํารงอยูในสังคมไทยมี
ปญหาพื้นฐานอยูที่การมองสุขภาพผานกรอบวิธีคิดทางการแพทย จึงจํากัดบทบาทของการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ไวที่สถาบันและบุคลากรทางการแพทยเปนสําคัญ กระบวนทัศนดังกลาวมองสุขภาพในลักษณะแยกขาดจากมิติ
อื่นๆของสังคมและลดทอนการมีสุขภาพดีใหเปนเพียงรักษาโรคกับการจัดบริการทางการแพทยเทานั้น แมวา
ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมาไดมีความพยามที่จะเนนงานสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
โดยเฉพาะยุคที่งานสาธารณสุขมูลฐานมีฐานะเปนนโยบายที่สําคัญ แตรูปแบบและเนื้อหาการสรางการมีสวนรวม
ในงานพัฒนาสาธารณสุขลวนถูกกําหนดกรอบความคิดของผูเชี่ยวชาญดานการแพทยและใชกลไกลรัฐเปนตัวตั้ง

หรือ Induced participation ชุมชนและภาคประชาชนมีบทบาทเพียงใหความรวมมือกับแผนงานโครงการที่รัฐกําหนด
ขึ้นการดําเนินงานที่ผานมาแมจะประสบความสําเร็จอยูบางในระยะแรก แตก็ขาดความยั่งยืน
ดั ง นั้ น ... ในการเสริ ม สร า งและพั ฒ นาให อ งค ก ร
ประชาชนมีศักยภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน องคกรประชาชนสามารถจัดการระบบสุขภาพของตน
แบบยั่งยืน ดําเนินการโดยประชาชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน ประชาชนหรือองคกรประชาชนมีรูปแบบและระบบ
การดู แ ลสุ ข ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมของคนใน
ชุ ม ชนจะเป น จุ ด เชื่ อ มต อ และเติ ม เต็ ม เชื่ อ มโยง ผสมผสานใน
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การสนองตอบต อ
เจตนารมณของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 และสอดรับกับปรัชญา
พื้นฐานที่วาดวย สุขภาพเปนเรื่องของแตละบุคคล ผูอื่นจะหยิบยื่นหรือทําแทนฝายเดียวไมได โดยใชระบบ
สุขภาพภาคประชาชน ซึ่งเปนมิติใหมของงานสาธารณสุขมูลฐานอยางเปนระบบ อยางเปนกระบวนการทํางาน
แบบรวบยอด เปนเรื่องของการคิด การตัดสินใจของชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองวาจะทําอะไร แคไหน
อยางไร เมื่อใด เปนไปตามความคิด ความจําเปน และความตองการของชุมชน ซึ่งหนวยงานและองคกรภายนอก
ควรมีหนาที่เพียงสงเสริม สนับสนุนการทํางานของชุมชนโดยไมกําหนดกรอบความคิดไมกําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ใหกับชุมชนหรือเรงรัดใหชุมชนตองดําเนินการใดๆแบบเรงดวนตามแนวความคิดของหนวยงาน
ภายนอกอีกตอไป

ผม....ไดมีโอกาสรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ของโรงพยาบาลทัพทัน พบวาหมูบานและ
ชุมชนในตําบลทัพทันอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีความพยายามที่จะพัฒนาดานการสาธารณสุขดวยตนเอง
หลายประการเชนการรวมกลุมชมรมออกกําลังกาย ชมรมผูสูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เปนตน ปญหา
ดานสุขภาพของประชาชนพบวายังมีปญหาดานสุขภาพ เชนการปวยและตายดวยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่งเปนกลุมโรคไมติดตอมีอยูจํานวนมาก เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สวนโรคติดตอที่เปนปญหา
ไดแก การระบาดโรคไขเลือดออกในกลุมเด็กและเยาวชน โรคอุจจาระรวงในกลุมประชาชนทั่วไป จากปญหา
สาธารณสุขในชุมชนดังกลาว เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาไปทุก ๆ ดานในการแกไขปญหาและสรางเสริม
สุขภาพไปพรอมกัน และที่สําคัญที่สุดก็คือการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนที่เปนเจาของสุขภาพที่เขาเองตองดูแล
จะเปนตัวขับที่สําคัญที่สุดในการที่จะใหเกิดการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนเพราะวาจะเกิดความตองการที่ตรงกับความ
ตองการของเจาของสุขภาพมากที่สุดบนพื้นฐานของความหลากหลายในมิติดานตางๆของสุขภาพ ทางดานการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพและวิถีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยโดยเฉพาะการรวมกลุมใหเกิดพลังในการดําเนินงานของภาคประชาชน และเปนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานีครั้งนี้จะเปนการสนับสนุน กระตุน ปลุกเรารวมทั้งเปนการเสริมสรางและพัฒนาองคกร
ประชาชนใหมีศักยภาพในการจัดการระบบสุขภาพของตนเอง การสรางใหชุมชนไดเรียนรูและเขาใจถึงรากฐาน
วิถีชีวิตเดิมของตนเอง ถือเปนจุดเริ่มตนที่จะเสริมสรางใหชุมชนเรียนรูชุมชนของตนเอง "คิดเปน ทําเปน กอเกิด
การรวมกลุมเปนพลังสรางสรรค เปนชุมชนที่เขมแข็ง สามารถจัดการระบบสุขภาพของตนเองและเชื่อมโยงการ
พัฒนาดานอื่นๆไดอยางเหมาะสม"

ทํา

ไปทําไม

ศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบ
สุขภาพ ของชุมชนตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานีแลว นําขอมูลมาประกอบการพัฒนารูปแบบการ
จัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน หลังจากนั้น

ทดลองใชรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวน
รวมของชุมชนของชุมชน ที่คิดขึ้นใชไดผลจริงหรือไม
เพียงใดโดยการประเมินผลรูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ทํา

อยางไร

แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพ ของชุมชน
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
และวิธีการสรางเครื่องมือ และ สรางแบบบันทึกการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม
2. จัดเวทีชี้แจง ทําความเขาใจกับแกนนําสุขภาพของหมูบานเกี่ยวกับวัตถุประสงค
3. จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมยอย วิเคราะหชุมชนรวมกัน(Participatory Rural
Appraisal: PRA) ของแกนนําชุมชนในตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จํานวน 124 คน
4. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองแบบสามเสา(Triangulation)
5. วิเคราะหปญหา สรุปปญหา และสรุปผลการประเมินการพัฒนา ระบบสุขภาพภาคประชาชนในการ
ดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1. สังเคราะหขอมูล ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน และสรุปผล
การประเมินการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนของหมูบาน/ชุมชนตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานีจากการสังเคราะหการวิเคราะหชุมชนรวมกันเพื่อคืนขอมูลในภาพสรุปใหกับชุมชน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค (Appreciation-Influence-Control:
A-I-C) ของแกนนําชุมชนจํานวน 45 คน เพื่อกําหนดประเด็นปญหา คนหาสาเหตุของปญหา กําหนดภาพลักษณ
ชุมชนที่พึงปรารถนา กําหนดแนวทางในการแกปญหา และวางแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมในการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชน
3. นําผลจาการประชุมมาสังเคราะหเพื่อจัดทํารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของ
ชุมชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชนของชุมชน ตําบล
ทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 - 30 ธันวาคม 2551 และ สรุปผลการ
ทดลอง ขอเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ
แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานีโดยแกนนําสุขภาพของชุมชน จํานวน 124 คน ผูนํา
ชุมชน และประชาชน โดยการเก็บขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวน
รวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการ โดยมีการประชุมกลุมประเมินผลในทุกเดือน สรุป
บทเรียนหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมวิจัยในแตละครั้ง การ
วิเคราะหขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากกระบวนการศึกษา
นํามาวิเคราะหบนพื้นฐานความเปนจริง
ในปจจุบันผานการ
ตรวจสอบของชุมชนในพื้นที่แลวนําไปสูการเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีที่ไดกลาวไว เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา และพัฒนาที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน

ผล

ที่เกิดขึ้น

1. ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพของ ชุมชนในตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

1.1 ปญหาการพัฒนาศักยภาพและการจัดการกําลังคน/องคกรในชุมชนดานสุขภาพ
1)แกนนําชุมชนขาดทักษะ ความรูในเรื่องการจัดทําแผนงาน/โครงการดานสุขภาพ
2)ไมมีเวทีประชาคมในแตละหมูบานเพื่อรับปญหามาใชในการวางแผน 3) อสม. ขาดทักษะความรูในเรื่องการ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขหวัดนก 4) ภาคี/เครือขายในชุมชนยังมีสวนรวมดานสุขภาพนอย ผูนํา
ชุมชนยังมองแยกสวนดานสุขภาพกับการพัฒนาดานอื่น
1.2 ปญหาการจัดการดานทุนเพื่อสุขภาพ
1) การบริหารจัดการทุนสวนใหญดําเนินการโดยเจาหนาที่ทําใหบทบาทการมีสวน
รวมของประชาชนนอย 2) ไมมีแผนงานการระดมทุนเพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพ
1.3 ปญหาการจัดการขอมูลเพื่อใชวางแผนสุขภาพของชุมชน
1) ไมไดนําขอมูลของหมูบานมาดําเนินการวางแผนสุขภาพของชุมชน แผนงานสวน
ใหญเปนแผนงานเปนแผนงานตามกรอบนโยบายสวนกลาง 2) ขาดการถายทอดความรู เผยแพรขอมูลหมูบาน
ใหกับชุมชนทราบ 3) ขาดการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 4) องคกรสวนทองถิ่นเขามามีบทบาท
สวนรวมนอยในการพัฒนาสุขภาพ
1.4 ปญหาการถายทอดความรูดานสุขภาพสูชุมชน
1) ไมมีการถายทอดขอมูลในศูนยสาธารณสุขมูลฐานในหมูบาน 2) ระบบการแจง
ขอมูลไมชัดเจน การถายทอดความรูสวนใหญเจาหนาที่เปนผูดําเนินการ
1.5 ปญหาการจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชนแบบมีสวนรวม

1)ประชาชนมีสวนรวมนอยในการตัดสินใจและจัดกิจกรรมดานสุขภาพโดยที่เจาหนาที่เปนผูกําหนดกิจกรรมเปน
สวนใหญ 2) ขาดแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพของ อสม. 3)ระบบการเฝาระวังโรคติดตอในชุมชน
ยังไมชัดเจน 4)ประชาชนมีสวนรวมนอยในการการดําเนินงานดานสุขภาพ
สรุปการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพภาคประชาชนชาวบานมีสวนรวมในฐานะสมาชิกที่มีบทบาท
ในการใหความรวมมือ รวมรับรูนโยบาย และรวมปฏิบัติตาม สวนที่ยังถือวาเกิดขึ้นเปนสวนนอยก็คือ การมีสวน
รวมในการคิด ริเริ่ม และ ตัดสินใจ เริ่มกอตั้งหรือดําเนินการโดยชาวบานเอง วิธีคิดและความเชื่อของกลุมตัวอยาง
สวนใหญยังติดอยูกับกรอบคิดเดิมที่เห็นวา ผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องสุขภาพคือบุคลากรดานสุขภาพ
เทานั้น จึงมอบความไววางใจใหและพรอมที่จะทําตาม บทบาทหลักในการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพในชุมชน
นอกจากจะตกเปนของเจาหนาที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขแลว ผูนําทองถิ่นเองก็มองแยกสวนกับ
การพัฒนาดานอื่นๆ
2. รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี มีขั้นตอนดังนี้  คือ สํารวจขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญ การ
วางแผนการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน การติดตามและประเมินผลตามแผนการดําเนินงาน การสนับสนุน
จัดการความรูและประสบการณ การสรางกลไกการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
วิสัยทัศน  ประชาชนตําบลทัพทัน มีศักยภาพและมีสวนรวมในการดูแลตนเองดานสุขภาพ
พันธกิจ  1. สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของโครงสรางชุมชนที่เอื้อตอการจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 2. พัฒนาหมูบาน/ชุมชนในการจัดการสุขภาพดวยตนเอง 3. แสวงหาความรวมมือของทุกภาคสวน
และสรางเครือขายทุกระดับ เพื่อสนับสนุนในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
เปาประสงค  1. ประชาชนมีความรู ทักษะ และศักยภาพในการดูแลตนเอง ตลอดจนสามารถจัดการดาน
สุขภาพ 2. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลตนเองดานสุขภาพ 3. มีภาคีเครือขายที่สนับสนุน พัฒนาในดาน
การจัดการสุขภาพภาคประชาชน
ยุทธศาสตร  1. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ 2. พัฒนากระบวนการจัดการความรูและ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 3. พัฒนากลไกและสรางโอกาสการเรียนรูดานสุขภาพ 4. แสวงหาและพัฒนา
ความรวมมือของภาคีเครือขายดานสุขภาพ(อสม./เทศบาล/
NGO/เครือขายสุขภาพ)
กลยุทธ  1. การสรางการมีสวนรวมของชุมชน
2. การฝกอบรมผูนําการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
3. การเสริมสรางศักยภาพ อสม. ในการทํางานดานสุขภาพ
ในชุมชน 4. การพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.)
ดานการสรางสุขภาพ 5. การสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ
6. การจัดการดานขอมูลสุขภาพ 7. การจัดกิจกรรมดาน
สุขภาพ(6 อ. ) 8. การสงเสริมการมีสวนรวมดานสุขภาพ
ของภาคีเครือขาย
โครงการ  1. โครงการประชาคมสุขภาพ 2.
โครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม. 3. โครงการพัฒนา
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.)ในหมูบาน 4.โครงการสรางสุขภาพ ทัพทันแข็งแรง 5. โครงการหมูบานจัดการ
สุขภาพ 6. โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพ สรุปไดดังภาพ

กลุมเยาวชน

กลุมผูนําชุมชน
กลุม ผูสูงอายุ

กลุมแมบาน
กลุมผูนําชุมชน

องคการในชุมชน

กลุม อสม.
วัด
คณะกรรมสุขภาพหมูบาน

กลุมเกษตรกร
/กลุมเงินลาน

โรงเรียน

แผนแกไขปญหาสาธารณสุข

ปญหาสาธารณสุขของชุมชน

การสํารวจขอมูลพื้นฐาน

วิเคราะหปญหาจัดลําดับ

ติดตามและประเมินผล

วางแผน/ดําเนินการ

ยุทธศาสตร

โครงการ

กลยุทธ

1. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดการความรูและขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ
3. พัฒนากลไกและสรางโอกาสการเรียนรูดาน
สุขภาพ
4. แสวงหาและพัฒนาความรวมมือของภาคี
เครือขายดานสุขภาพ(อสม./เทศบาล/NGO)

1. การสรางการมีสวนรวมของชุมชน
2. การฝกอบรมผูนําการจัดการสุขภาพภาค
ประชาชน
3. การเสริมสรางศักยภาพ อสม. ในการทํางาน
ดานสุขภาพในชุมชน
4. การพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.)
ดานการสรางสุขภาพ
5. การสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ
6. การจัดการดานขอมูลสุขภาพ
7. การจัดกิจกรรมดานสุขภาพ(6 อ. )
8. การสงเสริมการมีสวนรวมดานสุขภาพของภาคี
เครือขาย

1. โครงการประชาคมสุขภาพ
2. โครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม.
3. โครงการพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.)ในหมูบาน
4.โครงการสรางสุขภาพ ทัพทันแข็งแรง
5. โครงการหมูบานจัดการสุขภาพ
6. โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพ

องคาเนิ
กรภาครั
การสรางกลไกลการดํ
นงานดฐานสุขภาพของชุมชน
*ร.พ/สสอ.
การสนับสนุนการจัดการความรูและขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
*โรงเรียน
องคกรทองถิ่น
*เทศบาล
*อบจ.

องคกรภาครัฐ
*ร.พ/สสอ.
*โรงเรียน

ภาพแสดง…..แสดงรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

4. ผลการประเมินผลรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี พบวา มีความเหมาะสมเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ประชาชนในชุมชน มี
สวนรวมในกิจกรรมอยางหลากหลาย และกวางขวางขึ้น ภาคีเครือขายดานสุขภาพไดแก เทศบาลตําบลทัพทัน
โรงพยาบาลทัพทัน โรงเรียน วัด ไดเขามามีสวนรวมในดานการสนับสนุนงบประมาณ และกิจกรรมดําเนินงาน
ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

ฝาก

ขอเสนอไวในกลาง....ใจ

1. จากผลการศึกษาพบวา การสรางพลังการมีสวนรวมของชุมชนโดยผสมผสานใชกระบวนเรียนรูแบบมีสวน
รวมทั้ง 2 กระบวนการ คือ กระบวนการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม และกระบวนการประชุมแบบมีสวนรวม
อยางสรางสรรค ทําใหชุมชนสามารถวิเคราะหสถานการณสภาพปญหา ทบทวนสถานการณในอดีตเชื่อมโยงถึง
ปจจุบัน และคาดการณสภาพปญหาของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การใชกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนควรมีลักษณะ คือ การเรียนรูตองเรียบงายไมซับซอน ใชเวลานอย เริ่มทําในกลุมเล็กทําบอยและ กระจาย
ใหทั่วถึง ผูนํากระบวนการเรียนรูจะตองทําความคุนเคยใกลชิดกับชุมชน มีความเปนกันเองมีลักษณะเปนมิตร
รวมทั้งการเรียนรูไมควรยึดรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งควรผสมผสานและประยุกตตาม
สถานการณแตละชุมชน
2 จากผลการศึกษาโดยรูปแบบการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชน ทําให
ชุมชนสามารถสรางแผนพัฒนาแบบมีสวน
รวมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
ที่มีลักษณะที่สอดคลองกับความบริบทความ
เปนอยูของชุมชน และครอบคลุมทุกมิติของ
การดําเนินชีวิต ดังนั้น รัฐฯ ควรสงเสริมให
การสนับสนุน ชุมชนไดเรียนรูการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชน เพื่อใหปจเจกบุคคล/ชุมชนสามารถ
คนหาประเด็นปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ และสามารถนําไปประยุกตในการประกอบ
อาชีพ หรือการดํารงชีวิตประจําวันได ตลอดจนสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จากผลการศึกษาพบวา แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของ
การมีสวนรวมของชุมชน ดังนั้น การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตควรสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีสวน
รวมโดยใชเวทีประชาคมเพื่อสรางความรวมมือรวมใจ สรางกระแสการมีสวนรวมคิด รวมรับผิดชอบของชุมชน
4. จากการศึกษาพบวา หากชุมชนไดมีโอกาสเรียนรู รวมคิด รวมวิเคราะห รวมดําเนินการรวมกันจะ
สามารถเกิดพลังในการพัฒนาชุมชนได
ดังนั้น ควรปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติและใหเวลาชุมชนปรับตัวปรับ
แนวคิดในการพึ่งตนเองโดยมีภาครัฐฯ เปนผูใหการชี้แนะ เสริมพลังและศักยภาพในการคิด และไกลเกลี่ย
ผลประโยชนในชุมชนใหเอื้อตอการพัฒนาเพื่อกระจายผลประโยชนในการพัฒนาใหทั่งถึง ยุติธรรมและเสมอภาค
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการสงเสริมการวิจัยโดยรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชน กับปญหาสุขภาพ
เฉพาะ มากขึ้น โดยนําผลการวิเคราะหชุมชนมาดําเนินการ เชนปญหาไขเลือดออก การปองกันโรคไขหวัดใหญ
สายพันธใหมเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการมากขึ้นและไดรูปแบบที่สอดคลองกับบริบทของ
ชุมชนเอง.. 

ทายสุดนี.้ .....

ผมเชื่ออยางสนิทใจแลวครับวา

“ชาวบาน” ก็สามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองได
และไมใชไดอยางเดียว...นะครับ ไดอยางดีดวย.....ถาเจาหนาที่สาธารณสุขอยางพวกเรา
หรือทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ไดสนับสนับ กระตุน ปลุกเรา
รวมถึงสงเสริมกระบวนการพัฒนาโดยรวมกับชาวบาน กอรูปการพัฒนาจากฐานเดิมหรือทรัพยากร
และทุนสังคมที่มีอยูของชุมชนอยางตอเนื่องดวยชุมชนเอง ซึ่งจะชวยใหกระบวนการ
พัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน การพัฒนานี้มิใชหมายความวาจะพัฒนาแตดานสุขภาพโดยลําพัง....
หากแตเมื่อดึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาทําตองสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอื่นๆไดอยางเปนบูรณาการดวย
กระบวนการนี้จะใหความสําคัญกับ คุณคาของความเปน “มนุษย”

ความอดทน และเวลา จะสามารถทําให ชุมชนไดเรียนรูตนเอง ดังนั้นกระบวนการเรียนรูของชุมชน
ผูดําเนินการควร มี
ตองระลึกอยูเสมอวา ตนไมใชเปนผูไป

“อุเบกขาธรรม”

จัดการ หรือทําตามใจ ใครสั่งมา เจาหนาที่เปนเพียง

ผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรู เขาใจและมองเห็นไดดวย
ชุมชนเอง…..

คนตนเรื่อง: นายสมนึก หงษยิ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลทัพทัน
โทรศัพท 056 540026-30 หรือ 086 6767425 E-Mail: Somnuk_hongyim@hotmail.com,
Somnuk2521@gmail.com www.Thapthanhospital.go.th
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