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Abstract:
Purpose: This study aimed to describe the main themes for       
community health development in promoting health of older 
adults by the community.
Design: Qualitative research design was employed.
Methods: The samples were the older adults, village health volunteers, 
health center staff, nurses in community hospitals and municipal 
officers in a district of Supanburi Province. Several methods of 
data collection were employed, including community survey, data 
collection from secondary sources, focus groups, in-depth interviews 
and observation of older adults care activities in relevant sectors. 
The data were analyzed by using content analysis, reflection, 
conclusion of the lesson learned and themes for community health 
development.
Main findings: The study results showed 2 themes in health    
development of the community. The first theme was a systematic 
process of community health development: 1) process of searching 
and utilizing social capital, 2) process of identification of knowledge 
related to health problems and the methods of systematic care 
management, 3) process of community area based care design 
and 4) process of community health policy development complied 
with the higher policy. The second theme involved factors leading 
to community health development: 1) community key persons 
who have strong leadership and participated in community health 
development, create concrete policy and implementation plan,     
2) participation and collaboration of private and public organization, 
community and community members to attain the objectives of 
the plan, and 3) having and utilizing social resources, to initiate 
and maintain the project of community health development.    
Conclusion and recommendations: 1) Policy level: district       
administrative organizations should have clear policies and practical 
implementation plans, as well as systematic processes and                
collaborating strategies in place to improve both work and the 
health worker in the community. 2) Implementation level: health 
professions should develop working mechanisms and strategies 
together among stakeholders and health service network, using 
community members’ potential of self care and focusing on health 
promotion for all groups of members.
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศกึษาประเดน็หลกัในการพฒันาสขุภาพชมุชน ผ่าน
กิจกรรมการบรกิารทีป่ฏบิตัจิรงิในการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายโุดยชมุชน  
รปูแบบของการวจิยั: เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ 
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูส้งูอาย ุ อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน เจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยั พยาบาลโรงพยาบาลชมุชน เจ้าหน้าที่
เทศบาลต�าบลแห่งหน่ึงของจังหวัดสพุรรณบรุ ี เกบ็รวบรวมข้อมลู โดยการ
ส�ารวจชมุชนแบบกว้าง ศกึษาจากข้อมลูมอืสอง สนทนากลุม่ การสมัภาษณ์
แบบไม่มโีครงสร้าง สงัเกตการณ์ท�างานในองค์กรภาคทีีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์
ข้อมลูโดยวเิคราะห์เนือ้หา สะท้อนแนวคดิ ถอดบทเรยีน และสรปุประเดน็
หลกัในการพฒันาสขุภาพชมุชน 
ผลการวจิยั: พบประเดน็หลกั 2 ประเดน็ในการพฒันาสขุภาพชมุชน ได้แก่ 
ประเด็นหลักที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ ได้แก่             
1) กระบวนการหาและใช้ทนุทางสงัคมและน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ชมุชน  
2) กระบวนการเลอืกใช้ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัปัญหาสขุภาพและแนวทางการ
จดัการดแูลสขุภาพอย่างเป็นระบบ 3) กระบวนการออกแบบการดแูลสขุภาพ
ชมุชนโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 4) กระบวนการพฒันานโยบายสขุภาพระดบั
ชมุชน ทีส่อดคล้องกบันโยบายระดบัสงูขึน้ไป ประเดน็หลกัที ่ 2 มอีงค์
ประกอบส�าคญัทีก่่อให้เกดิการพฒันาสขุภาพชมุชน ได้แก่1) มกีลุม่ผูน้�าชมุชน
และผูบ้รหิารชมุชนทีเ่ข้มแขง็ มคีวามตัง้ใจจรงิทีร่่วมช่วยกนัในการพฒันา
ชมุชน มนีโยบาย และแผนการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม 2) องค์กรภาครฐั 
ชมุชน ประชาชน และเอกชนมส่ีวนร่วมและร่วมมอืร่วมใจกนัในการพฒันา
สขุภาพชมุชนตามแผนทีก่�าหนด 3) มทีนุทางสงัคมและใช้ทนุทางสงัคมเพือ่
การพฒันาสขุภาพชมุชน 
สรปุและข้อเสนอแนะ: 1) ในระดบันโยบาย: องค์กรบรหิารส่วนท้องถิน่ ต้อง
มนีโยบายและแผน ทีช่ดัเจนและปฏบิตัติามอย่างจรงิจงั มกีระบวนการ
พฒันาชมุชนทีเ่ป็นระบบ มกีลไกร่วมกนัในการพฒันางานและพฒันาคนใน
ชมุชน 2) ในระดบัปฏบิตั ิบคุลากรทางสขุภาพ ควรมกีารพฒันากลไกและ
กลวธิกีารท�างานร่วมกบัองค์กรภาคแีละเครอืข่ายบรกิารสขุภาพ โดยสร้าง
และใช้ศักยภาพของประชาชนในการดแูลตนเอง เน้นการสร้างเสรมิสขุภาพ
ประชากรในกลุม่ต่างๆ

ค�าส�าคญั: การดแูลสขุภาพชมุชน  การพฒันาชมุชน  การมส่ีวนร่วมในชมุชน
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ควำมส�ำคญัของปัญหำ  
 การดแูลสขุภาพชมุชน เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนั
ของผูเ้กีย่วข้องทกุภาคส่วนทัง้ในส่วนของ ของรฐั เช่น องค์กร
ส่วนท้องถิน่ นโยบาย งบประมาณ บคุลากรผูบ้รหิารท้องถิน่ 
องค์กรภาคประชาชนเช่น ประชาคม กลุม่ช่วยเหลอืกนั กลุม่
ผูน้�าชมุชน เครอืข่ายผูใ้ห้บรกิารทางสขุภาพในชมุชน เช่น
สถานอีนามยั หน่วยบรกิารสขุภาพระดับปฐมภมู ิโรงพยาบาล
ชุมชน จนถึงคลินิกเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ (NGOs) ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อกีทัง้คณุลกัษณะของงานการดแูลสขุภาพชมุชน เป็น
งานทีค่�านงึถงึปัญหาสขุภาพและความต้องการด้านสขุภาพ
ของชมุชนเป็นตวัตัง้ ต้องใช้ทนุเดมิเป็นหลกัและมหีลายเจ้าภาพ  
ต้องการวธิที�างานจากหลายแนวคดิ  ต้องสร้างการมส่ีวนร่วม
ของทุกภาคส่วนให้เกดิขึน้อย่างจรงิจงั1 โดยประชาชน ชมุชน 
และองค์กรในชุมชนต้องมีศักยภาพ การพัฒนาระบบการ
ท�างานดูแลสุขภาพชุมชนจึงเป็นเครื่องมือและเป้าหมาย
ส�าคญัในการดแูลสขุภาพชมุชนทีมุ่ง่เน้นให้ประชาชนในชมุชน
มีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาและความเจ็บป่วยของ
ตนเอง  ภายใต้แนวคดิ วถิกีารดแูลตามธรรมชาตขิองชมุชน  
แสวงหาและใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพมาเป็น
กลไกส�าคญัในการพฒันากระบวนการมส่ีวนร่วม ให้เกดิการ
ดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถเกิด
กระบวนการดแูลสขุภาพชมุชนอย่างต่อเนือ่งบนฐานของการ
รบัรู้ร่วมกนั เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกนัของชมุชน 
เพือ่น�าไปสูก่ระบวนการพฒันาสขุภาพชมุชนทีเ่ข้มแขง็ และ
ยัง่ยนืในอนาคต2 
 จากการทีผู่ว้จิยัพบผูน้�าชมุชนในระดบัต่างๆ สมัผสั
พืน้ท่ีของชมุชน ต�าบลปลายนา อ�าเภอศรปีระจันต์ จังหวดั
สพุรรณบรุ ีอย่างคร่าวๆ พบว่าเป็นพืน้ทีห่นึง่ ทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
ประชากรมอีาชพี มรีายได้หลกัภายในครอบครวั มกีารบรหิาร
จัดการให้ชุมชน มีการพัฒนาชุมชนจากการมีส่วนร่วมชอง
ชมุชนเอง ผูบ้ริหารชมุชนอนมุตัโิครงการและกิจกรรมต่างๆ
มากมาย ในการพฒันาด้านสงัคมและความเจรญิด้านอืน่ๆ 
รวมท้ังด้านการสาธารณสขุและการสร้างเสรมิสขุภาพในวยั
ต่างๆ โดยพบว่ามผีูส้งูอายทุีบ้่านมทีัง้ทีไ่ม่เจบ็ป่วยและเจบ็
ป่วยจากโรคเรือ้รงัและไม่สขุสบายจากการเปลีย่นแปลงตาม
วยั มกีารส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุผูส้งูอายไุด้รบัการเยีย่มจาก
เจ้าหน้าทีอ่นามยั อาสาสมคัรสาธารณสขุ และกจิกรรมอืน่ๆ
จากเทศบาลต�าบลและผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษากระบวนการ

ออกแบบการพฒันาสขุภาพชมุชน ต�าบลปลายนา อ�าเภอ
ศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี โดยเริม่เรยีนรูจ้ากการดแูล
สุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือเรียนรู้ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนที่
ชุมชนด�าเนินการอยู่ น�าไปสู่การสะท้อนแนวคิด และถอด
ประสบการณ์จากการท�างานจรงิในพืน้ที ่ค้นหาวธิกีารพฒันา
สขุภาพชมุชน ผ่านกจิกรรมการบรกิารทีป่ฏบิตัจิรงิ  เพือ่สรปุ
เป็นประเดน็ส�าคัญในการดแูลชมุชนของพืน้ทีแ่ละเป็นฐานสู่
การพฒันาการท�างานขององค์กรหลกัต่อไป

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั
 ศกึษาประเดน็หลกัในการพฒันาสขุภาพชมุชน ผ่าน
กจิกรรมการบรกิารทีป่ฏบิตัจิรงิในการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
โดยชมุชน  ต�าบลปลายนา อ�าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

วธิดี�ำเนนิงำนกำรวจิยั
 เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ 
 ประชากร คอื ชมุชน ผูน้�าชมุชนและประชากรใน
ชมุชน ต�าบลปลายนา อ�าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุี 
เลอืกกลุม่ตวัอย่างบคุคลแบบบงัเอญิและแบบเฉพาะเจาะจง
รวม 12 คน กลุม่ตวัอย่างได้แก่ ผูส้งูอาย ุพยาบาลโรงพยาบาล
ศรปีระจนัต์ เจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยั ประชาชน อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต�าบล และ
สภาพลักษณะชุมชนต�าบลปลายนา อ�าเภอศรีประจันต์ 
จงัหวดัสพุรรณบรุี
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู  เป็นแบบส�ารวจ 
แบบบันทึกข้อมูลชุมชน และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างตามหวัข้อทีก่�าหนดและกรอบแนวทางการศกึษา 
ได้แก่ สภาพชมุชนโดยทัว่ไป กระบวนการท�างานและบรหิาร
จดัการในชมุชน ทนุทางสงัคม การใช้ความรูใ้นการจดัการ
ด้านสขุภาพ การออกแบบการดแูลสขุภาพ และการพฒันา
นโยบายสขุภาพระดบัชมุชน
 การพทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่าง
 หลงัจากโครงการวจิยัผ่านการพจิารณาจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวิจัย สภาการพยาบาล (เลขที ่1/2551) 
ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูศ้กึษาชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการ
มาศกึษานวตักรรมการดแูลสขุภาพ วถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ประชากร พร้อมทัง้ขอความร่วมมอืและขออนญุาตสอบถาม
และแสดงความคดิเหน็ซึง่จะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อวถิชีวีติ
และความเป็นอยู่
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. สังเกตบริบทพื้นท่ี 
ชมุชนแบบกว้างได้แก่ พืน้ที ่ อาณาบรเิวณ ลกัษณะการตัง้
บ้านเรอืน สภาพแวดล้อมของพืน้ที ่  2. ศกึษาจากข้อมลูมอื
สองข้อมูลชุมชน จากสถานีอนามัยต�าบลปลายนา3  จาก
เทศบาลต�าบลปลายนา  3. การสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง 
ประชาชน ผูส้งูอาย ุ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
เจ้าหน้าท่ีสถานอีนามยัอย่างละ 2 ครัง้  4.การพดูคยุอย่าง
ไม่เป็นทางการ/การสนทนากลุม่ 2 ครัง้ ถงึกลไกการด�าเนนิ
งานวิธีการ หรือลักษณะของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาการดแูลสขุภาพของชมุชน  กบับคุคล และกลุม่บคุคล 
ได้แก่ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต�าบล เจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยัต�าบล
ปลายนา อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ประชาชน
ทั่วไป ผู้สูงอายุ พยาบาลโรงพยาบาลศรีประจันต์ 5. การ
สงัเกตในองค์กรภาคทีีเ่กีย่วข้องเช่น สถานอีนามยั เทศบาล
ต�าบล อย่างละ 2 ครัง้ ตามกรอบนโยบาย และแผนการ
ด�าเนนิงานของหน่วยงานทีต้่องการ เพือ่ทราบทนุทางสงัคม
ที่น�ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดอืน มถินุายน 2551- ตลุาคม 2551
 การวเิคราะห์ข้อมลู ถอดบทเรยีน ในการด�าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน วิเคราะห์เนื้อหา และ
สะท้อนแนวคดิประเดน็หลกัในการพฒันาสขุภาพชมุชนต�าบล
ปลายนา อ�าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี โดยเริม่จาก
งานสร้างเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุในพืน้ที ่ให้เหน็ความเชือ่มโยง
ของกระบวนการด�าเนนิงาน และผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ตามล�าดบั
ขั้นตอนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือเก่ียวเนื่องสู่การ
พฒันาชมุชนด้านอืน่ๆ

ผลกำรวจิยั
 ผลการส�ารวจชมุชน สมัภาษณ์ สนทนากลุม่ และ
ศกึษาข้อมลูมอืสอง วเิคราะห์ได้ผลดงันี้
1. สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานของเทศบาลต�าบลปลายนา
 ต�าบลปลายนา อ�าเภอศรปีระจนัต์ ได้รบัการจดัตัง้
เป็นเทศบาลต�าบลปลายนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตัง้แต่วนัที ่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2550 มเีนือ้ทีท่ัง้หมด 40.67 
ตารางกโิลเมตร  สภาพพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบลุม่ เหมาะ
แก่การเกษตรกรรม ดนิดมีคีณุภาพสภาพดินโดยทัว่ไปเป็นดิน
ในทีร่าบลุม่ มดีนิร่วนปนทรายในบางพืน้ที ่มทีีดิ่นท�านา ท�าสวน 
ท�าไร่และเลีย้งสตัว์ ประมาณ 179 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา          
มีแหล่งน�้าธรรมชาติส�าคัญคือ บึงสามจุ่น พื้นที่ส่วนใหญ่

ราษฎรใช้ประโยชน์ในการท�าเกษตรกรรมโดยท�านาเป็นหลกั 
โดยรองลงมาเป็นสวนผลไม้ และเลีย้งสตัว์  ลกัษณะทางภมูิ
อากาศเป็นแบบมรสมุ3,4,5,6

 การปกครอง มจี�านวนประชากรทัง้หมด 8,564 คน 
ชาย 4,092 คน หญงิ 4,472 คน จ�านวนครวัเรอืนทัง้หมด 
2,393 ครวัเรอืน จ�านวนครวัเรอืนเกษตรกร 1,042 ครวัเรอืน6 
แบ่งเขตออกเป็น 7 ชมุชน ได้แก่ หมูท่ี ่1 ชมุชนบ้านรางหางม้า 
หมูท่ี ่2 ชมุชนบ้านบวัประจนัต์  หมูท่ี ่3 ชมุชนบ้านดอนกระ
ทอื หมูท่ี ่ 4 ชมุชนบ้านดอนกลาง หมูท่ี ่ 5 ชมุชนบ้านป่า
พระเจ้า หมูท่ี ่6 ชมุชนบ้านหนองสรวง หมูท่ี ่7 ชมุชนบ้าน
คลองชะอม  ประชากรนบัถอืศาสนาพทุธมากกว่าร้อยละ 95 
 สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรมีรายได้จากการ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของพืน้ที ่คอืท�านา 
ท�าสวนผกั สวนผลไม้ เลีย้งสตัว์คอื ไก่พืน้เมอืง ทัง้ระบบเปิด
และระบบปิด เป็ดไล่ทุง่ และววั อาชพีอืน่ๆ ได้แก่ การพาณชิย์ 
มโีรงสข้ีาวจ�านวน 2 แห่ง มสีถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิขนาด
เลก็ จ�านวน 7 แห่ง มบ่ีอทรายจ�านวน 2 แห่ง การค้าขาย 
มร้ีานค้า 5 ร้าน ขายของเบด็เตลด็ในชมุชนทัง้ 7 ชมุชน และ
มร้ีานค้าขายอาหารกระจายอยูใ่นชมุชนทัง้ 7 ชมุชน และ
อตุสาหกรรมบางชนดิ3,4,5,6

2. จากการวเิคราะห์ข้อมลู ด้านการพฒันาชมุชนพบว่า ต�าบล
ปลายนามีกระบวนการพัฒนาชุมชน และมีองค์ประกอบ
ส�าคญัทีก่่อให้เกดิการพฒันาชมุชน ดงันี้
 1) กระบวนการหาและใช้ทุนทางสังคม และ
วเิคราะห์ต้นทนุทางสงัคม ประกอบด้วย

1.1) ด้านบคุคล ได้แก่ นายกเทศมนตรตี�าบล
และสมาชิกเทศบาลต�าบล ท�าหน้าที่ก�าหนดแผนแม่บท       
งบประมาณ ท�าแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาด้านการศึกษา 
สงัคม เศรษฐกจิ ความเป็นอยูข่องประชาชน สนบัสนนุการ
จดับรกิารด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพืน้ที ่ ก�านนัและผูใ้หญ่
บ้าน ท�าหน้าทีด่แูลทกุข์-สขุ ความปลอดภยั บรรเทาความ
เดือดร้อน เอื้ออ�านวยความสะดวก ความสงบเรียบร้อย       
กฎระเบยีบให้กบัประชาชนในพืน้ที่
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)     
ท�าหน้าที่ประสานความร่วมมือ และท�างานร่วมกับองค์กร
ชมุชนด้านสขุภาพในการดแูลสขุภาพเบือ้งต้น  ป้องกนัควบคมุ
โรคแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สื่อกลาง
ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าทีส่ขุภาพ ด�าเนนิการทางสขุภาพ
ทีส่อดคล้องกบันโยบายสขุภาพระดบัหมูบ้่านแก่ประชาชน  
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      เจ้าหน้าทีร่าชการ/เจ้าหน้าทีอ่นามยั ท�าหน้าทีใ่ห้
บรกิารสขุภาพในชมุชนทัง้เชงิรบัและเชงิรกุ  ควบคมุป้องกนั 
เฝ้าระวังโรค/บริการสุขภาพให้ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริม 
ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟพูฒันาศกัยภาพให้ชมุชนดแูลตนเองได้
สนบัสนนุภูมปัิญญาท้องถิน่     
 เกษตร/ปศุสัตว์/พัฒนากรชุมชน/พัฒนาการ
อ�าเภอ ท�าหน้าที่จัดการความรู้ในชุมชนน�าสู่การปฏิบัติส่ง
เสรมิพฒันาวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่อาชพี ฝีมอืแรงงานความ
เจรญิ การวจิยัท้องถิน่ ทางการเกษตร  ทัง้มกีารส่งเสรมิการ
ประกอบอาชพีท้องถิน่   
 บุคคล/กลุ ่มบุคคล ผู ้มีจิตอาสา ท�าหน้าที่
อนเุคราะห์เสยีสละแรงกาย ทรพัย์ วสัดอุปุกรณ์ สถานที่ 
อ�านวยความสะดวกต่างๆ นวด กวาดยา หมอพืน้บ้าน ท�า
หน้าท่ีบริการสขุภาพทางเลอืก ส่งเสรมิการใช้ผลติภณัฑ์พืน้
บ้านสมนุไพรไทย ผูอ้าวโุส เป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในชมุชน 
สร้างความประนปีระนอม การตดัสนิใจ มศีนูย์สาธิตทางการ
เกษตร 2 แห่ง มเีกษตรกรทีเ่ป็นวทิยากร จ�านวน 2 คน7

1.2) ด้านเศรษฐกิจรายได้ มีกลุ ่มอาชีพ
เกษตรกรแบ่งเป็นกลุม่ธรรมชาต ิ จ�านวน 5 กลุม่ ซึง่เป็น  
กลุม่ส่งเสรมิอาชพีเกีย่วกับผลติภณัฑ์ข้าว6 มผีลติภณัฑ์ประจ�า
ต�าบล กลุม่แม่บ้าน บ้านรางหางม้า ท�าน�า้ปลา และบ้านคลอง
ชะอม ท�าสาโท7 

1.3) แหล่งประโยชน์ ได้แก่ ด้านถ่ายทอด
ความรู้ มีศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
จ�านวน 2 ศูนย์ สถานการศึกษา สถานการเรียนรู้ ระดับ
มธัยมศกึษา 1 แห่ง ระดับประถมศกึษา 4 แห่ง  ศนูย์พฒันา
เดก็เลก็ 4 แห่ง ศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีน 1 แห่ง ทีอ่่าน
หนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน 1 แห่ง บรกิารอนิเตอร์เนต็ต�าบล 1 
แห่ง ด้านจิตวิญญาณคุณธรรมจริยธรรม มีวัดในต�าบล
ปลายนา จ�านวน 4 แห่งกระจายอยู่ตามหมูบ้่านต่างๆ ด้าน
สขุภาพ มสีถานอีนามยัในพืน้ที ่ 2 แห่ง โดยสถานอีนามยั
ต�าบลปลายนา 1 รบัผดิชอบดแูลหมูบ้่านหมูท่ี ่ 1 หมูท่ี ่ 2 
และหมูท่ี่ 5 สถานอีนามยัต�าบลปลายนา 2 รบัผดิชอบดแูล
หมูบ้่านหมูท่ี ่3 หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่7 มศีนูย์สาธารณสขุ
มูลฐานม ี7 แห่ง มชีมรมผูส้งูอายุ ชมรมสร้างสขุภาพทีแ่บ่ง
เป็นกลุม่ต่างๆ ได้แก่ กลุม่เดนิเพือ่สขุภาพ กลุม่แอโรบคิ กลุม่
เปตอง และกลุ่มจักรยาน ด้านการปกครองและสังคม           
มีที่ท�าการเทศบาลต�าบล อยู่ห่างจากหมู่บ้านต่างๆ พอ
ประมาณ เป็นสถานทีใ่ช้ตดิต่อราชการเกีย่วกบัการท�าหลกั

ฐานประจ�าตวัต่างๆ การแจ้งหรอืร้องเรยีนเรือ่งราว การเสยี
ภาษีอากร เป็นที่ประชุมกรรมการในชุดต่างๆ ของต�าบล 
หมู่บ้าน เป็นสถานที่ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของต�าบลและ
หมู่บ้านในเทศกาลส�าคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ     
วนัเดก็ บ้านนายกเทศมนตรตี�าบล  เป็นสถานทีท่ีป่ระชาชน
มาพบปรึกษาหารือ ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากนายก
เทศมนตรตี�าบล  ในช่วงเช้าก่อนเวลาราชการทีน่ายกเทศบาล
จะออกปฏบิตังิานราชการ เน่ืองจากชาวบ้านทราบว่าสามารถ
มาพบตวัได้แน่นอนได้ทกุวัน ทีท่�าการผูใ้หญ่บ้าน เป็นทีต่ดิต่อ
ประสานงานกจิกรรมต่างๆ ในหมูบ้่าน  ร่วมประชมุกรรมการ
หมูบ้่าน  บ้านผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน เป็นทีต่ดิต่อประสานงาน
กจิกรรมต่างๆ ในหมูบ้่านเป็นส่วนใหญ่และร่วมประชมุย่อยๆ 
ด้านความปลอดภยั มโีครงการอาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 
(อปพร.) ออกส�ารวจตรวจตรา ความเรยีบร้อยความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินในชมุชน โดยมกีองก�าลงั อปพร.ต�าบล
ปลายนา จ�านวน 30 คน  มทีีพ่กัสายตรวจ (ตูย้าม) 1 แห่ง ด้าน
การคมนาคม/ตดิต่อสือ่สาร มรีถประจ�าทางผ่านในพืน้ทีต่�าบล
ไปถงึจงัหวดัสพุรรณบรุ ีและตดิต่อระหว่างต�าบลปลายนากบั
อ�าเภอศรีประจันต์ มีบริษัทไปรษณีย์ไทยให้บริการรับส่ง
จดหมายในพืน้ทีท่กุวัน  ประชาชนมกีารใช้โทรศัพท์เคลือ่นที่
เกอืบทกุครวัเรอืน จงึมกีารตดิต่อสือ่สารทีส่ะดวก ด้านการ
สาธารณปูโภค มแีหล่งน�า้ธรรมชาต ิล�าน�า้ ล�าห้วย จ�านวน 
11 สาย หนอง บงึ จ�านวน 3 แห่ง คลองชลประทานจ�านวน 
2 สาย มแีหล่งน�า้ทีส่ร้างขึน้ได้แก่ บ่อน�า้ตืน้ จ�านวน 32 แห่ง 
บ่อโยก จ�านวน 11 แห่ง ระบบจ่ายน�า้บนหอสงู จ�านวน 8 แห่ง 
ประปาหมูบ้่านแบบบาดาล 11 แห่ง
 2) กระบวนการค้นหา เลอืกใช้ข้อมลูความรูเ้กีย่ว
กบัปัญหาสขุภาพ และแนวทางการจดัการดแูลสขุภาพ

2.1) จากการเริม่ส�ารวจ และพดูคุยกบัผูส้งู
อายแุละประชาชนในชมุชน ท�าให้พบว่า มกีลุม่ป่วยทัง้ผูส้งู
อายแุละอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ป่วย ด้วยโรคเรือ้รงั เช่นเบาหวาน/
ความดนัโลหติสงู กล้ามเนือ้และข้อต่อ ซึง่ต้องการบรกิารด้าน
สุขภาพได้แก่ การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและ
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสม และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ทัง้ในด้านการ
ส่งเสรมิสขุภาพ 

2.2) จากศกึษาข้อมลูมอืสอง ซึง่เป็นผลของ
ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนดังกล่าวพบว่า 
สขุภาพประชากรต�าบลปลายนา ปีพ.ศ.2550-25513,4 มกีาร
เจบ็ป่วยส�าคญัทีพ่บในชมุชน เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติ
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สงู เบาหวานร่วมกบัความดนัโลหติสงู ตามล�าดบั พบเดก็น�า้
หนกัค่อนข้างน้อย น้อยกว่าเกณฑ์ และน�า้หนกัค่อนข้างมาก  
สภาพแวดล้อม เป็นทีร่าบลุม่ มห้ีวยหนอง คลอง บงึ บ่อน�า้ต้ืน 
ไร่ นา สวน แอ่งน�า้  มฝีนตกชกุ มนี�า้ขงั ประชาชนมตีุม่น�า้ 
เกบ็กกัน�า้ทุกบ้านทัง้มแีละไม่มีฝาปิด  ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุ 
จงึเป็นพืน้ท่ีเสีย่งต่อการระบาดของไข้เลอืดออก ประชาชนมี
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเรือ้รงั โดยสบูบหุรี ่ ดืม่สรุา หงดุหงดิ
ง่าย กินอาหารหวาน อาหารมัน ออกก�าลังกายน้อย มี
ความเครยีด/วติกกงัวล  มปีระวตัคิรอบครวัเป็นเบาหวาน 
ความดนัโลหติสงู และเสีย่งต่อภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วย  
ไม่สขุสบายจากความเสือ่มของวยั ผูด้แูลผูป่้วย/ผูส้งูอายขุาด
ความรูใ้นการดแูลตนเองและดแูลผูป่้วย ขาดระบบการดแูล
แบบองค์รวม โดยมกัมาขอยา หรอืซือ้ยาเพือ่บรรเทาความ
เจบ็ป่วย  สิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัสภาวะผูป่้วยโดยมวีถิชีวีติ
เช่นเดมิๆ ไม่ได้จดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นพเิศษ เพือ่
การดแูลตามสภาพการป่วย

2.3) มกีารประชมุเพือ่พฒันาชมุชน โดยผูน้�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยนายกเทศมนตรตี�าบล ก�านนั
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม.ฯลฯ เพื่อระดมสมอง  
ศกึษาปัญหาและความต้องการของชมุชน แถลงนโยบาย จาก
นัน้ประชมุวางแผนหลกั/แผนแม่บทชมุชน เพือ่น�าไปสูก่าร
มอบหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบเพื่อวางแผน
ด�าเนนิงาน/โครงการ ทกุเดอืน

2.4) ด้านสขุภาพ เจ้าหน้าทีอ่นามยัร่วมกบั
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน และ ผูเ้กีย่วข้องฝ่าย
สขุภาพ  ค้นหาปัญหาและความต้องการของชมุชน ประเมนิ
ชมุชนและบคุคลทกุกลุม่อายุ ศกึษาทางระบาดวทิยา และ
วางแผนด�าเนนิการ/โครงการ สอดคล้องตามนโยบายจาก
ภาครฐั  ด�าเนนิการแก้ปัญหาตามโครงการแก้ไขปัญหาตาม
หลกัการและความเหมาะสมแบบองค์รวม ประเมนิผลงาน
ตามแผน 
 3) กระบวนการออกแบบการดแูลสขุภาพชมุชนที่
เอาพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้

3.1) เริม่ต้นจากการมนีโยบายในระดับท้องถ่ิน
คอื เทศบาลต�าบล ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของชาต ิน�าโดย
นายกเทศมนตรตี�าบลและคณะกรรมการฯ ร่วมกนัจดัท�าแผน
แม่บทชมุชนเพือ่มอบหมายงาน น�าลงสูก่ารปฏบิตัใิห้กบัผูร้บั
ผดิชอบ เพือ่วางแผนระดบัปฏบิตักิารโดย เจ้าหน้าทีส่ถานี
อนามยั อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) คณะ

กรรมการระดบัต�าบลและหมูบ้่าน เสนอโครงการต่างๆ เพือ่
พจิารณาในการประชมุระดบัเทศบาลต�าบล โดยอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ได้รบัมอบหมายให้ส�ารวจ
จ�านวนผู้สูงอายุ ฐานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและการมี     
ผูด้แูลผูส้งูอาย ุการเจบ็ป่วยโรคประจ�าตวัของบคุคลวยัต่างๆ  
สภาพแวดล้อมทีเ่สีย่งต่อการเกดิการเจบ็ป่วย

3.2) จากข้อมูลผลการส�ารวจชุมชนโดยอาสา
สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) จะน�ากลบัมาประชมุ
ระดมความคดิเหน็ร่วมกนั โดย อสม. ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน       
ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน (7 หมูบ้่าน) รวมทัง้ทนุบคุคลทีม่อียูใ่นชมุชน 
เพือ่ค้นหาความต้องการในการจดับรกิารในชมุชนร่วมกนั หา
แนวทางวิธกีารรปูแบบการด�าเนินงานและรบัผดิชอบร่วมกนั 
รวมทัง้โครงการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุมกีจิกรรมให้ผูส้งูอายุ
ทุกเดือนและมีการเริ่มก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ ผู้บริหารระดับ
ต�าบลสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ค้นหาผู้น�า
ชมุชนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุ ผ่าน
แกนน�าทีเ่ป็นทางการ เช่น เจ้าหน้าทีส่ถานีอนามยั อสม.     
มคีณะกรรมการชมรมฯ จ�านวน 6 คนเป็นเจ้าภาพหลกัใน
การด�าเนนิงาน ร่วมกนัก�าหนดรปูแบบการด�าเนนิการหลกั

3.3) มปีฏทินิการนดัหมายชมุชนของภาครฐั เพือ่
ด�าเนนิการตามปัญหา และความต้องการของชมุชน ผูด้�าเนนิ
งานคือ ผู้น�าชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครในชุมชน 
ประชาชนในชมุชน โดยมกีารนดัและท�ากจิกรรมร่วมกนัทกุ
เดอืนตลอดปี ได้แก่ 1.ชมรมผูส้งูอาย ุ 2.ประชมุอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน  3.ชมรมสร้างสขุภาพ  4.กรรมการ
กลุม่ส�ารวจสตัว์ปีก  5.กรรมการชมุชนในการรณรงค์ป้องกนั
ไข้เลอืดออก ประชมุในเดอืนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม 
และพฤศจกิายน 6.กรรมการกลุม่เกบ็ตวัอย่างอาหารตรวจ
สารปนเป้ือน สารเคม ี ยาฆ่าแมลง ร้านอาหาร/แผงลอย 
ประชมุในเดอืนมนีาคม และกนัยายน 7.ชัง่น�า้หนกัเดก็ใน
เดอืนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจกิายน  8.จดัเวที
ประชาคมหมู่บ้านในเดือนเมษายน และเดือนกันยายน  
9.กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาประชุมในเดือนสิงหาคม 
กนัยายน ตลุาคม
 3.4) มีการประชุมเพื่อค้นหาความต้องการการ
บรกิารของสมาชกิชมรมฯ ผูด้แูล และประชาชนในชมุชน ซึง่
มคีวามหลากหลายและสอดคล้องกบัวถิชีมุชน เช่น วนัพระ 
วนัส�าคญัทางศาสนา วนัเดก็ เป็นต้น กจิกรรมทีเ่กดิจากความ
ต้องการของสมาชกิชมรม ได้แก่ การออกก�าลงักาย โดยมี
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วทิยากรจากภายนอกชมุชนมาเป็นผูน้�าสอนการสอนให้ความ
รู้ทั้งด้านสุขภาพ การสันทนาการ การคลายเครียด จาก
วทิยากรทีเ่ชีย่วชาญ และพฒันาขึน้จนมวีทิยากรจากชมุชน
เองในการน�าสอนการออกก�าลงักาย  

3.5) ส�าหรบัการก่อตัง้ชมรมผูส้งูอายุ ในระยะ
แรกของการก่อตัง้ มกีารนดัสมาชกิร่วมกจิกรรมช่วงเช้าทกุ
สปัดาห์ ณ สถานอีนามยัต�าบลปลายนา แต่เนือ่งจากสมาชกิ
ต้องมีภารกิจในการประกอบอาชีพ เช่น ท�านา ท�าสวน 
เป็นต้น หรือระยะทางจากบ้านห่างจากสถานีอนามัยไม่
สะดวกในการเดนิทาง จงึมกีารประชมุตกลงร่วมกนัให้ทกุคน
ไปออกก�าลงักายท่ีบ้าน จะมกีารเยีย่มบ้าน ทัง้ให้การดแูลผู้
สงูอายทุีป่่วยโรคเรือ้รงั และสร้างเสรมิสขุภาพ หรอืถามไถ่
ทางโทรศพัท์ และมาพบกันทกุวนัที ่20 ของเดือนเพือ่ประเมินผล 
และจดักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ตรวจรกัษาขัน้ต้นทางสขุภาพ

3.6) มกีารจดัเครือ่งนุง่ห่มให้กบัผูส้งูอายทุีพ่ึง่
ตนเองไม่ได้ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมของ
คนในครอบครัวและชมุชน เพือ่การตระหนกัและเหน็คณุค่า
ของผูส้งูอาย ุตามนโยบายของเทศบาลต�าบล

3.7) สนบัสนนุให้มกีจิกรรมอาสาสมคัรดแูลผู้
สงูอายใุนพืน้ทีท่�าร่วมกบัหน่วยงานราชการ จ�านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร 10 คน

3.8) สนบัสนนุให้มกีจิกรรมเยีย่มบ้านผูส้งูอายุ 
เพือ่ให้ค�าแนะน�าและปรกึษาปัญหาแก่ผูส้งูอาย ุจ�านวนผูส้งูอายุ
ได้รบัการเยีย่มบ้านตามกจิกรรม 115 คน  จ�านวนผูส้งูอายุ
ในพ้ืนทีซ่ึง่มคีณุสมบตัเิข้าเกณฑ์ทีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพี 716 คน

3.9) ก�าหนดข้อตกลงร่วมกนั ในการจัดรถรบั
ส่งผูส้งูอายท่ีุเดนิทางมาร่วมชมรมไม่สะดวก ทัง้จากรถรบัส่ง
ของลกูหลานสมาชกิในชมรม และโดยรถสนบัสนนุจากเทศบาล
ต�าบล
 4) กระบวนการพฒันานโยบายสขุภาพระดบัพืน้ที่
ผลจากการด�าเนนิงานของชมุชน น�าไปสูก่ารพฒันานโยบาย
ด้านการบรหิารของผูน้�าชมุชน ในการพฒันาต�าบลกรณศีกึษา ดงันี้

4.1) การเริม่ก่อตัง้ชมรมผูส้งูอายมุกีจิกรรมให้
ผู้สูงอายุทุกเดือน และมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่ม
ต่างๆ น�าไปสูก่ารศกึษาการท�างานพฒันาชมุชน ในกจิกรรม
และโครงการต่างๆ ในชมุชน ตามนโยบายการท�างานจาก
ภาครฐั ท�าให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นระบบการท�างาน และข้อมลูภาพ
รวมของผลงานท้ังหมด  มกีารประชมุพจิารณาและอนมุตังิบ
ประมาณตามโครงการของหมู่บ้านที่ขอมาทุกโครงการ 

สนับสนุนโครงการ/ชมรมผูส้งูอาย ุ และโครงการ/ชมรมสร้าง
สขุภาพต่างๆ

4.2) นายกเทศมนตรตี�าบลเสนอโครงการเพือ่
จัดสรรงบประมาณ สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งใหม่ที่
เทศบาลต�าบล พร้อมก�าหนดต�าแหน่งบุคลากรประจ�า 2 
ต�าแหน่ง ขณะน้ีก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอาคาร และมี
ต�าแหน่งบคุลากรประจ�าแล้ว 1 คน  

4.3) ตัง้งบประมาณปีต่อไป โดยเพิม่จ�านวน  
ผูไ้ด้รบัสวสัดกิารต่างๆ เบีย้ยงัชพีแก่ผู้สูงอายทุัง้ 7 หมูบ้่านอกี
ร้อยละ 50 ในปีต่อไป เพิม่จ�านวนการให้สวสัดกิารเบีย้ยงัชพี
ผูพ้กิารจากประมาณ 10 คน เป็น 35 คน (คนละ 500/เดอืน) 
และการให้สวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์จ�านวน 4-5 คน 
(คนละ1,500/เดอืน) ในปีต่อไป

4.4) ส่งเสรมิการผลติพยาบาลประจ�าต�าบล 
โดยมีแนวคิดและสนับสนุนในการน�าเยาวชนในต�าบลกรณี
ศึกษา ทีเ่รยีนจบชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายวิทยาศาสตร์ มี
เจตคตทิีด่ต่ีอวิชาชพีพยาบาลและการช่วยเหลอืสงัคม มสีติ
ปัญญา และพร้อมทีจ่ะท�างานด้านการพยาบาลในภมูลิ�าเนา
ของตนเอง เพือ่เรยีนในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติระยะ
เวลาเรยีน 4 ปีจนจบ  หากไม่ได้รบัอนมุตังิบประมาณจากรฐั  
นายกเทศมนตรตี�าบลพร้อมจะเป็นผูใ้ห้ทนุการศกึษาบางส่วน
เอง ส่งให้ศกึษาพยาบาลจนจบ โดยไม่มข้ีอผกูมดัใดๆ เพือ่มา
เป็นพยาบาลประจ�าศนูย์สขุภาพชมุชนแห่งใหม่ทีส่ร้างไว้ พร้อม
ขอก�าหนดต�าแหน่งพยาบาลประจ�าศนูย์สขุภาพชมุชน

 สรุปผลการวิเคราะห์ การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ต�าบลปลายนา อ�าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี พบ
ประเดน็หลกัในการพฒันาชมุชน พบ 2 ประเดน็หลกั ได้แก่
ประเดน็หลกัที ่1 มกีระบวนการพฒันาชมุชนอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วย 1.1) กระบวนการหาและใช้ทนุทางสงัคม และ
วเิคราะห์ต้นทนุทางสงัคม และน�าไปใช้อย่างเกดิประโยชน์แก่
ชมุชน 1.2) กระบวนการค้นหาเลอืกใช้ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบั
ปัญหาสขุภาพ และแนวทางการจัดการดแูลสขุภาพอย่างเป็น
ระบบ 1.3) กระบวนการออกแบบการดแูลสขุภาพชมุชนที่
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 1.4) กระบวนการพัฒนานโยบาย
สขุภาพระดบัชมุชน สอดคล้องกบันโยบายระดบัสงูขึน้ไป
ประเดน็หลกัที ่2 มอีงค์ประกอบส�าคญัทีก่่อให้เกดิการพฒันา
ชมุชน ประกอบด้วย 2.1) มกีลุม่ผูน้�าชมุชนและผูบ้รหิารชมุชน
ทีเ่ข้มแขง็ มคีวามตัง้ใจจรงิทีร่่วมช่วยกนัในการพฒันาชมุชน 
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มีนโยบาย และมแีผนการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม  รวม
ทั้งมีแนวคิดในการสร ้างพยาบาลชุมชนให้กับชุมชน             
2.2) องค์กรภาครฐั ชมุชน ประชาชน และเอกชน มส่ีวนร่วม
และร่วมมอืร่วมใจกนัในการพฒันาชมุชน และแก้ไขอปุสรรคต่างๆ  
2.3) มทีนุทางสงัคมและใช้ทนุทางเพือ่การพฒันาชมุชน 

อภิปรำยผลกำรศกึษำ
 ในการพฒันาชมุชน ต�าบลปลายนา พบ 2 ประเดน็
หลักที่ 1.มีกระบวนการพัฒนาชุมชน ที่เป็นระบบ 4 
กระบวนการหลกั สอดคล้องกับขนษิฐา  นนัทบตุร1 ทีก่ล่าวว่า 
คณุลกัษณะของงานการดแูลสขุภาพชมุชน เป็นงานทีค่�านงึ
ถงึปัญหาสขุภาพและความต้องการด้านสขุภาพของชมุชนเป็น
ตวัตัง้ ต้องใช้ทนุเดมิเป็นหลกัและมหีลายเจ้าภาพ ต้องการ
วธิที�างานจากหลายแนวคดิ ต้องสร้างการมส่ีวนร่วมของทกุ
ภาคส่วนให้เกดิขึน้อย่างจรงิจงั การดแูลสขุภาพชมุชนต้อง
ประเมนิโดยใช้สีก่ระบวนการหลกัได้แก่ 1) กระบวนการการ
ค้นหาและใช้ทนุทางสงัคม 2) กระบวนศกึษาปัญหา และ
ความต้องการของชมุชน  3) กระบวนการออกแบบการดแูล
สขุภาพชมุชนทีเ่อาพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ และ 4) กระบวนการ
พัฒนานโยบายสุขภาพระดับพ้ืนที่ 2 และประเด็นหลักท่ี       
2. มอีงค์ประกอบส�าคญัทีก่่อให้เกดิการพฒันาชมุชน โดยมี
กลุม่ผูน้�าชมุชนและผูบ้รหิารชมุชนทีเ่ข้มแขง็ทีม่นีโยบายและ
แผนการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม  องค์กรภาครฐั ชมุชน 
ประชาชน และเอกชน ส่วนร่วมในการพฒันาชมุชน และมี
ใช้ทนุทางสงัคมเพือ่การพฒันาชมุชน พบว่า ต�าบลปลายนา 
อ�าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีมผีูน้�าทีเ่ข้มแขง็ เช่น 
นายกเทศมนตรตี�าบล ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 
เกษตรอ�าเภอ เจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยั อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน ทีร่่วมช่วยกนัในการพฒันาชมุชนพร้อมทีจ่ะ
พฒันาชมุชนตลอดเวลา  นายกเทศมนตรตี�าบลพร้อมทีจ่ะให้
ประชาชนเข้าพบได้ทัง้ในและนอกเวลาราชการ  มกีารเสาะหา 
และใช้ทนุทางสงัคมในชมุชนด้านบคุคลหลายฝ่าย เช่น มี
แนวคดิทีจ่ะน�าเยาวชนในชมุชนทีเ่รยีนจบชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายวทิยาศาสตร์ ท่ีมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีพยาบาลและการ
ช่วยเหลอืสงัคม มสีตปัิญญา และพร้อมทีจ่ะท�างานด้านการ
พยาบาลในภมูลิ�าเนาของตนเอง เพือ่เข้าศกึษาในหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑติระยะเวลาเรยีน 4 ปีจนจบ  หากไม่
ได้รบัอนมุตังิบประมาณจากรฐั นายกเทศบาลมนตรพีร้อมจะ
เป็นผู้ให้ทุนการศึกษาบางส่วน ส่งให้ศึกษาสาขาพยาบาล

ศาสตร์จนจบ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อมาเป็นพยาบาล
ประจ�าศนูย์สขุภาพชมุชนแห่งใหม่ทีส่ร้างไว้ พร้อมขอก�าหนด
ต�าแหน่งพยาบาลประจ�าศนูย์สขุภาพชมุชน  นอกจากนีช้มุชน
ยังมีทุนทางสังคมด้านถ่ายทอดความรู้ ด้านจิตวิญญาณ
คณุธรรมจรยิธรรม ด้านสขุภาพ ด้านการปกครองและสงัคม 
ด้านความปลอดภยั ด้านการคมนาคม/ตดิต่อสือ่สาร และ
ด้านการสาธารณปูโภค สอดคล้องกบั Phillips & Pittman8  
ที่อธิบายถึงการพัฒนาชุมชนที่จะให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ต้องมีผู ้น�าที่เข้มแข็งพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ 
สร้างสรรค์ ก่อตัง้สิง่ใหม่ๆ ค�านงึถงึความสามารถ/ศกัยภาพ
ของคนในชมุชน ทีส่�าคญัคอืการมส่ีวนร่วมและความร่วมมอื
ร่วมใจกนัในการพฒันาชมุชนของฝ่ายรฐั ชมุชน ประชาชน 
และเอกชน ทีช่่วยกนัด�าเนนิโครงการและแก้ไขอปุสรรคต่างๆ 
เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีแหล่งประโยชน์ 
แหล่งทนุของชมุชน ทีก่่อให้เกดิและด�ารงไว้เพือ่การพฒันา
ชมุชน โดยน�ามาใช้พฒันาชมุชนอย่างคุม้ค่า สอดคล้องกบัที่ 
Vincent 9  อธบิายถงึการพฒันาชมุชนต้องมกีระบวนการหลกั
ของการปฏบิตังิานในชมุชน รวมทัง้ผูบ้รหิารชมุชนเหน็ความ
ส�าคัญ มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาชุมชน มีนโยบายและ
แผนการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม มกีระบวนศกึษาปัญหา
และความต้องการของชมุชนและผูส้งูอายกุลุม่เป้าหมาย ใช้
วธิกีารประเมนิโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน10 โดยมกีารส�ารวจผูส้งู
อายทุกุบ้าน เป็นผลให้พบผูป่้วยเรือ้รงัและครอบครวัทีม่ผีูป่้วย 
ผูพ้กิาร เดก็ก่อนวยัเรยีน เดก็วยัเรยีนทีต้่องให้การดแูลสขุภาพ  
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยต่างๆ ประชาชนมี
พฤติกรรมเสี่ยง เพราะการท�างานในชุมชนหรือการดูแล
สขุภาพในระดบัใดๆ กต็าม ต้องทราบความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของผูร้บับรกิาร และปฏบิตัติามความต้องการตามสทิธทิีพ่งึ
ได้รบั9 น�าไปสู ่3) การออกแบบแผนแก้ไขให้สอดคล้องกบัวถิี
ชวีติชมุชน โดยกระบวนการออกแบบทีใ่ช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้10  

ประกอบด้วยวิธีการท�างาน แนวปฏิบัติ เครื่องมือใน
กระบวนการ มแีนวปฏบิตั ิ ค้นหาความต้องการการบรกิาร
ของสมาชกิทีส่อดคล้องกบัวถิชีมุชน ด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กดิจาก
ความต้องการของสมาชกิชมรม พฒันาศกัยภาพของสมาชกิ 
ทัง้ด้านความรูท้างสขุภาพและการด�ารงชวีติอย่างมคีณุภาพ
ตามสภาพทีเ่ป็นอยู ่เพือ่ให้เกดิการพฒันาตรงตามสภาพท้องถิน่ 
และเกดิขึน้อย่างยัง่ยนื  ทัง้นีเ้ป็นความต้องการของชมุชน และ
ชุมชนประเมินศักยภาพตนเองในความเป็นไปได้ของความ
ส�าเรจ็ของงาน  มปีระเมนิผลกจิกรรมและโครงการเป็นระยะ  
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สอดคล้องกับหลักการด�าเนินงานพัฒนาชุมชน9 รวมท้ัง              
4) มกีระบวนการพฒันานโยบายระดับพืน้ที ่จากผูน้�าท้องถิน่
โดยตรง คอื นายกเทศมนตรตี�าบล ผ่านการประชมุระดม
ความคดิเหน็ของกรรมการระดบัต่างๆ ร่วมกนั  หาแนวทาง
วธิกีารรูปแบบการด�าเนนิงานและรบัผดิชอบร่วมกนั เพือ่การ
ของบประมาณและการจดัสรรทรพัยากรอย่างเกดิประโยชน์
สงูสุด8,9

ข้อเสนอแนะจำกกำรวจิยั
 1. เชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน          
ผูบ้รหิารต้องมนีโยบายและแผนงานทีช่ดัเจน โดยปฏบิตัติาม
อย่างจริงจงั มกีระบวนการพฒันาชมุชนทีเ่ป็นระบบ มกีลไก
ร่วมกันในการพัฒนางานและพัฒนาคนในชุมชนอย่างมี
ศกัยภาพ  
 2. ในระดบัปฏบิตั ิบคุลากรทางสขุภาพต้องมกีาร
ท�างานร่วมกับองค์กรภาคีและเครือข่ายบริการสุขภาพ          
มวีางแผนด�าเนนิงานให้การดแูลสขุภาพผูใ้ช้บรกิารอย่างเป็น
องค์รวม โดยใช้ทุนทางสงัคมของชมุชน เช่น วฒันธรรมไทย 
ภมิูปัญญาท้องถิน่ กระบวนการเรยีนรู ้ศกัยภาพของคน เป็น
กลไกเสริมเพื่อการขับเคลื่อนในการดูแลสุขภาพประชาชน 
สร้างความตระหนกัของชมุชน เพือ่ให้ผลงานเกดิประโยชน์
สงูสุด ให้สอดคล้องกบัวถิชีวีติและความต้องการสขุภาพของ
ประชากรตามวยัและในกลุม่ต่างๆ
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