
ประชาชนทัพทัน ประชาชนทัพทัน   ประชาชนทพทน ประชาชนทพทน ….….  

สามารถจัดการสขภาพไดดวยชมชนเองจริงหรือสามารถจัดการสขภาพไดดวยชมชนเองจริงหรือ;;  สามารถจดการสุขภาพไดดวยชุมชนเองจรงหรอสามารถจดการสุขภาพไดดวยชุมชนเองจรงหรอ;;  

การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวมการวจยเชงปฏบตการแบบมสวนรวมการวจยเชงปฏบตการแบบมสวนรวม

People’s Health System Management by

Cooperation of Thapthan Community, Uthaithani Province;

Participatory Action Research Participatory Action Research 

สมนึก  หงษยิ้ม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

โรงพยาบาลทัพทัน อุทัยธานี



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา(ตอ)

• เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง

• สังคมไทยและคนไทยพัฒนาสูสังคมประชาธิปไตย

       ยคใหมุ

• ภาคสังคมและประชาชนมีการพัฒนาและเรียกรองสิทธิ

ในการรับร ตดัสินใจ และมีสวนรวมในการรบรู ตดสนใจ และมสวนรวม

• ปญหาสาธารณสุขที่มีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิ 

โ โ      เชน ปริมาณของการรบับริการ โรคตดิตอ  โรคจากการ

ประกอบอาชีพ ฯลฯ.

• นโยบายสุขภาพเนน การ สรางสุขภาพ  มากกวาการ 

ซอมสุขภาพ 

• นโยบาย “การสาธารณสุขมูลฐาน”



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา(ตอ)

อัตราปวยปวยดวยโรคที่เกิดจาก

ปญหาดานสุขภาพของ ตําบลทัพทัน..

พฤตกิรรมสุขภาพซึ่งเปนกลุมโรคไม

ติดตอมีอยูจาํนวนมาก  เชน ู

โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสงู 

ปญหาโรคติดตอไดแก การระบาดโรค

ไขเลือดออกในกลุมเด็กและเยาวชน ุ

โรคอุจจาระรวงในกลุมประชาชนทั่วไป

โรคจากพฤตกิรรมที่ไมถูกตอง

เหมาะสม

คําตอบคําตอบ..........ในการแกไขปญหา คือ ชุมชนแกปญหาชุมชนเอง 



เสริมสรางพลัง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา(ตอ)

หยิบยืน่

สนับสนุน

  ํ

  ผตัดสินใจคือกลมที่ไดรับ 

  กระจายอานาจ

  รวมประชาชนเขาไวในกลุม

    ผูตัดสินใจ

ี ื ี่ ป  ไ  ี  รวมศูนยอํานาจ

  รัฐทําหนาที่ตัดสินใจ

  ประชาชนไมมี

  ผูตดสนใจคอกลุมทไดรบ 

    การคัดเลือก

  ประชาชนมีสวนรวมได

    เฉพา เรื่อง

  มีทางเลือกทีเปดกวางไมมี

    การจาํกดั

  ประชาชนเปนผูนํา
"คิดเปน ทําเปน กอเกดิการรวมกลุมเปนพลังสรางสรรค เปนชุมชนที่เขมแข็ง

 สามารถจัดการระบบสขภาพของตนเองและเชื่อมโยงการพัฒนาดานอื่นๆได
    ทางเลอืก

  ความสัมพันธแนวดิ่ง

   จากบนลงลาง

    เฉพาะเรอง

  ประชาชนมีทางเลอืกแต 

   จาํกัด

ป  ั ิ ใ

  ประชาชนมีสวนรวมอยาง

   จริงจัง

  รัฐมีพันธะความรับผิดชอบ

 สามารถจดการระบบสุขภาพของตนเองและเชอมโยงการพฒนาดานอนๆได

อยางเหมาะสม"
  ปดกั้นการมีสวนรวม

    ของประชาชน

  ประชาชนรวมตัดสินใจ

  ประชาชนมีสวนรวม

ฐ

    ตอสังคม

  โปรงใส/เปดกวาง

  ประชาชนมีความเปนพลเมือง
ป ั ป ี่ ใ  ั

  ประชาชนมความเปนพลเมอง
การปรับเปลียนบทบาทใหมของรัฐ



วัตถประสงคการศึกษาวตถุประสงคการศกษา

1. ศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพ ของชุมชน 

2.เพื่อพัฒนารปแบบการจัดการระบบสขภาพ แบบมีสวนรวมของชมชนู ุ ุ

3.เพื่อทดลองใชรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน

4 เพื่อประเมินผลรปแบบการจัดการระบบสขภาพ แบบมีสวนรวมของชมชน4.เพอประเมนผลรูปแบบการจดการระบบสุขภาพ แบบมสวนรวมของชุมชน



กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจยัภายในชมุชนปจจยัภายในชมุชน//ทุนทางสังคมทุนทางสังคม

. . กลุมองคกรในชมุชนกลุมองคกรในชมุชน

 ํ     -ผูนําชมุชน
     -อสม.

     -กลุมแมบาน
    -กลม สอย.

รูปแบบการการจัดการ

ระบบสุขภาพภาคประชาชน

ตําบลทัพทัน

ุ

    -กลุมเยาวชน
    -กลุมเงนิลาน
. . สภาพบริบทของชมุชนสภาพบริบทของชมุชน สขุภาวะของประชาชนสขุภาวะของประชาชน

ตาบลทพทน   

ปจจยัสนับสนุนปจจยัสนับสนุน

  องคกรภาครัฐที่ใหบริการสขภาพองคกรภาครัฐที่ใหบริการสขภาพ. . องคกรภาครฐทใหบรการสุขภาพองคกรภาครฐทใหบรการสุขภาพ

     -โรงพยาบาลทัพทัน
     -สสอ ทัพทัน

. . องคกรปกครองสวนทองถิน่องคกรปกครองสวนทองถิน่

คณะกรรมการหมูบานและเครือขายสุขภาพคณะกรรมการหมูบานและเครือขายสุขภาพ

บริการสขภาพพื้นฐาน
          --อบจ อุทัยธานีอบจ อุทัยธานี

          --เทศบาลทัพทันเทศบาลทัพทัน

. . วัดวัด
  โรงเรียนโรงเรียน 

.บรการสุขภาพพนฐาน

.กิจกรรมพัฒนาที่สงผลตอสุขภาพ

.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

กิจกรรมควบคมแล ปองกันโรค. . โรงเรยนโรงเรยน .กจกรรมควบคุมและปองกนโรค



รปแบบการศึกษารูปแบบการศกษา

กระบวนการวิจัยเนนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม

(P i i  A i  R h  PAR) (Participatory Action Research: PAR)

กระบวนการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม 

(Participatory Rural Appraisal: PRA) 

ี      กระบวนการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค AIC

(Appreciation-Influence-Control : A-I-C) 



วิธีการศึกษา

ขั้นตอน วิธีการศึกษา ผลที่ไดรับ

1. ศึกษาปญหาการมีสวน

รวมในการจดัการระบบ

วิเคราะหชุมชนรวมกัน(PRA) 

ของแกนนําชมชนในตําบลทัพทัน 

ปญหาการมีสวนรวมในการ

จัดการระบบสขภาพ ของ

สุขภาพ ของชุมชน
ของแกนนาชุมชนในตาบลทพทน 

อําเภอทัพทัน 

จํานวน 124 คน

ุ

ชุมชน ตําบลทัพทัน 

อําเภอทัพทัน  จังหวัดจานวน 124 คน
อุทัยธานี

2. พัฒนารูปแบบการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี

จัดการระบบสุขภาพ 

แบบมีสวนรวมของ
รวมอยางสรางสรรค 

(A-I-C) ของแกนนําชุมชน

รูปแบบการจัดการระบบ

สุขภาพ แบบมีสวนรวมของ
ชุมชน

ุ

จํานวน 45 คน
ชุมชน



วิธีการศึกษา(ตอ)

ขั้นตอน วิธีการศึกษา ผลการศึกษา

( )

ขนตอน วธการศกษา ผลการศกษา

3.ทดลองใชรูปแบบการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมี ประสิทธิผลของรูปแบบการู

จัดการระบบสุขภาพแบบ

มีสวนรวมของชุมชนของ

สวนรวม  การสัมภาษณเชิงลึก

แบบเปนทางการและไมเปน

ื้ ี่ ํ ิ ํ ั

ู

จัดการระบบสุขภาพ แบบมี

สวนรวมของชุมชน

ชุมชน ทางการพืนทีดําเนินการ  ตําบลทัพ

ทัน
ปจจัยแหงความสําเร็จ

ป ิ ป ป  ป ิ4.ประเมนผลรูปแบบการ

จัดการระบบสุขภาพ 

แบบมีสวนรวมของ

- ประชุมกลุมประเมนผล

- สรุปบทเรียนหลังเสร็จสิ้นการ

ํ ิ ิ ิ ั ใ  ั้

รูปแบบการจดัการระบบรูปแบบการจดัการระบบ

ี  ี  
แบบมสวนรวมของ

ชุมชน
ดําเนินกิจกรรมวิจัยในแตละครัง

- วิเคราะหบนพื้นฐาน

ป ิ

สุขภาพ แบบมีสวนรวมสุขภาพ แบบมีสวนรวม

ของชุมชนของชุมชน

ความเปนจริง ((สมบูรณสมบูรณ))



ผลการศึกษา แผนที่สังเขปศนูยสุขภาพชมุชนทัพทันN อําเภอทัพทัน
อ.สวางอารมณ อ.โกรกพ

ระ    จ.น
ครสวรรค

ต.หนองกระทุม ต.โคกหมอ
สอ.ต.หนองยายดา

สอ.ต.โคกหมอ

ี 

ค
อ.เมืองต.ตลุกดู

ต.หนองยายดา

ต.ทัพทัน

ต.หนองหญาปลอง

รพ.ทพัทนั

สอ.ต.หนองหญาปลอง

ต.หนองกลางดง สอ.ต.เขาขีฝ้อย

ตําบลทัพทัน มี 8 หมูบาน 

จํานวนหลังคาเรือน 973  หลังคาเรอืน  

อ.หนองขาหยาง

อ.หนองฉาง

ต.หนองสระ

ต.ทุงนาไทย

ต.เขาขีฝ้อย

สอ.ต.ทุงนาไทยสอ.ต.ทุงพึ่งที่ตั้ง PCU สถานีอนามัย,หนวย เขตรับผิดชอบ PCU ภูเขา

ประชากร 3,454  คน 

       ชาย 1,565 คน        ชาย 1,565 คน 

      หญิง 1,889 คน  

อสม   86  คน อสม.  86  คน 

อัตราสวน อสม. ตอจํานวนหลังคาเรือน  

ั ื1: 11 (คน: หลังคาเรือน) 



ผลการศึกษา

ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพของ ชุมชนในตําบลทัพทัน 

ใการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพภาคประชาชนชาวบานมีสวนรวม

ในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในการใหความรวมมือ รวมรับรูนโยบาย ฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในการใหความรวมมือ รวมรับรูนโยบาย ฐ ูฐ ู

และรวมปฏิบัติตามและรวมปฏิบัติตาม สวนที่ยังถือวาเกิดขึ้นเปนสวนนอยก็คือ การมี

สวนรวมในการคิด ริเริ่ม และ ตัดสินใจ เริ่มกอตั้งหรือดําเนินการโดยสวนรวมในการคด รเรม และ ตดสนใจ เรมกอตงหรอดาเนนการโดย

ชาวบานเอง วิธีคิดและความเชื่อของกลุมตัวอยางสวนใหญยังติดอยู

กับกรอบคิดเดิมที่เห็นวา ผที่มีความรความชํานาญในเรื่องสขภาพคือกบกรอบคดเดมทเหนวา ผูทมความรูความชานาญในเรองสุขภาพคอ

บุคลากรดานสุขภาพเทานั้น จึงมอบความไววางใจใหและพรอมที่จะจึงมอบความไววางใจใหและพรอมที่จะ

ใ ่ ่ ใใ ่ ่ ใทําตาม บทบาทหลักในการขับเคลือนเรอืงสุขภาพในชุมชนทําตาม บทบาทหลักในการขับเคลือนเรอืงสุขภาพในชุมชน นอกจาก

จะตกเปนของเจาหนาที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขแลว ุ ุ

ผูนําทองถิ่นเองก็มองแยกสวนกับการพัฒนาดานอื่นๆผูนําทองถิ่นเองก็มองแยกสวนกับการพัฒนาดานอื่นๆ 



รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ของชุมชน รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ของชุมชน 

ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอทัยธานี ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอทัยธานี ตาบลทพทน อาเภอทพทน จงหวดอุทยธาน ตาบลทพทน อาเภอทพทน จงหวดอุทยธาน 

องคกรในชุมชน





ผลการศึกษา(โครงการ)

โครงการ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

โครงการหมูบาน

จัดการสุขภาพ

ใชขบวนการประชาคมในหมูบาน

ผูเขารวมไดแก แกนนําสุขภาพหมูบาน ,

-จัดเวทีประชาคม 1 ครั้ง

-แกนนําไดพัฒนาเรื่องการ

 ผูนําชุมชนจํานวน 90 คน วิเคราะหปญหาของชุมชน

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม  รอยละ 85.2  มีศักยภาพสูงขึ้น

เสริมสราง

ศักยภาพ อสม.

โครงการพัฒนา

ศูนยสาธารณสุข

พัฒนาขอมูลสุขภาพของ ศสมช.

จัดทําแฟมขอมลสขภาพ

มีขอมูลดานสุขภาพของ

หมูบานที่ทันสมัยู ุ

มูลฐาน(ศสมช.)
จดทาแฟมขอมูลสุขภาพ

สําหรับ อสม.

ู



ผลการศึกษา(โครงการ)ตอ

โครงการ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

โ โ ไโครงการสราง

สุขภาพ 

ทัพทันแข็งแรง

ดําเนินกิจกรรม  6 อ.

เนนการดําเนินงาน  เรื่องการปองกันโรค

ไขเลือดออก และโรคไขหวัดนก

-อัตราการปวยโรคไขเลือดออก

ลดลง

-พฤติกรรมสขภาพของประชาชนดีทพทนแขงแรง ไขเลอดออก และโรคไขหวดนก -พฤตกรรมสุขภาพของประชาชนด

ขึ้น

โครงการหมูบาน ประกวดหมูบานจัดการสุขภาพในตําบลและ -หมูบานผานเกณฑประเมินหมูบาน

จัดการสุขภาพ อสม.ดีเดนในตําบล

จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพประจําหมูบาน

จัดการสุขภาพ

-มี อสม. ดีเดนประจําตําบล

โครงการพัฒนา

เครือขายสุขภาพ

สัมมนาเครือขาย สุขภาพ 1 ครั้ง มี 1 เครือขายสุขภาพ ประจําตําบล  

โดยเทศบาลตําบลเปนแมขาย



บทเรียนที่ไดรับ......จากการเรียนรู

การใชกระบวนการเรียนรูในชุมชนควรมีลักษณะ  คือ การเรียนรูตองเรียบงาย

ไมซับซอน  ใชเวลานอย  เริ่มทําในกลุมเล็กทาํบอยและ กระจายใหทั่วถึง  ผูนํา

กระบวนการเรียนรูจะตองทําความคุนเคยใกลชิดกบัชุมชน มีความเปนกันเองมี

ลักษณะเปนมิตร รวมทั้งการเรียนรูไมควรยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งควรผสมผสาน

และประยกุตตามสถานการณแตละชุมชน



บทเรียนที่ไดรับ......จากการเรียนรู (ตอ)

รปแบบการวิจยัปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมในชมชนทําใหชมชนสามารถสรางรูปแบบการวจยปฏบตการแบบมสวนรวมในชุมชนทาใหชุมชนสามารถสราง

แผนพฒันาแบบมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนที่มีลักษณะที่

สอดคลองกับความบริบทความเปนอยของชมชนและครอบคลมทกมิติของการดาํเนินสอดคลองกบความบรบทความเปนอยูของชุมชนและครอบคลมุทุกมตของการดาเนน

ชีวิต  ดังนั้นรัฐฯควรสงเสริมใหการสนับสนุน ชุมชนไดเรียนรูการวิจัยปฏิบตัิการแบบมี

สวนรวมในชมชน  เพื่อใหปจเจกบคคล/ชมชนสามารถ คนหาประเด็นปญหา สาเหตสวนรวมในชุมชน  เพอใหปจเจกบุคคล/ชุมชนสามารถ คนหาประเดนปญหา สาเหตุ

และแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ และสามารถนําไปประยกุตในการประกอบ

อาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันไดตลอดจนสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพอาชพหรอการดารงชวตประจาวนไดตลอดจนสามารถพงตนเองไดอยางมประสทธภาพ



บทเรียนที่ไดรับ......จากการเรียนรู (ตอ)

หากชุมชนไดมีโอกาสเรียนรู รวมคิด รวมวิเคราะห   รวมดําเนินการรวมกันจะสามารถ

ิ ั ใ ั ไ  ั ั้ ป ั ิ ี ิ ิ ีป ิ ั ิ ใ เกดิพลงัในการพัฒนาชุมชนได   ดังนัน ควรปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติและใหเวลาชุมชน

ปรับตัวปรับแนวคิดในการพึ่งตนเองโดย   มีภาครัฐฯเปนผูใหการชี้แนะ เสริมพลังและ

ั ใ ิ ไ  ี่ ป โ ใ ใ  ื้  ั ื่ศักยภาพในการคิด และไกลเกลยีผลประโยชนในชุมชนใหเอือตอการพัฒนาเพือ

กระจายผลประโยชนในการพัฒนาใหทั่งถึง ยุติธรรมและเสมอภาค



ขอเสนอแนะจากการวิจัย

ควรมีการสงเสริมการวิจัยโดยใชรปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมควรมการสงเสรมการวจยโดยใชรูปแบบการวจยปฏบตการแบบมสวนรวม

ในชุมชน กับปญหาสุขภาพเฉพาะ มากขึ้น โดยนําผลการวิเคราะหชุมชน

ํ ิ  ป โ ไ  ื ป ั โ ไ  ั ใ มาดําเนินการ เชนปญหาโรคไขเลือดออก  การปองกนโรคไขหวดใหญ

สายพันธใหมเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการมากขึ้นและได

่รูปแบบที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนเอง



“ชาวบาน” ก็สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได

ถาเจาหนาที่สาธารณสขอยางพวกเราหรือทกภาคสวนที่เกี่ยวของถาเจาหนาทสาธารณสุขอยางพวกเราหรอทุกภาคสวนทเกยวของ

ไดสนับสนับ  กระตุน  ปลกุเรา 

ึ  ิ ั โ  ั รวมถึงสงเสริมกระบวนการพัฒนาโดยรวมกับชาวบาน 

กอรูปการพัฒนาจากฐานเดิมหรือทรัพยากร

และทุนสังคมที่มีอยูของชุมชนอยางตอเนื่องดวยชุมชนเอง 

ซึ่งจะชวยใหกระบวนการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน 

 การพัฒนานี้มิใชหมายความวาจะพัฒนาแตดานสุขภาพโดยลําพัง....

หากแตเมื่อดึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาทําตองสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอื่นๆหากแตเมอดงเรองใดเรองหนงมาทาตองสามารถเชอมโยงกบการพฒนาดานอนๆ

ไดอยางเปนบูรณาการดวยกระบวนการนี้จะใหความสําคัญกับ

 ป  คุณคาของความเปน  “มนุษย”  



ส ํ ใ  ช ช ไ ส ํ ใ  ช ช ไ ความอดทนความอดทน  และ และ เวลาเวลา  จะสามารถทาให ชุมชนไดจะสามารถทาให ชุมชนได

เรียนรูตนเอง ดังนั้นกระบวนการเรียนรูของชุมชน เรียนรูตนเอง ดังนั้นกระบวนการเรียนรูของชุมชน ู ู ุู ู ุ

ผูดําเนินการควร มี ผูดําเนินการควร มี ““อุเบกขาธรรมอุเบกขาธรรม””  

 ึ   ไ ใ  ป ึ   ไ ใ  ป ไป ัไป ั ืื ํํตองระลึกอยูเสมอวา ตนไมใชเปนตองระลึกอยูเสมอวา ตนไมใชเปนผูไปจดัการผูไปจดัการ  หรือหรือทําทํา

ตามใจ ใครสั่งมาตามใจ ใครสั่งมา  เจาหนาที่เปนเพยีงเจาหนาที่เปนเพยีงผูสนับสนุน อํานวยผูสนับสนุน อํานวยุุ

ความสะดวก และจัดกระบวนการเรียนรูความสะดวก และจัดกระบวนการเรียนรู  เพือ่ใหเกิดการเพือ่ใหเกิดการ

เรียนร เขาใจและมองเห็นไดดวยชมชนเองเรียนร เขาใจและมองเห็นไดดวยชมชนเองเรยนรู เขาใจและมองเหนไดดวยชุมชนเองเรยนรู เขาใจและมองเหนไดดวยชุมชนเอง



Thank you for your attentionThank you for your attentionThank you for your attentionThank you for your attentiony f yy f yy f yy f y

ดวยความขอบคุณจาก “ชาวชุมชน ตําบลทุกทาน” 

นักวิจัยชาวบานรวม สานงานฝน...สูสุขภาพชุมชน

S k h i @h ilSomnuk_hongyim@hotmail.com

somnuk2521@gmail.com
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เก็บตกเก็บตก..................

พัฒนาการของความรัก  (บี ้The Star) = “ Look      Like      Love”

การพัฒนาสุขภาพชุมชน (สมนึก ทัพทัน) = “Look     Think     Act”

บี้ บี้ Th  StTh  St ++สมนึก สมนึก บ บ The StarThe Star++สมนก สมนก 

LikeLike+( +( Look Look ++Think Think ++ActAct) ) x Lovex Love= = ชมุชนดแูลสุขภาพตนเองไดชมุชนดแูลสุขภาพตนเองได

      ชอบ     (การวิจัยเชิงปฏิบัติการ)  รักกับการพัฒนา

Look +Think +Act = มองใหเหน็ปญหา คิดวางแผนแกไขปญหาใหตรงจุด 

่นําแผนไปสูการปฏิบัติดวยการควบ คุมกํากับที่ชัดเจน



เรื่องเลา 

ประชาชนทัพทัน  สามารถจัดการสุขภาพไดดวยชุมชนเองจริงหรือ!!!! 
สมนึก  หงษยิ้ม 

เม่ือสามปกอน ผมไดมีโอกาส อานหนังสือเลนหน่ึง  

ซึ่งหนังสือเลนน้ันมีประโยคท่ีทําใหผมตองยอนมาอาน

อีกเพราะในใจคิดวา  เอะ! “มันจะเปนจริงไดเหรอ....” 
ประโยคน้ันคือ “แมวาเราเปนชาวบาน เราก็สามารถดูแล
สุขภาพของพวกเรากันเองได” จึงเปนสิ่งทาทายท่ีชวน
ใหผมตองคนหาจริงๆ ……..           

ทําไมถึง(อยาก)ทํา 

 สุขภาพเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิตและสังคม ดังที่ ประเวศ  วะสี กลาวถึงเรื่องน้ีวา “...สุขภาพเปน
พ้ืนฐานแหงชีวิตเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนปรารถนาและคาดหวังใหตนเองมีสุขภาพดี...” ประชาชนที่มีคุณภาพจึงควร

มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สิ่งแวดลอม และสังคม และ
มีสุขภาวะทางปญญา นอกจากน้ียังเปนผูมีความรู ความคิดอยางมีเหตุผล 
รวมท้ังมีการตัดสินใจที่ เหมาะสม  สามารถเปนที่ พ่ึงพิงของบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชนได จึงตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสรางหลักประกันใหกับประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการดาน
สุขภาพเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะทําใหประชาชนมี สุขภาพดี หรือ
สุขภาวะ ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของระบบสุขภาพได การท่ีประชาชนจะมี

สุขภาพดีไดน้ัน ประชาชนจะตองสามารถพ่ึงตนเองทางดานสุขภาพไดมากข้ึน สามารถเขามามีสวนรวมดูแลและ
บริหารจัดการระบบสุขภาพไดโดยถือวา สุขภาพเปนเรื่องของประชาชนทุกคนและเพ่ือประชาชนทุกคน(All for 

health and health for all) ทั้งหมดจะทําใหระบบเนนที่การ“สราง” สุขภาพมากกวาการ “ซอม” สุขภาพ ประกอบกับใน
ปจจุบันน้ีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยพุทธศักราช 2550 สาระในสวนที่เก่ียวของกับสุขภาวะทางกาย 
ทางจิต ทางสังคม ไดกําหนดสิทธิในสุขภาพของบุคคลที่พึงไดรับไดแกสิทธิในการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ 
ในสุขภาพของตน      ปญหาของระบบสุขภาพในปจจุบันคือ ระบบสุขภาพมีขอบเขตกวางกวาระบบสาธารณสุข
เพราะรวมเอาเหตุปจจัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมเขาเปนองคประกอบ
และกลไกลสําคัญของการสรางสุขภาวะของสังคมอยางเปนบูรณาการ ระบบสุขภาพที่ดํารงอยูในสังคมไทยมี
ปญหาพื้นฐานอยูที่การมองสุขภาพผานกรอบวิธีคิดทางการแพทย  จึงจํากัดบทบาทของการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ไวที่สถาบนัและบุคลากรทางการแพทยเปนสําคัญ    กระบวนทัศนดังกลาวมองสุขภาพในลักษณะแยกขาดจากมิติ
อื่นๆของสังคมและลดทอนการมีสุขภาพดีใหเปนเพียงรักษาโรคกับการจัดบริการทางการแพทยเทาน้ัน แมวา
ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมาไดมีความพยามที่จะเนนงานสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
โดยเฉพาะยุคที่งานสาธารณสุขมูลฐานมีฐานะเปนนโยบายที่สําคัญ แตรูปแบบและเน้ือหาการสรางการมีสวนรวม
ในงานพัฒนาสาธารณสุขลวนถูกกําหนดกรอบความคิดของผูเช่ียวชาญดานการแพทยและใชกลไกลรัฐเปนตัวต้ัง 



หรือ Induced participation ชุมชนและภาคประชาชนมีบทบาทเพียงใหความรวมมือกับแผนงานโครงการที่รัฐกําหนด
ขึ้นการดําเนินงานที่ผานมาแมจะประสบความสําเร็จอยูบางในระยะแรก แตก็ขาดความย่ังยืน  
 ดังน้ัน...ในการเสริมสรางและพัฒนาใหองคกร
ประชาชนมีศักยภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน องคกรประชาชนสามารถจัดการระบบสุขภาพของตน
แบบย่ังยืน ดําเนินการโดยประชาชน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน ประชาชนหรือองคกรประชาชนมีรูปแบบและระบบ
การดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนจะเปนจุดเช่ือมตอและเติมเต็ม เช่ือมโยง ผสมผสานใน
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อีกทั้งยังเปนการสนองตอบตอ
เจตนารมณของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 และสอดรับกับปรัชญา
พ้ืนฐานที่วาดวย   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 เชนการปวยและตายดวยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่งเปนกลุมโรคไมติดตอมีอยูจํานวนมาก  เชน โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง สวนโรคติดตอที่เปนปญหา
ไดแก การระบาดโรคไขเลือดออกในกลุมเด็กและเยาวชน โรคอุจจาระรวงในกลุมประชาชนทั่วไป จากปญหา
สาธารณสุขในชุมชนดังกลาว เพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาไปทุก ๆ ดานในการแกไขปญหาและสรางเสริม
สุขภาพไปพรอมกัน และที่สําคัญที่สุดก็คือการขับเคล่ือนโดยภาคประชาชนท่ีเปนเจาของสุขภาพที่เขาเองตองดูแล
จะเปนตัวขับที่สําคัญที่สุดในการที่จะใหเกิดการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนเพราะวาจะเกิดความตองการท่ีตรงกับความ
ตองการของเจาของสุขภาพมากที่สุดบนพ้ืนฐานของความหลากหลายในมิติดานตางๆของสุขภาพ ทางดานการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพน้ันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับสุขภาพและวิถีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยโดยเฉพาะการรวมกลุมใหเกิดพลังในการดําเนินงานของภาคประชาชน และเปนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานีครั้งน้ีจะเปนการสนับสนุน กระตุน ปลุกเรารวมทั้งเปนการเสริมสรางและพัฒนาองคกร
ประชาชนใหมีศักยภาพในการจัดการระบบสุขภาพของตนเอง การสรางใหชุมชนไดเรียนรูและเขาใจถึงรากฐาน
วิถีชีวิตเดิมของตนเอง ถือเปนจุดเริ่มตนที่จะเสริมสรางใหชุมชนเรียนรูชุมชนของตนเอง "คิดเปน ทําเปน กอเกิด
การรวมกลุมเปนพลังสรางสรรค เปนชุมชนที่เขมแข็ง สามารถจัดการระบบสุขภาพของตนเองและเช่ือมโยงการ
พัฒนาดานอื่นๆไดอยางเหมาะสม"  



ทําไปทําไม 

ศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบ
สุขภาพ ของชุมชนตําบลทัพทัน  อําเภอทัพทัน จังหวัด

อุทัยธานีแลว นําขอมูลมาประกอบการพัฒนารูปแบบการ
จัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน หลังจากน้ัน

ทดลองใชรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวน
รวมของชุมชนของชุมชน ที่คิดขึ้นใชไดผลจริงหรือไม

เพียงใดโดยการประเมินผลรูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน  อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

ทําอยางไร 

แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี      
ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพ ของชุมชน 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
และวิธีการสรางเครื่องมือ และ สรางแบบบันทึกการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม 
 2.  จัดเวทีช้ีแจง ทําความเขาใจกับแกนนําสุขภาพของหมูบานเก่ียวกับวัตถุประสงค  
 3.  จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประชุมกลุมยอย  วิเคราะหชุมชนรวมกัน(Participatory Rural 
Appraisal: PRA) ของแกนนําชุมชนในตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จํานวน 124 คน 
                  4. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองแบบสามเสา(Triangulation) 
                 5. วิเคราะหปญหา สรุปปญหา และสรุปผลการประเมินการพัฒนา ระบบสุขภาพภาคประชาชนในการ
ดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ 
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน  
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

1. สังเคราะหขอมูล ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน  และสรุปผล 
การประเมินการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนของหมูบาน/ชุมชนตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานีจากการสังเคราะหการวิเคราะหชุมชนรวมกันเพ่ือคืนขอมูลในภาพสรุปใหกับชุมชน 
  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค (Appreciation-Influence-Control: 
 A-I-C) ของแกนนําชุมชนจํานวน 45 คน เพ่ือกําหนดประเด็นปญหา คนหาสาเหตุของปญหา กําหนดภาพลักษณ
ชุมชนที่พึงปรารถนา กําหนดแนวทางในการแกปญหา และวางแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมในการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 
 3. นําผลจาการประชุมมาสังเคราะหเพ่ือจัดทํารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของ
ชุมชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 
 



 
ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชนของชุมชน ตําบล 

ทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2551 - 30 ธันวาคม 2551 และ สรุปผลการ
ทดลอง ขอเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ 
แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานีโดยแกนนําสุขภาพของชุมชน จํานวน 124 คน ผูนํา
ชุมชน และประชาชน โดยการเก็บขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวน
รวมและไมมีสวนรวม  การสัมภาษณเชิงลึกแบบเปนทางการและ
ไมเปนทางการ โดยมีการประชุมกลุมประเมินผลในทุกเดือน สรุป
บทเรียนหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรมวิจัยในแตละครั้ง   การ
วิเคราะหขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากกระบวนการศึกษา
นํามาวิเคราะหบนพ้ืนฐานความเปนจริง ในปจจุบันผานการ
ตรวจสอบของชุมชนในพ้ืนที่แลวนําไปสูการเช่ือมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีที่ไดกลาวไว เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา และพัฒนาที่เก่ียวของกับการจัดการระบบสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 

ผลท่ีเกิดขึ้น 

1. ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพของ ชุมชนในตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี    
  1.1  ปญหาการพัฒนาศักยภาพและการจัดการกําลังคน/องคกรในชุมชนดานสุขภาพ  
   1)แกนนําชุมชนขาดทักษะ  ความรูในเรื่องการจัดทําแผนงาน/โครงการดานสุขภาพ  
2)ไมมีเวทีประชาคมในแตละหมูบานเพ่ือรับปญหามาใชในการวางแผน   3) อสม. ขาดทักษะความรูในเรื่องการ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขหวัดนก  4) ภาคี/เครือขายในชุมชนยังมีสวนรวมดานสุขภาพนอย  ผูนํา
ชุมชนยังมองแยกสวนดานสุขภาพกับการพัฒนาดานอื่น 
  1.2  ปญหาการจัดการดานทุนเพ่ือสุขภาพ 

   1) การบริหารจัดการทุนสวนใหญดําเนินการโดยเจาหนาที่ทําใหบทบาทการมีสวน
รวมของประชาชนนอย 2) ไมมีแผนงานการระดมทุนเพ่ือแกไขปญหาดานสุขภาพ 
  1.3 ปญหาการจัดการขอมูลเพ่ือใชวางแผนสุขภาพของชุมชน 

   1) ไมไดนําขอมูลของหมูบานมาดําเนินการวางแผนสุขภาพของชุมชน แผนงานสวน
ใหญเปนแผนงานเปนแผนงานตามกรอบนโยบายสวนกลาง 2) ขาดการถายทอดความรู เผยแพรขอมูลหมูบาน
ใหกับชุมชนทราบ   3) ขาดการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ   4) องคกรสวนทองถ่ินเขามามีบทบาท 
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 เริ่มกอต้ังหรือดําเนินการโดยชาวบานเอง วิธีคิดและความเชื่อของกลุมตัวอยาง
สวนใหญยังติดอยูกับกรอบคิดเดิมที่เห็นวา ผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องสุขภาพคือบุคลากรดานสุขภาพ
เทาน้ัน จึงมอบความไววางใจใหและพรอมที่จะทําตาม บทบาทหลักในการขับเคล่ือนเรื่องสุขภาพในชุมชน 

นอกจากจะตกเปนของเจาหนาที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขแลว ผูนําทองถ่ินเองก็มองแยกสวนกับ
การพัฒนาดานอื่นๆ  

2. รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี   มีขั้นตอนดังน้ี     คือ สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน การวิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญ   การ
วางแผนการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน การติดตามและประเมินผลตามแผนการดําเนินงาน การสนับสนุน
จัดการความรูและประสบการณ   การสรางกลไกการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองและยั่งยืน 

วิสัยทัศน         ประชาชนตําบลทัพทัน  มีศักยภาพและมีสวนรวมในการดูแลตนเองดานสุขภาพ 

พันธกิจ             1.  สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของโครงสรางชุมชนที่เอื้อตอการจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน    2.  พัฒนาหมูบาน/ชุมชนในการจัดการสุขภาพดวยตนเอง  3.  แสวงหาความรวมมือของทุกภาคสวน
และสรางเครือขายทุกระดับ เพ่ือสนับสนุนในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 

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/เครือขายสขุภาพ) 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคกรภาครัฐ 

*ร.พ/สสอ. 
*โรงเรียน 

กลุมผูนําชุมชน 

กลุม อสม. 

กลุม ผูสูงอายุ 

วัด โรงเรียน 

กลุมแมบาน 

กลุมเกษตรกร 
/กลุมเงินลาน 

กลุมเยาวชน 

กลุมผูนําชุมชน 

คณะกรรมสุขภาพหมูบาน 

การสํารวจขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหปญหาจัดลําดับ 

ติดตามและประเมินผล วางแผน/ดาํเนนิการ 

การสนับสนุนการจัดการความรูและขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 

การสรางกลไกลการดําเนินงานดานสุขภาพของชุมชน 

องคกรทองถิ่น 

*เทศบาล 

*อบจ. 

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

                กลยุทธ 
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 

          โครงการ 

1. โครงการประชาคมสุขภาพ 

2.  โครงการเสริมสรางศักยภาพ  อสม. 

3.  โครงการพัฒนาศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.)ในหมูบาน 

4.โครงการสรางสุขภาพ ทัพทันแข็งแรง 

5. โครงการหมูบานจัดการสุขภาพ 

6.  โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพ 

 

องคการในชุมชน 

แผนแกไขปญหาสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุขของชุมชน 

ภาพแสดง…..แสดงรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชมุชน ของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทพัทัน จังหวัดอุทัยธานี 

องคกรภาครัฐ 

*ร.พ/สสอ. 
*โรงเรียน 



4. ผลการประเมินผลรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี พบวา มีความเหมาะสมเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ประชาชนในชุมชน มี
สวนรวมในกิจกรรมอยางหลากหลาย และกวางขวางขึ้น ภาคีเครือขายดานสุขภาพไดแก เทศบาลตําบลทัพทัน 
โรงพยาบาลทัพทัน โรงเรียน วัด ไดเขามามีสวนรวมในดานการสนับสนุนงบประมาณ และกิจกรรมดําเนินงาน 
ประชาชนมีความต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 

   ฝากขอเสนอไวในกลาง....ใจ 

1.  จากผลการศึกษาพบวา   การสรางพลังการมีสวนรวมของชุมชนโดยผสมผสานใชกระบวนเรียนรูแบบมีสวน
รวมทั้ง  2 กระบวนการ คือ กระบวนการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม และกระบวนการประชุมแบบมีสวนรวม
อยางสรางสรรค ทําใหชุมชนสามารถวิเคราะหสถานการณสภาพปญหา ทบทวนสถานการณในอดีตเช่ือมโยงถึง
ปจจุบัน  และคาดการณสภาพปญหาของชุมชนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต  ดังน้ัน  การใชกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนควรมีลักษณะ  คือ การเรียนรูตองเรียบงายไมซับซอน  ใชเวลานอย  เริ่มทําในกลุมเล็กทําบอยและ กระจาย
ใหทั่วถึง  ผูนํากระบวนการเรียนรูจะตองทําความคุนเคยใกลชิดกับชุมชน มีความเปนกันเองมีลักษณะเปนมิตร 
รวมท้ังการเรียนรูไมควรยึดรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงควรผสมผสานและประยุกตตาม
สถานการณแตละชุมชน 
   2  จากผลการศึกษาโดยรูปแบบการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชน ทําให
ชุมชนสามารถสรางแผนพัฒนาแบบมีสวน
รวมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
ที่มีลักษณะที่สอดคลองกับความบริบทความ
เปนอยูของชุมชน  และครอบคลุมทุกมิติของ
การดําเนินชีวิต  ดังน้ัน  รัฐฯ ควรสงเสริมให
การสนับสนุน ชุมชนไดเรียนรูการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชน  เพ่ือใหปจเจกบุคคล/ชุมชนสามารถ 
คนหาประเด็นปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ และสามารถนําไปประยุกตในการประกอบ
อาชีพ หรือการดํารงชีวิตประจําวันได ตลอดจนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จากผลการศึกษาพบวา  แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการพัฒนาที่อยูบนพ้ืนฐานของ 

การมีสวนรวมของชุมชน  ดังน้ัน  การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตควรสงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีสวน
รวมโดยใชเวทีประชาคมเพ่ือสรางความรวมมือรวมใจ  สรางกระแสการมีสวนรวมคิด  รวมรับผิดชอบของชุมชน 

 4.  จากการศึกษาพบวา หากชุมชนไดมีโอกาสเรียนรู รวมคิด รวมวิเคราะห   รวมดําเนินการรวมกันจะ
สามารถเกิดพลังในการพัฒนาชุมชนได   ดังน้ัน ควรปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติและใหเวลาชุมชนปรับตัวปรับ
แนวคิดในการพ่ึงตนเองโดยมีภาครัฐฯ เปนผูใหการช้ีแนะ เสริมพลังและศักยภาพในการคิด และไกลเกล่ีย
ผลประโยชนในชุมชนใหเอื้อตอการพัฒนาเพ่ือกระจายผลประโยชนในการพัฒนาใหทั่งถึง ยุติธรรมและเสมอภาค 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรมีการสงเสริมการวิจัยโดยรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชน กับปญหาสุขภาพ
เฉพาะ มากขึ้น โดยนําผลการวิเคราะหชุมชนมาดําเนินการ เชนปญหาไขเลือดออก  การปองกันโรคไขหวัดใหญ
สายพันธใหมเพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการมากขึ้นและไดรูปแบบที่สอดคลองกับบริบทของ 
ชุมชนเอง..  



 
  
 

ทายสุดน้ี......ผมเช่ืออยางสนิทใจแลวครับวา “ชาวบาน” ก็สามารถดูแลสุขภาพ 

ของตนเองได 
และไมใชไดอยางเดียว...นะครับ  ไดอยางดีดวย.....ถาเจาหนาที่สาธารณสุขอยางพวกเรา 

หรือทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

ไดสนับสนับ  กระตุน  ปลุกเรา  
รวมถึงสงเสริมกระบวนการพัฒนาโดยรวมกับชาวบาน กอรูปการพัฒนาจากฐานเดิมหรือทรัพยากร 

และทุนสังคมท่ีมีอยูของชุมชนอยางตอเน่ืองดวยชุมชนเอง ซึ่งจะชวยใหกระบวนการ 

พัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน  การพัฒนาน้ีมิใชหมายความวาจะพัฒนาแตดานสุขภาพโดยลําพัง.... 
หากแตเมื่อดึงเรื่องใดเรื่องหน่ึงมาทําตองสามารถเช่ือมโยงกับการพัฒนาดานอื่นๆไดอยางเปนบูรณาการดวย 

กระบวนการน้ีจะใหความสําคัญกับ คุณคาของความเปน  “มนุษย”   
ความอดทน  และเวลา จะสามารถทําให ชุมชนไดเรียนรูตนเอง  ดังน้ันกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

ผูดําเนินการควร มี “อุเบกขาธรรม” 

ตองระลึกอยูเสมอวา ตนไมใชเปนผูไป  จัดการ  หรือทําตามใจ  ใครสั่งมา  เจาหนาที่เปนเพียง

ผูสนับสนุน  อํานวยความสะดวก  และจัดกระบวนการเรียนรู  เพ่ือใหเกิดการเรียนรู เขาใจและมองเห็นไดดวย
ชุมชนเอง….. 

 
 

คนตนเร่ือง:  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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