
 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการ
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่าต้นปุย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน จ านวน 82 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงและแบบอ้างอิงต่อเนื่องแบบปากต่อปาก เก็บ
ข้อมูลเป็นเวลา 9 เดือน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย และตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 สภาพและศักยภาพที่เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

1. สภาพบริบทของชุมชน 
 ชุมชนบ้านท่าต้นปุย มีเนื้อที่ประมาณ 974,512 ตารางเมตร หรือประมาณ 609.07 ไร่ ที่ตั้งของ
หมู่บ้านมีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง มีล าน้ า 2 สาย คือ ล าน้ าแม่ปิงและน้ าแม่งัด 
มีล าเหมืองสาธารณะที่รับน้ ามาจากฝายลูกล่างของชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ ามาจากเข่ือนแม่งัด
สมบูรณ์ชล พ้ืนที่ท ากินมีความเหมาะสมส าหรับการท าเกษตรกรรม จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านมี
อาชีพเกษตรกรรม โดยสามารถประกอบอาชีพท านาและปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตลอดปี ดังนั้นเศรษฐกิจของ
ชมุชนส่วนใหญ่จึงมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ที่ถ่ายทอดปฏิบัติสืบต่อกันมาลักษณะคล้ายคลึงกับชาวล้านนาทั่วไป มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชนจ านวน 99 หลังคาเรือน 
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 334 คน แบ่งเป็นชาย 145 คน เป็นหญิง 189 คน ด้านสภาพครอบครัวและที่อยู่อาศัยมี
ลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ และสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณบ้านเดิมของบิดามารดา ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวมี
สภาพคงทนถาวร สมาชิกที่อยู่อาศัยในชุมชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแบบชาว
พุทธทั่วไป ได้แก่ การท าบุญ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ด้านการเมืองการปกครอง มีนายกเทศบาล
เมืองและสมาชิกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นผู้น าในการพัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือ
ดูแลสมาชิกในชุมชน ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยไม่มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกในชุมชน 
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 ด้านการศึกษาเนื่องจากไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่จึงส่งบุตรหลานไปศึกษา
ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน เช่น ระดับปฐมวัยจะส่งไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรรัศมีโชติและ
โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนวัดหนองออน ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง ส าหรับระดับมัธยมปลาย 
จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนในอ าเภอเมือง ส าหรับด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อในการดูแลสุขภาพที่สั่งสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา ถือปฏิบัติควบคู่ไปกับระบบการแพทย์สมัยใหม่ ด้านการ
สาธารณูปโภค พบว่า ภายในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมครบทุกหลังคาเรือน มีการใช้น้ าประปาจากการประปา
ส่วนภูมิภาค ในส่วนของการคมนาคมมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางมะตอยเชื่อมติดต่อกัน 
ในหมู่บ้าน รวมทั้งเชื่อมต่อระหว่างต าบล อ าเภอ และจังหวัด ส าหรับด้านการสาธารณสุข พบว่า ปัญหาการ
เจ็บป่วยของประชาชนเรียงตามล าดับ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน ส่วนโรคติดต่อที่เคยมีการระบาดในชุมชน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคแลปโตสไปโรซีส 
ส าหรับการดูแลรักษาสุขภาพและรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือการแก้ปัญหาสุขภาพภาคประชาชน มีวิธีการ
รั ก ษ า 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ระบบการแพทย์สมัยใหม่ 

2. ศักยภาพของชุมชนที่เอื้อต่อการด าเนินการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีดังนี ้
 ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นตามสภาพบริบทของชุมชน และกลุ่มที่ส่วนราชการ
สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายรองรับการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มีพุทธศาสนา
โดยมีวัดหนองออนเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านในการประกอบกิจกรรม
และการติดต่อประสานงาน ชุมชนมีความเคารพกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการของชุมชน 
ตลอดจนให้เกียรติและให้ความส าคัญกับผู้น าชุมชนทุกระดับ ท าให้การปกครองชุมชนเป็นไปด้วยความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่มีความแตกแยกหรือขัดแย้งกันในชุมชน 
  สภาพการจัดการด้านสุขภาพของชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค พบว่า 
การควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของชุมชนได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมทั้งจากชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
แต่กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคท้ังในระดับบุคคลและระดับชุมชนยังมีน้อย ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชนมีจ านวนกิจกรรมไม่มากนัก ประชาชนทั่ว ๆ ไปมีส่วนร่วมน้อยและเป็นการท า
กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เน้นการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเท่านั้น รวมทั้งบางกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เป็นเพราะว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีค่านิยมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
ที่เป็นรูปแบบ เช่น การวิ่ง การเดิน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประกอบกับประชาชนวัย
เจริญพันธ์และวัยผู้ใหญ่ให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ ท าให้มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกับ
การส่งเสริมสุขภาพน้อยลง ส าหรับด้านการจัดการระบบการดูแลและรักษาสุขภาพของชุมชน พบว่า 
ประชาชนในชุมชนจะพ่ึงพิงและเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์สมัยใหม่ และระบบการแพทย์ภาคประชาชนโดย
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ประชาชนจะดูแลสุขภาพด้วยการพ่ึงตนเอง เมื่อเกิดการเจ็บป่วยตนเองและเครือข่ายทางสังคม เช่น พ่อ แม่ 
ญาติ หรือผู้ที่เคารพนับถือจะมีส่วนก าหนดหรือตัดสินใจเลือกปฏิบัติในการบ าบัดรักษา 
 ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา 
 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา มีดังนี ้

1. การจัดท าแผนการพัฒนาสุขภาพชุมชน เป็นการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการที่
จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการจัดการระบบสุขภาพของชุมชนบรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถ
น าแผนการจัดการสุขภาพชุมชนมาใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนาซ่ึงเป็นแหล่งงบประมาณที่ส าคัญ แผนการพัฒนาสุขภาพชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชนที่มี
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน มีคณะกรรมการสุขภาพชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบในการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าเป็นแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ประกอบไปด้วยแผนงานหรือโครงการ  

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เป็นการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการที่ได้
ก าหนดไว้ เมื่อแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนได้รับการพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนาแล้ว ชุมชนจะต้องจัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้เสนอไว้  โดยกลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นผู้ เสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินกิจกรรม และกองสาธารณสุขฯ 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นผู้ก ากับติดตามการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 

3. การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เป็นการประเมินว่าผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่แผนการจัดการสุขภาพชุมชนก าหนดหรือไม่ มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างการท ากิจกรรม 
เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม โดยกลุ่มต่าง ๆ จะมีการท ากิจกรรม
ของกลุ่มและมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการติดตามประเมินผลโดยกลุ่มเอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาตามสภาพบริบทของแต่ละกลุ่ม โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบ
กิจกรรมของกลุ่ม จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องได ้

4. การปรับปรุงการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจะน าผล
จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผลลัพธ์การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยจัดประชุมภายในกลุ่มเพ่ือค้นหาและ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมในจัดกิจกรรมครั้งต่อไปและเพ่ือให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งข้อมูลที่
ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนมีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้หากกิจกรรมใดที่ด าเนินการแล้วผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
ก็จะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อ
และวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ท าให้การดูแลและรักษาสุขภาพของชุมชนจะพ่ึงพิงและเกี่ยวข้อง
กับระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน ระบบการแพทย์สมัยใหม่ และระบบการแพทย์ภาคประชาชนในการบ าบัดรักษา
โรคเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าระบบการดูแลสุขภาพทั้ง 3 ระบบเป็นที่พ่ึงด้านสุขภาพของชุมชน
เมื่อมีการเจ็บป่วย ซึ่งการรักษาการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนไม่ได้ใช้ระบบสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งเพียง
อย่างเดียว แต่จะใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายทั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตร่วมกับการรักษาแบบพ้ืนบ้าน
และการรักษาแบบสมัยใหม่ เมื่อคนใดคนหนึ่งในชุมชนประสบความส าเร็จจากการรักษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
จากแพทย์คนใดคนหนึ่งก็จะแนะน าบอกต่อให้สมาชิกในชุมชนรับรู้ร่วมกัน ประสบการณ์เหล่านี้จะคงอยู่ในชุมชน
และใช้เป็นทางเลือกในการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในชุมชนอีก ทั้งนี้อาจมีบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีปฏิบัติมาเกี่ยวข้องในการรักษา (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2551 : 70) ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนที่เป็นรูปแบบตามหลักการแพทย์ปัจจุบัน เช่น การวิ่ง การเดิน การเต้นแอโรบิค ประชาชน
ให้ความร่วมมือน้อยและมีการปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและกิจกรรมที่จัดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพท านา ท าสวน 
ปลูกพืชตั้งแต่เช้าและกลับมาตอนเย็นเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัวส่งผลให้ประชาชนไม่สนใจหรือไม่มีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับ กนกรัตน์ ทิพย์มณี (2552 : 130) ทีก่ล่าวไว้ว่า ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจะให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และมี
วิธีการบ าบัดรักษาโรคด้วยการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งมีระบบ
การแพทย์พื้นบ้านและระบบการแพทย์สมัยใหม่ในการบ าบัดรักษาโรคจึงเป็นสาเหตใุห้ประชาชนไม่สนใจกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหมเ่ท่าที่ควร (ซูไมยะ เดิ่งสาแม, มณีรัตน์ ธีระวัตน์ และสุปรียา ตันสกุล, 2558 : 24) 
 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย (1) การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน (3) ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน และ (4) การปรับปรุงการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน เป็นการท างานที่เกิดขึ้นภายใต้การตัดสินใจและความต้องการของชุมชน ประชาชนสามารถคิดเอง 
ปฏิบัติได้เองและมีอิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน
เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขและจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน จัดกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนน าผลที่ได้จากการ
ประเมินไปปรับปรุงการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนร่วมกันโดยใช้กระบวนการด าเนินงานที่เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ประสานการ
ท างานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินกิจกรรม ส่งผลให้ประชาชน  
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มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น ตลอดจนมีความตระหนักและให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ โดยสังเกตได้จากการ
จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพของชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านให้ความสนใจ ตื่นตัวและเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีมากขึ้น  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ท าให้เกิดการพ่ึงพา
กันในสังคมเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งการแสวงหาความสุขเพ่ือคลายความเครียดและความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหัวใจส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือ ชุมชนต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ
ตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนภายใต้แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
องค์กรภายนอกเป็นเพียงผู้สนับสนุน กระตุ้นและสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน (ส านักงาน
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2545 : 22) ระบบสุขภาพภาคประชาชนที่เข้มแข็งจนท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้น
ประชาชนต้องปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกระบวนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ รวมทั้งการ
ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินและตรวจสอบ เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ลุกขึ้นมาปฏิบัติ ลดการพ่ึงพาและ
พ่ึงพิงผู้อื่น ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตนเอง สร้างองค์ความรู้ของตนเอง และใช้ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ในการท าแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเอง ซึ่งจะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง
น าไปสู่การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพอย่างแท้จริง (กฤษณชัย กิมชัย, 2551 : 16 – 17; โกวิทย์ พวงงาม, 2545 : 8) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ และพิกุล นันทชัยพันธ์ (2547) ที่พบว่า ความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาชนกับภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพจะก่อให้เกิดกลไกการสร้างสุขภาพที่ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
อยู่ตลอดเวลาและสามารถขยายบทบาทจากเรื่องดูแลสุขภาพร่างกายไปสู่เรื่องของจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
สามารถสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจากการที่ได้ท าประโยชน์ให้กับชุมชนรวมทั้งสมาชิกทุกคนมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในกลุ่มของตนเอง 
 จากการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความตระหนักและมีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของชุมชนมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนชุมชนได้รับการกระตุ้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  
ผู้น าชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ท าให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นตามแนวคิดวงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) ท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการท างานอย่างมีระบบ เริ่มตั้งแต่มีการวางแผนเพ่ือก าหนด
เป้าหมายและทิศทางในการแก้ปัญหา ลดความสับสนและความสูญเสียในการท างาน สามารถด าเนินโครงการได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกท้ังมีการตรวจสอบการด าเนินงานเป็นระยะท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความรัดกุมสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา น าไปสู่การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ าหรือลดความรุนแรงของปัญหา เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2552 : 4 อ้างถึงใน นิรุธ บัณฑิโต, 2557 : 39) สอดคล้อง
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กับการศึกษาของมนัส สุนทรศุทธวัติ (2549) ที่พบว่าการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนตามสภาพบริบท
ของชุมชนส่งผลให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพมากข้ึนและมีกระบวนการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของชุมชนที่ชัดเจน ซึ่งการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เหมาะสม นอกจากนี้การเสริมสร้างและพัฒนาให้ประชาชนมีศักยภาพสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยใช้ระบบสุขภาพภาคประชาชนที่มีรูปแบบและระบบการดูแล
สุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนเป็นมิติใหม่ของงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการพัฒนาตามความคิด ความจ าเป็นและความต้องการของชุมชน หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกมีหน้าที่เพียงส่งเสริมสนับสนุนการท างานของชุมชนโดยไม่ก าหนดกรอบความคิดไม่ก าหนดกิจกรรม
การด าเนินงานให้กับชุมชนหรือเร่งรัดให้ชุมชนต้องด าเนินการใด ๆ แบบเร่ งด่วนตามแนวความคิดของ
หน่วยงานภายนอกอีกต่อไป (จรวยพร ศรีศลักษณ์, 2557; สมนึก หงษ์ยิ้ม, 2554) เช่นเดียวกับ จีระศักดิ์ เจริญ
พันธ์ (2552) ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพ่ือความยั่งยืนโดยเครือข่ายประชาคมในการ
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนไว้ว่า การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้น า การสร้างค่านิยมร่วมโดยการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์ปัญหา หาวิธีแก้ไข วางแผนและพัฒนารูปแบบการท างานร่วมกันจะท าให้การ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้การเป็นศูนย์กลางของชุมชน ได้แก่ การเป็นที่ตั้งของวัด 
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีอนามัย และภูมิล าเนาของผู้น าชุมชน เช่น นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก านัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นปัจจัยเอ้ือที่หนุนเสริมให้การด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ
ประสบความส าเร็จ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ, 2551)  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1.1 การน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผลจากการวิจัยครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องระหว่าง 

ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน ระบบการแพทย์สมัยใหม่ และระบบการแพทย์ภาคประชาชน ดังนั้นเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนของชุมชน โดยปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชน 

1.2 การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบที่ได้จากการวิจัย ผลจากการวิจัยครั้งนี้ได้รูปแบบการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน มีความชัดเจนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนควรขยายผลให้ชุมชนอ่ืน ๆ ด าเนินการเช่นเดียวกัน 

2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  จากผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและมีความเหมาะสมกับบริบทของ
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ชุมชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนให้ประสบ

ผลส าเร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้ดังนี้ 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้กลุ่มแกนน าของชุมชนได้มีส่วนร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือ

จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนซึ่งจะท าให้ได้แผนงาน โครงการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่มีความเหมาะสมกับ

ความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ

ด าเนินงานต่อไป 

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนด้านการจัดการระบบสุขภาพ และจัดท าระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวสู่การจัดท าแผนแม่บท

หรือแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยง

กับสถานศึกษาในชุมชนหรือในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มแกนน าชุมชนในการจัดการส่งเสริมสุขภาพในทุกชุมชนโดยเน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วมซึ่งจะน าไปสู่
การสร้างพลังชุมชนเพ่ือการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
3.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
และสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

3.2 ควรมีการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีอนามัย โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วใช้วิธีศึกษาอ่ืนที่เชื่อถือได้ 
โดยร่วมคิด ร่วมทดลองปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลร่วมกันทั้งในส่วนของชุมชนและนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้ 

3.3 ควรมีการศึกษาการประเมินผลรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมทั้ง
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  


