
 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพ
และศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพ่ือ
สร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการวิจัยสามารถน าเสนอ
ได้ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพและศักยภาพของชุมชนที่ เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพและศักยภาพของชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน       
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายุ ปราชญ์ชุมชนและผู้น าชุมชน การส ารวจ
ข้อมูลชุมชน รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ น าเสนอผลการศึกษา 
เป็น 3 ประเด็น คือ (1) การศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (2) 
ศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา และ (3) สภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
  ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุย เป็นหนึ่งใน 10 หมู่บ้าน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ การก่อตั้งชุมชนไม่มีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตั้งขึ้น
มาในปีหรือ พ.ศ.ใด จากการบอกเล่าของหัวหน้าชุมชนของหมู่บ้านสรุปได้ความว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยมี
ชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกนั้นประมาณ 60 ครัวเรือน ซึ่งไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีการอพยพมาจากที่ใด 
ต่อมาได้มีการอพยพโยกย้ายมาจากพ้ืนที่อ่ืน เช่น อ าเภอเมือง อ าเภอสารภี อ าเภอแม่ริม ปัจจุบันมีประชาชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชน จ านวน 99 ครัวเรือน มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดกับชุมชนม่วงค า 
ทิศใต้ติดกับชุมชนบ้านหนองออน ทิศตะวันออกติดกับชุมชนช่อแล และทิศตะวันตกติดกับชุมชนบ้านปง 
ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนบ้านท่าต้นปุยเป็นพ้ืนที่ราบระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง มีล าเหมือง
สาธารณะที่รับน้ ามาจากฝายลูกล่างของชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ ามาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นสบาย มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี 24 องศาเซลเซียส จากสภาพภูมิประเทศใน
พ้ืนที่ของชุมชนที่เป็นพ้ืนราบประกอบกับมีความพร้อมด้านน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างสมบูรณ์เหมาะแก่การท า
การเกษตร ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ปลูกข้าวโพด 
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ผักกาด และถั่วฝักยาวซึ่งถือเป็นพืชผลที่เป็นรายได้หลัก นอกจากนี้อาชีพรองลงมาคือการรับจ้างทั่วไป รายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชน ในชุมชน ประมาณ 30,920 บาท/คน 
  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านการศึกษาเนื่องจากในชุมชนไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ ดังนั้น
ประชาชนส่วนใหญ่จึงส่งบุตรหลานไปศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน เช่น ระดับปฐมวัยจะส่งไปเรียน 
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรรัศมีโชติและโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะส่งไปเรียนที่โรงเรียนวัดหนองออน ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต าบลอินทขิล 
อ าเภอแม่แตง ส าหรับระดับมัธยมปลายจะส่งไปเรียนที่โรงเรียนในอ าเภอเมือง ด้านประชากรและการปกครอง
ชุมชนบ้านท่าต้นปุย หมู่ที่ 5 มีจ านวน 99 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 334 คน แบ่งเป็นชาย 145 คน 
หญิง 189 คน การปกครองในชุมชนมีหัวหน้าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแล ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบ ไม่มีความขัดแย้งทางสังคม มีความรักความสามัคคี เคารพในกฎกติกาของชุมชนและให้ความร่วมมือ
กับผู้น าชุมชน ไม่มีปัญหาการลักขโมย ผู้น าชุมชนเล่าให้ฟังว่า “ชาวบ้านได้มีการก าหนดกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
เช่น ห้ามเล่นการพนันในชุมชนและงานพิธีกรรมทางศาสนา ห้ามทะเลาะชกต่อยกันในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานที่ชุมชนจัดเองหรือหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น” (นายรักษ์ [นามสมมุติ], สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2557) ด้าน
การเมือง พบว่า ประชาชนในชุมชนมีความสนใจในการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ไม่มีการแบ่งพรรค
แบ่งพวกแข่งขันหรือขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งประชาชนจะมาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 
85 ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ พบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยได้ด าเนินวิถีชีวิตตามบรรพบุรุษมาตั้งแต่อดีต มี
วัฒนธรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับชาวเหนือทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ความเชื่อในเรื่องฤกษ์ยาม วันดี วัน
เสีย โชคชะตา ลางร้าย การเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานแห่งพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้อนุรักษ์สืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นมรกดทางสังคม เช่น การสืบชะตา การสงเคราะห์ 
การบูชาท้าวทั้งสี่ การบูชาเทียน การเรียกขวัญ การเลี้ยงผีปู่ผีย่า เป็นต้น พิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกถ่ายทอดและ
ขับเคลื่อนโดยบุคคลที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา ได้แก่ อาจารย์ท าพิธีกรรม หมอเป่า และพระ วัฒนธรรมและ
ความเชื่อที่ส าคัญที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพประชาชนที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ 

1. การเป่ารักษาโรค เป็นการดูแลรักษาโดยพ่ออาจารย์ประจ าหมู่บ้านหรือผู้ที่เป็นหนาน (ผู้ที่ผ่าน
การอุปสมบทมาแล้ว) ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ อาการป่วยที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยการเป่า 
ได้แก่ บาดแผลทุกชนิด ตุ่มพุพอง งูสวัด ตาแดง โดยมีความเชื่อว่าแผลหรือตุ่มพุพอง ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
ทั้งหลายจะต้องเป่าเพ่ือดับไฟ 

2. การสืบชะตา เป็นพิธีกรรมที่กระท าให้บุคคลเมื่อฝันหรือถูกท านายว่าจะมีโชคไม่ดี อาจมี
เคราะห์กรรม หรือเกิดเหตุท าให้เจ็บป่วย หรือเพ่ือเป็นการขจัดปัดเป่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือโชคไม่ดีกับชีวิตหรือ
ครอบครัว เป็นต้น เมื่อต้องการอยากให้พ้นเคราะห์หรือเป็นการต่ออายุจะต้องประกอบพิธีสืบชะตา ด้วยความ
เชื่อว่าจะท าให้ช่วยต่ออายุให้ยืนยาว พ้นจากความเดือดร้อนวิบัติภัยต่าง ๆ หากจากการป่วยไข้ ซึ่งในการ
ประกอบพิธีกรรมจะเป็นการอาศัยน้ าพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์จะสวดมนต์เพ่ือท าให้เกิดความเป็นศิริมงคล
แก่ชีวิตให้ดีขึ้น และเพ่ือให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ก าลังมีทุกข์ 
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3. การบูชาเทียน หรือ ปูจาเตียน เป็นการประกอบพิธีกรรมเพ่ือป้องกันไม่ให้พบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต ป้องกันการเกิดเหตุราย ท าให้มีโชคลาภ โชคดี หรือถ้าเกิดอันตรายมากก็ท าให้เบาบาง
ลง โดยประชาชนนิยมให้พระสงฆ์หรือผู้ที่เป็นหนานเป็นผู้ประกอบพิธีจุดเทียนที่วัด หรือหน้าพระพุทธรูป 
เทียนที่น ามาประกอบพิธีเป็นเทียนที่ท าด้วยขี้ผึ้ง ไส้เทียนท าด้วยสีขาว จ านวน 3 เล่ม 

4. การเรียกขวัญ หรือ ฮ้องขวัญ หรือสู่ขวัญ เป็นการประกอบพิธีกับคนที่ประสบเคราะห์กรรม
หรือเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ในชีวิต หรือฟ้ืนไข้ใหม่ ๆ หรือมีเรื่องที่ท าให้เกิดโชคไม่ดีกับชีวิตจึงประกอบพิธีเรียกขวัญ
เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจดีขึ้นโดยมีพ่ออาจารย์เป็นผู้ประกอบพิธีให้ ซึ่งในหมู่บ้านไม่มี พ่ออาจารย์ดังนั้น
ประชาชนในหมู่บ้านจึงไปหาพ่ออาจารย์ในพ้ืนที่อ่ืนที่มีผู้ให้ค าแนะน าหรือบอกต่อ ๆ กันมา ประกอบพิธีให้ 
 ด้านครอบครัวและที่อยู่อาศัย มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว ส าหรับบุตรที่มีครอบครัวแล้วจะต้อง
แยกไปตั้งครอบครัวใหม่ แต่ส่วนใหญ่การแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม่จะใช้พ้ืนที่บริเวณเดียวกับครอบครัวเดิม
ในการก่อสร้างบ้าน ซึ่งเป็นผลให้มีการดูแลพ่ึงพากันทั้งด้านสังคมและด้านสุขภาพในลักษณะกลุ่มครอบครัว 
กลุ่มญาติ พ่ีน้อง ลักษณะการก่อสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว มีทั้งแบบที่ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง  
(ก่อสร้างมานานหลายปี) และก่อสร้างด้วยคอนกรีตทั้งหลัง (ก่อสร้างใหม่) บริเวณรอบ ๆ บ้านจะใช้คอนกรีต
หรือวัสดุอิฐกั้นท าเป็นรั้ว ส าหรับด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ ส าหรับการท าบุญและประกอบพิธีทางศาสนานั้นภายในชุมชนไม่มีวัด
ตั้งอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่จึงไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดหนองออนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน จะมีการท าบุญทุกวันพระ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจะมาท าร่วมท าบุญเป็นประจ า ในช่วงเข้าพรรษาทุกวันพระจะมีการท าบุญตักบาตรใน
ตอนเช้า วันที่ประชาชนนิยมมาท าบุญกันมากเป็นพิเศษ ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันสงกรานต์ 
(วันที่ 15 เมษายน) ของทุกปี ประเพณีการท าบุญที่ส าคัญ ๆ ของชุมชน ได้แก่ 

1. การท าบุญทอดผ้าป่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยจะจัดกันตลอดปีตามที่โอกาสเอ้ืออ านวย โดย
สิ่งของที่จะน ามาทอดผ้าป่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดซึ่งมาจากการระดมทุน 

2. การท าบุญสลากภัตร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ก๋วยสลาก” เป็นพิธีให้ทานตามเวลาที่ก าหนด 
ประมาณเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกปี เป็นการท าบุญให้กับคนที่ตายไปแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งญาติพ่ีน้อง
และตนเอง โดยไม่ก าหนดว่าจะถวายให้แก่พระสงฆ์รูปใด วิธีการปฏิบัติคือออก “เส้นสลาก” ให้แก่พระสงฆ์
และนิมนต์พระสงฆ์มารับ ในงานจะมีขบวนแห่เครื่องไทยทานใส่ในชะลอม (ก๋วย) โดยท าต้นกัลปพฤษ์ เป็นรูป
สัตว์ต่าง ๆ ตามปีเกิด และจัดขบวนแห่กันอย่างสนุกสนานซึ่งทุกครอบครัวในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมกันในการ
ประกอบพิธี 

3. ประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันเริ่มศักราชใหม่ โดย
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน ของทุกปี ประชาชนที่ไปท างานอยู่ต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัด 
จะกลับมาบ้านเพ่ือเฉลิมฉลองกันและเล่นน้ ากันอย่างสนุกสนาน ชุมชนจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า “วันสังขารล่อง” ในวันนี้ประชาชนจะท าความสะอาดร่างกาย 
เครื่องนุ่งห่ม บ้านเรือนที่อาศัย 
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3.2 วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเนาว์” ประชาชนจะเตรียมอาหารคาวหวานน าไปถวาย
พระท่ีวัดในวันรุ่งขึ้น เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ ตอนบ่ายจะช่วยกันขนทรายเข้าวัด และในวันนี้
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเพ่ือให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตจึงห้ามกล่าวค าหยาบคายหรือด่ากัน และกล่าวค า  
ไม่สุภาพหรือไม่เป็นศิริมงคล 

3.3 วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า “วันพญาวัน” ตอนเช้าประชาชนจะไปท าบุญที่วัด เมื่อเสร็จ
จากการท าบุญที่วัด ตอนสายๆ ประชาชนจะพากันไป “ด าหัว” พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพ่ือขอขมา
ที่ได้ล่วงเกินกาย วาจาและขอพรในวันขึ้นปีใหม่ ส่วนตอนบ่ายก็จะไปท าพิธีสรงน้ าพระ นอกจากนี้ผู้สู งอายุ 
ในชุมชนจะไปร่วมกิจกรรมพิธีสระเกล้าด าหัวที่ทางเทศบาลจัดขึ้น เพ่ือรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล 

3.4 วันที่ 16 เมษายน เรียกว่า “วันปากปี” เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ประชาชนจะไปวัดเพ่ือ
ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์หรือสืบชะตาที่วัด 

3.5 วันที่ 17 เมษายน เรียกว่า “วันปากเดือน” เป็นวันที่เสร็จสิ้นภารกิจจึงมีการจัดงานเฉลิม
ฉลองกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง 

4. ประเพณีปอยหลวง จะจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพ่ือเฉลิมฉลองการจัดสร้างหรือซ่อม
ซ่อมแซมถาวรวัตถุของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ โบสถ์ วิหาร โดยจะมีการท าบุญในตอนเช้าและจัดงาน
มหรสพในเวลากลางคืน 

5. ประเพณีเลี้ยงผีฝาย จะจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนเพื่อขอบคุณแม่น้ าให้ท าผลผลิตทางการ
เกษตรได้ผล จะมีการท าบุญเลี้ยงผีฝาย และมีการแข่งเรือพาย 

6. ประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” จะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนเพ่ือขอขมาแก่พระแม่
คงคา มีการจัดท ากระทงเพ่ือลอยในเวลากลางคืน ประกวดกระทง ประกวดนพมาศ เผาเทียน เล่นไฟในวัน
พระจันทร์เต็มดวง จัดท าซุ้มประตูป่า และฟังเทศน์มหาชาติ 

7. ประเพณีเข้าโสภณกรรม จะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเพ่ือ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย โดยจะจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกับพระสงฆ์ในบริเวณสุสานที่อยู่ในเขตของ
เทศบาล 
 ด้านการสาธารณูปโภค พบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยมีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน มีการใช้น้ าจากระบบน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ด้านการคมนาคม 
พบว่า มีถนนลาดยางและคอนกรีตเชื่อมต่อกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนบ้านท่าต้นปุยท าให้การเดินทาง
ติดต่อมีความสะดวกสบาย ด้านการสาธารณสุข พบว่า ภายในชุมชนไม่มีสถานพยาบาลตั้งอยู่ เมื่อประชาชนมี
อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะไปรักษาที่คลินิกชุมชนที่เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ โดยเทศบาลจะจัดเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน ปฏิบัติหน้าที่ประจ าที่คลินิกชุมชน และจัดแพทย์ 1 คน มาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นช่วงเวลา หากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่แตงโดยประสานขอรถพยาบาล
ฉุกเฉินของเทศบาลไปส่ง นอกจากนี้ยังมี อสม.ของชุมชนที่คอยประสานงานกับกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลในการควบคุม ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ ส าหรับปัญหาด้านสุขภาพพบว่าโรคที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ได้แก่ โรคความดัน
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โลหิตสูง โรคปวดข้อและกระดูก โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง โรคไข้เลือดออก และโรคเลปโตสไปโรซีส 
 ด้านระบบสุขภาพชุมชน พบว่า ในอดีตการดูแลสุขภาพและการบ าบัดรักษาการเจ็บป่วยของชุมชน
บ้านท่าต้นปุยจะมีลักษณะเป็นการพ่ึงพาตนเอง โดยพ่ึงพิงระบบการแพทย์ภาคประชาชนและระบบการแพทย์
พ้ืนบ้านโดยการใช้สมุนไพรเป็นหลักในการรักษา หลังจากมีการจัดตั้งสถานีอนามัยต าบลบ้านปงปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปาง ประชาชนในชุมชนจะไปรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านปงซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ แต่เมื่อ เทศบาลได้มีการตั้งคลินิกชุมชนขึ้น
ประชาชนจึงเปลี่ยนไปใช้การรักษาจากคลินิกชุมชนเนื่องจากอยู่ใกล้กับชุมชนมากที่สุด ส าหรับสถานะสุขภาพ
และมุมมองการเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้าน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกต 
และการประชุมในกลุ่มย่อยต่าง ๆ พบว่า โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุท าให้ป่วยของประชาชนในชุมชน
ที่ผ่านมาได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคปวดข้อและกระดูก โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน 
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ส่วนโรคติดต่อได้แก่ โรคไข้เลือดออก และโรคเลปโตสไปโรซีส ซึ่งการดูแลรักษา
สุขภาพและการรักษาเม่ือเกิดการเจ็บป่วยนั้นประชาชนจะพ่ึงพิง 3 ระบบ ต่อไปนี้ 

1. ระบบการแพทย์พื้นบ้าน เป็นรูปแบบในการดูแลและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนเมื่อเกิด
การเจ็บป่วยหรือไม่สบาย โดยมีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่พบอยู่ในชุมชน ดังนี้ 

1.1 สมุนไพรพื้นบ้าน จะใช้รักษาผู้ป่วยเรื้อรังด้วยโรคต่าง ๆ ที่แพทย์ให้มารักษาต่อที่บ้าน จะมี
การใช้สมุนไพรในการรักษาร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมียาสมุนไพรที่มีการใช้กันมาก เช่น ยาทาแก้ปวดเมื่อยหรือ
ปวดข้อ ปวดกระดูก ยารักษาโรคกระเพาะอักเสบ ลูกประคบแก้ปวด เป็นต้น ส าหรับประชาชนที่นิยมใช้ยาสมุนไพร
ในการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้ยาสมุนไพรรักษาร่วมกับระบบการแพทย์สมัยใหม่ 
โดยหาซื้อสมุนไพรที่มีขายในชุมชน และจากชุมชนอ่ืน ๆ ภายในเขตเทศบาล 

1.2 หมอเป่า พบว่า โรคหรืออาการที่ผู้ป่วยมารักษาโดยให้หมอเป่า ได้แก่ อาการแผลพุพอง 
ตุ่มอักเสบ วิธีการรักษาคือหมอเป่าจะเป่าลงบนบาดแผลหรือบริเวณที่มีการอักเสบโดยตรง และพบว่าผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะมีการรักษาควบคู่กับระบบการแพทย์สมัยใหม่ 

1.3 การประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ พบว่า ชุมชนบ้าน
ท่าต้นปุยได้ใช้พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเอาขวัญ การสะเดาะเคราะห์ การสืบชะตา การบูชาเทียน เพ่ือรักษาให้
หายจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุตามความเชื่อของภาคเหนือโดยมีพระหรือผู้ที่เป็นหนานท าพิธี 

2. ระบบการแพทย์ภาคประชาชน พบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยมีการใช้ระบบการแพทย์ภาค
ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพและการเจ็บป่วย โดยประชาชนจะใช้วิธีการรักษาพยาบาลด้วยการพ่ึงตนเอง 
เช่น การซื้อยาจากร้านขายยาที่ตั้งอยู่ในชุมชนมารับประทานเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมีครอบครัว 
และเครือข่ายทางสังคม เช่น ญาติ เพ่ือนบ้าน หรือบุคคลที่ผู้ป่วยให้ความเคารพนับถือ จะมีส่วนก าหนดหรือ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติในการบ าบัดรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยใช้ประสบการณ์การรักษาที่ผ่านมาในอดีต
ประกอบในการตัดสินใจ 
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3. ระบบการแพทย์สมัยใหม่ เป็นระบบหลักท่ีชุมชนบ้านท่าต้นปุยเลือกน ามาใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพและการเจ็บป่วย บางทีอาจจะใช้ควบคู่กับระบบการแพทย์พื้นบ้าน โดยประชาชนจะมีหลักประกันสุขภาพ
ที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้ชุมชน
และประชาชนไปใช้บริการ ได้แก่ คลินิกชุมชนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปง และโรงพยาบาลแม่แตง 

2. ศักยภาพของชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน  โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  ผลการศึกษาบริบทของชุมชนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพทั่วไป ปัญหา ความต้องการ 
ในการพัฒนาและการปฏิบัติจริงของประชาชนในชุมชน การสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การสังเกต
ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

2.1 การรวมกลุ่มของประชาชน พบว่า ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาตามวัตถุประสงค์
หรือความจ าเป็นที่ท าให้เกิดประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ประกอบด้วย (1) การรวมกลุ่มอาชีพ มีการรวมกลุ่ม
ของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้านที่มีความเหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีการรวมกลุ่มกันของเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มพ้ืนฐานของหมู่บ้านที่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี  และ (2) 
การจัดตั้งชมรม ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันจ านวนหลายกลุ่มซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และท ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสมาชิก ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงความเข้มแข็งและเป็นชื่อเสียงของชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน 
กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้น าชุมชน เป็นต้น หลาย ๆ กลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพและความพร้อมใน
การร่วมคิด ร่วมพัฒนากลุ่ม ตลอดจนมีผู้น าที่ เข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนการท างานของกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม พบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยมีศาลาประชาคมเป็นสถานที่
ประชุมและพบปะท ากิจกรรมของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีเสียงตามสายของชุมชนที่สามารถ
ประกาศข่าวได้ยินครอบคลุมทั้งชุมชน มีอาสาสมัครที่ท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของชุมชนในการประกาศ
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

2.3 การให้ความส าคัญกับผู้น า พบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็น
สังคมเครือญาติ มีการพ่ึงพาอาศัยและเอ้ืออาทรกันในชุนชน ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีการ
แบ่งแยกกลุ่ม ความขัดแย้งในชุมชนมีน้อยและไม่เป็นปัญหา ในการปกครองนั้นชุมชนจะให้ความส าคัญกับผู้น า
และกรรมการชุมชนที่ประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาท าหน้าที่ ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานของชุมชน 

2.4 มีระบบการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพภาคประชาชน พบว่า ชุมชนบ้านท่าต้นปุย 
มีระบบการแพทย์พ้ืนบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในการดูแลสุขภาพและรักษาการเจ็บป่ วยของประชาชน 
ประกอบด้วย (1) ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ชุมชนมีการรวบรวมต ารายาพ้ืนบ้านและสามารถปรุงเป็น
ยาสมุนไพรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชน ยาสมุนไพรที่มีการใช้กันมาก ได้แก่ ยาทาแก้ปวดเมื่อยหรือปวดข้อ 
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ปวดกระดูก ยารักษาโรคกระเพาะอักเสบ ลูกประคบแก้ปวด เป็นต้น ส าหรับประชาชนที่ใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้ยาสมุนไพรรักษาร่วมกับระบบการแพทย์สมัยใหม่ และ (2) 
ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพอ่ืน ๆ ได้แก่ การเป่า เป็นวิธีการรักษาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดย
จะใช้ในการรักษาอาการอักเสบทางผิวหนัง เช่น การเป็นตุ่มอักเสบ การเป็นงูสวัด เป็นต้น 

2.5 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ชุมชนบ้านท่าต้นปุยมีขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมเหมือนกับชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ในภาคเหนือ มีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นมงคลแก่ชีวิต เช่น 
การสืบชะตา การสงเคราะห์ การบูชาเทียน การเรียกขวัญ การเลี้ยงผีปู่ผีย่า การท าบุญทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 
การฟังเทศน์ เป็นต้น โดยมีพระหรืออาจารย์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือท าหน้าที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งถือ
ว่าเป็นศักยภาพของชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน 

3. สภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  จากการศึกษาศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนของชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและจัดประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ วิธีการแก้ไขปัญหา การด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และผลการด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและน าไปทดลองปฏิบัติต่อไป ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

3.1 สภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ มีดังนี ้
3.1.1 สภาพทั่วไป พบว่า ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น การท าบุญตักบาตร
และฟังธรรมที่วัดในทุกวันพระ การจัดพิธีสระเกล้าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การออกก าลังกาย เป็นต้น 
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากขาดความร่วมมือของสมาชิก 

3.1.2 ปัญหาด้านสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุ สรุปว่า 
ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่ส าคัญได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคปวดกระดูกและข้อ 
เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการควบคุมป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นอกจากนี้บางรายมีการสูบบุรี่ 
ดื่มสุรา ซึ่งเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง 

3.1.3 การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วยไม้พลอง เป็น
กิจกรรมที่ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันจัดขึ้นเพ่ือออกก าลังกายและพบปะสังสรรค์กันในกลุ่ม เป็นการบริหารกายด้วย
ไม้พลองทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00 น. ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีผู้สูงอายุที่ให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

3.1.4 จุดแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) มีผู้น ากลุ่มที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพในการเป็นผู้น า มีความสนใจกระตือรือร้นในการแสวงหาวิธีการพัฒนากลุ่ม และประสาน
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หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม และ (2) การท ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมี
การรวมกลุ่มท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ได้แก่ การท าบุญทุกวันพระ การออกก าลังกาย เป็นต้น 

3.1.5 จุดอ่อนของกลุ่มผู้สูงอายุในการพัฒนาด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญและไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม (2) กิจกรรมส่วนใหญ่ยังจ ากัดอยู่เฉพาะ
ภายในกลุ่มเท่านั้นท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน และ (3) กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดการดูแลและ
รับผิดชอบตนเอง เช่น การตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ เป็นต้น 

3.1.6 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุได้
ก าหนดได้ก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนี้ (1) การสร้าง
ความตระหนักในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเพ่ือให้เห็นถึง
ความส าคัญของการดูแลสุขภาพ (2) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือหาภาวะความเสี่ยงการเกิดโรค
ต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าคลินิกชุมชนของเทศบาลร่วมกับ 
อสม.ของชุมชน 

3.2 สภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพของกลุ่มแม่บ้าน มีดังนี้ 
3.2.1 สภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มแม่บ้านมีการร่วมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้าน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มสมาชิกและเป็นกลุ่มพัฒนาสังคมในชุมชน เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและเป็น
องค์กรภาคประชาชนกลุ่มใหญ่ในหมู่บ้านที่รองรับการพัฒนาจากหลาย ๆ หน่วยงานของภาครัฐ มีกิจกรรม
พัฒนากลุ่ม เช่น การจัดหาเครื่องครัวเพื่อให้เช่าใช้ในการจัดงาน การจัดสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก เป็นต้น 

3.2.2 ปัญหาด้านสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มแม่บ้าน สรุปว่า 
ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สาเหตุของปัญหาที่พบเนื่องจาก
กลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในการควบคุม
ป้องกันโรค ยกเว้นปัญหาการเกิดโรคแลปโตสไปโรซีสเป็นเพราะว่าแม่บ้านที่เป็นเกษตรกรมีความตระหนักในการ
ควบคุมและป้องกันโรคนี้เป็นอย่างดี 

3.2.3 การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มแม่บ้านมีกิจกรรมป้องกันโรคแลปโตสไปโรซีสโดยมีการ
รณรงค์ให้ทุกคนป้องกันตนเองโดยสวมถุงมือและรองเท้าในขณะลงไปท านาในทุ่งนา นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ในการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดย อสม. ผลการจัดกิจกรรม พบว่า กลุ่มแม่บ้านให้ความ
ร่วมมือและปฏิบัติตนในการป้องกันโรคแลปโตสไปโรซีสเป็นอย่างดี 

3.2.4 จุดแข็งของกลุ่มแม่บ้านที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) ผู้น าของกลุ่มที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพในการเป็นผู้น า มีความสนใจกระตือรือร้นในการแสวงหาวิธีการพัฒนากลุ่ม และประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม (2) การมีส่วนร่วมของกลุ่มอย่างเข้มแข็งในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การช่วยเหลือในการจัดงานบวช งานแต่งงาน งานศพ และงานท าบุญต่าง ๆ เป็นต้น 

3.2.5 จุดอ่อนของกลุ่มแม่บ้านในการพัฒนาด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มแม่บ้านยังไม่ให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ และ (2) ไม่ให้ความส าคัญกับการตรวจสุขภาพส าหรับหญิง
วัยเจริญพันธ์ เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน 
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3.2.6 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มแม่บ้านได้
ก าหนดได้ก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มแม่บ้าน ดังนี้ (1) จัดกิจกรรม
การตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือหาภาวะความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าคลินิกชุมชนของเทศบาลร่วมกับ อสม.ของชุมชน และ (2) จัดกิจกรรมการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณบ้านไม่ให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธ์
ยุงที่เป็นพาหะน าโรค 

3.3 สภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร มีดังนี้ 
3.3.1 สภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีการรวมกันของพ่อบ้านที่มีอาชีพท า

การเกษตรของชุมชน เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับการเกษตร  

3.3.2 ปัญหาด้านสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร สรุปว่า มี
ปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคแลปโตสไปโรซีส โรคผิวหนังและเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในการท าการเกษตร นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่  
มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น การรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ การใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช และการไม่ให้ความส าคัญกับการตรวจสุขภาพเพ่ือตรวจหาโรคต่าง ๆ 

3.3.3 การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
แลปโตสไปโรซีส โดยการรณรงค์ให้ทุกคนสวมถุงมือและรองเท้าเพ่ือป้องกันการสัมผัสน้ าหรือโคลนในขณะ 
ลงไปท านาในทุ่งนา  

3.3.4 จุดแข็งของกลุ่มเกษตรกรที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ คือ มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
การพัฒนาและพ่ึงพากันในระดับกลุ่ม เช่น กิจกรรมการลงแขก การพบปะและประชุมกลุ่ม  

3.3.5 จุดอ่อนของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาด้านสุขภาพ ดังนี้ (1) กลุ่มพ่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ขาดการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ไม่นิยมการออกก าลังกาย ขาดการรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ และ (2) มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น การดื่มสุรา การ
สูบบุหรี่ การบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ การใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม เป็นต้น 

3.3.6 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร 
ได้ก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มพ่อบ้านเกษตร ได้แก่ (1) การตรวจ
สุขภาพประจ าปีเพ่ือหาภาวะความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การตรวจหา
สารเคมีในเลือดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าคลินิกชุมชนของเทศบาลร่วมกับ อสม.ของชุมชน เป็นต้น (2) 
การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคแลปโตสไปโรซีส โดยการรณรงค์และให้ความรู้แก่พ่อบ้านเกษตรกร และ 
(3) การสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ การใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม 
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3.4 สภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพของกลุ่มผู้น าชุมชน มีดังนี้ 
3.4.1 สภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านมี การ

รวมกลุ่มกันเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 
3.4.2 ปัญหาด้านสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน สรุปว่า 

เนื่องจากผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรท าให้มีปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคแลปโตสไปโรซีส โรค
ผิวหนังและเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ 
ในการท าการเกษตร โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

3.4.3 การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้น าชุมชนมีกิจกรรมการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคแลปโตสไปโรซีส โดยการรณรงค์ให้ทุกคนสวมถุงมือและรองเท้าเพ่ือป้องกันการสัมผัสน้ าหรือโคลนในขณะ
ลงไปท านาในทุ่งนา 

3.4.4 จุดแข็งของกลุ่มผู้น าชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ คือ มีการรวมกลุ่มและมี
อ านาจการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

3.4.5 จุดอ่อนของกลุ่มผู้น าชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพ  คือ ขาดการด าเนินชีวิต
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ไม่สนใจเรื่องการออกก าลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการ 

3.4.6 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน
ได้ก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้น าชุมชน คือ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเพ่ือหาภาวะความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ าคลินิกชุมชนของเทศบาลร่วมกับ อสม.ของชุมชน เป็นต้น 

3.5 สภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
มีดังนี้ 

3.5.1 สภาพทั่วไป พบว่า กลุ่ม อสม.มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือท างานและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขของชุมชนร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล โดยกองสาธารณสุขฯ จะจัดอบรม
ให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อสม. 

3.5.2 ปัญหาด้านสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่ม อสม สรุปว่า ปัญหา
ด้านสุขภาพของกลุ่ม อสม. จะเป็นปัญหาเรื่องการเจ็บป่วย 

3.5.3 การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่ม อสม. มีกิจกรรมการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การณรงค์รับประทานอาหารให้ครบถูกต้องหลักโภชนาการ 

3.5.4 จุดแข็งของกลุ่ม อสม. ที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ ดังนี้ (1) เป็นกลุ่มที่มีความรู้
และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และ (2) มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย  
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3.5.5 จุดอ่อนของกลุ่ม อสม. ในการพัฒนาด้านสุขภาพ คือ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมด้านสุขภาพ เนื่องจากกิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่จะถูกก าหนดจากกองสาธารณสุขฯ ของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพฒันา และเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น 

3.5.6 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่ม อสม. ได้
ก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่ม อสม. ดังนี้ (1) กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพประจ าปีเพ่ือหาภาวะความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจ าคลินิกชุมชนของเทศบาลร่วมกับ อสม.ของชุมชน เป็นต้น (2) การควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้ในการควบคุมและป้องกัน และ (3) การณรงค์รับประทานอาหารให้
ครบถูกต้องหลักโภชนาการ เหมาะสมกับแต่ละวัย 

3.6 สภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพของกลุ่มเยาวชน มีดังนี้ 
3.6.1 สภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มเยาวชนมีการรวมกลุ่มกันเป็นบางครั้ง มีกิจกรรมตามความ

สนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น จะมีการรวมกลุ่มกันเล่นกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลในตอนเย็นที่
สนามกีฬากลางของเทศบาลส าหรับเยาวชนชาย การเล่นแบดมินตันและวิ่งในสวนสาธารณะของเทศบาล
ส าหรับเยาวชนหญิง 

3.6.2 ปัญหาด้านสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชน สรุปว่า กลุ่ม
เยาวชนขาดความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคต่าง ๆ  
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

3.6.3 การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มเยาวชนมีกิจกรรมการออกก าลังกาย เช่น การเล่นฟุตบอล 
แบดมินตัน การวิ่งในสวนสาธารณะของเทศบาล การรณรงค์ไม่สูบบุรี่และดื่มสุรา การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

3.6.4 จุดแข็งของกลุ่มเยาวชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ คือ มีความสนใจเกี่ยวกับการ
ออกก าลังกาย และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของชุมชน 

3.6.5 จุดอ่อนของกลุ่มเยาวชนในการพัฒนาด้านสุขภาพ คือ กิจกรรมของกลุ่มไม่มีความ
ต่อเนื่องเป็นเพราะว่ากลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มเป็นครั้งคราว 

3.6.6 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จากการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชน ได้
ก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มเยาวชน ดังนี้ (1) กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพประจ าปีเพ่ือหาภาวะความเสี่ยงเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าคลินิก
ชุมชนของเทศบาลร่วมกับ อสม.ของชุมชน เป็นต้น (2) กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
(3) การณรงค์รับประทานอาหารให้ครบถูกต้องหลักโภชนาการเหมาะสมกับแต่กับวัย  และ (4) การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด รวมทัง้การรณรงค์ไม่สูบบุรี่และดื่มสุรา 

4. แนวทางการจัดการด้านสุขภาพของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  จากการศึกษาสภาพทางบริบทสังคมของชุมชน สภาพและศักยภาพของชุมชนที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน สภาพปัญหาสุขภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ผู้วิจัย
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ได้สรุปและวิเคราะห์เป็นข้อมูลชุมชน จากนั้นจัดประชุมตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
ความถูกต้อง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

4.1 สภาพเดิมของการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
4.1.1 การดูแลและรักษาสุขภาพของชุมชน จากการศึกษาพบว่า การดูแลและ  

การรักษาการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนจะพ่ึงพิงและเกี่ยวข้องกัน 3 ระบบ คือ ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน 
ระบบการแพทย์ภาคประชาชน และระบบการแพทย์สมัยใหม่ ดังนี้ 

4.1.1.1 ระบบการแพทย์ พ้ืนบ้าน เป็นรูปแบบในการจัดการดูแลสุขภาพและ
แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย โดยมีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ 
ที่ปรากฏอยู่ในชุมชน ดังนี้ 

4.1.1.1.1 สมุนไพรพ้ืนบ้าน ประชาชนจะใช้สมุนไพรช่วยในการรักษาอาการ
ป่วยเรื้อรังจากโรคต่าง ๆ ที่แพทย์อนุญาตให้มารักษาต่อที่บ้าน โดยผู้ป่วยจะใช้ยาแผนปัจจุบันที่ได้รับจาก
โรงพยาบาลและใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านในการรักษาร่วมด้วย เช่น กระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและ
ละลายลิ่มเลือด บอระเพ็ดและมะระขี้นก ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมียาสมุนไพรที่มี
การใช้กันมาก ได้แก่ ยาทาแก้ปวดเมื่อยหรือปวดข้อ ปวดกระดูก ยารักษาโรคกระเพาะอักเสบ ลูกประคบแก้
ปวด เป็นต้น ส าหรับประชาชนที่ใช้ยาสมุนไพรในการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้
ยาสมุนไพรรักษาร่วมกับระบบการแพทย์สมัยใหม่ ซ่ึงหาซื้อจากร้านที่มีขายในชุมชน และจากชุมชนอ่ืน ๆ  

4.1.1.1.2 หมอเป่า เป็นการดูแลรักษาโดยพ่ออาจารย์ประจ าหมู่บ้านหรือ 
ผู้ที่เป็นหนาน (ผู้ที่ผ่านการอุปสมบทมาแล้ว) ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ อาการป่วยที่ประชาชนส่วน
ใหญ่นิยมรักษาด้วยการเป่า ได้แก่ บาดแผลทุกชนิด ตุ่มพุพอง งูสวัด ตาแดง โดยมีความเชื่อว่าแผลหรือตุ่ม
พุพอง ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ทั้งหลายจะต้องเป่าเพ่ือดับไฟ 

4.1.1.1.3 การประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ 
เป็นการใช้พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเอาขวัญ การสะเดาะเคราะห์ การสืบชะตา ประชาชนในชุมชนจะประกอบ
พิธีกรรมดังที่กล่าวมาเพ่ือรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุตามความเชื่อของคนภาคเหนือ 
นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเพ่ือป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยและเพ่ือให้เป็นมงคลแก่ชีวิต เช่น การสงเคราะห์ 
การบูชาเทียน การเรียกขวัญ การเลี้ยงผีปู่ผีย่า การท าบุญทอดกฐิน การทอดผ้าป่า การฟังเทศน์ เป็นต้น โดยมี
พระหรืออาจารย์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือท าหน้าที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งถือว่าเป็นศักยภาพของชุมชน
ในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน 

4.1.1.2 ระบบการแพทย์ภาคประชาชน เป็นระบบที่ประชาชนในชุมชนใช้วิธีการ
รักษาพยาบาลด้วยการพ่ึงตนเองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย เช่น การซื้อยาจากร้านขายยาที่ตั้งอยู่ในชุมชน
มารับประทานเมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมีครอบครัว และเครือข่ายทางสังคม เช่น ญาติ เพ่ือนบ้าน 
หรือบุคคลที่ผู้ป่วยให้ความเคารพนับถือ จะมีส่วนก าหนดหรือตัดสินใจเลือกปฏิบัติในการบ าบัดรักษาเมื่อเกิด
การเจ็บป่วย โดยใช้ประสบการณ์การรักษาที่ผ่านมาในอดีตประกอบในการตัดสินใจ 
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4.1.1.3 ระบบการแพทย์สมัยใหม่ เป็นระบบหลักที่ประชาชนในชุมชนเลือกใช้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพและการเจ็บป่วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนในชุมชนได้รับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลของรัฐ  ได้แก่ คลินิก
ชุมชนของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปง โรงพยาบาลแม่แตง 
    การดูแลและการรักษาการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนจากที่กล่าวมาสามารถ
แสดงไดด้ังภาพที ่4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 การดูแลและรักษาการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 

4.2 การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในชุมชน 
   จากการศึกษาพบว่า ชุมชนมีบริการสาธารณสุขภาครัฐ โดยมีคลินิกชุมชนของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปงเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน
ให้บริการรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุม
ป้องกันโรค โดยมีการด าเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน
งบประมาณแก่ชุมชน สามารถแสดงได้ดังภาพที ่4.2 
 

ระบบการแพทย์ภาคประชาชน 
- ผู้ป่วย  
- เครือข่ายทางสังคม                    

(พ่อแม่ พ่ีน้อง ผู้ที่เคารพนับถือ) 

ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน 
- สมุนไพรพื้นบ้าน หมอเป่า  
- พิธีกรรมตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และความเชื่อ 

     ระบบการแพทย์สมัยใหม่ 
    - คลินิกชุมชนของเทศบาล 

    - รพ.ส่งเสรมิสุขภาพต าบล 

  - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 

การดูแล 
และการรักษา 

การเจ็บป่วยของ
ประชาชนในชุมชน 
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ภาพที่ 4.2 การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
 
   จุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการด้านสุขภาพของชุมชน จากการวิเคราะห์สภาพและ
สถานการณ์จัดการด้านสุขภาพของชุมชน มีจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้ 

4.2.1 จุดแข็งในการจัดการด้านสุขภาพของชุมชน มีดังนี ้
4.2.1.1 มีกลุ่มประชาชนในชุมชนสนใจในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการจัด

กิจกรรมการออกก าลังกาย ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน นอกจากนี้มีกลุ่ม อสม. เป็นผู้ป ระสานการดูแล
สุขภาพประชาชนร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ของเทศบาล รวมทั้งคลินิกชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปง 

4.2.1.2 มีระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อต่าง ๆ  
ในการแก้ปัญหาและดูแลให้เกิดสุขภาพที่ดี 

4.2.1.3 ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญกับผู้น าชุมชน ดังนั้นผู้น าจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนให้ขับเคลื่อนไปได้ดี นอกจากนี้ประชาชนมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
สังคมกลุ่มเครือญาติที่หนาแน่น จึงท าให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มและไม่มีปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม 
 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

สนับสนุนงบประมาณ 

 

ชุมชน 
 

คลินิกชุมชน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

การรักษาพยาบาล 

การส่งเสริมสุขภาพ 

การควบคุมและป้องกันโรค 

จัดกิจกรรม 
- ส่งเสริมสุขภาพ 
- การควบคุมป้องกันโรค 
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4.2.2 จุดอ่อนในการจัดการด้านสุขภาพของชุมชน มีดังนี้ 
4.2.2.1 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาและมีผลกระทบต่อชุมชน การแก้ไขปัญหาขาดการให้ความร่วมมือจาก
ชุมชน ซึ่งประชาชนยังคิดว่าเป็นปัญหาที่ อสม. กับกองสาธารณสุขฯ ของเทศบาลต้องแก้ไขปัญหา 

4.2.2.2 ประชาชนในชุมชนไม่ให้ความส าคัญกับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือตรวจหา
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 
เป็นต้น นอกจากนี้บางกลุ่มยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น การใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม การบริโภค
เนื้อสัตว์ดิบ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น 

4.2.2.3 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีค่านิยมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเจริญพันธ์หรือวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุ ทั้ งนี้เป็นเพราะว่าประชาชน 
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีการท างานค่อนข้างหนักอยู่แล้วจึงไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญในการออก
ก าลังกายที่เป็นรูปแบบ เช่น การวิ่ง การเดิน เป็นต้น 

4.2.2.4 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน 

4.2.2.5 ขาดแผนพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชนที่ชัดเจน ท าให้การพัฒนาด้านสุขภาพ
ของชุมชนจึงไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
   จากการวิเคราะห์สภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชน และได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ตัวแทนเทศบาลเมืองเมืองแกน ซึ่งสามารถน าเสนอ
แผนงานและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.3.1 แนวทางพัฒนาการดูแลและการรักษาสุขภาพของชุมชนบ้านท่าต้นปุย 
4.3.1.1 การพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน เป็นรูปแบบในการจัดการดูแลสุขภาพ

และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือไม่สบายบนพ้ืนฐานความเชื่อที่สั่งสม
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้านควรให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การแพทย์สมัยใหม่กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น หมอเป่า อาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล
รักษาผู้ป่วย โดยใช้หลักความเชื่อที่ปฏิบัติต่อกันมาควบคู่กับการแพทย์สมัยใหม่  

4.3.1.2 การพัฒนาระบบการแพทย์ภาคประชาชน เป็นรูปแบบในการจัดการดูแล
สุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือไม่สบายบนพ้ืนฐานการตัดสินใจ
ของผู้ป่วย ครอบครัวและเครือญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกวิธีปฏิบัติในการรักษา ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาระบบการแพทย์ภาคประชาชนควรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น หลักการแพทย์สมัยใหม่ การดูแล
รักษาผู้ป่วย การป้องกันและรักษาโรค เป็นต้น ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการรักษาของระบบนี้
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ประกอบด้วย ผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว ญาติ ผู้ที่ผู้ป่วยให้ความเคารพนับถือ ผู้ประกอบพิธีกรรม เป็นต้น เพ่ือ
การตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษา เลือกสถานที่ในการรักษา การเลือกหมอที่ จะรักษาผู้ป่วยบนพ้ืน
ฐานความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 

4.3.1.3 การพัฒนาระบบการแพทย์สมัยใหม่ เป็นรูปแบบในการจัดการดูแลสุขภาพ
และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือไม่สบายโดยใช้หลักการแพทย์สมัยใหม่ 
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ที่ได้รับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลของรัฐ ได้แก่ คลินิกชุมชนของเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปง โรงพยาบาลแม่แตง ดังนั้นการพัฒนาระบบการแพทย์สมัยใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปง ควรด าเนินการให้
ประชาชนในชุมชนทุกคนได้รับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการตามระบบการแพทย์สมัยใหม่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านการดูแลรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิด
การเจ็บป่วย 

4.3.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคของชุมชน ประกอบด้วย 3 แนวทาง 
คือ (1) มีคณะกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน (2) กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม และ (3) กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.2.1 มีคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
สุขภาพของชุมชน ประกอบด้วย 

4.3.2.1.1 กรรมการที่ปรึกษา เป็นตัวแทนของหน่วยงานเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน ประกอบด้วย 

(1) ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
(2) นายกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
(3) รองนายกเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
(4) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เขต 2 
(5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 
4.3.2.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

(1) ประธานชุมชนบ้านท่าต้นปุย  ประธาน 
(2) รองประธานชุมชนบ้านท่าต้นปุย รองประธาน 
(3) หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ   กรรมการ 
(4) หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร  กรรมการ 
(5) หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน   กรรมการ 
(6) หัวหน้ากลุ่ม อสม.   กรรมการ 
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(7) หัวหน้ากลุ่มเยาวชน   กรรมการ 
(8) ประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านท่าต้นปุย กรรมการและเลขานุการ 

4.3.2.2 มีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของชุมชนจะมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบในการท ากิจกรรมของกลุ่ม โดยให้ทุกภาค
ส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การก ากับติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

4.3.2.3 มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ทั้งกิจกรรมและแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อน าไปทดลองปฏิบัติ ดังนี้ 

4.3.2.3.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี มีแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้ (1) จัดให้มีกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีของชุมชน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม อสม. เป็นประธาน มีสมาชิก อสม. 
และตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ เป็นกรรมการ (2) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนด าเนินการประสาน 
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในการจัดท าโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม (3) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากคลินิก
ชุมชนของเทศบาล (4) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี โดยกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีของชุมชน
ร่วมกับคลินิกชุมชนของเทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปง เพ่ือหาภาวะความเสี่ยงเกิดโรค
ต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตรวจหาสารเคมีในเลือด และ (5) 
จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจสุขภาพประจ าปี ด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ประชาชนตามบ้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

4.3.2.3.2 กิจกรรมการออกก าลังกายร าไม้พลอง มีแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมดังนี้ (1) จัดประชุมผู้สูงอายุเพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย 
ตลอดจนศึกษาความต้องการหรือความสนใจในกิจกรรมการออกก าลังกายที่ผู้สูงอายุต้องการ ซึ่งกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุสนใจ คือ ร าไม้พลอง (2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจมาร่วม
กิจกรรม และ (3) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายร าไม้พลองทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 06.00 – 07.00 
น. ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจัดหา
วิทยากรและสนับสนุนอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 

4.3.2.3.3 กิจกรรมเต้นแอโรบิก เป็นกิจกรรมที่กลุ่มแม่บ้านให้ความสนใจ
และมีความต้องการร่วมกิจกรรม มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มแม่บ้าน
และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และ (2) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายเต้นแอโรบิกทุกวัน เวลา 17.30 – 
18.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
จัดหาวิทยากรน าเต้นและจัดเตรียมสถานที่ 

4.3.2.3.4 กิจกรรมการออกก าลังกายส าหรับเยาวชน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกก าลังกาย
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และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมดังนี้ (1) จัดประชุมเยาวชนในชุมชนเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นและความต้องการกิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมที่เยาวชนสนใจ คือ ฟุตซอล และ
แบดมินตัน โดยกลุ่มเยาวชนจะประสานกับคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพ่ือประสานกองสาธารณสุขฯ 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในการจัดท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม และ (2) 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้แก่ชุมชน ได้แก่ ลูกฟุตซอล เสาและตาข่าย
แบดมินตนั 1 ชุด ไม้แบดมินตันและลูกแบดมินตัน 2 ชุด 
 
ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) รูปแบบการ
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (2) ผลการใช้
รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 
  จากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลสภาพและศักยภาพที่เอ้ือต่อการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในขั้นตอนที่ 1 และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Groups) กับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. 
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมกลุ่มละประมาณ 8 – 12 คน แล้วน าข้อมูลไปสังเคราะห์เพ่ือ
สร้างรูปแบบและจัดเวทีประชาคมโดยมีตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ และตัวแทนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
ที่ปฏิบัติงานในชุมชนเข้าร่วมเพ่ือวิพากษ์รูปแบบการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ จากนั้นน ารูปแบบที่ผ่านการวิพากษ์ไปทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ก าหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation participatory) โดยผู้วิจัยได้เข้า
ร่วมการท ากิจกรรมของชุมชน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Observation non - participatory) เพ่ือติดตาม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชุมชน และจัดประชุม
เพ่ือติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบและปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ประกอบด้วย (1) การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
(3) ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน และ (4) การปรับปรุงการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน (Plan) เป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านสุขภาพของประชาชน เช่น สาเหตุการตาย สาเหตุการป่วย  โรคที่เป็นปัญหาของ
ชุมชน เป็นต้น โดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนจะด าเนินการร่วมกับ อสม. ของชุมชน วิธีที่ใช้ในการ
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รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตและการประชุมของแต่ละกลุ่มเพ่ือสรุปปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาของแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ มาประกอบการท าข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ 
เช่น ข้อมูลจากกองสาธารณสุขฯ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 
เมื่อได้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสุขภาพแล้วจะด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนโดย
น าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสุขภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของแต่ละกลุ่มมาร่วมกัน พิจารณาก าหนดเป็น
แผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
ตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ตัวแทนจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และ
ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น หลังจากนั้นน าแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่จัดท าขึ้น
เสนอต่อที่ประชุมของชุมชน (เวทีประชาคม) และน าแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน (Do) เป็นการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานหรือ
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนได้รับการพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาแล้ว ชุมชนจะต้องจัดท าโครงการและด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ 
โดยกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็นผู้เสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินกิจกรรม และกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นผู้ก ากับติดตามการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ  

1.3 การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน (Check) เป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม โดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนจะประเมินผลร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ เพ่ือติดตามและประเมินผลว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
เป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมหรือไม่ ซึ่งจะท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  

1.4 การปรับปรุงโครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน  (Act) เป็นการน าข้อมูลจากผลการ
ประเมินโครงการมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยผู้รับผิดชอบแต่ละโคงการ เมื่อผลลัพธ์การด าเนิน
กิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยจัด
ประชุมภายในกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมในจัดกิจกรรมครั้งต่อไปและเพ่ือให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งข้อมูลที่
ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชนมีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้หากกิจกรรมใดที่ด าเนินการแล้วผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
ก็จะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
  จากการทดลองปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา รวมทั้งติดตามและประเมินผล ตลอดจนแก้ไขกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนโดยทดลองปฏิบัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2557 
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สามารถน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) ผลการพัฒนาการดูแลและการรักษาสุขภาพของ
ชุมชน และ (2) ผลการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ผลการพัฒนาการดูแลและรักษาสุขภาพของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
  จากการศึกษาพบว่า หลังจากการใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น เมื่อประชาชนเกิดการเจ็บป่วยจะมี
วิธีการดูแลรักษาด้วยการพ่ึงพิงระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน  ระบบการแพทย์สมัยใหม่ โดยใช้ระบบการแพทย์ 
ภาคประชาชนเป็นส่วนก าหนดทางเลือกปฏิบัติว่าจะดูแลรักษาแบบใด มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 การพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน พบว่า หลังจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การแพทย์พื้นบ้าน เช่น หมอเป่า หมอนวด อาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรม ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการแพทย์สมัยใหม่ บุคคลดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาโดยใช้หลักความเชื่อที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษและน ามาปฏิบัติในการรักษาร่วมกับหลักการแพทย์สมัยใหม่เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
เช่น หมอนวดจะนวดกดจุดให้ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ เป็นต้น 

2.1.2 การพัฒนาระบบการแพทย์ภาคประชาชน พบว่า หลังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
รักษาของระบบนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ผู้ป่วยให้ความเคารพนับถือ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับหลักการแพทย์สมัยใหม่ การดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันและรักษาโรค ทั้งจากการจัดอบรมให้
ความรู้และการให้ความรู้ทางเสียงตามสายของชุมชน ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวเปลี่ยนทัศนคติและ
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา เลือกสถานที่และเลือกแพทย์ที่จะรักษาผู้ป่วยบนพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง 

2.1.3 การพัฒนาระบบการแพทย์สมัยใหม่ พบว่า หน่วยงานที่ รับผิดชอบคือ กอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปง ได้ด าเนินการให้
ประชาชนในชุมชนทุกคนได้รับสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการตามระบบการแพทย์สมัยใหม่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านการดูแลรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิด
การเจ็บป่วย 

2.2 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคของชุมชนเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา 

2.2.1 กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า รูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชนสามารถขับเคลื่อนการท างานได้ดี โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนท าหน้าที่
กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มในชุมชนด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นในการด าเนินงาน ส าหรับจุดที่ควร
ปรับปรุง คือ การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เกี่ยวกับขั้นตอนขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมให้ด าเนินต่อไปได้และเกิดพัฒนาต่อไป 

2.2.2 การจัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน มีผลการด าเนินการดังนี้ 
2.2.2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่า การท างานเชิงรุกของกรรมการตรวจ

สุขภาพของชุมชน เช่น การรณรงค์ให้ตรวจสุขภาพด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ตามบ้านต่าง ๆ สามารถสร้างความตระหนักและท าให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการตรวจ
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สุขภาพได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านทุกคนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตรวจสุขภาพประจ าปี มีความสนใจ 
ตื่นตัวและเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีมากขึ้น 

2.2.2.2 กิจกรรมการออกก าลังกายร าไม้พลอง พบว่า ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
และตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย ผู้สูงอายุที่มาออกก าลังกายได้แสดงความเห็นว่า “การออก
ก าลังกายมันมีประโยชน์มากนะ นอกจากจะท าให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้ว ยังลดความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน โรคอ้วน” (นายศักดิ์ [นามสมมุต]ิ, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2557)  

2.2.2.3 กิจกรรมเต้นแอโรบิก พบว่า กลุ่มแม่บ้านให้ความส าคัญในการออกก าลังกาย
และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในตอนเย็นมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก แสดง
ให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัวด้านการส่งเสริมสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 

2.2.2.4 กิจกรรมการออกก าลังกายส าหรับเยาวชน พบว่า กลุ่มเยาวชนได้มาออก
ก าลังกายตอนเย็นมากขึ้น สังเกตได้จากมีกลุ่มเยาวชนขอยืมอุปกรณ์แบดมินตันไปเล่นบริเวณหน้าศาลา
ประชาคมและมีเยาวชนมานั่งรอเพ่ือเล่นแบดมินตัน นอกจากนี้เยาวชนบางส่วนที่ไปเต้นแอโรบิกร่วมกับกลุ่ม
แม่บ้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนได้ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในช่วงเย็นด้วยการออกก าลังกาย 
  จากผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นการท างานของประชาชนที่เกิดขึ้นภายใต้การตัดสินใจและความ
ต้องการของชุมชน ประชาชนและชุมชนสามารถคิดเอง ท าเองได้ มีอิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชุมชนรวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน และจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในปัจจุบัน มี
การติดตามและประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนร่วมกันโดยใช้
กระบวนการด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน
การด าเนินงาน ประสานการท างานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนิน
กิจกรรม สามารถสรุปได้ดังภาพที ่4.3 
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ภาพที่ 4.3 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมือง 
 เมืองแกนพัฒนา 

ประเมินผลโครงการ
โครงการส่งเสริม
สุขภาพของชุมชน 

คณะกรรมการส่งเสรมิสุขภาพชุมชน 
ด าเนินการร่วมกับผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

การส่งเสริมสุขภาพและการควบคมุ
ป้องกันโรค 

การดูแลและการรักษาการเจ็บป่วย 
- ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน 
- ระบบการแพทย์ภาคประชาชน 
- ระบบการแพทยส์มัยใหม ่

วิเคราะหบ์ริบทชุมชน 
- ส ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ 
- ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสขุภาพ 
ของแต่ละกลุม่ 

คณะกรรมการส่งเสรมิสุขภาพชุมชน 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
กลุ่ม อสม. 
กลุ่มเยาวชน 

กลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน 

เทศบาลเมือง 
เมืองแกนพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุน 

จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพของชุมชน 

กลุ่มต่าง ๆ เป็นผู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ของชุมชน 

- กลุ่มวิเคราะห์สาเหตปุัญหาที่เกดิขึ้น 
จากการจัดกจิกรรมของกลุ่ม 

- หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 


