
 

 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำ 
การพัฒนาประเทศจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสุขภาพที่ดีของคนในชาติเป็นส าคัญ ประเทศที่ประชาชนมี

สุขภาพดี มีสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ ไม่เบียดเบียนและท าร้ายซึ่งกันและกัน ย่อมเกิดความสงบสุข และเมื่อบุคคลในชาติมีสุขภาพกาย
และจิตดี มีมันสมองที่มีศักยภาพ ย่อมเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 

สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นยิ่งต่อความเจริญงอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ด้านของมนุษย์ 
สุขภาพเป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิต การมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะส่งผล
ให้บุคคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดเรื่องสุขภาพอยู่บนฐานว่าด้วยเรื่อง สุขภาวะ (Well-being) ทั้งมิติ ทางกาย ทางใจ ทางสังคม และ
ทางปัญญา (จิตวิญญาณ) และทั้งมิติของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม การพัฒนาสุขภาพในช่วงแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม น าสู่สังคมสุขภาวะ สร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคม สร้างหลักประกันและจัดบริการที่ครอบคลุมเป็นธรรม สร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ภัยคุกคาม ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในหารสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดการ
เจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) จากแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีในสังคม เพ่ือขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระบบสุขภาพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
และรับผิดชอบของภาคีเครือข่ายการพัฒนาประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่มี
เอกภาพเข้มแข็งและจริงจังอันเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการกระจายอ านาจด้านการบริหารจัดการโดยก าหนดให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
และมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , 2550) ส่งผลให้การด าเนินงาน
พัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนมีหลายส่วนที่ต้องเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาในลักษณะของพหุภาคี 
การส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพของตนเอง โดยเน้น
การสร้างสุขภาพของประชาชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดการพ่ึงพิงตนเองได้ สามารถดูแลรับผิดชอบสุขภาพของชุมชน
ให้มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ซึ่งการที่จะเกิดผลในทางปฏิบัติและส่งผลถึงการสร้างเสริมสุขภาพ
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ตลอดจนป้องกันโรคของชุมชนในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงนั้น ชุมชนต้องมีทุนทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะท าให้การพัฒนาประสบผลส าเร็จได้ ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าบนพ้ืนฐานความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจ ความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามผ่านระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม 

ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นมิติใหม่ในการมองงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นระบบ  
เป็นกระบวนการท างานแบบรวบยอด รวมทั้งเป็นเรื่องของการคิด และการตัดสินใจของชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองว่าจะท าอย่างไร แค่ไหน เมื่อใด ตลอดจนเป็นไปตามความคิด ความจ าเป็น และความต้องการ
ของชุมชน ซึ่งหน่วยงานและองค์กรภายนอกมีหน้าที่เพียงส่งเสริม สนับสนุนการท างานของชุมชนโดยไม่ต้องคิด 
หรือก าหนดกิจกรรมด าเนินงานให้กับชุมชน รวมทั้งเร่งรัดให้ชุมชนต้องด าเนินการใด ๆ แบบเร่งด่วนตามความคิด
ของหน่วยงานและความต้องการภายนอกอีกต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, 2545 : 1) 
การจัดการสุขภาพในชุมชนที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งเกิดจากปัญหาและอุปสรรค  
ที่ส าคัญ คือ ในการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารจัดการ
ที่เน้นนโยบายการด าเนินงานจากส่วนกลาง ขาดการประสานงานที่ดี รวมทั้งการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนและชุมชน ตลอดจนไม่ตรงกับปัญหาสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้  
ขาดความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างจริงจังจากประชาชน (จีระศักดิ  เจริญพันธ์, 2552 : 4)  
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนจะต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนในระดับท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
และด าเนินกิจกรรมโดยประชาชนเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น น าไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษารูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดกับทุกคน
ในท้องถิ่น เพ่ือสร้างผู้น าในท้องถิ่นมาเป็นผู้ผลักดันและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิด
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความส าคัญต่อการจัดการสุขภาพชุมชน 
เพราะเป็นกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมในการการคิดและการตัดสินใจของชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
ให้เป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็น การจะพัฒนาและส่งเสริมระบบสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม ท างานเพื่อส่วนรวมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม 
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในรูปแบบประชาคม เทศบาลเมืองแกน
พัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรอาศัยอยู่ 5,084 หลังคาเรือน มีจ านวนทั้งสิ้น 13,703 คน 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นชุมชนที่พบว่ามีปัญหาด้านสาธารณสุขหลายประการ  
ที่ท าให้ประชาชนเจ็บป่วย เช่น การป่วยเป็นไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กนักเรียน การป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานในผู้สูงอายุ การป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซีสในกลุ่มเกษตรกร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2556) 
แม้ว่าหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบและชุมชนได้ด าเนินการพัฒนาด้านสาธารณสุขตลอดจนถึงปรับปรุง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ได้ร่วมรับรู้
ปัญหา ร่วมคิดตัดสินใจในการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน และจากการศึกษาเอกสารและ
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งานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
โดยการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนของเทศบาลต าบลเมืองเมืองแกนพัฒนา ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขาดสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการจัดการสุขภาพชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรที่จะมีการศึกษารูปแบบการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษาและสร้าง
รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งผลการศึกษาจะท าให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ 
ในการพัฒนาสร้างเครือข่ายในการจัดการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี ชีวิตมีความสุข สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศโดยรวมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการด าเนินการดูแลสุขภาพภาคประชาชน   

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดตามหลักการและแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน โดย

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1.1 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1. ได้รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของชุมชน 
2. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมทั้งก าหนดแนวทาง

ในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
3. ประชาชนในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับการพัฒนาและมีระบบส่งเสริมสุขภาพของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการการแบบมีส่วนร่วม 

(Participation Action Research: PAR) ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนที่ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้าน   
ท่าต้นปุย ต าบลอินทขิล อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

รูปแบบกำรจัดกำร 
ระบบสุขภำพภำคประชำชน
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

สภำพบริบทชุมชน 
- ประวัติชุมชน 
- สภาพภมูิประเทศ 
- โครงสร้างพื้นฐาน 
- ข้อมูลเศรษฐกิจ 
- ข้อมูลการเมือง 
- ข้อมูลสาธารณสุข  
- ประเพณีและวัฒนธรรม 

กระบวนกำรมีส่วนร่วมกำรจัดกำร
ระบบสุขภำพภำคประชำชน 

- วิเคราะหบ์ริบทของของชุมชน 
- วิเคราะหป์ัญหาการด าเนินงาน 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
- วิเคราะหค์วามต้องการและ

ศักยภาพของชุมชน 
- จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน 
- ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน/

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
- ประเมินผลโครงการส่งเสรมิ

สุขภาพชุมชน 
- ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

ศักยภำพของชมุชนทีเ่อื้อต่อกำร
ด ำเนินกำรระบบสุขภำพภำค
ประชำชน 
- สภาพปัญหาด้านสุขภาพ และ

แนวทางแก้ไข 
- สภาพการจัดการด้านสุขภาพ

ของชุมชน 
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ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดเนื้อหาเพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1. สภาพบริบทของชุมชน ประกอบด้วย ประวัติชุมชน สภาพภูมิประเทศ โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูล

เศรษฐกิจ ข้อมูลการเมือง ข้อมูลสาธารณสุข ประเพณีและวัฒนธรรม 
2. ศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการด าเนินการระบบสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย สภาพปัญหา

ด้านสุขภาพและแนวทางแก้ไข สภาพการจัดการด้านสุขภาพของชุมชน 
ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่าต้นปุย ต าบลอินทขิล 

อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 99 ครัวเรือน 
ประชากร 334 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน 15 คน ปราชญ์ชุมชน 7 คน สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 
ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน 160 คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 152 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่

จัดตั้งขึ้นในชุมชนบ้านท่าต้นปุย ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน รวม 82 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ประสบการณ์ท ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนมาก่อน และใช้วิธีการเลือกแบบการอ้างอิงต่อเนื่องแบบ
ปากต่อปาก (Snowball sampling technique) โดยสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเพ่ือหาผู้ให้ข้อมูล
หลักที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อในการดูแลสุขภาพของชุมชน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 

1. ผู้รู้ (Key information) ได้แก ่ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านท่าต้นปุย 
2. ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนบ้านท่าต้นปุย ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม

แม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน 
ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ช่วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2557 รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน 
ขอบเขตด้ำนข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation) จาก

สภาพจริงของชุมชนโดยใช้วิธีการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม (Observation participatory) และไม่มีส่วนร่วม 
(Observation non - participatory) ในการท ากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ เอกสาร รายงานการวิจัย วารสาร เอกสารข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านท่าต้นปุย 

ต าบลอินทขิล ทีอ่ยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน หมายถึง การป้องกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการดูแลและ

รักษาโรคของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้วยประสบการณ์ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ตลอดจน
ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนบ้านท่าต้นปุย 

ระบบการแพทย์ภาคประชาชน หมายถึง การป้องกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
และรักษาโรคของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาด้วยตนเอง 
ปรึกษาครอบครัวและญาติหรือบุคคลที่ผู้ป่วยให้ความเคารพนับถือ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

ระบบการแพทย์สมัยใหม่ หมายถึง การป้องกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการดูแล 
และรักษาโรคของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี 
ทางการแพทย์สมัยใหม ่ยาและเวชภัณฑ์ของการแพทย์แผนปัจจุบัน 

การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ในการคิด วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางส่งเสริมด้าน
สุขภาพ 

ระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายหลังการเจ็บป่วย  ที่มีความสอดคล้องกับบริบท
และวัฒนธรรมของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมตามระบบ
สุขภาพภาคประชาชนของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน การปฏิบัติกิจกรรมตามแผน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 


