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คำนำ 
(ในการปรับปรุงครั้งที่ 1) 

 

ตำราเวชศาสตร์ชุมชน ฉบับนี้ ผู้เขียนได้ประมวลจัดทำครั้งแรกเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และได้
ใช้ประกอบการเรียนการสอนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีการศึกษา 2559 
สำหรับรายวิชา FCM-212 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 (นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 8) และในปีการศึกษา 
2560 สำหรับรายวิชา FCM-313 เวชศาสตรค์รอบครัวและชุมชน 3 (นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 8) และ FCM-111 
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 (นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 10) 

ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิสามท่าน คือ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช หลักสูตร
สาธารณส ุขมหาบ ัณฑ ิต  คณะสาธารณส ุขศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัย เฉล ิมกาญจนานครศร ีธรรมราช                 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูลย์ ฤทธิทิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ อาจารย์วีณา        
ธิติประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กรุณาประเมินคุณภาพ
และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพตำราฉบับนี้ นอกจากนี้ อาจารย์วีณา ธิติประเสริฐ 
ยังได้กรุณาปรับแก้ไขคำผิดที่มีอยู่ในการจัดทำครั้งแรกให้ด้วย ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเวชศาสตร์ชมุชนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปี
ที่ 1-3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน ผู้เขียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะโปรดกรุณา
ให้ขอ้เสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหาต่อไป โดยติดต่อที่ phanchai.ra@wu.ac.th 
หรือ phanchai@yahoo.com และผู้เขียนกราบขออภัยหากมีข้อผิดพลาดประการใดในตำราฉบับนี้ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ 

สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

30 กรกฎาคม 2560. 

  



 ง  
	

  



 จ  
	

คำนำ 
(ในการจัดทำครั้งแรก) 

ตำราเวชศาสตร์ชุมชน ฉบับนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา FCM-111 เวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 1 FCM-212 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 และ FCM-313 เวชศาสตร์ครอบครัว
และชุมชน 3 ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เขียนได้ประมวลรวบรวมเนื้อหามาจาก
ประสบการณ์การสอนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม 
รากฐานสำคัญของแนวทางการเรียนการสอนทั้งสามรายวิชามีจุดเริ่มต้นมาจากอดีตคณบดีทั้งสองท่าน คือ       
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตราภรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร โดย
ความร่วมมือของคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร ์
(ในขณะนั้น) และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทีไ่ด้กรุณาร่วมกันจัดทำประมวลรายวิชาและแผนการสอนตั้งแต่
เริ่มแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล   และ รองศาสตร์จารย์สมศักดิ์ 
บุตราช อดีตคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ที่ไดก้รุณาวางรากฐานแนวการเรียนการ
สอนซึ่งกลายเป็นจุดแข็งทีส่ำคัญ คือ สามารถศึกษาได้ครบกระบวนการของการเรียนรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน
ภายในการศึกษาชั้นปรีคลินิก 3 ปีแรกของการศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนที่จะไปศึกษาในชั้น
คลินิกต่อไป นอกจากนี้ ผู้เขียนมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า ยังมีจุดแข็งอีกประการหนึ่ง คือ นักศึกษาแพทย์ใน
ชั้นปรีคลินิกที่มกีรอบการคิดซึ่งยังไม่ถูกจำกัดโดยความรู้ชั้นคลินิก ทำให้สามารถคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระใน
เรื่องการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพต่อโรคต่างๆ เป็นอย่างดี ผู้เขียนจึงคาดหวังว่าประสบการณก์าร
เรียนรู้การดำเนินงานทางเวชศาสตร์ชุมชนอย่างครบกระบวนการของนักศึกษาแพทย์จะเป็นรากฐานสำคัญของ
การเป็นแพทย์ต่อไปในอนาคต 

ผู้เข ียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ท ุกท ่าน ซึ่งได ้ม ีส ่วนร่วมทั้งในการจัดทำหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมวลรายวิชาและแผนการสอนทั้งสามรายวิชานี ้รวมถึง
คณาจารย์ร่วมสอนรายวิชานี้ อาจารย์ผ ู้ช ่วยสอน นักวิชาการ นักศึกษาแพทยต์ ั้งแต่ร ุ่นที่ 1 เป ็นต้นมา 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ฝึกปฏิบัติ
ของนักศึกษาแพทย ์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มิอาจกล่าวถึงได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ ซึ่งได้มีส่วนร่วมช่วยกันทำให้การ
เรียนการสอนรายวิชานี้มีคุณภาพ และสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีทัศนคติ และวิธีการทำงานที่ดีให้กับชุมชน ผู้เขียน
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหา
ต่อไป (โดยติดต่อไปที่ phanchai.ra@wu.ac.th หรือ phanchai@yahoo.com) และผู้เขียนกราบขออภัย
หากมีข้อผิดพลาดประการใดในตำราฉบับนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ 

สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

17 กมุภาพันธ ์2560.  
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พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ  ตำราเวชศาสตร์ชุมชน 

1 
 

บทที่ 1 
บทนำทางเวชศาสตร์ชุมชน  

(Introduction to Community Medicine) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 
1. บรรยายความหมายของเวชศาสตร์ชุมชนได ้
2. บรรยายความแตกต่างของแพทย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชน กับสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวได ้

3. อธิบายแนวคิดเรื่องปัญหาด้านสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพได ้
4. อธิบายเครื่องมือหลักสำหรับเวชศาสตร์ชุมชนได ้
5. อธิบายบทบาทของแพทย์ในชุมชนได ้
6. อธิบายวงจรเวชศาสตร์ชุมชนได ้

 

หัวข้อ 
 

1.1 ความหมายของ “เวชศาสตร์ชุมชน” (Community medicine) 
1.2 ความแตกต่างของแพทย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชน กับสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป และสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว 

1.3 แนวคิดเรื่อง “ปัญหาด้านสุขภาพ” (Health-related problems)  
1.4 แนวคิดเรื่อง “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ” (Health determinants) 
1.5 ระบาดวิทยา (Epidemiology): เครื่องมือหลักสำหรับเวชศาสตร์ชุมชน 
1.6 แนวคิดเรื่อง “สุขภาพ (Health)” กับเวชศาสตร์ชุมชน 
1.7 บทบาทภาวะผู้นำของแพทย์ในชุมชน 
1.8 บทบาทของแพทย์กับ “สุขภาพ” 
1.9 กระบวนการหรือวงจร “เวชศาสตร์ชุมชน” 

1.9.1 การประเมินและค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน (Community assessment) 
1.9.2 การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน (Community diagnosis) 
1.9.3 การวางแผนและจัดทำแผนงานหรือโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 

(Community planning) 
1.9.4 การดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนและการติดตามควบคุมกำกับ 

(Community intervention) 
1.9.5 การประเมินผลการดำเนินงาน (Community evaluation) 

1.10 การวิเคราะห์ท้ายบท 
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1.11 สรุป 
 

1.1 ความหมายของ “เวชศาสตร์ชุมชน” (Community medicine) 
 

เวชศาสตร ์ช ุมชน  (Community Medicine) ม ีความหมายได ้หลายประการใน
ต่างประเทศ1 โดยอาจนิยามว่าเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชน หรือ เกี่ยวข้องกับปัจจัยชี้วัดสุขภาะของชุมชนและการบริการดูแลสุขภาพของชุมชน 
หรือ เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมากกว่าบุคคลแต่ละราย2 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในประเทศไทย แพทยสภายังไม่มีการกำหนดให้เวชศาสตร์ชุมชน
เป็นสาขาความเชี่ยวชาญของแพทย์ แต่เป็นรายวิชาเรียนของนักศึกษาแพทย์ จึงขอนิยาม ดังนี ้

“เวชศาสตร์ชุมชน” เป็นวิชาที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนโดยอาศัย
องค์ความรู้ทางการแพทย ์

เครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานทางเวชศาสตร์ชุมชน ได้แก่ เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 
ชิ้น3 และระบาดวิทยา4 

 

1.2 ความแตกต่างของแพทย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชน กับสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป และ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

 

โดยทั่วไปในสาขาการทำงานของแพทย์ ยังไม่ได้มีการกำหนดสาขาความเชี่ยวชาญของ
แพทย์สาขาเวชศาสตร์ช ุมชุม แต่ม ีการกำหนดเป็นสาขาเวชศาสตร์ป ้องกัน (Preventive 
medicine) ซึ่งมหีลายแขนง ได้แก่ สาธารณสุข ระบาดวิทยา เป็นต้น ส่วนคำว่า “เวชศาสตร์
ชุมชน” มักเป็นคำที่ใช้ในสถาบันการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขภาพของชุมชน เครื่องมือในการศึกษาสุขภาพชุมชน ก็มีชื่อ
เรียกเฉพาะไปเช่นเดียวกัน คือ “เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น” และเครื่องมือหลักในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชน คือ “ระบาดวิทยา” ก็เป็นแขนงหนึ่งของแพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
อย่างไรก ็ตาม ในท ี่น ี้ จะขอกล่าวถ ึงเวชศาสตร์ช ุมชนว่าเป ็นสาขาหนึ่งของแพทย์ เพ ื่อใช ้
เปรียบเทียบกับแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและบทบาทของงานที่อาจเหลื่อมซ้อนกันอยู ่

 

ตารางที ่1-1 ความแตกต่างของแพทย์สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์
ชุมชน 

 

  เวชปฏิบัติ
ทั่วไป 

เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน 

1 หน่วย
ดำเนินการ 

ผู้ป่วยแต่ละ
ราย 

ผู้ป่วยและครอบครัว คนทั้งชุมชน 

2 สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยบริการ หน่วยบริการและครอบครัว ชุมชน 
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  เวชปฏิบัติ
ทั่วไป 

เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน 

3 โรคที่
เกี่ยวข้อง 

โรคที่พบบ่อย
ในชุมชน 

-โรคเรื้อรัง 
-โรคทางพันธุกรรม 
-โรคติดต่อ 
-ภาวะแทรกซ้อน 

-โรคระบาด/โรคติดต่อ 
-โรคไม่ติดต่อ 

4 องค์ความรู้
ที่ใช ้

การตรวจ
รักษา 

- การตรวจรักษา 
- การป้องกัน 
- การควบคุมโรค 
- การฟื้นฟูสภาพ 
- การดูแลโรคเรื้อรัง 
- จิตวิทยาครอบครัว 
- สังคมสงเคราะห ์
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส่วนบุคคล 

- ระบาดวิทยา  
- การป้องกัน 
- การควบคุมโรค 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม 
- การบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ 

- การประสานงานและ
ความร่วมมือ 

5 มาตรการ
หลักด้าน
การป้องกัน 

ขั้นที่ 3 และ 4 ขั้นที่ 2 และ 3 ขั้นที่ 1 และ 2 

6 เป้าหมายที่
ต้องการ 

รักษาผู้ป่วย
หาย 

-รักษาผู้ป่วยหาย 
-การดูแลต่อเนื่อง 
-การป้องกันและควบคุมโรค
ในครอบครัว 

-คนในครอบครัวมีสุขภาพด ี

-คนในชุมชนมีสุขภาพด ี
-ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ลดลง 

-ปัจจัยเชิงป้องกันด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

-ไม่เกิดโรคระบาดในชุมชน 
-ความชุกของโรคเรื้อรัง
ลดลง 

 

จากตารางที่ 1-1 จะเห็นว่า แพทย์ทั้งสามสาขามีขอบเขตการดำเนินงานแตกต่างกัน 
แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine) มีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวาง
เพิ่มเติมจากขอบเขตของแพทย์สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (General practitioner) แต่องค์ความรู้หลัก
ยังเป็นเรื่อง “การตรวจรักษา” เหมือนกัน เพ ียงแต่องค์ความรู้ของแพทย์สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวมีเพิ่มเติมขึ้นมาในการดูแลสุขภาพองค์รวมของคนในครอบครัว ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม 
โรคเรื้อรัง การป่วยระยะสุดท้าย ส่วนแพทยส์าขาเวชศาสตร์ชุมชนมีขอบเขตและองค์ความรู้ที่ใช้ใน
การดำเนินงานแตกต่างไปจากแพทย์ทั้งสองสาขาข้างต้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ ขอบเขตจะ
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ครอบคลุม “คนทั้งชุมชน” หรือเป็นระดับ “ประชากร” และองค์ความรู้หลักที่ใช้เป็น “ระบาด
วิทยา” ไม ่ใช ่การตรวจรักษา แม้ในบางครั้งอาจต้องใช้องค์ความรู้ด ้านการตรวจรักษาใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน แต่การตรวจรักษาก็ไม่ได้เป็นองค์ความรู้หลักของเวช
ศาสตร์ชุมชน ลักษณะงานด้านเวชศาสตร์ชุมชนจึงต้องมีมุมมองที่กว้างขึ้นเป็น “ทั้งชุมชน” และ
พยายามจะลดปัญหาสุขภาพของชุมชน ทั้ง “ก่อน” เกิดโรคและเมื่อเกิดโรคแล้วด้วย แพทย์ที่
ทำงานในชุมชนจึงอาจพยายามลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของไข้เลือดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ไข้เลือดออกเกิดขึ้นในชุมชน หรอือาจพยายามเพิ่มปัจจัย
เชิงป้องกันด้านสุขภาพ เช่น การเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีน การรณรงค์การออกกำลังกาย
และโภชนาการที่ดีของคนในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ  

ดังนั้น แพทย์ทั้งสามสาขาอาจใช้องค์ความรู้ที่คาบเกี่ยวกันบ้าง แต่องค์ความรู้หลักและ
ขอบเขตการดำเนินงานในทั้งสามสาขานั้นมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะสาขาเวชศาสตร์ชุมชน
ที่มีความแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน การระบุกำหนดความชัดเจนขององค์ความรู้หลักและ
ขอบเขตงานในแต่ละสาขาจึงช่วยในการดำเนินงานให้มีทิศทางและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.3 แนวคิดเรื่อง “ปัญหาด้านสุขภาพ” (Health-related problems)  
 

โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึง “ปัญหาด้านสุขภาพ” เรามักจะนึกถึง “โรค” กล่าวคือ ต้องเป็น
โรคหรือมีโรคเกิดขึ้น จึงจะถือว่ามีปัญหาสุขภาพ แต่ในปัจจุบัน แนวโน้มเรื่อง “การป้องกัน” เพื่อ
ไม่ให้เกิดโรคเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากโรคหลายโรคจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ การไม่เป็นโรค
นอกจากจะช่วยลดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่บางครั้งอาจสูงถึงเป็นหลักล้าน
บาทได้ เช่น การรักษามะเร็งบางชนิด การป้องกันไม่ให้เป็นโรคยังมีข้อดีที่ประเมินค่าไม่ได้คือ  
“ความทุกข”์ ในตัวมนุษยย์ังไม่เกิดขึ้น การป้องกันไม่ให้เกิดโรค จึงมีความสำคัญมาก 
 

ภาพที่ 1-1 ปัญหาด้านสุขภาพ และ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ 
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จากภาพที่ 1-1 การดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดโรค คือ การเข้าไปจัดการเพื่อลด “ปัจจัย
เสี่ยง” ต่อโรคที่มีอยู่ในชุมชน หรือการจัดการเพื่อเพิ่ม “ปัจจัยเชิงป้องกัน” ซึ่งจะช่วยให้โรคต่างๆ 
ไม่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน ทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเชิงป้องกันนั้น อาจเรียกรวมกันว่าเป็น “ปัจจัย
กำหนดสุขภาพ” ดังนั้น โดยพื้นฐานของการดำเนินงานทางเวชศาสตร์ชุมชน เราจงึต้องสามารถ
ระบุให้ได้อย่างชัดเจนว่า เราจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพอะไร เพื่อหวังผลในการป้องกันโรค
อะไร จึงจะถือว่าเป็นการใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ในการดูแลสุขภาพของชุมชน เช่น 
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ก็เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  

 

1.4 แนวคิดเรื่อง “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ” (Health determinants) 
 

หลักการที่จะนำมาค้นหา “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ” ต่อโรคใดโรคหนึ่ง โดยทั่วไป เราใช้
หลัก “ปัจจัยสามทางระบาดวิทยา”4 ซึ่งประกอบด้วย มนุษย์ (Host) สิ่งที่ทำให้เกิดโรค (Agent) 
และสิ่งแวดล้อม (Environment) การป้องกันโรคๆ หนึ่งในชุมชน จึงต้องมีการจัดทำ “กรอบ
แนวคิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ” ในการดำเนินงานขึ้นมา โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ 
การสาธารณสุข และระบาดวิทยามาประกอบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้กำหนดกรอบแนวคิดให้มีความ
ครอบคลุมว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนั้นในชุมชน แต่ละปัจจัยมีขนาดมากหรือ
น้อย ปัจจัยเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไร ปัจจัยใดที่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไข
ไม่ได ้และปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ควรดำเนินการในชุมชน  

 

1.5 ระบาดวิทยา (Epidemiology): เครื่องมือหลักสำหรับเวชศาสตร์ชุมชน 
 

ระบาดวิทยาช่วยให้เราทราบถึง “การกระจาย” และ “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ”4,5 ของ
ชุมชน ดังนั้นโดยทั่วไป เราจำเป็นต้องหาการกระจายของปัญหาสุขภาพในชุมชนให้ได้ก่อน แล้ว
ค่อยค้นหาว่ามีปัจจัยหรือสาเหตุใดที่ทำให้มีการกระจายเช่นนั้น หากทราบปัจจัย/สาเหตุของการ
กระจายและเราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงหรือเพิ่มปัจจัยเชิงป้องกันนั้นได้ ปัญหาสุขภาพก็จะลด
น้อยลงไปได้ในชุมชน ข้อมูลด้านการกระจายและปัจจัยกำหนดสุขภาพนี้ สามารถนำมาถ่ายทอด
ประยุกต์ใชอ้อกมาอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้ตั้งแต่ การกำหนดนโยบาย การ
กำหนดงบประมาณเพื่อดำเนินการ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การควบคุมกำกับ รวมถึงการ
ประเมินผลด้วย ระบาดวิทยาจึงเป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยให้เรามีทิศทางการดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชนได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แพทย์ที่ทำงานด้านเวชศาสตร์ชุมชนจึง
จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านระบาดวิทยาด้วย  

  

1.6 แนวคิดเรื่อง “สุขภาพ (Health)”6 กับเวชศาสตร์ชุมชน 
 

ตามนิยามในพระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สุขภาพมี 4 ด้าน คือ กาย จิต 
ปัญญา และสังคม7 และมีความเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล แม้ว่าแพทย์จะมีบทบาท
หน้าที่หลักด้านการรักษาโรคทางกายและโรคทางจิต แต่แพทย์ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ
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สุขภาพด้านปัญญา กับด้านสังคมด้วย เนื่องจาก สุขภาพทั้งสองด้านนี้มีผลต่อความสำเร็จในการ
รักษาด้วยเสมอไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ ในส่วนของการป้องกันการเกิดโรค จะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกกับสุขภาพด้านสังคม และด้านปัญญา หากแพทย์ต้องการผลสำเร็จของ
การปอ้งกัน แพทย์จำเป็นจะต้องเข้าไปจัดการกับปัจจัยด้านสังคมของคนในชุมชนด้วย เช่น การ
ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน ต้องเข้าไปจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยต้องอาศัย
ความร่วมมือจากคนในชุมชน ทำใหต้้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ “ปัญญา” ของคนในชุมชนด้วยจึงจะ
สำเร็จได้ โดยคนในชุมชนต้องเล็งเห็นประโยชน์และให้ความร่วมมืออย่างดี ส่วนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย หรือด้านโภชนาการ คนใน
ชุมชนจำเป็นต้องมีสุขภาพด้านปัญญาทีม่องเห็นปัญหาเหล่านี้ แยกแยะใหไ้ด้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์
หรือเป็นโทษ จนส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเอง การรณรงค์ให้ความรู้จึงต้อง
ดำเนินการจนสามารถทำให้คนในชุมชนมีปัญญาหรือมีเจตคติที่ดีจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ได้ในที่สุด 

 

1.7 บทบาทภาวะผู้นำของแพทย์ในชุมชน 
 

แพทย์ที่ทำงานในชุมชน ย่อมมีภาระงานด้านการตรวจรักษาเป็นหลัก และมักมีภาระงาน
ด้านนี้มากจนอาจไม่มีเวลาไปมองงานด้านอื่นๆ แต่หากแพทย์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการตั้งแต่ “ก่อน” การเกิดโรคได ้ภาระงานของแพทย์ด้านการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลก็ย่อม
ลดลงได้ แม้ว่าการจดัการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพก่อนการเกิดโรคจะเป็นบทบาทหลักของ
หน่วยงานอื่นๆ ก็ตาม เช่น การลดอุบัติเหตุทางการจราจร การจัดการเรื่องสารเคมีในพืชผลทาง
การเกษตร การดูแลสุนัขจรจัด ภารกิจเหล่านี้มักเป็นของหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องเข้าไปดูแลจัดการ 
แต่มี “ข้อจำกัด” ใหญ ่คือ ผู้ที่มีภารกิจเหล่านั้นรวมถึงคนในชุมชนสังคมที่ได้ผลกระทบ มักมอง
ไม่เห็นผลเสียหายจากการก่อโรคในคนอย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของแพทย์ที่ได้มี
โอกาสรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากสาเหตเุหล่านั้นและได้เห็นผลเสียหายโดยตรง ต้องเข้าไปทำความ
เข้าใจและผลักดันให้คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพ
นั้นๆ ให้ได้ผล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา หากแพทย์ไม่ได้ให้ความสำคัญและไม่ผลักดัน 
คนในชุมชนก็มักไม่เห็นความสำคัญไปด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำงานไปตามความเคยชิน 
ความสำเร็จของการป้องกันโรคก็ขาดประสิทธิภาพ โรคก็เกิดขึ้นเป็นภาระงานให้แพทย์ไม่สิ้นสุด 
และเหนือสิ่งอ ื่นใด ความทุกข์ของคนในชุมชนก็ย ังเก ิดขึ้นโดยไม่จำเป ็น และยังส ิ้นเปลือง
งบประมาณด้านการตรวจรักษาอย่างมากมายอีกด้วย  

แพทย์ในชุมชน จึงต้องกำหนดบทบาทของตนเอง ให้มี “ภาวะผู้นำ” ด้านสขุภาพ โดย
มุ่งเน ้นไปที่การมีส ่วนร่วมและผลักดันด้านการจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพให้ประสบ
ความสำเร็จ ถ้าแพทย์ไม่ผลักดัน แพทย์เองก็จะรับบทบาทหนักในการตรวจรักษาโรคต่างๆ ต่อไป
ไม่สิ้นสุด 
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1.8 บทบาทของแพทย์กับ “สุขภาพ” 
 

สุขภาพมี 4 ด้านดังกล่าวแล้ว แต่สุขภาพด้านปัญญาน่าจะสำคัญที่สุดในบรรดาสุขภาพทั้ง 
4 ด้าน เนื่องจาก “ปัญญา” เป็นความสามารถในการแยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี หากทุกคนในสังคม
มีปัญญาดี สุขภาพด้านอื่นๆ ก็จะดีตามไปด้วยไม่ว่าด้านกาย จิต และสังคม เนื่องจากปัญญาเป็น
ตัวกำกับจิต จิตกำกับกาย และกายไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างบุคคลในสังคม อันเป็นการกำกับ
อย่างเป็นลูกโซ่กันไป แพทย์จะเข้าไปมีส่วนในการพัฒนา “ปัญญา” ของคนในชุมชนสังคมได้นั้น 
ตัวแพทย์เองต้องมีปัญญาก่อน เพราะหากแพทย์ไม่มีปัญญา ก็จะขาดความน่าเชื่อถือจากคนอื่น 
ทำให้ไม่สามารถไปโน้มน้าวใครให้มีปัญญาได้ การมีปัญญาของแพทย์จึงเป็นประเด็นสำคัญต่อการ
พัฒนาสุขภาพด้านอื่นๆ ทั้งของตัวแพทย์เองและคนอื่นๆ ในสังคม ดังนั้น แพทย์จำเป็นต้องมี 
“ความสามารถในการแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ด”ี ให้ได้ คือต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างต่อคนใน
สังคมว่า แพทย์เป็นผู้มีปัญญา หากแพทย์ไม่ออกกำลังกาย ไม่ให้ความสำคัญต่อโภชนาการ มุ่งแต่
การเป็น “วัตถนุิยม” หรือขาดปัญญาด้านอื่นๆ แพทย์ท่านนั้นย่อมไม่สามารถทำให้คนอื่นๆ มี
ปัญญาขึ้นมาได้ แพทย์จึงต้องตระหนักให้ความสำคัญและปฏิบัติให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้มี
ปัญญา จึงสามารถ “เป็นตัวอย่าง” และโน้มน้าวชี้นำคนในสังคมได ้แพทย์จึงจำเป็นต้องออกกำลัง
กาย มีโภชนาการที่ดี ไม่ตกหลงอยู่ในวังวนของ “วัตถนุิยม” และมี “ปัญญา” ในด้านอื่นๆ ด้วย    

 

1.9 กระบวนการหรือวงจร “เวชศาสตร์ชุมชน” 
 

แพทย์ที่ทำงานในชุมชน เมื่อต้องการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน จำเป็นต้องใช้ศาสตร์หลาย
แขนงมาช่วยดำเนินการ การจัดการปัญหาจะเป็นวงจรไม่สิ้นสุด หรือเป็น “พลวัต” (Dynamic)  
 

ภาพที่ 1-2 วงจร “เวชศาสตร์ชุมชน” 

 
หมายเหต ุประยุกต์จาก กระบวนการดำเนินงานอนามัยชุมชน ใน อนามัยชุมชน เล่ม 28 
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จากภาพที่ 1-2 ลำดับขั้นตอนของวงจรโดยทั่วไปของเวชศาสตร์ชุมชน จะประกอบด้วย  
1. การประเมินและค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน (Community assessment) 
2. การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน (Community diagnosis) 
3. การวางแผนและจัดทำแผนงานหรือโครงการแก้ไขป ัญหาสุขภาพชุมชน 

(Community planning) 
4. การดำเน ินการแก้ไขป ัญหาสุขภาพชุมชนและการต ิดตามควบคุมกำก ับ 

(Community intervention) 
5. การประเมินผลการดำเนินงาน (Community evaluation) 

 
 

1.9.1 การประเมินและค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน (Community assessment) 
 

การประเมินและค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน เป็นการประเมินสภาพทั่วๆ ไปของชุมชน 
โดยการสำรวจในช่วงเวลาหนึ่ง เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการประเมินสุขภาพชุมชน คือ “เครื่องมือ
ศึกษาชุมชน 7 ชิ้น” ซึ่งจริงๆ แล้วมีจุดประสงค์หลัก เพื่อรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงชุมชนที่แพทย์
ปฏิบัติงานอยู่ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้ง 7 ชิ้น ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาปัญหา
สุขภาพชุมชน โดยการค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกับปัญหาสุขภาพได้ด้วย เครื่องมือ
ทั้ง 7 ชิ้น ประกอบด้วย แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน 
ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และ ประวัติชีวิต ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ 7 ชิ้น นอกจากจะทำ
ให้ได้ “ปัญหาด้านสุขภาพ” ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณด้าน “โรค” ที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว อกีส่วน
หนึ่งจะทำให้ได้ “ปัญหาด้านสุขภาพ” ที่เป็น “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ” ก่อนการเกิดโรคในชุมชน
ด้วย ได้แก่ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิถีชีวิต ที่อาจเป็นได้ทั้ง “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ปัจจัย
เชิงป้องกัน” ต่อการเกิดโรคในชุมชน 

ขั้นตอนการสำรวจชุมชนนี้ จึงเป็นขั้นตอนแรกเพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน โดยได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ไดเ้ป็นข้อมูลปฐมภูม ิซึ่งมีข้อดี คือ เป็นข้อมูลที่
ทันสมัย ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อมาผนวกกับข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากหน่วยงานด้าน
สุขภาพในพื้นที่ (ซึ่งมขี้อจำกัดสำคัญ คือ อาจไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ทันสมัย) ก็จะ
ทำให้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยชุมชนในขั้นตอนต่อไป มีความครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

 

1.9.2 การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน (Community diagnosis) 
 

ในขั้นตอนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชนนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้ปัญหาสุขภาพ
ชุมชนที่สำคัญที่สุด โดยอาจวินิจฉัยให้ไดม้าเพียง 1-2 ปัญหาเท่านั้น เพื่อนำมาแก้ไขให้มีปัญหาลด
น้อยลง เพราะภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกๆ ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนได้ 
ขั้นตอนกระบวนการวิน ิจฉ ัยเพ ื่อให ้ได ้ป ัญหาท ีม่ ีลำด ับความสำคัญสูงท ี่ส ุดน ั้น ต้องอาศ ัย
กระบวนการสำคัญ 2 ขั้นตอน คือ การกำหนดประเด็นปัญหาทางสุขภาพในชุมชน และการ
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จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน เมื่อเสร็จสิ้นทั้งสองขั้นตอนจะทำให้ได้ปัญหา
สุขภาพที่สำคัญที่สดุของชุมชนพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพแก่ชุมชนต่อไป 

 

1.9.3  การวางแผนและจัดทำแผนงานหรือโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน (Community 
planning) 

 

โดยทั่วไป “แผนงาน” มักเป็นงานที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆ ปี โดยการจัดทำเป็นนโยบาย 
เป้าหมาย การกำหนดงบประมาณและกิจกรรมที่ชัดเจนต่อเนื่อง ส่วน “โครงการ” เป็นงานที่
ดำเนินการเป็นครั้งคราวหรือชั่วคราว นักศึกษาแพทย์ที่ฝึกปฏิบัตงิานในชุมชนจึงดำเนินการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชนโดยการทำโครงการ เพราะไม่ใช่เป็นลักษณะงานประจำ แต่ก็ต้องกำหนดไว้
ในโครงการว่าได้หวังผลให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบอะไรขึ้นบ้างในชุมชนจากการทำโครงการ 
หัวใจของโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน คือ “มาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพ” เพราะถ้า
มาตรการดี จะทำให้การดำเนินงานมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง การคัดเลือกมาตรการจึงมี
ความสำคัญมาก การคัดเลือกมาตรการจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจถึงกลยุทธ์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคนั้นๆ และอาศัยการจัดทำ “กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพ” ที่รอบคอบ 
นอกจากนี้ ยังต้องกำหนดมาตรการอย่างชัดเจนว่าจะเป็นการป้องกัน (Prevention) ระดับใด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำโครงการที่ชัดเจน เมื่อเลือกได้มาตรการแล้ว ในการจัดทำ
โครงการ ต้องมีการกำหนด “วัตถุประสงค์” ที่ดี เพื่อให้แสดงผลการดำเนินงานของโครงการ
ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม สว่นรายละเอียดอื่นๆ ของโครงการมักจะต้องจัดทำให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วอย่างเหมาะสม  

 

1.9.4  การดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนและการติดตามควบคุมกำกับ (Community 

intervention) 
 

การดำเนินการตามโครงการที่จัดทำไว้ จำเป็นต้องใช้ทักษะที่สำคัญหลายอย่าง ได้แก่ 
การจัดการ (Management) การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) 
การสื่อสาร (Communication skill) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) และยังรวมถึง
การควบคุมกำกับ (Monitoring) ที่ดีด้วย การดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่
คาดหวังไว้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายนัก การฝึกฝนหาประสบการณ์พัฒนาทักษะเหล่านี้จึงมีความจำเป็น
สำหรับการทำงานด้านสุขภาพในชุมชน 

 

1.9.5 การประเมินผลการดำเนินงาน (Community evaluation) 
 

การประเมินผลโครงการ ดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยทั่วไปจะประเมินผล
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกในโครงการ ว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องวิเคราะห์ต่อไปเพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัย
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ที่เกี่ยวข้องว่าเกิดจากอะไร เพื่อจะได้เป็นการเรียนรู้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการทำโครงการ
ลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต หรือจะช่วยในการประเมินมาตรการที่ทำมาว่าล้มเหลวอย่างไร และ
พิจารณาหามาตรการที่มีประสิทธิภาพกว่าต่อไป หากบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ก็อาจพิจารณา
ต่อถึงความคุ้มทุน และความยัง่ยืนของมาตรการที่ได้ทำไปในชุมชนจนกว่าปัญหาจะหมดไป แต่
โดยทั่วไป ลักษณะงานด้านสุขภาพในชุมชนมักต้องทำไปทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เพื่อ
ป้องกันไม่ให้โรคต่างๆ เป็นปัญหาคุกคามคนในชุมชนนั่นเอง นอกจากนี้ ในการประเมินผลควรทำ
ในลักษณะการประเม ินแผนงาน/โครงการด้วย กล่าวค ือ ประเม ินป ัจจ ัยนำเข ้า (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อ
วิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการทำโครงการด้วย และยังเป็นการคาดการณ์มองเล็งไป
ข้างหน้าซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการครั้งนี ้

 

1.10 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

การจัดการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชนสำหรับนักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์หรือ
คณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศยังไม่มีรูปแบบชัดเจนตายตัว ขึ้นกับบริบทของแต่ละแห่ง แต่ที่สำนัก
วิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะในชั้นปรีคลินิกได้ยึด “กระบวนการ” แก้ไข
ปัญหาสุขภาพชุมชนเป็นหลัก ส่วน “เนื้อหา” เป็นบทบาทของนักศึกษาแพทย์ไปศึกษาค้นคว้าใน
ลักษณะการทำงานกลุ่มภายใต้คำแนะนำดูแลของอาจารย์ประจำกลุ่ม นอกจากนี้ แม้การเรียนการ
สอน “เวชศาสตร์ครอบครัว” กับ “เวชศาสตร์ชุมชน” จะมีเนื้อหาคาบเกี่ยวทับซ้อน แต่ก็ได้
พยายามขับเน้น “เนื้อหาหลัก” ของเวชศาสตร์ชุมชนออกมาให้ชัดเจนและครบกระบวนการ 
รวมถึงการใช้องค์ความรู้เร ื่อง “การป้องกัน” ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเวชศาสตร์ช ุมชน
โดยเฉพาะในชั้นปรีคลินิก ที่นักศึกษาแพทย์ยังไม่ได้ศึกษาการดูแลรักษาผู้ป่วยจริง ได้เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้แนวคิด “การป้องกัน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากนักศึกษาแพทย์ยังมีอิสระในการคิดค้นกระบวนการทำงานได้โดยไม่ถูกจำกัดกรอบการคิด
ของการดูแลผู้ป่วยในชั้นคลินิก อันถือได้ว่าเป็น “จุดแข็ง” อย่างหนึ่งของการเรียนการสอนเวช
ศาสตร์ชุมชนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 

1.11 สรุป 
 

นักศึกษาแพทย์จะได้ฝึกปฏิบัติในการศึกษาเวชศาสตร์ชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพของคนในชุมชน โดยการใช้เครื่องมือสำคัญ คือ เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น และระบาด
วิทยา ทั้งนี้ องค์ความรู้และกระบวนการศึกษาเรียนรู้ม ีความแตกต่างจากสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างชัดเจน โดยการศึกษาเวชศาสตร์ชุมชนจะเน้นการแก้ไขปัญหาให้คนทั้งชุมชน แต่
ในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจะเน้นการดูแลสุขภาพองค์รวมระดับครอบครัว แนวคิดสำคัญที่ใช้ใน
การศึกษาเวชศาสตร์ชุมชน คือ การป้องกันหรือลดปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เกิดโรค การศึกษาเวชศาสตร์
ชุมชนจำเป็นต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง “สุขภาพ” เพราะเมื่อจบการศึกษาเป็นแพทย์ 
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จำเป็นต้องมีมุมมองและบทบาทที่สำคัญมากกว่าการรักษาโรคทางกายหรือทางจิตด้วย ในด้าน
กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญทางเวชศาสตร์ชุมชน มี 5 ขั้นตอนต่อเนื่องเป็นพลวัต คือ การ
ประเมินและค้นหาปัญหาสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดำเนินงาน และการ
ประเมินผล. 
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บทที่ 2 
สุขภาพ (Health) 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 
1. บรรยายความหมายของสุขภาพได ้
2. อธิบายความสำคัญและลักษณะของสุขภาพ 4 แต่ละด้านได ้
3. อธิบายบทบาทของแพทย์กับสุขภาพด้านปัญญาได ้

 

หัวข้อ 
 

2.1 ความหมายของสุขภาพ 
2.2 สุขภาพด้านกาย (Physical health หรือ Physical well-being) 

2.3 สุขภาพด้านจิต (Mental health หรือ mental well-being) 

2.4 สุขภาพด้านสังคม (Social health หรือ social well-being) 

2.4.1 สังคมท้องถิ่น 

2.4.2 สถาบันการเมือง 
2.4.3 สื่อ 

2.5 สุขภาพด้านปัญญา (Spiritual health หรือ spiritual well-being) 

2.6 การวิเคราะห์ท้ายบท 
2.7 สรุป 

 
 

2.1 ความหมายของสุขภาพ 
 

ปัจจุบันกระแสเรื่อง “สุขภาพ” เป็นกระแสหลักของคนในสังคมปัจจุบันทั่วโลก คนทุกคน
ที่เกิดมาต่างต้องการมีสุขภาพดี นักศึกษาแพทย์ที่จะจบเป็นแพทย์ในอนาคตอันใกล้จึงต้องทำ
ความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งถ่องแท้กับสุขภาพ หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ได้บัญญัติเรื่อง “สุขภาพ” และ “ปัญญา” ไว้ดังนี ้

“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 

“ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล
แห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

เราจึงเห็นได้ว่า สุขภาพมี 4 ด้าน และเชื่อมโยงกันโดยไม่แยกส่วน หากจะพิจารณาว่า
สุขภาพด้านใดน่าจะสำคัญที่สุด ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าสุขภาพด้านปัญญาน่าจะสำคัญที่สุด 
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เนื่องจากปัญญาเป็นความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดี ปัญญาเป็นตัวกำกับจิตให้คิดดี
คิดถูกอย่างแยกแยะได้ จิตเป็นตัวกำกับกายให้แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสังคม (ดังรูปภาพที่แสดง) หากคนทุกคนในสังคมมีปัญญา จิตก็จะดีไป
ด้วย และการแสดงออกทางกายก็เหมาะสม การมีปฏิสัมพันธ์ของคนทุกๆ คนในสังคมก็จะนำมาซึ่ง
ความสุขที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้น สุขภาพด้านปัญญาจึงสำคัญที่สุด หากคนใน
สังคมมีปัญญา สังคมก็สงบสุข หากคนในสังคมขาดปัญญา สังคมก็วุ่นวาย โดยธรรมชาติแล้ว
สุขภาพทั้ง 4 ด้านจะเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล แยกจากกันได้ยาก แต่ในที่นี้ จะนำเสนอรายละเอียด
ของสุขภาพทีละด้านเพื่อให้ลึกซึ้งในด้านนั้นๆ แต่ในความเปน็จริงแล้ว สุขภาพทั้ง 4 ด้านไม่อาจ
แยกจากกันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
 

ภาพที ่2-1 สุขภาพ 

 
 
 

2.2 สุขภาพด้านกาย (Physical health หรือ Physical well-being) 
 

การมีสุขภาพด้านกายที่ดี คงหมายถึงอย่างน้อยต้องไม่มีโรค การไม่มีโรคจึงเป็นลาภอัน
ประเสริฐ ดังพระท่านว่าไว้ แต่เมื่อไม่มีโรคแล้ว ร่างกายนั้นก็ต้องแข็งแรงสมบูรณ์ด้วย ในประเด็น
สุขภาพด้านกาย จึงขอนำเสนอรายละเอียดเป็นสองประเด็น คือ การไม่มีโรค และการทำให้
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์

ประเด็นเรื่องโรค ในตลอดชีวิตของวิชาชีพแพทย์ในอนาคตของนักศึกษาแพทย์ทุกคน 
ต้องคลุกคลีกับสุขภาพด้านกายนี้มากที่สุด เพราะเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาโรค
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ต่างๆ ของผู้ป่วย และขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ก็จะได้รับการสอนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากที่สุด 
อาจคิดเป็นกว่าร้อยละ 80-90 ของรายวิชาที่เรียนทั้งหมดในหลักสูตร เราอาจแบ่งโรคที่พบบ่อยๆ 
ได้เป็นกลุ่มหลักๆ เมื่อต้องวินิจฉัยแยกโรคดังนี้ คือ congenital (โรคที่เป็นตั้งแต่กำเนิด), trauma 
(โรคท ี่เก ี่ยวก ับการบาดเจ ็บ ), tumor (โรคท ี่เป ็น เน ื้องอก ), infection (โรคต ิดเช ื้อ ) และ 
autoimmune (โรคด้านภูมิคุ้มกัน) เมื่อผู้ป่วยมีโรคเหล่านี้ บทบาทหน้าที่หลักของแพทย์คือต้อง
รักษาให้หายขาด ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก แต่ถ้ารักษาไม่หายขาดหรือต้องเป็นเรื้อรัง แพทย์ก็ต้องดูแล
ให้เขาเป็นโรคนั้นๆ อย่างมีอาการน้อยที่สุด มีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่
สามารถจะทำได้เพื่อให้เขาดำรงชีวิตต่อไปในสังคมให้ได้อย่างมีความสุขที่สุดตามอัตภาพ อย่างไรก็
ตาม ในที่นี้จะขอไม่ลงรายละเอียดเพราะนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาต่อไปดังกล่าวแล้ว 

ส่วนประเด็นที่สอง เมื่อไม่มีโรค ร่างกายของคนเราก็จำเป็นต้องบำรุงดูแลให้มสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณเ์สมอ ซึ่งก็อาจทำได้ไม่ง่ายนักในภาวะสังคมปัจจุบันที่มีแต่ความแข่งขัน 
เร่งรัดและเร่งรีบไปเสียทุกอย่าง จนอาจทำให้คนเราส่วนใหญ่มักละเลยสุขภาพด้านกายไปมาก มุ่ง
แต่การใช้งานร่างกายโดยไม่บำรุงดูแลรักษา จนอาจเป็นเหตุให้ร่างกายทรุดโทรมและมีโรคร้าย
รุมเร้าตามมามากมายภายหลังทั้งโรคทางภูมิคุ้มกันหรือแม้แต่มะเร็งต่างๆ การทำให้ร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ดี มีหลักการง่ายๆ ที่เราได้ร่ำเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ที่ประกอบด้วย
การพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการนอนหลับ (ระหว่างการนอนหลับ ร่างกายของเราจะทำ
การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดย growth hormone2 การรับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และที่สำคัญคือการออกกำลังกาย สิ่งเหล่านี้ดูเหมือน
ง่ายแต่ปฏิบัติได้ยากมาก คนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างเพียงพอ สื่อต่างๆ ก็โหมรณรงค์
กันมากมายในปัจจุบัน แต่มีสักกี่คนที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ 

หากจะลองยกตัวอย่างโดยพิจารณาด้านการออกกำลังกาย เราจะเห็นว่า คนส่วนใหญ่ใน
สังคมขาดการออกกำลังกาย คนที่สามารถออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตร อาจมีเพียง
ไม่น่าจะเกินร้อยละ 10 ของคนทั้งหมด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คนทุกคนเข้าใจว่าการออกกำลังกาย
เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ได้ทำ โดยมีข้ออ้างสารพัด เช่น ไม่มีเวลา งานยุ่ง เป็นต้น แต่ทั้งหมดก็เป็นเพยีง
ข้ออ้างเท่านั้นเอง เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้คนเราออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอนั้นมี
มากมาย เริ่มจากคนๆ นั้นต้องให้ความสำคัญก่อน เพราะถ้าไม่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย 
ก็จะมีข้ออ้างมากมายดังกล่าวแล้ว ปัจจัยสำคัญต่อมาคือการออกกำลังกายแต่ละอย่างจำเป็นต้อง
ใช้เวลาจริงๆ อย่างน้อย 30-50 นาทีต่อวัน แต่ยังมีเวลาที่อาจต้องใช้ในการเดินทางไป-กลับสถานที่
ออกกำลังกาย ไม่ว่าสนามกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกายอื่นๆ เวลาในการเดินทางจึงอาจมากกว่า
เวลาออกกำลังกายด้วยซ้ำไป เช่น อาจต้องใช้เวลาเดินทางไป-กลับถึง 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เป็น
ต้น คนที่สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอจึงต้องเป็นคนที่สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่าง
ดี และต้องกำหนดเวลาเฉพาะการออกกำลังกายในแต่ละวันไว้เลย เช่น ตอนเย็น หรือตอนเช้ามืด
ของทุกวัน เป็นต้น คนที่ออกกำลังกายจึงต้องบริหารเวลางานในเวลาทำงานให้ได้ ไม่ทำงานจนเกิน
เวลาเป็นประจำจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย งานทุกอย่างจึงต้องบริหารเวลาให้เสร็จอย่างมี
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ประสิทธิภาพในเวลาทำงานเท่านั้น เพราะต้องเผื่อเวลาไว้ออกกำลังกายและพักผ่อนต่อไป 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ชุดเสื้อผ้ากีฬา ค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าสถานที่สำหรับออกกำลังกายแบบต่างๆ 
ค่าน้ำมันรถในการเดินทาง โดยทั้งหมดนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายปีละหลักหมื่นบาทก็ได้ ดังนั้น จะ
เห็นได้ว่า คนที่ออกกำลังได้อย่างสม่ำเสมอได้นั้น จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารเวลา งาน และอาจ
รวมถึงครอบครัว และยังต้องมีการลงทุนอีกด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่คนทั่วไปจะออกกำลังกายได้ 
ต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญจริงๆ เท่านั้น สิ่งนี้ย่อมเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับแพทย์ว่า จะ
ทำอย่างไรให้คนทั่วไปในชุมชน/สังคมสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งผลให้เกิด
การป้องกันโรคต่างๆ ได้ นั่นคือ จะทำให้ลดภาระงานด้านการรักษาโรคลงของแพทย์เองได้ด้วย 
นอกจากนี้ ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จ แพทย์ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนคนอื่นๆ เพราะหาก
แพทย์เพียงแต่แนะนำหรือผลักดันคนอื่นๆ ให้ทำ แต่แพทย์เองไม่ได้ทำ ก็อาจไม่สามารถโน้มน้าวใจ
ให้คนอื่นๆ ทำได้ เพราะอ้างได้ว่าแม้แพทย์ยังไม่ทำเลย 

จะเห็นได้ว่า แม้พิจารณาเรื่องออกกำลังกายเพียงเรื่องเดียวก็เป็นเรื่องยากที่แพทย์ที่
ทำงานในชุมชนจะทำให้สำเร็จได้ หากพิจารณาถึงบริบทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการที่ดี การ
พักผ่อน น้ำดื่มสะอาด ก็เป็นเรื่องยากทั้งสิ้นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในชุมชนและสังคม 
เพื่อให้คนมีสุขภาพดี และแพทย์ก็ต้องมีแนวคิดและการปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างก่อนเช่นเดียวกัน 
เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ทำตาม  

โดยสรุป การทำให้สุขภาพด้านกายดี นอกจากจะต้องทำให้ไม่มีโรคแล้ว ยังต้องทำให้
ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ด้วย อันเป็นงานที่ท้าทายของแพทย์และทีมงานด้านสุขภาพเป็น
อย่างยิ่ง 

 

2.3 สุขภาพด้านจิต (Mental health หรือ mental well-being) 
 

การมีจิตที่สมบูรณ์ ก็เช่นเดียวกับสุขภาพด้านกาย กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นโรคทางจิตซึ่ง
จำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาทางด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า หรือโรคจิตอื่นๆ 
การไม่มีโรคทางจิตจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพจิตนั่นเอง 

องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของคำว่า สุขภาพจิต หรือ Mental Health ว่าคือ ภาวะที่
สมบูรณ์ซึ่งคนๆ หนึ่งในการรับรู้หรือตระหนักได้ถึงความสามารถของเขา สามารถจัดการกับ
ความเครียดปกติในชีวิตได้ สามารถทำงานได้อย่างปกติและสามารถมีส่วนร่วมด้านต่างๆ กับชุมชน
ได้3  

นอกจากนี้ยังมีบางนิยามที่ระบุไว้ด้วยว่าต้องมีความสมบูรณ์ทางด้านอารมณ์ด้วย3  หรือ
อาจกล่าวได้ว่าต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ (emotional quotient หรือ EQ) นั่นเอง โดย
ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ ในครอบครัวและชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุข บางครั้งอาจ
เรียกได้ว่า ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ โดยมีผู้ให้นิยามไว้ว่า 
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ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์   คือ ความสามารถทางอารมณ์   ในการดำเนินชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนา และการใช้
ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว  การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และประสบความสำเร็จ4  

หรือหมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์  เป็นความสามารถในการรับรู ้ และเข้าใจอารมณ์
ทั้งของตัวเอง และของผู้อื่น  ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์4  

คนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ต่ำหรือไม่เหมาะสม ได้แก่ คนที่ไม่มองตนเอง ตนเองไม่
เคยทำอะไรผิดพลาด มีแต่คนอื่นเท่านั้นที่ผิดพลาด คนแบบนี้จึงถือว่ามีสุขภาพจิตที่ไม่ดี และไม่
สามารถปรับตัวให้ดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 

โดยสรุป คนที่มีสุขภาพจิตดี จึงต้องไม่มีโรคทางจิตเป็นพื้นฐาน และจำเป็นต้องมีความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ที่ดีและเหมาะสมด้วย 

 

2.4 สุขภาพด้านสังคม (Social health หรือ social well-being) 
 

มนุษย์หรือคน เป็นสัตว์สังคม เนื่องจากคนแต่ละคนมีความสามารถจำกัดไม่สามารถทำ
หน้าที่ทุกๆ อย่างสำหรับตัวเองได้ จึงต้องแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อความอยู่รอดของตนเอง คนๆ หนึ่ง
คงไม่สามารถปลูกข้าว ทอผ้าและตัดเสื้อกางเกง สร้างบ้านที่อยู่อาศัย รักษาโรคต่างๆ ให้ตนเอง
โดยเฉพาะโรคยากๆ และร้ายแรงถึงแก่ชีวิต หรือคิดค้นและผลิตยารักษาโรค คิดค้นพัฒนาและ
สร้างเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิต เช่น รถยนต์ ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องบิน เป็นต้น 
ดังนั้น คนแต่ละคนจึงมีความสามารถและเวลาจำกัด ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตนเองได้
ทั้งหมด คนจึงจำเป็นต้องอยู่รวมกันเพื่อความอยู่รอด เพื่อจะได้แบ่งหน้าที่กันทำ คนทุกคนใน
ฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมจึงต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทำหน้าที่ของ
ตนเองให้ดีที่สุด สังคมก็จะดำรงอยู่และพัฒนาได้ คนแต่ละคนจึงเป็นหนี้บุญคุณของคนอื่นๆ ที่
อยู่ร่วมสังคมและร่วมโลกใบนี้ด้วยกันเสมอ 

เมื่อมนุษย์หรือคนมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนหรือสังคม คนแต่ละคนมักมคีวามเห็นแก่ตัว
เป็นพื้นฐานสำคัญ จึงมีการเอารัดเอาเปรียบกันและแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเป็นของ
ตัวเองให้มากที่สุด ความวุ่นวายกับสังคมมนุษย์จึงเป็นสิ่งคู่กันเสมอ ทำให้สังคมแทบทุกสังคมและ
ทุกระดับมักมีความวุ่นวายไม่รู้จบสิ้น  

การมีสุขภาพด้านสังคมหรือสุขภาวะด้านสังคมที่ดี หรืออย่างน้อยต้องเป็นสังคมปกติที่
ทุกๆ คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงมักอยู่ในอุดมคติ และเป็นไปได้ยากใน
ความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ในฐานะทีแ่พทย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงจำเป็นต้องทำความ
เข้าใจบริบทด้านสังคมของผู้ป่วยและของเราเอง เพื่อให้ผู้ป่วยและทุกๆ คนสามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขที่สุด โดยทั่วไป สังคมจะปกติสุขได้ เกี่ยวข้องกับปัจจยัที่จะนำเสนอในที่นี้
อย่างน้อย 3 อย่าง คือ สังคมท้องถิ่น สถาบันการเมือง และสื่อ 
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2.4.1 สังคมท้องถิ่น 
 

หากคนในท้องถิ่น มีความเห็นแก่ตัวน้อย ต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ
รวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชุมชน/สังคมนั้น
ย่อมมีความสุข เพราะมีรายได้เพียงพอและสัมพันธภาพของคนในชุมชนก็มักเป็นไปด้วยดี แต่
ชุมชน/สังคมเช่นนี้ มักต้องการผูน้ำท้องถิ่นที่มีภาวะผู้นำ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ และ
อาจจำเป็นต้องมีความรู้และวิธีการจัดการชุมชนที่ดี ผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้อาจนับได้ว่าเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน โดยในประเทศไทยมักมีปราชญ์ชาวบ้านอยู่มากมายกระจายตามท้องถิ่นต่างๆ และ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นตัวเองอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เช่น นายประยงค์ รณรงค์ ชาวตำบลไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้
ได้รับรางวัลแมกไซไซ ปี 2547 จบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 45 แต่สามารถสร้าง
เครือข่ายชุมชนในการจัดการราคายางพาราจนชุมชนสามารถมีส่วนในการกำหนดราคายางพารา
เองได้ และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมาย หากชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง คนในชุมชนย่อมมีความอยู่ดี
กินดี มีสุขภาพจิตที่ดี โรคภัยไข้เจ็บก็มีน้อยลง ทุกคนในชุมชนก็มีความสุข ชุมชนหรือสังคมท้องถิ่น
จึงมีบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในการกำหนดให้สุขภาพด้านสังคมของตนมีสขุภาวะที่ด ี

 

2.4.2 สถาบันการเมือง 
 

สถาบันการเมืองเป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นทางการ เพราะมีกฎหมาย
รองรับให้มีขึ้นเพื่อจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและให้ทุกคนใน
สังคมมีความสุข การเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของทุกคนใน
สังคม แต่ในความเป็นจริง การเมืองมักไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะ
นักการเมืองที่อาสาและได้รับเลือกจากประชาชนมักเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเอง เล่น
พรรคเล่นพวก และไม่ได้ทำประโยชน์ให ้ก ับประชาชนอย่างจริงจังท ั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ หากพิจารณาการเมืองในระดับชาติ ก็มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะมีบทบาทในการ
ออกกฎหมายที่สำคัญ และต้องจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณที่มีมูลค่ามหาศาล หากมี
การฉ้อฉล ก็จะทำให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียผลประโยชน์อย่างมาก แทนที่จะตกไปอยู่กับคน
หมู่มากในสังคม กลับไปตกอยู่กับนักการเมืองและพวกพ้องตนเอง การกำหนดกติกาสูงสุดของ
ประเทศหรือรัฐธรรมนญูจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้มีทิศทางที่ถูกต้อง แต่
รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็อาจยังมีช่องว่างหรือข้อจำกัดอีกมากมายที่ทำให้ประเทศไม่
สามารถพัฒนาไปได้ตามที่คนในสังคมคาดหวัง 

 

2.4.3 สื่อ 
 

สื่อ หรือสื่อสารมวลชน เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวมเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะสื่อมีหน้าที่ในการถ่ายทอดเหตุการณ์หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกอย่างในสังคมให้
ประชาชนได้รับทราบ หากสื่อไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องหรือไม่มีอิสระหรือไม่เป็นกลาง
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อย่างแท้จริง ก็จะเสมือนปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้ได้รับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การฉ้อโกง
ทุจริตต่างๆ ในสังคมก็เกิดขึ้นโดยไม่มีใครในสังคมได้รับทราบ สังคมและประเทศชาติก็อาจถึงกับ
ล่มสลายได้ สื่อต่างๆ ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันของสังคมไทย ก็อาจนับได้ว่ายังไม่มีอิสระ ไม่เป็น
กลาง และยังไม่ทำหน้าที่ของตนเองโดยสุจริตตามบทบาทวิชาชีพของตน ทำให้สังคมไทยยังมี
ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และได้รับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบี้ยวไม่ตรงกับความ
เป็นจริง การกำกับติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองโดยประชาชนจึงยังไม่ดีนัก การพัฒนา
ประเทศจึงยังมีอุปสรรคอยู่มาก เนื่องจากประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้
ดีนัก โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่นับได้ว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด แต่สื่อโทรทัศน์ที่
เรียกว่าฟรีทีวีก็มีแต่ละครและเกมโชว์ที่ไม่สร้างสรรค์ปัญญาของประชาชนมากนัก และยังไม่
สามารถนำเสนอความเป็นจริงออกมาได้ทั้งหมด เพราะส่วนใหญ่เป็นสื่อของรัฐนั่นเอง ภาครัฐจึง
มักกำกับทิศทางการนำเสนอให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามที่รัฐต้องการเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น
ข้อมูลที่มีความจริงไม่ครบถ้วนทั้งหมด การมีสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์และรวมถึงวิทยุหรือ
สื่อชนิดอื่นๆ ที่มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และกล้าเสนอความจริงจึงมีความจำเป็นมากสำหรับทุก
สังคม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน สามารถควบคุม
กำกับและติดตามทุกเหตุการณ์ได้ จะทำให้สามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตในสังคมโดย
เฉพาะทีเ่กิดขึ้นจากการเมืองได้ สังคมโดยรวมก็จะพัฒนาไปได้ คนทุกคนในสังคมก็จะมีความสุข 

โดยสรุป คนจะอยู่ในสังคมที่สุขภาพหรือสภาวะที่ดีได้ ขึ้นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 
3 อย่าง คือ สังคมท้องถิ่น สถาบันการเมือง และสื่อ ถ้าทั้ง 3 ภาคส่วนมีความเข้มแข็ง คนในสังคม
กจ็ะได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการฉ้อโกง ทุกคนก็มีความสุขได ้

 

2.5 สุขภาพด้านปัญญา (Spiritual health หรือ spiritual well-being)  
 

จากนิยามของคำว่า “ปัญญา” ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้างต้น โดย
ส่วนตัวขอสรุปว่า ปัญญา คือ ความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วด ีและสุขภาพด้าน
ปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสุขภาพทั้ง 4 ด้านตามความคิดเห็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว  

หากพิจารณาตามอุดมคติแล้ว ถ้าทุกคนในสังคมมีปัญญา คือ รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไร
ควร อะไรไม่ควร สังคมก็จะปกติสุข เพราะคนจะมีความเห็นแก่ตัวน้อยถึงน้อยที่สุด จึงอาจกล่าวได้
ว่า ปัญญาทำให้เกิดความสุข อย่างไรก็ตาม ความสขุในทางพระพุทธศาสนา แบ่งได้เป็น 2 ระดับ 
คือ โลกียสุข (ความสุขที่เป็นวิสัยของโลก) และโลกุตรสุข (ความสุขที่เหนือกว่าระดับชาวโลก)6  
โลกุตรสุขจึงเป็นหนทางที่ม ุ่งสู่น ิพพาน คือ ดับกิเลสหรือดับทุกข์ท ั้งปวง แต่เป็นความสุขที่
เหนือกว่าชาวโลกทั่วไปจะทำได้ ในที่นี้จ ึงขอนำเสนอเพียงปัญญาที่นำไปสู่โลกียสุข ซึ่งเป็น
ความสุขที่เป็นวิสัยของโลก หรือของคนทั่วไปปกติในสังคม หากแม้ทุกคนในสังคมมีปัญญาได้ที่ทำ
ให้เกิดโลกียสุขได้ สังคมนั้นๆ ก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริง  

สังคมตัวอย่างในปัจจุบัน คือ ประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นประเทศที่ประกาศว่า จะไม่สนใจ 
GDP (GDP - Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ 
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GDH แทน  (GDH - Gross Domestic Happiness หร ือ  ความส ุข รวมภ าย ในป ระ เทศ )7  
ประชาชนมีความเห็นแก่ตัวน้อย แย่งชิงทรัพยากรกันน้อย จึงน่าจะเป็นประเทศที่เป็นอุดมคติมาก
ที่สุดสำหรับการมีประชากรที่มีความสุขจากการมีปัญญา  

การพัฒนาให้ตนเองมีปัญญา ความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นั้น อาจไม่ใช่
เรื่องง่ายนัก ถ้าทุกคนมีปัญญา คือ เห็นแก่ตัวน้อย สังคมก็สงบสุข แต่สังคมไทยในปัจจุบัน กลับมี
แต่ความวุ่นวาย เพราะมักเห็นแก่ผลประโยชน์ของตน ของกลุ่ม ของพรรคพวกตน ยังมองไม่เห็น
ถึงความถูกต้องในการลดการบริโภค ลดสะสมวัตถุ ไม่เป็นทาสของวัตถุนิยม ไม่หลงและไม่เป็น
ทาสของเงิน คนที่มีปัญญาจึงต้องเป็นเจ้านายของเงิน รู้จักใช้เงินอย่างฉลาด มีมุมมองว่าเงินเป็น
เพียงเครื่องมือในการดำรงชีวิต แต่ไม่ใช่มีมุมมองในการสะสมเงินทองและความร่ำรวย ที่มีแต่จะ
ทำให้มีการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นกันไม่สิ้นสุด หากแม้คนเราเพียงลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองก็ถือว่า
มีความเห็นแก่ตัวอย่างมากจนเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคของการพัฒนาสังคมให้มีความสุขต่อไปได้ 
สังคมก็วุ่นวาย สังคมไทยจึงยังคงแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่วิเคราะห์ถึงความสำคัญของการพัฒนาปัญญา 
แม้ในระดับโลกียสุข เมื่อไรที่คนในสังคมส่วนใหญ่มีปัญญามองเห็นและแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ นั่น
คือ มีความเห็นแก่ตัวน้อย สังคมย่อมนำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้  

บทบาทของแพทยท์ี่เกี่ยวข้องกับ “ปัญญา” ของผู้ป่วยหรือคนในชุมชนสังคม มีอยู่
ตลอดการประกอบวิชาชีพแพทย์ รวมถึงการจัดการกับปัญญาของคนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ ตัวอย่างของแพทย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับปัญญา ได้แก่ ในกรณีที่
ผู้ป่วยไม่ยอมรับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น กระดูกหัก ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยต้องการ
ไปรับการรักษากับหมอพื้นบ้าน แพทย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการอธิบายให้ผู้ป่วยหรือญาติเข้าใจให้ได้ถึง
ประโยชน์หรือโทษที่เกิดจากการเลือกการรักษาแบบใด หรือกรณีเป็นไส้ติ่งอักเสบ แต่ผู้ป่วยไม่ยอม
ผ่าตัด แพทย์ย่อมต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการอธิบายให้เข้าใจว่าอันตรายจากการไม่
ผ่าตัดคืออะไร เป็นต้น  

ตัวอย่างกรณีโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ (rabies) ในบางชุมชนมีการเลี้ยงสุนัขและ
แมวกันมากมายอย่างปล่อยปละละเลย แม้ไม่เคยมีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนนั้น แพทย์ใน
ฐานะที่ทราบถึงธรรมชาติของโรค ย่อมต้องแสดงบทบาทภาวะผู้นำ (leadership) ในการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและโน้มน้าวใจให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญและหันมาช่วยกันเลี้ยงดูสุนัขและ
แมวอย่างรับผิดชอบ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดขึ้นแม้สักเพียงรายเดียว 

ในประเทศพัฒนาแล้ว มักมีแนวทางหรือกฎหมายในการดูแลป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ
ต่างๆ เช่น ในสหรัฐอเมริกาได้มีการค้นหาและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคกันอย่างจริงจัง เพราะ
ตระหนักดีว่าเป็นโรคติดต่อที่อันตรายของสังคม ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักมีกฎหมายท้องถิ่น
ในการบังคับการเลี้ยงดูสุนัขอย่างรับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนถึงสังคมอุดมปัญญาที่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ หาก
เปรียบเทียบกับสังคมไทยที่ไม่เอาจริงเอาจังกับทั้งปัญหาวัณโรคและโรคพิษสุนัขบ้า เพราะยังมอง
ไม่เห็นความสำคัญและอันตรายจากทั้งสองโรค ก็บ่งบอกว่าสังคมยังขาดปัญญาในการมองปัญหา
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เพื่อดำเนินการป้องกันแก้ไขให้ได้ผลต่อไป นี่จึงเป็นเพียงตัวอย่างจากหลายสิ่งหลายอย่างที่สะท้อน
ได้ว่า สังคมใดมีปัญญาหรือไม่ หรือคนในสังคมมีปัญญาหรือไม่  

 

2.6 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

โดยทั่วไป บทบาทของแพทย์ในด้านการรักษาผู้ป่วย มักเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านกายเป็น
หลัก เพราะแพทย์ต้องดูแลโรคทางกายเป็นหลัก และเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้านจิตบ้างเมื่อต้อง
รักษาโรคทางจิต ส่วนสุขภาพด้านสังคม มักเป ็นบทบาทของทุกคนในสังคม แพทย์อาจมี
จำเป็นต้องทำหน้าที่ “บทบาทนำ” ในการชี้นำสังคมเพื่อการป้องกันโรคที่สำคัญๆ ของชุมชน 
เพราะแพทย์เป็นผู้ที่ตระหนักลึกซึ้งในความสำคัญของโรคร้ายแรงแต่ละโรคเป็นอย่างดี จึงควร
แสดงการนำด้านนี้ในสังคมได ้

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สุขภาพด้านปัญญา คำว่า “จิตวิญญาณ” อาจถูกใช้
แทนคำว่า “ปัญญา” แต่ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า คำว่า “ปัญญา” น่าจะมีความเหมาะสมกว่า 
เนื่องจากจิตวิญญาณควรเป็นบริบทย่อยของปัญญา ได้แก่ จิตวิญญาณของวิชาชีพแพทย์ จิต
วิญญาณของวิชาชีพครู คำว่าจิตวิญญาณจึงเปรียบเสมือนว่าเป็นบทบาทที่ควรจะเป็นของแต่ละ
วิชาชีพหรืออาชีพ ส่วนคำว่าปัญญาเป็นความสามารถขั้นสูงของมนุษย์ในการแยกแยะผิด ชอบ ชั่ว 
ดี ให้ได้ อันอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจิตวิญญาณของความเป็นคนนั่นเอง คำว่า “ปัญญา” จึงควรมี
ความหมายกว้างกว่าคำว่า “จิตวิญญาณ” 

 

2.7 สรุป 
 

สุขภาพเป็นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ ์ม ี4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และปัญญา สุขภาพ
ด้านปัญญามีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นตัวกำกับให้สุขภาพอีก 3 ด้านสามารถดำเนินไปได้อย่าง
ถูกต้อง การพัฒนาให้คนในสังคมมีปัญญา หรือสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ
มาก ในการขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม แพทย์จำเป็นต้องแสดงบทบาทภาวะผู้นำทีเ่กี่ยวข้อง
กับสุขภาพด้านปัญญาของผู้ป่วยและคนในชุมชน/สังคมอยู่เสมอ. 
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ข้อมูลวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554). 
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บทที่ 3 
เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น: 

แนวทางการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์สำหรับนักศึกษาแพทย ์
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 
1. บรรยายเครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้นได ้ 
2. อธิบายความสำคัญของเครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้นได ้
3. อธิบายวิธกีารจัดทำเครื่องมือศึกษาชุมชนแต่ละชิ้นได ้
4. อธิบายประโยชน์ของเครื่องมือศึกษาชุมชนแต่ละชิ้นได ้
5. จัดทำและประยุกตใ์ช้ประโยชน์เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้นได ้

 

หัวข้อ 
3.1 ความสำคัญของเครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น 
3.2 หลักการ/แนวคิดพื้นฐานของปัญหาสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย ์
3.3 เครื่องมือชิ้นที่ 1 แผนที่เดินดิน 

3.4 เครื่องมือชิ้นที่ 2 ผังเครือญาต ิ

3.5 เครื่องมือชิ้นที่ 3 โครงสร้างองค์กรชุมชน 

3.6 เครื่องมือชิ้นที่ 4 ระบบสุขภาพชุมชน 

3.6.1 ระบบการแพทย์ภาคประชาชน 

3.6.2 ระบบการแพทย์สมัยใหม ่

3.6.3 ระบบการแพทย์ทางเลือก 
3.7 เครื่องมือชิ้นที่ 5 ปฏิทินชุมชน 

3.8 เครื่องมือชิ้นที่ 6 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

3.9 เครื่องมือชิ้นที่ 7 ประวัติชีวิต 

3.10 การวิเคราะห์ท้ายบท 
3.11 สรุป 
 

3.1 ความสำคัญของเครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น 
 

เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น จากหนังสือ “วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย 
ได้ผล และสนุก” ของ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ1 ได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายจากผู้ทำงานด้านสุขภาพ โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ทำให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพสามารถ “รู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงชุมชน” ที่แต่ละคน
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ปฏิบัติงานอยู่ได้เป็นอย่างดี นักศึกษาแพทย์ (นศพ.) ที่จะต้องจบออกไปเป็นแพทย์ในอนาคตอัน
ใกล้ จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้นนี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้น นอกจาก นศพ. ต้องสามารถจัดทำรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละชิ้นตาม
สภาพจริงของชุมชนให้สมบูรณ์มากที่ส ุดได้แล้ว นศพ. ยังจำเป็นต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ 7 ชิ้น กล่าวคือ ต้องสามารถค้นหาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพจากเครื่องมือแต่ละชิ้น และอธิบายกลไกที่อาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหานั้นๆ ขึ้นมา พร้อมทั้ง
จัดข้อเสนอแนะทางออกที่เหมาะสมต่อไปได้ เครื่องมือแต่ละชิ้นต่างก็มีหลักการวิเคราะห์และ
ประโยชน์แตกต่างกันไป นศพ. จึงควรวิเคราะห์เครื่องมือแต่ละชิ้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้
สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในชุมชน อันจะนำไปสู่วางแผนศึกษาหรือป้องกัน/แก้ไข
ปัญหานั้นๆ ต่อไป 
 

3.2 หลักการ/แนวคิดพื้นฐานของปัญหาสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ 
 

โดยทั่วไป แพทย์จะมีความคุ้นเคยกับ “โรค” เพราะเป็นวิชาชีพที่ให้การรักษาโรคเป็น
หลัก แต่ในปัจจุบันมีการกล่าวถึงคำว่า “ปัญหาสุขภาพ” มากขึ้น โดยความหมายส่วนหนึ่งจะเป็น 
“โรค” แต่อีกส่วนหนึ่งจะ “ไม่ใช่โรค” แต่ก็อาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรค นั่นคือ เราอาจมุ่งให้
ความสนใจ “ก่อนเกิดโรค” เพื่อ “การป้องกันโรค” นั่นเอง ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ (เช่น การ
ดื่มสุราแล้วขับรถ การสูบบุหรี่ การมีคู่นอนหลายคนโดยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น) 
ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาแหล่งสลัม ปัญหาหญิง
บริการอาชีพพิเศษแอบแฝง ปัญหาสุนัขจรจัด ปัญหามลพิษจากการจราจร เป็นต้น) หรืออาจเป็น
ปัจจัยป้องกันโรค (ได้แก่ ความครอบคลุมของวัคซีน พฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เป็น
ต้น) บางครั้งเราเริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหล่านี้ โดยพยายาม
ลดปัจจัยเสีย่งหรือเพิ่มปัจจัยป้องกันโรค แต่ในบทบาทของแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เชื่อมโยงปัจจัยเหล่านี้ให้ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ “โรค” ใด แพทย์จึงต้องบอกหรือระบุได้ว่าการ
ลดหรือเพิ่มปัจจัยอะไรนั้นเพื่อป้องกันโรคใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มเหตุผลความจำเป็นหรือน้ำหนัก
ความสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จนั่นเอง 

โดยสรุป “ปัญหาสุขภาพ” จึงมีอยู่ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ “ปัจจัยเสี่ยง/ปัจจัยเชิงป้องกัน” 
และ “โรค” ดังภาพที่ 3-1 นศพ. จำเป็นต้องมีความคิดเชื่อมโยงระหว่าง “ปัจจัยเสีย่ง/ปัจจัยเชิง
ป้องกัน” ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนกับ “โรค” ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได ้
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ภาพที่ 3-1 ปัญหาด้านสุขภาพ และ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ 

 
เนื้อหารายละเอียดในลำดับต่อไปนี้ จะเป็นแนวทางการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์

สำหรับเครื่องมือศึกษาชุมชนแต่ละชิ้น โดย นศพ. ควรศึกษาร่วมกับเนื้อหารายละเอียดของ
เครื่องมือชุมชนแต่ละชิ้นในหนังสือ “วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และ
สนุก” ทั้งนี้ จะเรียงลำดับเนื้อหาเครื่องมือ 7 ชิ้น ดังนี้ แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้าง
องค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และ ประวัติชีวิต 

 

3.3 เครื่องมือชิ้นที่ 1 แผนที่เดินดิน 
 

หลักการเขียนแผนที่เดินดิน มีหลักการง่ายๆ คือ ต้องเดินสำรวจสังเกตพื้นที่ต่างๆ ด้วย
ตนเองและลงมือเขียนเองตามสภาพความเป็นจริงในขณะสำรวจนั้น อาจใช้แผนที่ตั้งโต๊ะ (ภาพที่ 
3-2) เป็นต้นแบบหรือไม่ก็ได้ รายละเอียดควรมีขอบเขตของพื้นที่ที่รับผิดชอบ (และเข็มทิศ) บ้าน 
(พร้อมเลขที่บ้าน) ถนน ซอย ลำคลอง และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 3-3 ทั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสำรวจให้ได้สภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นความเสี่ยงหรือเป็นปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพในชุมชน ดังนั้น เมื่อ นศพ. เขียนแผนที่เดินดินเสร็จแล้ว จึงต้องสามารถ
วิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า บริเวณใดหรือพื้นที่ใดมีความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงทางดา้นสุขภาพ และ
ทำให้เกิดโรคใดขึ้นมาได้ หลังจากนั้น ก็ต้องจัดทำข้อเสนอแนะออกมาให้ได้ว่าควรทำอย่างไรต่อไป 
เช่น เสนอแนะว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น หรือต้องวางแผนดำเนินการ
อะไรต่อไปบ้าง ตัวอย่างความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพในชุมชน ได้แก ่

- บริเวณที่เผากะลามะพร้าวให้เป็นถ่านทำให้มีควันไฟเป็นบริเวณกว้าง อาจเป็นปัจจัย
เสี่ยงทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต่อผู้อาศัยใกล้เคียงได ้

- บริเวณถนนซีเมนต์ลาดชันในหมู่บ้านที่อาจมีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
หรือทางการจราจรที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะที่อันตรายคือการบาดเจ็บที่
เกิดกับสมอง 
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ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างแผนที่ตั้งโต๊ะ 

 
 
 

ภาพที่ 3-3 ตัวอย่างแผนที่เดินดิน 
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- บริเวณฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิต
ของผู้อาศัยใกล้เคียงได ้เช่น นอนไม่หลับ หรือเครียด เป็นต้น 

- บริเวณสวนยางพารา ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงแหล่งน้ำขังที่เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์
ยุงลายสวนที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคบางอย่างได้ เช่น ไข้ปวดข้อชิคุน
กุนยา เป็นต้น 

- แหล่งทิ้งขยะในหมู่บ้าน ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคระบาดบางอย่างในชุมชนได้ 
เช่น อุจจาระร่วงจากขยะที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงวัน เป็นต้น 

 

ดังนั้น แผนที่เดินดินมักจะใหข้้อมูลรายละเอียดสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การก่อโรคบางอย่างได ้เพื่อนำมาวางแผนลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นต่อไป 
 

3.4 เครื่องมือชิ้นที่ 2 ผังเครือญาติ 
 

การเขียนผังเครือญาติของแต่ละบ้าน เพื่อจะได้ทราบว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ใดบ้างในครอบครัวที่อาจถ่ายทอดทางสายเลือดหรือทางพันธุกรรม หรืออาจบ่งบอกว่ามีการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อบางโรคได้ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจ
ช่วยบ่งชี้ถึงการวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ หรือภาวะที่ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลโดย
ความร่วมมือของสมาชิกในบ้าน ได้แก่ อัมพฤกษ์อัมพาต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เป็นต้น  

ในทางปฏิบัติ การเขียนผังเครือญาติ นศพ. ควรใช้หลักการและสัญลักษณ์ต่างๆ ของเวช
ศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อไปในการศึกษาในชั้นคลินิกด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว2 ได้แก่ ควรวาดข้อมูลครอบครัวอย่างน้อย 3 ชั่วอายุคน เป็นต้น ตัวอย่างการจัดทำผัง
เครือญาติ ดังภาพที่ 3-4 

ดังนั้น นศพ. จึงควรวิเคราะห์ออกมาจากแต่ละบ้านในความรับผิดชอบว่ามีโรคอะไร 
และจะจำเป็นจะต้องวางแผนดูแลแก้ไขป้องกันอะไรต่อไปบ้าง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ
การแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนั่นเอง แต่หากมองในภาพกว้างของชุมชน ก็จะสามารถนำ
ข้อมูลจากทุกๆ บ้านมารวมกันเป็นสถานะสุขภาพของชุมชน และทำให้ได้โรคหรือปัญหาสุขภาพที่
สำคัญ ซึ่งจำเป็นต่อการวางแผนศึกษาหรือดำเนินการป้องกันแก้ไขให้ชุมชนต่อไป ประเด็นที่ นศพ. 
ควรวิเคราะห์จากโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพในแต่ละบ้าน ได้แก ่

- ผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมองหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ นศพ. ควรประเมิน
สภาพการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยว่าทำได้แค่ไหน หรือต้องพึ่งพิงคนอื่นแค่ไหน 
เช่น การเดิน การรับประทานอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ เป็นต้น และหาก
จำเป็นต้องต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีหน่วยงานเหล่านั้น
เข้ามาช่วยเหลือแล้วบ้างหรือไม่เพียงใด 
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- ผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง นศพ. ควรให้ความสนใจว่าเป็นมานานกี่ปี
แล้ว ได้ไปรับยามารับประทานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ อย่างไร การรับประทานอาหาร
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เป็นไปตามที่ได้รับคำแนะนำหรือไม่ เช่น การ
ออกกำลังกาย เป ็นต้น การมีภาวะเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงเป ็นระยะ
เวลานานอาจบ่งชี้วา่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก เพราะ
หลอดเลือดในร่างกายอาจถูกทำลายไปมาก ส่วนการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ อาจ
ส่งผลให้ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น  

 

ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างผังเครือญาต ิ
 

 
 

ดังนั้น นศพ. จึงควรศึกษารายละเอียดของโรค/ภาวะต่างๆ ที่พบในบ้านที่รับผิดชอบ 
เพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพให้กับแต่ละบ้านอย่างละเอียด นำมาซึ่งการวางแผนการดูแล
และให้คำแนะนำสมาชิกในบ้านของผู้ป่วยได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 

3.5 เครื่องมือชิ้นที่ 3 โครงสร้างองค์กรชุมชน 
 

องค์กรต่างๆ ในชุมชน บ่งชี้ถึงการพัฒนาของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ชุมชนที่มีการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี จะช่วยทำ
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ให้เศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนมักจะดีไปด้วย เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มธนาคาร 
เป็นต้น การมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ย่อมสะท้อนว่าสุขภาพด้านสังคมก็น่าจะดีไปด้วย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของคนในชุมชนก็น่าจะดีเช่นกัน เพราะมีความกินดีอยู่ดี โรคต่างๆ ก็ควรลดน้อยลง
ไป อย่างไรก็ตาม โรคบางอย่างอาจมากับความกินดีอยู่ดีก็ได้ หากขาดการดูแลสุขภาพที่ดี เช่น 
ภาวะอ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นต้น  

องค์กรชุมชนต่างๆ อาจแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความ
เข้มแข็งขององค์กรที่ไม่เป็นทางการอาจมีความเข้มแข็งกว่าองคก์รที่ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ 
เนื่องจาก องค์กรที่ไม่เป็นทางการมักเกิดจากการรวมกลุ่มกันด้วยใจที่มุ่งมั่นและทุนในท้องถิ่นเอง 
จึงมักมีความเข้มแข็งเพราะมีความร่วมมือร่วมใจกันทำและมักมีความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า 
ส่วนองค์กรที่เป็นทางการ มักถูกจัดตั้งด้วยทุนของรัฐ และเสมือนหนึ่งบังคับให้คนในชุมชนทำ เมื่อ
หมดทุนสนับสนุนดำเนินการจากภาครัฐ ก็มักจะล้มไปโดยปริยาย หากมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยจะยิ่งทำให้องค์กรนั้นๆ ไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม องค์กรที่
เป็นทางการก็อาจมีความมั่นคงและพัฒนาเจริญต่อไปได้ หากมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐในขณะนั้นๆ ได้
เอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจัง แต่ก็จะขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลนั้นๆ หากถูกโยกย้ายไปทำงานใน
พื้นที่อื่น ก็ทำให้การพัฒนาในพื้นที่เดิมขาดความต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน  

องค์กรชุมชน อาจเป็นองค์กรทางด้านเศรษฐกิจ ดังตวัอย่างข้างต้นที่กล่าวมา หรืออาจ
เป็นองค์กรทางด้านสังคม ได้แก่ องค์กรทางด้านศาสนา หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก็
อาจมีได้ในชุมชนและจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนได้เช่นเดียวกัน เช่น กลุ่มรักษ์ป่า กลุ่มรักษ์แม่น้ำ 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เป็นต้น องค์กรเหล่านี้ก็เป็นองค์กรที่ นศพ. ควรเข้าไปศึกษา
เรียนรู้เช่นเดียวกันหากมีในชุมชนที่รับผิดชอบ เพราะมีผลต่อการพัฒนาชุมชนและสุขภาพด้าน
สังคมด้วย 

การจัดทำรายละเอียดของโครงสร้างองค์กรชุมชนของแต่ละองค์กร ควรประกอบด้วย 
ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ จำนวนสมาชิกปัจจุบัน เงินทุนหมุนเวียน กิจกรรมที่สำคัญ 
ความสำเร็จ ทิศทางในอนาคต และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เมื่อจัดทำได้ครบทุกองค์กรที่มีอยู่ ก็
ควรจัดทำภาพรวมเป็นลักษณะแผนภูมิ ดังภาพที่ 3-5 

โดยทั่วไป หากชุมชนใดมีการตื่นตัวและรวมตัวของประชาชนเป็นองค์กรต่างๆ อย่าง
เข้มแข็ง การทำงานทางด้านสุขภาพกับชุมชนนั้นๆ ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเช่นกัน เพราะมักจะ
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนในชุมชน โดยเฉพาะโรคที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากชุมชน 
เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกหรืออหิวาตกโรค เป็นต้น 
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ภาพที่ 3-5 ตัวอย่างภาพรวมโครงสร้างองค์กรชุมชน 

 
 

3.6 เครื่องมือชิ้นที่ 4 ระบบสุขภาพชุมชน 
 

ระบบสุขภาพชุมชน อาจแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ ระบบการแพทย์ภาคประชาชน ระบบ
การแพทย์สมัยใหม่ และระบบการแพทย์พื้นบ้าน แต่สำหรับในที่นี้ ผู้เขียนจะขอจัดให้ระบบ
การแพทย์พื้นบ้านอยู่ในระบบการแพทย์ทางเลือก (alternative medicine) ซึ่งหมายรวมตั้งแต่
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนจีน การแพทย์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์ที่ใช้
สมุนไพร และการแพทย์ทุกระบบที่ไม่ใช่การแพทย์สมัยใหม ่

 

3.6.1 ระบบการแพทย์ภาคประชาชน 
 

โดยทั่วไป เรามักมุ่งเน้นระบบการแพทย์ภาคประชาชนว่าเกี่ยวกับ อสม. (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เป็นหลัก อสม. คือ ประชาชนที่อาสาเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ทางด้าน
สุขภาพของหมู่บ้าน ได้รับการฝึกฝนอบรมจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของภาครัฐ เพื่อให้สามารถให้
คำแนะนำและดูแลทางด้านสุขภาพแก่สมาชิกในพื้นที่ประมาณ 10-15 ครัวเรือนต่อ อสม. 1 คน 
อสม. จึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมทางด้านสุขภาพระหว่างภาครัฐกับประชาชนนั่นเอง หาก อสม. 
เข้มแข็ง การดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ในชุมชนก็จะได้ผล 
แต่ อสม. จะเข้มแข็งได้ ก็มักต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของภาครัฐด้วย 
ดังนั้น ประเด็นที่ นศพ. ควรให้ความสนใจ คือ การทำงานของ อสม. มีความเข้มแข็งหรือไม่
อย่างไร โดยการสังเกต หรือสอบถามข้อมูลจากคนในชุมชนก็ได้ หาก อสม. มีความเข้มแข็ง ก็จะ
ส่งผลอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  
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นอกจากนี้ หากชุมชนใดมีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยมีการ
ดำเนินงานหลักโดย อสม. ก็จะสะท้อนให้เห็นว่า การแพทย์หรือสุขภาพภาคประชาชนของชุมชน
นั้นมีความเข้มแข็ง เช่น ศสมช. โพธิ์น้อยโพธิ์ศรีสวัสดิ์ ที่บ้านโพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.
ร้อยเอ็ด3  

ส่วนประเด็นอื่นๆ ของการแพทย์ภาคประชาชน คือ การดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชน ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ ก็เป็นประเด็นที่ นศพ. อาจให้ความสนใจเพิ่มเติมได้ เช่น 
อาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน วิถีชีวิต เป็นต้น นศพ. อาจสังเกตได้ว่า คนในชุมชนชอบ
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การออกกำลังกายมีน้อย การขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวก
กันน็อค การเลี้ยงสุนัขหรือแมวโดยปล่อยปละละเลย หรือการมีผู้สูงอายุจำนวนมากอยู่บ้านโดยไม่
มีคนดูแล ก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ ได้  

 

3.6.2 ระบบการแพทย์สมัยใหม ่
 

ประเด็นที่ นศพ. ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์สมัยใหม่ คือ การใช้บริการ
ด้านสุขภาพของคนในชุมชนว่า ไปใช้บริการด้านสุขภาพที่ไหนเป็นส่วนใหญ ่เพราะอะไร เพื่อจะ
ได้นำข้อมูลมาพัฒนาแนวคิดและช่วยในวิเคราะห์การพัฒนาการให้บริการต่อไปได้ นอกจากนี้ ควร
ให้ความสนใจกับระบบการแพทย์สมัยใหม่ที่นอกเหนือจากของภาครัฐด้วย นั่นคือบรกิารของ
ภาคเอกชนว่ามีหรือไม่ในชุมชน หรือคนในชุมชนไปใช้บริการภาคเอกชนกันที่ไหนบ้าง เช่น คลินิก
แพทย์เอกชน ร้านขายยา เป็นต้น นศพ. ควรค้นหาคำตอบว่าการใช้บริการด้านสุขภาพที่หน่วย
บริการต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้น เช่น เพราะ
บริการของภาครัฐไม่ดี หรือเพราะคนในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงไปใช้บริการภาคเอกชนกัน
มากเพื่อความสะดวกไม่เสียเวลาทำงาน โดยเฉพาะในภาคใต้คือการกรีดยางพารา เป็นต้น 
นอกจากนี้ บางคนอาจไปใช้บริการกับหน่วยบริการในตัวเมือง โดยไม่เคยใช้บริการด้านสุขภาพ
จากหน่วยงานในพื้นที่ทำให้ขาดฐานข้อมูลบางอย่างด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาสุขภาพในชุมชน หรืออาจมีผลเสียหากมีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วไม่มีฐานข้อมูล
สุขภาพด้านการเจ็บป่วยของคนๆ นั้นอยู่ในหน่วยบริการในพื้นที่เลย นอกจากนี้ ควรหาข้อมูล
รายละเอียดของสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของคนในชุมชนว่ามีสัดส่วนแต่ละสิทธิเท่าไร และโรค
ที่พบบ่อยในชุมชนมีโรคอะไรบ้าง  

 

3.6.3 ระบบการแพทย์ทางเลือก 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับระบบการแพทย์ทางเลือก บางครั้งแพทย์ในพื้นที่หนึ่งๆ อาจพบว่า
ผู้ป่วยไปใช้บริการจากการแพทย์พื้นบ้าน หรือการแพทย์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์จึงต้องแสดง
บทบาทที่สำคัญต่อเรื่องนี้ด้วย บทบาทที่สำคัญของแพทย ์ได้แก ่
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- แพทย์จำเป็นต้องเปิดใจกว้าง ปรับแนวคิดในการยอมรับว่าอาจใช้การรักษาด้วย
การแพทย์สมัยใหม่ร่วมกับการแพทย์พื้นบ้านได้ในบางกรณี โดยต้องไม่ปฏิเสธโดย
สิ้นเชิง และแพทย์ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า กรณีใดบ้างที่ใช้ร่วมกับการรักษาสมัยใหม่ได้  

- แพทย์ควรหาช่องทางการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเจ้าของวิธีการรักษาที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อจะได้มีน้ำหนักอธิบายกับผู้ป่วยได้ว่าการรักษาเหล่านั้น
ได้ผลเพราะเหตุใด 

- แพทย์และทีมงานด้านสุขภาพต้องดูแลไม่ให้ม ีการใช้การแพทย์พื้นบ้านในการ
หลอกลวงต้มตุ๋นคนในชุมชน 

- แพทย์มีหน้าที่ต้องอธิบายถึงผลดีผลเสียของการใช้วิธีรักษาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ 
ให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจและวางแผนการรักษาต่อไป
ได ้

นศพ. จึงควรค้นหาว่าในชุมชนมีการแพทย์ทางเลือกใดบ้าง และมีการใช้บริการของคน
ในชุมชนอย่างไร นอกจากนี้ บางครั้งอาจพบว่า ผู้ป่วยไปหาบริการการแพทย์ทางเลือกจากพื้นที่
อื่นๆ นอกชุมชนที่อาศัยอยู่ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ เช่นกัน นศพ. จึงควรวิเคราะห์ผลดีผลเสียของ
การแพทย์ทางเลือกเหล่านั้น เพื่อฝึกแนวคิดการพัฒนาหรือการรับมือกับเหตุการณ์จริงเมื่อจบเป็น
แพทย์และออกไปปฏิบัติงานจริงในชุมชนต่อไป 

ตัวอย่างภาพรวมระบบสุขภาพชุมชน ดังภาพที่ 3-6 
 

ภาพที่ 3-6 ตัวอย่างภาพรวมระบบสุขภาพชุมชน 
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โดยสรุป ในแต่ละชุมชน จะมีการผสมผสานระหว่างระบบการแพทย์ภาคประชาชน 
ระบบการแพทย์สมัยใหม่ และระบบการแพทย์ทางเลือกอยู่เสมอ แต่อาจมีสัดส่วนใดที่มี
ความสำคัญมากน้อยแตกต่างกัน การทำความเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงของชุมชน จะช่วย
ให้ทีมสุขภาพสามารถวางแผนพัฒนางานทางด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได ้
 

3.7 เครื่องมือชิ้นที่ 5 ปฏิทินชุมชน 

 

ปฏิทินชุมชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ปฏิทินทางเศรษฐกิจ และปฏิทินทาง
วัฒนธรรม/สังคม  

ปฏิทินชุมชนทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปอาชีพทุกอาชีพก็จะมีป ัจจัยหรือความเสี่ยง
บางอย่างต่อสุขภาพอยู่แล้วเสมอ นศพ. จึงควรให้วิเคราะห์ว่าคนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรกัน
บ้าง แต่ละอาชีพมีสัดส่วนเท่าใด จากนั้น นศพ. ก็ไปศึกษาหารายละเอียดต่อว่า อาชีพเหล่านั้นมี
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง แล้วก็กลับมาพิจารณาสัดส่วนของอาชีพนั้นๆ 
ในชุมชน นศพ. ก็อาจพอคาดประมาณได้ว่า ผลกระทบจากแต่ละอาชีพมีมากหรือน้อยเพียงใด 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ควรคำนึงถึงอย่างยิ่งคือ อาชีพบางอย่างแม้เป็นสัดส่วนน้อยก็อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพมาก ส่วนอาชีพที่ทำกันเป็นสว่นมาก อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าก็ได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะของอาชีพแต่ละอย่างที่มีความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพไม่เหมือนกัน  

การประกอบอาชีพแต่ละอย่างในรอบปีปฏิทิน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อถึง
ช่วงการประกอบอาชีพนั้นๆ ก็จะทำให้มีความเสีย่งที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นได้ หรือถ้ามีการประกอบ
อาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งปี ก็จะทำให้มีความเสี่ยงบางอย่างได้ทั้งปีก็ได้  

ต ัวอย ่าง  การประกอบอาช ีพประมง ม ีความเส ี่ยงต ่อการต ิด เช ื้อ  HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) เนื่องจากอาจมีการติดสารเสพติดชนิดฉีดเข้าหลอดเลือด และเมื่อ
กลับมาขึ้นฝั่ง ก็อาจมีการไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งบันเทิงต่างๆ อันจะยิ่งทำให้การแพร่ระบาด
ของ HIV เป็นไปได้ง่ายมากขึ้นได้ นอกจากนี้ ก็อาจมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบางอย่างจากการทำ
ประมงนั้นๆ ก็ได้ เมื่อพิจารณาต่อถึงปฏิทินหรือรอบของการทำประมง ก็มักจะพบว่า ช่วงมรสุมจะ
ออกเรือไม่ได้ นศพ. ก็ต้องทราบว่าเป็นช่วงเดือนใดบ้าง ช่วงนั้น ลูกเรือก็จะไม่ได้ออกไปทะเล ก็
ต้องหาข้อมูลต่อไปว่า เขาทำอะไรกันบ้างหรือมีการประกอบอาชีพอื่นใดอีกบ้างในช่วงนั้น เพื่อ
ค้นหาความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อไป และช่วงไม่ได้ออกเรือนี้ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพก็อาจถือโอกาสนี้
เป็นช่วงรณรงค์ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของลูกเรือไปด้วยก็ได้  

ตัวอย่างอาชีพอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ อาชีพเผาถ่านที่อาจส่งผลต่อโรค
ภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจต่อผู้คนที่อาศัยข้างเคียง อาชีพทำฟาร์มเลี้ยงหมู ที่ส่งผลต่อ
สุขภาพจิตของคนข้างเคียงจากกลิ่นมูลหมูได้ เจ้าของฟาร์มจึงต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย อาชีพ
ทำกรงนก ที่ทำให้เกิดฝุ่นไม้ อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้เช่นเดียวกัน 
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ปฏิทินชุมชนทางวัฒนธรรม/สังคม ก็มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
สุขภาพบางอย่างได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ช่วงใดที่คนในชุมชน ซึ่งทำงานอยู่ที่อื่นกลับมา หรือมี
ช่วงเทศกาลงานประจำปี ก็อาจมีความเสี่ยงบางอย่างเกิดขึ้นได้ ตัวอย่าง ได้แก่ นอกเหนือจาก
ชว่งวันหยุดยาวปีใหม่และสงกรานต์แล้ว คนในภาคใต้ส่วนใหญ่จะกลับบ้านภูมิลำเนาในช่วงทำบุญ
เดือนสิบ การกลับมาในแต่ละช่วง อาจนำโรคติดต่อบางอย่างกลับมา เช่น อุจจาระร่วง หรือที่เคยมี
ไข้ชิคุนกุนยาระบาดมาแล้วก็อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีคน
จำนวนมากก็อาจมีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดขึ้นได้มาก หรืออาจเป็นถึงอุบัติเหตุ
หมู่ที่มีบาดเจ็บจำนวนมากๆ ก็ได้ อีกตัวอย่าง คือ เทศกาลทำบุญลากพระ ที่มักดื่มสุรากัน นำมา
ซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งของวัยรุ่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มาโรงพยาบาลได้อยู่เสมอ ทีมแพทย์
และพยาบาลที่อยู่เวรนอกเวลา ก็ต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ พร้อมจัดหาเลือดสำรอง
ให้เพียงพอด้วยในช่วงเทศกาล  

ตัวอย่างปฏิทินชุมชน ดังภาพที่ 3-7 
 

ภาพที่ 3-7 ตัวอย่างปฏิทินชุมชน 

 
โดยสรุป ปฏิทินชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม/สังคม จะช่วยบ่งชี้ความเสี่ยง

ทางด้านสุขภาพบางอย่าง โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
บางช่วงในชุมชน 
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3.8 เครื่องมือชิ้นที่ 6 ประวัติศาสตร์ชุมชน 
 

ประวัตศิาสตร์ชุมชน อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง และด้านสาธารณสุข ในจัดทำและศึกษารายละเอียดของประวัติศาสตร์ชุมชนแต่ละ
ด้านให้เข้าใจถ่องแท้ จะทำให้เข้าใจความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
หรืออาจมีปัจจัยบางอย่างซึ่งเปลี่ยนแปลงที่อาจช่วยปอ้งกันปัญหาสุขภาพขึ้นก็ได้ ได้แก่ องค์กร
ต่างๆ ที่เข้ามามาส่วนช่วยในการป้องกันปัญหาสุขภาพ  

ประวัติศาสตร์ชุมชนด้านสังคมวัฒนธรรม เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ 
ตัวอย่าง ได้แก่  

-เมื่อถนนหนทางเข้ามาในชุมชนทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น แต่ก็อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรได้มากขึ้น แต่ก็อาจทำให้การเสียชีวิตจากการคลอดมีน้อยลง  

-การนิยมมีจานดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ตเข้ามาในชีวิตปัจจุบัน ก็อาจทำให้การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดีขึ้น ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย การดูแลสุขภาพตนเองอาจ
ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้แล้วแต่บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

-การสร้างลานออกกำลังกายหรือเต้นแอโรบิค ก็อาจทำให้สุขภาพกายและจิตดีขึ้นก็ได้
จากอดีตที่ไมม่ีสิ่งเหล่านี้  

-ในอดีตพื้นที่ที่เคยเป็นชายทะเลสวยงาม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงมีดินสะสมงอก
ออกไปในทะเลทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนเป็นป่าชายเลน ทำให้มียุงเพิ่มขึ้น ก็อาจต้องค้นหาไปว่า 
จะทำให้มีโรคระบาดบางเกิดขึ้นได้หรือไม่ในอนาคต วิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากมีอาชีพทำที่
พักผ่อนและร้านอาหารชายทะเล ก็ต้องล้มเลิกกันไปทั้งหมด หันไปทำประมงขนาดเล็กแทน 

ประวัติศาสตร์ชุมชนด้านเศรษฐกิจ อาชีพต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาจทำ
ให้มีรายได้ดีขึ้น ส่งผลใหค้วามเป็นอยู่ต่างๆ ดีขึ้น การบำรุงร่างกายและดูแลสุขภาพก็อาจดีขึ้น แต่
ก็อาจมีความเสี่ยงอื่นจากการการเปลี่ยนแปลงของอาชีพก็ได้ ตัวอย่าง คือ เปลี่ยนจากทำนาไปเป็น
ทำสวนปาล์มหรือสวนยาง ก็อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคชิคุนกุนยาเพิ่มขึ้น หรืออาจทำให้ดินเสีย
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การรุกป่าเชิงเขาเพื่อปลูกพืชอย่างอื่นที่อาจไม่ช่วยอุ้มน้ำได้ดี ก็อาจทำให้มี
ความเสี่ยงต่อดินถล่ม และเกิดการบาดเจ็บล้มตายได้ในฤดูน้ำหลาก   

ประวัติศาสตร์ชุมชนด้านการเมือง การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วไปจะทำใหก้าร
ส่งเสริมป้องกันโรคต่างๆ ดีขึ้น เช่น มีองค์กรที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมป้องกันโรค สร้างลานออก
กำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังขององค์กรต่างๆ 
เหล่านั้นด้วย องค์กรต่างๆ เหล่านี้มักเป็นองค์กรของทางการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) โดยอาจมีองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization หรือ NGO) เข้า
มาร่วมดำเนินการกับองค์กรของภาครัฐด้วยก็ได ้   
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ประวัติศาสตร์ชุมชนด้านสาธารณสุข การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่อมส่งผลต่อ
สุขภาพเสมอ การมีร้านขายยา คลินิกแพทย์เอกชน ก็ทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพง่ายขึ้น การมี
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่เข้มแข็งก็ทำให้การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและการ
ป้องกันควบคุมโรคหลายๆ อย่างดีขึ้น การมีหมอเถื่อนหรือแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงการใช้สมุนไพร
ต่างๆ ก็ทำให้วิถีการดูแลสุขภาพมีมิติที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน การเปลี่ยนแปลง
การพึ่งพิงระบบการแพทย์ทางเลือกจากการมีระบบการแพทย์สมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นใน
พื้นที่ ก็เป็นประเด็นประวัติศาสตร์ทางสุขภาพที่ควรสนใจ เพราะโรคบางอย่างก็อาจหมดไปจาก
พื้นที่ เช่น การทำแท้งเถื่อน ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษากระดูกหักหรืองูกัดที่ไม่ถูกต้อง โรคที่
เกิดจากการการทำคลอดไม่ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้ การมีระบบการแพทย์สมัยใหม่เข้ามา ก็ทำ
ให้ปัญหาสุขภาพหลายอย่างลดน้อยลงไป เช่น โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นต้น และทำให้การ
ดูแลรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและ
สามารถให้การดูแลใกล้บ้านได้ แทนที่จะต้องเดินทางไปเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ และยังทำให้
การคัดกรองค้นพบโรคเหล่านี้ได้เร็วขึ้น ความทุกข์ทรมานหรือโรคแทรกซ้อนต่างๆ ก็ลดน้อยลงได้   

ตัวอย่างประวัติศาสตร์ชุมชน ที่สรุปเป็นแผนภูมิตามลำดับเวลา ดังภาพที่ 3-8 
 

ภาพที่ 3-8 ตัวอย่างประวัติศาสตร์ชุมชน 

 
โดยสรุป ประวัติศาสตร์ชุมชน ทำใหท้ราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ที่อาจมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการเกิดโรคต่างๆ ในชุมชนได ้ จะช่วยทำให้มี
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มุมมองเพื่อการวางแผนพัฒนาหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปัญหาต่างๆ ทางด้านสุขภาพใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได ้

   

3.9 เครื่องมือชิ้นที่ 7 ประวัติชีวิต 
 

ชีวิตของบุคคลสำคัญในชุมชนของคนจนและคนทุกข์คนยาก คนป่วย คนเฒ่าคนแก่ และ
กลุ่มผู้นำ จะทำให้ นศพ. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นมนุษย์ เข้าใจกระบวนการคิด และ
เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาชีวิตของคนเหล่านี้ได้ โดยเราอาจนำเอาประสบการณ์ของเขา
เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ บุคคลสำคัญในชุมชนหลายคนมีจิตสาธารณะอย่างแรง
กล้า เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำความดีต่อชุมชนแก่ นศพ. ได้เป็นอย่างดี อาจทำให้เราได้ข้อคิด
ของการมีจิตสาธารณะและความมุ่งมั่นทำงานและเสียสละเพื่อชุมชนได ้เมื่อได้ข้อมูลรายละเอียด
ประวัติชีวิตมาแล้ว อาจทำสรุปข้อมูลรายละเอียดเป็นแผนภูมิตามลำดับเวลาด้วย เพือ่ให้สามารถดู
และเข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างประวัติชีวิตที่สรุปทำเป็นลำดับเวลา ดังภาพที่ 3-9 

 

ภาพที่ 3-9 ตัวอย่างประวัติชีวิต 

 
 

นอกจากนี้ การศึกษาประวัติชีวิตบุคคลสำคัญก็ยังอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพคือ 
ประวัตกิารดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง และอาจมีความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาการแพทย์
ทางเลือกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในส่วนที่เป็นประโยชน์ให้คงอยู่ต่อไปหรือนำไปพัฒนาต่อยอดได้ 
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การจัดทำรายละเอียดของประวัติชีวิตผู้ป่วย ควรประกอบด้วย ชื่อโรคของผู้ป่วย อาการและ
ระยะเวลาที่เป็นโรค มีใครในบ้านหรือครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วยหรือไม่ สถานที่รักษาและวิธีการ
รักษาที่ได้รับ (ยา ผ่าตัด หรือวิธีอื่นๆ) ผลการรักษา (ดีขึ้น คงที่ หรือแย่ลง) การปฏิบัติตัวต่อเนื่อง
หรือการทำกายภาพบำบัด สิทธิด้านการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
น่าสนใจ 

ตัวอย่างประวัติชีวิตผู้ป่วย ได้แก่  
-ลูกๆ และญาติๆ ได้ผลัดกันดูแลและระดมทุนทรัพย์มาช่วยพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตรายหนึ่ง 

มีการจัดผลัดเปลี่ยนเวรเป็นคืนๆ และหากใครมาอยู่เวรดูแลพ่อไม่ได้ก็จะต้องให้การทดแทนเป็นตัว
เงินตามที่ตกลงกัน  

- ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมองรายหนึ่ง ขยับตัวเองและแขนขาไม่ได้ ญาติๆ พาไปรักษาแพทย์
พื้นบ้าน เสียค่ารักษาไปกว่าห้าหมื่นบาท ใช้เวลารักษาเป็นเวลาเกือบครึ่งปี โดยญาติก็ไปเฝ้าอยู่ที่
บ้านของแพทย์พื้นบ้านนั้น ไปคอยเก็บกวาดบ้านของแพทย์พื้นบ้านและดูแลเรื่องอาหารการกิน
ผูป้่วยด้วย แต่ก็ไม่ได้ผลการรักษาอะไรดีขึ้นเลย เสียทั้งเวลาและเงินค่ารักษา สุดท้ายก็ต้องกลับมา
พึ่งแพทย์แผนปัจจุบ ันโดยใช้ส ิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยได้ร ับการรักษาด้วยยาและ
กายภาพบำบัดที่บ้าน 

-หมอยาสมุนไพรคนหนึ่งในชุมชน ที่ทำมาช้านานหลายสิบปี มีสมุนไพรเป็นร้อยๆ ตัว แต่
เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีลูกๆ หรือญาติๆ คนใดสานต่อองค์ความรู้นี้ ไม่นานก็อาจสูญหายไปโดย
เปล่าประโยชน์ ทั้งที่สมุนไพรบางอย่างอาจมีประโยชน์จริงๆ และเป็นประโยชน์ต่อวงการด้าน
สุขภาพก็ได ้

ประวัติชีวิตของผู้ป่วยหรือบุคคลสำคัญที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ ทำให้ นศพ. ได้
เรียนรูข้้อจำกัดความทุกข์ยากของญาติๆ และครอบครัวของผู้ป่วย ที่นอกเหนือจากบริบทของ
การให้บริการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย และอาจได้เรียนรู้ถึงบริบทของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
การแพทย์ทางเลือกที่อาจมีประโยชน์ อันจะนำมาประยุกต์ใช้กับการบริการด้านสุขภาพของเรา
ได้ในอนาคต. 

 

3.10 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเจ้าหน้าที่ด้าน
สุขภาพ รวมถึง อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) นักศึกษาแพทย์จึงควรศึกษาและใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์ในการค้นหาและกำหนด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการวางแผนดำเนินงานใน
ชุมชน 
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3.11 สรุป 
 

เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น นอกจะทำให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพได้รู้จัก เข้าใจ 
และเข้าถึงชุมชนแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใชป้ระโยชนใ์นเรื่องการค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพใน
ชุมชนได้อีกด้วย โดยเฉพาะแผนที่เดินดิน ส่วนเครื่องมือชิ้นอื่นๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการประเมินและดำเนินงานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพได้ทุกชิ้น. 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล 
และสนุก. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุร:ี สุขศาลา, 2554. 

2. กฤษณะ สุวรรณภูมิ. แผนภูมิครอบครัว (The Family Genogram). เอกสารอิเล็กโทรนิคส์. 
หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ไม ่ปรากฏว ัน เด ือนป ีท ี่จ ัดทำ . https://www.dlfp.in.th/upload/forum/genogram.pdf 
(สืบค้นข้อมูลวันที่ 8 ก.ค. 2560).  

3. http://www.watpotikaram.com/webssm/index.html (สืบค ้นข ้อม ูลว ันท ี่ 12 ตุลาคม 
2557). 
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บทที่ 4 
การกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพทางเวชศาสตรช์ุมชน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 
1. อธิบายความสำคัญของการกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยชุมชนได ้
2. อธิบายหลักการกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพทางเวชศาสตร์ชุมชนได ้
3. อธิบายวิธีการกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพชุมชนได ้
4. กำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพทางเวชศาสตร์ชุมชนได ้

 

หัวข้อ 
 

4.1 ความสำคัญและหลักการกำหนดประเด็นสุขภาพ 
4.2 การกำหนดประเด็นสุขภาพโดยใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ
4.3 การกำหนดประเด็นสุขภาพโดยใช้ข้อมูลปฐมภูม ิ
4.4. การกำหนดประเด็นสุขภาพโดยใช้การสังเกต 

4.5 การวิเคราะห์ท้ายบท 

4.6 สรุป 

 

4.1 ความสำคัญและหลักการกำหนดประเด็นสุขภาพ 
 

การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การกำหนดประเด็นปัญหา
ทางสุขภาพในชุมชน และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน ในบทนี้เป็นการ
กำหนดประเด็นปัญหาทางสุขภาพในชุมชน แต่จะกำหนดเน้นรายละเอียดเนื้อหาในบริบทของ
การศึกษาเวชศาสตร์ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ กล่าวคือ จะเน้นให้กำหนดประเด็นจาก “ปัจจัย
เสี่ยง” ด้านสุขภาพในชุมชนโดยให้มีความเชื่อมโยงไปว่าจะป้องกันไม่ให้เกิด “โรค” อะไร เพราะ
เป็นพื้นฐานในการฝึกคิดเชื่อมโยงของนักศึกษาแพทย์ เพื่อนำไปใช้จริงเมื่อจบไปทำงานจริงของ
แพทย ์

การกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพทางเวชศาสตร์ชุมชน นับว่าเป็นทักษะเบื้องต้นสำหรับ
นักศึกษาแพทย์ที่ต้องฝึกฝนและจำเป็นมากสำหรับการทำงานจริงเมื่อจบออกไปทำงานเป็นแพทย์ 
หลักการสำคัญอย่างหนึ่ง คือ นักศึกษาแพทย์ต้องสามารถเชื่อมโยงปัญหาโรคต่างๆ ที่สำคัญตาม
ข้อมูลที่มีอยู่ว่าสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยง (หรือสาเหต)ุ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพต่อไป ในการทำงานจริงเมื่อจบออกไปเป็นแพทย์ แพทย์จะตรวจผู้ป่วย
ที่มารับการรักษา แพทย์จึงพบที่ส่วนปลายของปัญหาคือ “โรค” โรคบางโรคหากมีจำนวนผู้ป่วย
มาก อาจทำให้แพทย์เสียกำลังและเวลาในการรักษาไปมากเกินไป แต่หากแพทย์มีแนวคิดหรือ
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สงสัยว่า โรคที่พบในผู้ป่วยจำนวนมากสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง และได้ลงมือทำการศึกษาให้
ถ่องแท้ว่ามีความสัมพันธ์กันจริง การลดปัจจัยเสี่ยงนั้นก็จะลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เป็นปัญหาลง
ได้ แต่บางครั้งการทำงานในชุมชนของแพทย์ แพทย์อาจพบหรือให้ความสนใจต่อปัจจัยเสี่ยงตั้ง
ต้นของปัญหาโรคใดโรคหนึ่งก่อนก็ได้ โดยที่โรคยังไม่เกิด แต่หากปล่อยให้ปัจจัยเสี่ยงนั้นดำรงอยู่ 
อาจทำให้เกิดโรคขึ้นมา และอาจเกิดผู้ป่วยขึ้นเป็นจำนวนมากๆ ในชุมชนก็ได้ การจัดการลดปัจจัย
เสี่ยงตั้งแต่โรคยังไม่เกิด อันถือว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จึงเป็นแนวคิดที่สำคัญของ 
“การป้องกัน” ซึ่งเป็นการป้องกันขั้นที่หนึ่ง (primary prevention) อย่างไรก็ตาม แพทย์ก็ต้องมี
ความสามารถเชื่อมโยงหรืออธิบายได้อย่างชัดเจนว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นจะทำให้เกิดโรคใด ในชีวิตการ
ทำงานจริงแพทย์ที่ทำงานชุมชนมักจำเป็นต้องอธิบายให้กับคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนเข้าใจอยู่
บ่อยๆ ว่าทำไมต้องลดหรือกำจัดปัจจัยเสี่ยงนั้นเพื่อป้องกันโรคใด เช่น แพทย์จำเป็นต้องอธิบายวา่
ทำไมต้องลดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการป่วยเอดส์ ทำไม
ชุมชนต้องช ่วยก ันกำจัดแหล่งเพาะพ ันธุ์ย ุงลายเพ ื่อป ้องก ันไข ้เล ือดออก ทำไมชุมชนต้อง
ควบคุมดูแลสุนัขให้ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีอย่างมีความรับผิดชอบของคนเลี้ยงเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เป็นต้น ดังนั้น แพทย์จึงต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการอธิบายให้
คนในชุมชนให้รู้และเข้าใจว่า โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้ามีความสำคัญอย่างไร 
คนในชุมชนจึงจะมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ จนสามารถเปลี่ยนทัศนคติ และหันมาให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันโรคเหล่านั้นในชุมชนให้ได ้การกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพจึงอาจเริ่มด้วย
โรคแล้วกลับไปหาปัจจัยเสี่ยง หรืออาจเริ่มด้วยปัจจัยเสี่ยงแล้วอธิบายให้ได้ว่าสามารถป้องกันโรค
ใด นอกจากนี้ การเชื่อมโยงจากปัจจัยให้ได้ว่าทำให้เกิดโรคใดนี้  

หลักการสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเด็นปัญหาสุขภาพที่มีอยู่
หลายๆ ประเด็นนั้น (ในขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ) เราควรนำโรคมา
เปรียบเทียบกับโรค เช่น เปรียบเทียบอัตราความชุกระหวา่งโรคต่างๆ เป็นต้น เราคงไม่สามารถ
เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยหรืออัตราป่วยหรือความชุกของโรคหนึ่งกับปริมาณของปัจจัยเสี่ยงของ
อีกโรคหนึ่งได้ เพราะธรรมชาติไม่เหมือนกัน ทำให้เปรียบเทียบกันได้ยาก ตัวอย่างคือ เราคงไม่
เปรียบเทียบอัตราป่วยหรือจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกกับจำนวนประชากรสุนัขที่มีอยู่ในชุมชน แต่
เราคงต้องเปรียบเทียบระหว่างอัตราป่วยของไข้เลือดออกกับอัตราป่วยของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
นั้นๆ  

การกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปมีวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ 3 วิธีด้วยกัน คือ 
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่แล้ว ใช้ข้อมูลปฐมภูมทิี่เก็บมาใหม่ หรือใช้วิธีการสังเกต 

  

4.2 การกำหนดประเด็นสุขภาพโดยใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ
 

การใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่แล้วที่สถานบริการด้านสุขภาพ เช่น ทะเบียนผู้ป่วย เป็นต้น 
นำมาเปร ียบเท ียบก ับ เกณฑ ์ต ่างๆ  ท ี่กำหนดข ึ้น โดยกระทรวงสาธารณส ุข  หร ือเกณฑ ์
มาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก ซึ่งอาจกำหนดโดยองค์การอนามัยโลกหรือองค์การด้านสุขภาพอื่นๆ 
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ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลที่มีอยู่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถกำหนดให้เป็นประเด็นปัญหา
สุขภาพได้ เช่น องค์การอนามัยโลกกำหนดเป้าหมายสากลของอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณ
โรคเสมหะแพร่เชื้อไว้อย่างน้อยร้อยละ 851 หากอำเภอหรือจังหวัดใดทำได้น้อยกว่าร้อยละ 85 ก็
ถือว่าเป็นประเด็นปญัหาสุขภาพที่ต้องหาปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสากล แต่
หากทำได้ร้อยละ 85 ขึ้นไปก็ไม่เป็นประเด็นปัญหา หรือกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมาย
การดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกไว้ว่า ชุมชนที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย มีค่า HI2 (House Index) 
หรือร้อยละของบ้านที่สุ่มสำรวจหาลูกน้ำยุงลายถูกตรวจพบว่ามีลูกน้ำยุงลาย) ไม่เกิน 10  หาก
ชุมชนใดมีค่า HI เกิน 10 ก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพที่ต้อง
ดำเนินการต่อไปเช่นกัน  

 

4.3 การกำหนดประเด็นสุขภาพโดยใช้ข้อมูลปฐมภูม ิ
 

บ่อยครั้งเราจะพบว่า ข้อมูลทุติยภูมิที่ม ีอยูไ่ม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ทันสมัย ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่
สามารถกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพได้ เราจึงอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ
สำรวจจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาใช้แทน ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มาอาจมีคุณลักษณะที่แตกต่างจาก
ข้อมูลทุต ิยภูม ิของสถานบริการด้านสุขภาพก็ได้ เช่น ข้อมูลผู้ป ่วยโรคเบาหวาน ที่ รพ .สต. 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ เดิมคือ สถานีอนามัย) อาจมีเฉพาะผู้ป่วยที่มารับบริการที่
รพ.สต. นั้นเท่านั้น แต่จากการสำรวจพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานหลายรายในชุมชน อาจไม่ได้มารับการ
รักษาที่ รพ.สต. ดังกล่าว แต่ไปรักษาที่โรงพยาบาลในอำเภอ โรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิกแพทย์
เอกชนก็ได้ ดังนั้น ข้อมูลปฐมภูมิจึงมักมคีวามครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยมากกว่าข้อมูลทุติย
ภูมิ การกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพจึงอาจใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นประโยชน์ได้ แต่ควรจะให้มี
ความครอบคลุมมากทีส่ ุดเพื่อให้ข้อมูลใกล้เคียงความจริงที่สุด ในการกำหนดประเด็นปัญหา
สุขภาพได้ ควรคำนวณแสดงออกมาในเชิงปริมาณ เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจน โดยอาจ
กำหนดเป็นความชุก (จำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่) หรือ อัตราความชุก (คิดต่อจำนวนประชากรเสี่ยง) 
ได้แก่ อัตราความชุกของเบาหวาน อัตราความชุกของความดันโลหิตสูง ที่คำนวณจากฐานจำนวน
ประชาการเสี่ยงแต่ละโรคในครอบครัวที่สำรวจทั้งหมด ก็อาจใช้กำหนดเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพ
ได ้ 

 

4.4. การกำหนดประเด็นสุขภาพโดยใช้การสังเกต 
 

การสังเกต (observation)  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินงานทางเวช
ศาสตร์ชุมชน กล่าวคือ โรคบางโรคอาจยังไม่มีผู้ป่วยเลย แต่แพทย์มีความต้องการป้องกันไม่ให้โรค
นั้นเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วข้างต้น โดยจากการเก็บข้อมูลจากการสังเกตพบว่า ในชุมชนมีปัจจัยเสี่ยง
ตอ่การเกิดโรคนั้นได้ ก็อาจกำหนดให้เป็นประเด็นปัญหาสุขภาพขึ้นมาได้เช่นกัน เช่น ในชุมชนมี
สุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงปล่อยปละละเลยจำนวนมาก แต่ไม่มีผู้ป่วยโรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้า 
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(rabies) เลยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เราก็ยังสามารถกำหนดให้เป็นประเด็นปัญหาสุขภาพได้ 
เนือ่งจากต้องแก้ไขปัญหาสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั่นเอง แต่แพทย์ต้องอธิบายถึงเหตุผล
ความจำเป็นว่าทำไมจึงเลือกประเด็นนี้แม้ยังไม่มีผู้ป่วย ในตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้า อาจต้องอธิบาย
ถึงมิติของความสูญเสียงบประมาณด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคน หรือความรุนแรง
ของโรคที่มีอัตราผู้ป่วยตายสูงมากถึงร้อยละ 100 หมายถึงเมื่อป่วยหรือมีอาการแล้วจะเสียชีวิตทุก
ราย แม้ในชุมชนมุสลิมที่ไม่มีการเลี้ยงสุนัขแต่มีการเลี้ยงแมวจำนวนมาก ก็มีความเสี่ยงต่อโรคกลัว
น้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้านี้ได้เช่นเดียวกัน ในบางชุมชนมีแมลงวันจำนวนมากจากการทิ้งขยะและไม่
กำจัดขยะอย่างถูกต้อง อาจนำมาสู่การระบาดของอหิวาตกโรคได้ ก็จำเป็นต้องกำจัดขยะเพื่อลด
จำนวนแมลงวัน เพื่อป้องกันอหิวาตกโรคไม่ให้เกิดขึ้น บางชุมชนมียุงลายบ้านจำนวนมากตอน
กลางวัน จะมีความเสี่ยงต่อการระบาดของไข้เลือดออกได้ จึงมีความจำเป็นต้องรณรงค์ให้ชุมชน
ตระหนักและให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ้าน บางชุมชนอาจสังเกตว่ามีการ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่นิยมสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นการ
บาดเจ็บที่ศีรษะที่รุนแรง (severe head injury) ได้ จึงอาจต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้
กฎหมายเรื่องนี้ เป็นต้น 

ดังนั้น จากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่สังเกต/สำรวจได้เหล่านี้ใน
ชุมชน นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องอธิบายให้ได้ว่า หากต้องการลดหรือกำจัดปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อป้องกันโรคอะไร จึงจะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ชุมชนซึ่ง
เกี่ยวข้องโรคด้านการแพทย ์ 

นอกจากนี้ หลักการที่ควรพิจารณาอีกประการ คือ เราจำเป็นต้องกำหนดประเด็นปัญหา
สุขภาพต่างๆ ให้มีความเฉพาะเจาะจงเป็นโรคๆ ไป เพราะองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัย/สาเหตุ 
และการป้องกันโรคต่างๆ จะมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับโรคแต่ละโรค นักศึกษาแพทย์จึงควร
ศึกษาว่าโรคที่สนใจมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงใด หากลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นแล้ว จะสามารถ
ป้องกันหรือลดจำนวนผู้ป่วยโรคที่สนใจลงได้ หากกำหนดประเด็นปัญหากว้างๆ เช่น ลดโรคเรื้อรัง 
ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ไม่ว่าเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ การแก้ไขปัญหาจะไม่มีทิศทางที่
ชัดเจนและขาดประสิทธิภาพในการทำงาน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนไม่ได้จริง 

 

4.5 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

รูปแบบการเรียนการสอนเวชศาสตร์ชุมชนในสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ยังมีความ
หลากหลายไม่ตายตัว ในบทนี้ได้นำเสนอวิธีการกำหนดประเด็นปัญหาทางสุขภาพชุมชนโดยใช้
วิธีการที่ชัดเจน 3 วิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการใช้การสังเกตที่ไม่ค่อยมีหนังสือหรือตำราเขียน
บรรยายไว้มากนัก นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอแนวคิดทางเวชศาสตร์ชุมชนที่กำหนดประเด็นปัญหา
สุขภาพได้สองทาง คือ เริม่ด้วย “โรค” กับ เริ่มด้วย “ปัจจัยเสี่ยง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มด้วย 
“ปัจจัยเสี่ยง” ที่มีอยู่ในชุมชนตั้งแต่โรคยังไม่เกิดขึ้น นับเป็นสิ่งสำคัญที่สอดคล้องกับหลักการ
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ป้องกันขั้นที่ 1 (primary prevention) แต่นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าลดปัจจัย
เสี่ยงนั้นเพื่อป้องกันโรคใด 

 

4.6 สรุป  
 

ในการกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพในชุมชน นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องอธิบายให้ได้
อย่างชัดเจนว่าทำไมจึงกำหนดประเด็นที่เราสนใจให้เป็นประเด็นปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะเริ่ม
กำหนดประเด็นด้วย “โรค” หรือ เริ่มต้นด้วย “ปัจจัยเสี่ยง” ก็ตาม หากสนใจเพื่อลด “ปัจจัย
เสี่ยง” ก็ต้องอธิบายให้ได้อย่างจำเพาะเจาะจงว่าเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือลดปัญหาโรค
อะไร เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพนั้นเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ. 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. World Health Organization. Treatment of Tuberculosis: Guidelines for 
National Programmes. Third Edition. 2003. 

2. www.ddc.moph.go.th/cdc/edoc/opdc/2548/2)KPI_2548.doc (สืบค้นข้อม ูลวันท ี่ 14 
มีนาคม 2557). 
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บทที่ 5 
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพทางเวชศาสตรช์ุมชน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 

1. อธิบายความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชนได ้
2. อธิบายหลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชนได ้
3. อธิบายวิธีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชนได ้
4. จัดทำและประยุกต์ใช้ประโยชน์การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน
ได ้

 

หัวข้อ 
 

5.1 ความสำคัญและหลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน 
5.2 วิธีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน 
5.3 การวิเคราะห์ท้ายบท 

5.4 สรุป 
 

5.1 ความสำคัญและหลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน 
 

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองของการวินิจฉัย
สุขภาพชุมชน เป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์มีความจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ 
เนื่องจากในการทำงานจริงในชุมชน มักมีประเด็นปัญหาสุขภาพมากมายที่ต้องพิจารณาดำเนินการ
แก้ไข แต่ด้วยข้อจำกัดทางทรัพยากรทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนบุคลากร จำนวนงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ หรือแม้แต่เวลาที่มีอยู่ก็มีจำกัด นอกจากนี้ภาระงาน
หลายอย่างของแพทย์ ไม่ว่างานบริหาร งานบริการ งานวิชาการ และงานด้านอื่นๆ ทำให้แพทย์
ต้องเลือกเอาประเด็นปัญหาสุขภาพเพียงบางปัญหาเท่านั้นมาดำเนินการให้ได้ผล การฝึกปฏิบัติ
เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์มักมีข้อจำกัดด้านข้อมูล
ที่มีอยู่ อาจทำให้ต้องปรับแนวทางการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เป็นอยู่จริงและไม่ให้
เกิดความสับสนทางด้านการเลือกเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ภายใต้ช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติที่มีอยู่อย่างจำกัด
มากๆ การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการฝึกปฏิบัติจึงมีความจำเป็น เพื่อให้การฝึกปฏิบัติใน
ระยะเวลาอันสั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน ช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ได้ทราบว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขซึ่งมคีวามสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของพื้นที่มากที่สุดคือ
ปัญหาอะไร ซึ่งอาจแตกต่างจากปัญหาสุขภาพที่กำหนดมาจากนโยบายส่วนกลางก็ได้ หากเรา
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ละเลยไม่สนใจปัญหาสุขภาพของพื้นที่ มุ่งแต่ตอบสนองนโยบายส่วนกลาง ปัญหาในพื้นที่ซึ่ง
แตกต่างจากนโยบายก็ไม่ได้รับการแก้ไขอาจเป็นระยะเวลานานหลายๆ ปีได้  

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ มีหลักการสำคัญ คือ ควรใช้กระบวนการที่
ครอบคลุมหลายๆ ด้านหรือหลายๆ เกณฑ์ จะทำให้ได้ประเด็นปัญหาสุขภาพที่ควรแก้ไขจริงๆ 
ไม่ใช่การใช้กระบวนการเพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่อาจทำให้ได้ประเด็นปัญหาที่ไม่สะท้อนความ
เป็นจริง ได้แก่ หากเราใช้เกณฑ์เพียงอัตราป่วยหรืออัตราตาย 10 อันดับแรกมาเพื่อแก้ปัญหา โรค
ที่ไม่ติด 10 อันดับแรกก็จะไม่ได้รับการแก้ไขหรือถูกละเลยไป ทั้งที่บางครั้งอาจเป็นโรคที่ม ี
ความสำคัญและมีความคุ้มทุน/คุ้มค่ากับการแก้ไข เช่น โรคพิษสุนัขบ้า วัณโรค โรคเรื้อน เป็นต้น 
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพโดยกระบวนการใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์อย่างรอบด้าน 
ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นจากชุมชน และการศึกษาถึงกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ จึงเป็น
กระบวนการที่ให้ได้ประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างครอบคลุมและเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุมี
ผลนั่นเอง 

 

5.2 วิธีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เวลาอันจำกัด การมี
เกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นมาก หากเกณฑ์ที่ใช้เป็นนามธรรมที่ตัดสินได้หลาย
แบบโดยหาข้อสรุปได้ยากหรือไม่ได้เลย อันอาจจะมีข้อโต้เถียงหรือโต้แย้งได้มาก ย่อมทำให้เกิด
ความสับสนเมื่อนำมาฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น จึงขอกำหนดแนวทางสำหรับการเลือกเกณฑ์ที่เป็น
รูปธรรมเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้นำประเด็นปัญหาสุขภาพที่ได้มาแล้วมาจัดลำดับความสำคัญได้
ง่ายขึ้นและอธิบายได้เป็นรูปธรรมโดยมีข้อโต้แย้งหรือถกเถียงได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
แพทย์ยังคงสามารถกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ได้เอง แต่ต้องอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์นั้นๆ ให้เป็นที่
เข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง 

เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชนมีหลายวิธี1-4 
ในท ี่น ี ้จะประย ุกต ์ด ัดแปลงบางส ่วนมาจากเกณฑ ์ของ  คณ ะสาธารณส ุขศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล4 โดยมีเกณฑ์ทั้งหมด 4 เกณฑ ์โดยไม่ต้องมีการถ่วงน้ำหนัก คือ 

 

5.2.1 ขนาดปัญหาของผู้ป่วยแต่ละโรคในชุมชน 
 

โดยทั่วไป เราอาจได้ข้อมูลขนาดความชุกของผู้ป่วยจากข้อมูลทุติยภูมทิี่สถานบริการด้าน
สุขภาพ เพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน หากข้อมูลทุติยภูมิมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและทันสมัย ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติ นักศึกษาแพทย์อาจไม่ได้ข้อมูลทุติยภูมิที่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถแยกได้ตามพื้นที่หมู่บ้านที่
นักศึกษาแพทย์รับผิดชอบ เราจึงอาจจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเองเพื่อให้ไดข้้อมูลปฐมภูมมิาใช้
ประโยชน์ คำถามที่พบบ่อย คือ จะใช้ฐานจำนวนตัวอย่างใดในการคิดคำนวณความชุกของโรค 
เนื่องจากนักศึกษาแพทย์อาจไม่ได้สำรวจครบทุกครัวเรือน หรือสัมภาษณ์ได้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
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ที่รับผิดชอบ ซึ่งเราถือว่าเป็น “ข้อจำกัด” ในการดำเนินงานที่ต้องระบุหรือกล่าวไว้ในรายงาน การ
ดำเนินงานหรือชุมชนทุกอย่างจะมี “ข้อจำกัด” เสมอ แต่นักศึกษาแพทย์ต้องรู้เท่าทันและอธิบาย
ให้เข้าใจได้ ดังนั้น ฐานจำนวนตัวอย่างที่ใช้คำนวณความชุกของโรค จึงอาจเป็นจำนวนตัวอย่างผู้
ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวนตัวอย่างสมาชิกในครัวเรือนที่สำรวจทั้งหมดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ฐาน
จำนวนตัวอย่างของแต่ละโรคควรเป็นฐานประชากรเสี่ยงของโรคนั้นๆ ที่สำรวจมา การให้คะแนน
ขนาดของปัญหาโดยใช้อัตราความชุกของผู้ป่วยแต่ละโรค ใช้เกณฑ์ในตามตารางที่ 5-1 

 

ตารางที่ 5-1 เกณฑ์การให้คะแนนอัตราความชุกของผู้ป่วย 
 

อัตราความชุกของผู้ป่วย คะแนน 
ไม่มีเลย 0 
มไีม่เกินร้อยละ 25 1 
ร้อยละ 26 – 50 2 
ร้อยละ 51 – 75 3 
ร้อยละ 76 – 100 4 

 
 

5.2.2 ความรุนแรงของโรค 

ความรุนแรงของโรคส่วนใหญ่วัดไดจ้ากอัตราผู้ป่วยตาย หรือ อัตราป่วยตาย (case fatality 
rate) โรคบางโรคอาจมีการคำนวณอัตราผู้ป่วยตายไว้ชัดเจน เช่น อัตราผู้ป่วยตายจากไข้หวัดนก
ร้อยละ 705 อัตราผู้ป่วยตายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำร้อยละ 100 เป็นต้น การพิจารณา
ใช้อ ัตราผู้ป ่วยตายของโรคใดๆ จะเป็นลักษณะในทางวิชาการ ที่ต ้องมีแหล่งอ้างอิง ดังนั้น 
นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องระบุแหล่งอ้างอิงสำหรับแต่ละโรคไว้ด้วยเสมอ การใหค้ะแนนความ
รุนแรงของโรคโดยใชอ้ัตราผู้ป่วยตายของแต่ละโรค ใช้เกณฑ์ในตามตารางที่ 5-2 

 

ตารางที่ 5-2 เกณฑ์การให้คะแนนอัตราผู้ป่วยตาย 
 

อัตราผู้ป่วยตาย คะแนน 
ไม่มีเลย 0 
มไีม่เกินร้อยละ 25 1 
ร้อยละ 26 – 50 2 
ร้อยละ 51 – 75 3 
ร้อยละ 76 – 100 4 
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5.2.3 ความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ไขปัญหา 
 

โรคบางโรคมีกลยุทธ์ในการจัดการหรือควบคุมโรค (Strategy) ที่ชัดเจน ได้แก่ วัณโรคมีกล
ย ุทธ ์ DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course) โรคต ิดเช ื้อ เฉ ียบพล ันระบบ
ทางเดินหายใจในเด็ก (ไข้หวัด/ปอดอักเสบ) มีกลยุทธ์การบริบาลมาตรฐานหรือ SCM (Standard 
Case Management) โรคเอดส ์อาจใช ้กลย ุทธ ์ด ้านการป ้องก ันการต ิด เช ื้อ  HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) โดยใช้ condom 100% ซึ่งเป ็นการป้องกันขั้นท ี่หน ึ่ง (primary 
prevention) เป็นต้น โรคบางโรคอาจกล่าวได้ว่ามีกลยุทธ์แต่อาจไม่ได้ระบุกันอย่างชัดเจน ได้แก่ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อาจใช้กลยุทธ์โดยการจัดตั้งคลินิกเฉพาะโรค ไข้เลือดออกอาจใช้กลยุทธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน (community participation) เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนเฉพาะป้องกันโรค
ไข้เลือดออก แต่โรคหลายโรคก็มีกลยุทธ์ด้านวัคซีนที่ชัดเจนแล้ว เช่น โปลิโอ คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน เป็นต้น  

ส่วนการพิจารณาว่าโรคใดเป็นนโยบายระดับชาติหรือจากส่วนกลางหรือไม่ อาจพิจารณา
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศเป็นปีๆ ไป หรืออาจพิจารณาจากแบบการ
ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีโรคใดบ้างในปีนั้นๆ ส่วนนโยบายในระดับท้องถิ่น 
อาจพิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจประกาศว่าโรคใดอยู่ในนโยบายในปีนั้น อาจ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพในท้องถิ่นนั้นๆ ว่า ปีที่ผ่านมาหรือปีนี้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการป้องกัน/ควบคุมโรคใดบ้างจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การ
จัดสรรงบประมาณให้โรคใดผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่6 จึงอาจถือ
ได้ว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ความสำคัญระดับนโยบาย 

การให้คะแนนความเป็นไปได้ของวิธ ีการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา 
(Strategy) และการเป็นนโยบาย ใช้เกณฑ์ในตามตารางที่ 5-3 

 

ตารางที่ 5-3 เกณฑ์การให้คะแนนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา (Strategy) และการเป็นนโยบาย  
 

กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา (Strategy) และการเป็นนโยบาย คะแนน 
มี/ไม่มีกลยุทธ์ และไม่เป็นนโยบายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 0 
ไมม่ีกลยุทธ์ แตเ่ป็นนโยบายระดับชาติเท่านั้น 1 
ไมม่ีกลยุทธ์ แต่เป็นนโยบายระดับท้องถิ่น* 2 
มีกลยุทธ์ และเป็นนโยบายระดับชาตเิท่านั้น 3 
มีกลยุทธ์ และเป็นนโยบายท้องถิ่น* 4 
หมายเหต ุ*อาจเป็นนโยบายระดับชาติด้วยหรือไม่ก็ได ้
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5.2.4 ความสนใจของชุมชน 
 

ความสนใจของชุมชน ได้จากการทำประชาคมหรือเวทีชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการประชุม
ของแกนนำ/ผู้นำชุมชน แต่โดยทั่วไปอาจไม่มีแกนนำ/ผู้นำชุมชนมาร่วมประชุมจริง โดยอาจมีเพียง
กลุ่มชาวบ้านเท่านั้นที่มาร่วมทำเวทีชุมชน ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดของการดำเนินงาน ข้อมูลที่ได้ก็
นำมาให้คะแนนตามตารางต่อไป การทำเวทีชุมชน มีข้อพึงระมัดระวังอย่างหนึ่ง คือ อาจไม่
จำเป็นต้องประกาศผลคะแนนจากการออกเสียงโหวตของแกนนำ/ผู้นำชุมชน หรือจากกลุ่ม
ชาวบ้านในเวทีชุมชนนั้นเลย เนื่องจากจะเป็นข้อผูกพันว่านักศึกษาแพทย์ต้องดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาโรคที่มีคะแนนสูงสุดเท่านั้นตามที่เวทีชุมชนรับทราบ แต่จริงๆ นักศึกษาแพทย์ยังจำเป็นต้อง
นำคะแนนที่ได้จากเวทีชุมชน ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 4 เกณฑ์ มาคิดคำนวณคะแนนร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ 
อีก 3 เกณฑ์ จึงจะตัดสินใจได้ว่า จะทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพใดให้ชุมชน การไม่ประกาศผล
คะแนนจากการออกเสียงในเวทีชุมชน แต่นำกลับไปคิดร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ ให้ครบถ้วนก่อน ไม่อาจ
ถือว่า เราไม่จริงใจกับชุมชน แต่กระบวนการในการจัดลำดับความสำคัญยังไม่สิ้นสุดจริงๆ และอาจ
ต้องอธบิายให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมทำประชาคมหรือเวทีชุมชนเข้าใจด้วย การออกเสียงโหวต จึงอาจ
ใชว้ิธีลงคะแนนลับเขียนใส่กระดาษและหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไป จากนั้นนำกลับไปนับคะแนน
ภายหลัง นักศึกษาแพทย์ไม่ควรใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิด เช่น ยกมือโหวต หรือกาคะแนนโหวต
ในกระดานให้แกนนำ/ผู้นำชุมชนหรือกลุ่มชาวบ้านเห็นกันทุกคน เป็นต้น การให้คะแนนความ
สนใจของชุมชนโดยใช้ลำดับความสนใจของชุมชน ใช้เกณฑ์ในตามตารางที่ 5-4 

 

ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนลำดับความสนใจของชุมชน 
 

ลำดับความสนใจของชุมชน คะแนน 
ไม่มีเลย 0 
มไีม่เกินร้อยละ 25 1 
ร้อยละ 26 – 50 2 
ร้อยละ 51 – 75 3 
ร้อยละ 76 – 100 4 

 
 

เมื่อได้คะแนนจากเกณฑ์ครบทั้ง 4 เกณฑ์แล้ว นำคะแนนที่ได้ของแต่ละโรคมารวมกันโดย
ใชว้ิธีบวก ไม่ควรใช้วิธีคูณกัน เนื่องจากหากมีคะแนนของเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นศูนย์ จะทำให้
คะแนนการคูณที่ได้ของโรคนั้นๆ เป็นศูนย์ด้วย แต่หากใช้วิธีบวก ผลบวกที่ได้จะไม่เป็นศูนย์จาก
การมีคะแนนของเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นศูนย์ เมื่อนักศึกษาแพทย์ได้โรคที่ลำดับความสำคัญสูงสุด
แล้ว ก็พิจารณามาจัดทำโครงการจัดการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโรคนั้นๆ ให้
ชุมชนต่อไป อย่างไรก็ตาม นักศึกษาแพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีคูณก็ได้ หากคะแนนในทุกๆ ช่องของ
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ทุกปัญหาสุขภาพไม่มีช่องใดเป็นศูนย์เลย นอกจากนี้ การใช้วิธีคูณจะทำให้เห็นความแตกต่างของ
ผลคะแนนในแต่ละปัญหามีความชัดเจนกว่าวิธีบวก ดังตัวอย่างในตารางที่ 5-5 

 

ตารางที่ 5-5 ตัวอย่างการให้คะแนนและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
 

โรค ขนาด
ปัญหา 

ความ
รุนแรง 

วิธีการ
แก้ปัญหา 

ความ
สนใจของ
ชุมชน 

รวม
ด้วยวิธี
บวก 

รวม
ด้วยวิธี
คูณ 

ลำดับ
ความสำคัญ* 

ไข้เลือดออก 4 1 0 4 9 0 1 
วัณโรค 1 1 4 2 8 8 2 
โรคกลัวน้ำ 0 4 0 1 5 0 5 
เอดส ์ 1 2 3 1 7 6 3 
อุจจาระร่วง 2 1 0 3 6 0 4 
หมายเหต ุ*การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยใช้วิธีบวก 

 

5.3 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชน นอกจากจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์
ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์จากการจัดลำดับความสำคัญแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาแพทย์
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์รอบด้านเพื่อตัดสินใจเลือกปัญหาสุขภาพในชุมชนมาให้ได้ 
1 ปัญหาเพื่อไปจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนต่อไป วิธีการจัดลำดับอาจมีหลากหลาย
มากมาย แต่ในการฝึกปฏิบัติจริงจะมีข้อจำกัดของเวลาในการศึกษา จึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ง่ายที่สุดแต่นักศึกษาแพทย์ยังสามารถจับหลักการและนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปจริงอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของวิธีการแก้ไขปัญหา ที่พยายาม
ปรับเปลี่ยนโดยจัดรูปแบบหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีข้อถกถียงโต้แย้งกันน้อยที่สุด 
โดยประยุกต์ใช้ประสบการณ์ตรงที่ได้ทำงานในแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นเวลาหลายปีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในหัวข้อนี ้

 

5.4 สรุป  
 

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน ช่วยให้ได้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่สุด
มาจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนต่อไปภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีอยู่ 
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ มาร่วมกันพิจารณาให้
เกิดความรอบด้านมากที่สุด เพื่อให้ได้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขให้สำเร็จเกิดประโยชน์กับ
ชุมชนต่อไป. 
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บทที่ 6 
หลักการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 

1. อธิบายหลักการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนในแต่ละหัวข้อได ้
2. อธิบายวิธีการสำคัญในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนแต่ละหัวข้อ
ได ้

3. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้
 

หัวข้อ 
 

6.1 ชื่อโครงการ 
6.2 หลักการและเหตุผล 
6.3 การทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
6.4 วัตถุประสงค์โครงการ 
6.5 มาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Intervention) 
6.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.7 การประเมินโครงการ 
6.8 การวิเคราะห์ท้ายบท 

6.9 สรุป  
 

 

โครงการมีความแตกต่างจากแผนงาน กล่าวคือ แผนงานเป็นการกำหนดการปฏิบัติงาน
ในระยะยาวหลายๆ ปี ส่วนโครงการเป็นการกำหนดการปฏิบัติงานในระยะสั้นๆ มีกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนและมักไม่เกิน 1 ปี บางครั้งแผนงานจะมีโครงการย่อยๆ หลายโครงการอยู่
ในแผนงานก็ได้ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ลักษณะงานแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ทำในชุมชนเพื่อฝึก
ปฏิบัติจะเป็นลักษณะโครงการ ในที่นี้จะให้ข้อแนะนำบางประการที่สำคัญเพื่อให้การเขียนและ
จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนเป็นไปได้ง่ายขึ้นในทางปฏิบัต ิและสามารถดูตัวอย่าง
โครงร่างโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้ใน ภาคผนวก 

 

6.1 ชื่อโครงการ 
 

ชื่อโครงการอาจตั้งโดยใช้คำคล้องจอง เพื่อเป็นการสร้างความสนใจและง่ายต่อการจดจำ 
แต่ก ็ควรสื่อถ ึงว ัตถ ุประสงค์หลัก มาตรการหรือผลกระทบที่เก ิดจากการทำโครงการด้วย 
นอกจากนี้ ควรระบุสถานที่เป็นคำสั้นๆ ที่อาจเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ดำเนินการด้วยก็ได ้
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6.2 หลักการและเหตุผล 
 
หลักการและเหตุผลมักจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำเป็นต้องมีการของบประมาณเพื่อดำเนินการ ยิ่งต้องแสดงให้เห็น
ความสำคญัว่าทำไมจึงต้องทำโครงการนั้นๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาแพทย์ก็ยังจำเป็นต้องฝึกฝนใน
การเขียนหลักการและเหตุผลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญว่าโครงการมีน้ำหนักที่จะต้อง
ดำเนินการ หลักการเขียนความสำคัญ มีอย่างน้อย 4 ประการ คือ  

1. ข้อมูลสถานการณ์ทางระบาดวิทยา โดยใช้หลักระบาดวิทยาเชิงพรรณนา1-2 กล่าวคือ 
ควรบรรยายสถานการณ์โรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในมิติ “สถานที”่ ตั้งแต่ระดับโลก 
ทวีปหรือภูมิภาคของโลก ประเทศ ภาค จังหวัด ลงไปถึงระดับพื้นที่หมู่บ้านที่จะทำ
โครงการเปรียบเทียบกันว่า มีสถานการณ์รุนแรงอย่างไร ถ้าสถานการณ์รุนแรงมาก 
ยิ่งมีความสำคัญมาก การใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยานี้ จำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่อง
ความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล เพราะข้อมูลมักมีการรายงานต่ำ
กว่าเป ็นจริง โดยเฉพาะข้อมูลของประเทศไทยและประเทศกำลังพ ัฒนาต่างๆ 
นอกจากนี้ เวลาที่เปรียบเทียบควรอยูใ่นปีเดียวกัน หรือช่วงระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้
เปรียบเทียบกันได้ โดยอาจแสดงให้เห็น “แนวโน้ม” สถานการณ์ตามมิติ “เวลา” ด้วย
ก็ได้ว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างไร และโดยทั่วไป มักใช้ข้อมูลระบาดวิทยาที่เป็นอัตราความ
ชุกหรืออัตราอุบัติการณ์ของโรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่สนใจ  

2. ข้อมูลลักษณะธรรมชาติของโรค โดยต้องแสดงให้เห็นถึง “ความรุนแรงของโรค” หรือ 
“ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจากโรค” เพื่อโน้มน้าวให้เห็นว่ามีความจำเป็นต้อง
ทำโครงการของเรา โดยเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์โรคไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามี
ความรุนแรง แต่หากลักษณะธรรมชาติของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรง ก็
สามารถทำให้เห็นความสำคัญของโครงการได้ กรณีตัวอย่าง ได้แก่  
- โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ (rabies) แม้ไม่เคยเกิดในชุมชนมานานหลายปี แต่
ลักษณะธรรมชาติของโรคที่มีอัตราผู้ป่วยตาย (case-fatality rate) ที่สูงถึงร้อยละ 
100 คือ ถา้ป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ก็จะทำให้เห็นความสำคัญของปัญหานี้ได้  

- ความดันโลหิตสูง ควรกล่าวถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเป็นสำคัญ คือ หลอดเลือด
ในสมองแตก ที่ทำให ้เส ียช ีว ิตหรือพ ิการรุนแรงท ี่ต ้องเป ็นภาระการดูแลของ
ครอบครัวระยะยาวต่อไป โดยถ้าเป็นไปได้ก็ควรแสดงให้เห็นถึงตัวเลขหรือข้อมูล
อัตราตายจากภาวะแทรกซ้อนนั้นๆ ด้วย เพื่อให้มีน้ำหนักของความสำคัญที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 

- อุบัติเหตุจากการจราจร ควรกล่าวถึงความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่สมอง ซึ่งทำให้
เสียชีวิตและเกิดความพิการรุนแรงต้องการดูแลเช่นเดียวกัน 
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3. ภาระงบประมาณจำนวนมากที่ต้องใช้จัดการแก้ไขปัญหาโรคนั้นๆ เช่น งบประมาณที่
ต้องใช้ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง คือ ภาวะทาง
ไตหรือตา งบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจากการสูบบุหรี่ ภาระ
งบประมาณจากการดูแลรักษาโรคของผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายปุัจจุบัน เป็นต้น  

4. ความสำคัญของกลุ่มเสี่ยง เช่น วัยทำงานหรือวัยเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ ที่อาจต้อง
มาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือเกิดความพิการที่ควรป้องกันได้ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจใช้
ข้อมูลสถานการณ์โรคหรือปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาในมิติ “บุคคล” 
มาใชป้ระกอบด้วยก็ได ้

 

6.3 การทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 

โดยทั่วไป การทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์ในหลายกรณี หากยัง
ไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหา (intervention) ที่จะดำเนินการ หรือมีแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามาตรการนั้นดี
จริงหรือไม่ การทบทวนเอกสารทางวิชาการก็จะช่วยให้เราค้นหามาตรการที่เหมาะสมที่สุดได้ โดย
อาจต้องค้นหาเอกสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่
พบว่าเป็นมาตรการใหม่มีใช้เฉพาะในต่างประเทศ ยังไม่มีใครใช้ในประเทศไทย การเลือกใช้
มาตรการนั้นจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมาก อาจต้องมีการทดสอบหรือทดลองใช้มาตรการนั้นให้
ดีเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้ แต่ถ้าเป็นมาตรการที่ใช้กันทั้งในและต่างประเทศแล้ว ก็ควรทบทวน
เอกสารทางวิชาการว่า มีผลดี ผลเสียและมีข้อจำกัดในการใช้มาตรการนั้นอย่างไรบ้าง แล้วนำมา
สรุปว่า ทำไมเราจึงเลือกใช้มาตรการนั้นในโครงการของเรา บางครั้ง เราอาจค้นหาเอกสารทาง
วิชาการได้จำนวนน้อยเนื่องจากไม่ค่อยมีการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็อาจจำเป็นต้อง
อาศัยเอกสารทางวิชาการที่เทียบเคียงได้ใกล้เคียงที่สุด มาตรการที่เลือกมานั้นหากมีคำแนะนำจาก
หน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อถือ มาตรการนั้นก็น่าจะนำมาใช้ได้และเป็นประโยชน์ แต่
ก็ต้องมีการทบทวนเอกสารทางวิชาการในแง่การนำไปได้ใช้จริงให้รอบคอบด้วยเช่นเดียวกัน 
 

6.4 วัตถุประสงค์โครงการ 
 

เราอาจถือได้ว่าวัตถุประสงค์โครงการเป็น “หัวใจ” ของการเขียนหรือจัดทำโครงการก็ว่า
ได้ เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการจะสะท้อนถึง “ความสำเร็จ” ของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
การจัดทำวัตถุประสงค์จึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบอย่างมาก และต้องไม่ตั้งวัตถุประสงค์
แบบ “ขอไปที” คือตั้งๆ ไปก่อนเพื่อทำให้โครงการเสร็จและค่อยไปว่ากันข้างหน้าว่าจะทำได้จริง
หรือไม่ การทำแบบนี้มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะทำให้โครงการเกิดความล้มเหลว เพราะ
วัตถุประสงค์ที่ต ั้งอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงของการทำโครงการเลยก็ได้ หากเป็นเช่นนั้น 
งบประมาณที่ใช้ไปในการทำโครงการก็สูญเปล่า นอกจากนี้ การตั้งวัตถุประสงค์ยังต้องคำนึงถึง
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของงบประมาณ ประสิทธิภาพของ
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มาตรการที่จะทำในโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในประเด็น “ความเป็นไปได”้ ของ
วัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นมา 

วัตถุประสงค์น ับเป ็น “ผลผลิต” หรือ “output” ของโครงการ คือ “เม ื่อส ิ้นส ุด” 
โครงการแล้วสามารถวัดได้ “ทันที” ส่วนการนำสิ่งที่ได้จากโครงการไปใช้ มักไม่กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ “การนำไปใช้” จำเป็นต้องอาศัย “ระยะเวลาที่ทอดออกไปอีก
ระยะหนึ่ง” ซึ่งจะกล่าวต่อไปในการประเมินโครงการ  

หลักการสำคัญบางประการของการตั้งหรือจัดทำวัตถุประสงค์3-4 มีดังนี ้
1. “ความเป็นไปได”้ (sensible) หรือ “สมเหตุสมผล” (reasonable) กล่าวคือ การตั้ง
วัตถุประสงค์ควรอยู่ในวิสัยภายใต้ศักยภาพและทรัพยากรของเราที่ทำได ้หากอยู่
นอกเหนือจากศักยภาพที่เกินความควบคุมหรืออยู่นอกเหนือความสามารถของผู้ทำ
โครงการ ก็ไม่ควรตั้งไว้ในวัตถุประสงค์ ตัวอย่าง เช่น การให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์จึงควรเป็น “การมีความรู”้ หรือ “การมีความรู้เพิ่มขึ้น” ซึ่งวัดได้ 
“ทันที” เมื่อสิ้นสุดโครงการ และอยู่ภายใต้ศักยภาพที่ควบคุมดูแลได้ของผู้จัดทำ
โครงการ แต่ “การนำความรู้ไปใช้” ไม่ควรนำมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพราะมักอยู่นอกเหนือศักยภาพและการควบคุมของเรา เช่น ถ้าเราให้
ความรู้เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงของการลื่นหกล้ม
ของผู้สูงอายุ โดยวัดระดับความรู้หลังการให้ความรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ “มีความรู้” หรือ “มีความรู้เพิ่มขึ้น” เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  แต ่ไม ่ควรต ั้งว ัตถ ุป ระสงค ์ต ่อ ไปว ่า  กล ุ่ม เป ้าหมายได ้ป ร ับ
สภาพแวดล้อมภายในบ้านด้วย เพราะเป็นการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ซึ่งจัดว่าเป็น 
“การนำไปใช้” คือสามารถนำสิ่งที่ได้จากโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะ
ได้กล่าวต่อไป การนำไปใช้นี้จะมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือศักยภาพซึ่งเราควบคุม
ไม่ได้อีกมากมาย ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การเห็นความสำคัญ
ร่วมกันของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เป็นต้น หากครอบครัวนั้นมีฐานะยากจน 
หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
การดำเนินการนั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แม้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ตามที่เราต้องการแลว้ก็ตาม ก็อาจนับเป็นข้อจำกัดหรือเป็นปัญหาอุปสรรคที่
ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป อย่างไรก็ตาม หากในโครงการกำหนดมาตรการด้านการ
ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของกลุ่มเป ้าหมาย โดยอาจให ้การสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการปรับสภาพแวดล้อมไว้ด้วย เช่น งบประมาณ หรือ มีการจัดซื้อปูน
ซิเมนต์และทราย พร้อมทั้งจัดหาช่างผู้ชำนาญช่วยทำให้ด้วย และกลุ่มเป้าหมายก็
ยินดีให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านของตน ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็จะสามารถ
กำหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นได้ เพราะอยู่ภายใต้ศักยภาพที่ควบคุมได้
ของผู้ทำโครงการ แต่หากไม่สามารถทำเช่นนั้นได ้ก็ไม่ควรตั้งเป็นวัตถุประสงค์ของ
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โครงการ ดังนั้น การตั้งวัตถุประสงค์จึงต้องคำนึงถึง “ความเป็นไปได”้ และ “ความ
มีเหตุผล” โดยประเมินจากศักยภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดทำโครงการ
นั่นเอง นอกจากนี้ ในประเด็นของความเป็นไปได้หรือความมีเหตุผลของการจัดทำ
วัตถุประสงค์นี้ ควรคำนึงถึงเรื่อง “ระยะเวลา” (time) ในการดำเนินงานโครงการ
ด้วย โดยวัตถุประสงค์ต้องสามารถประเมินผลได้ภายใต้เวลากำหนดเมื่อสิ้นสุด
โครงการ หากผลที่ต ้องการต้องใช้เวลานานกว่าระยะเวลาที่โครงการกำหนด 
วัตถุประสงค์นั้นก็จะไม่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม ดังนั้น เราจึงมักไม่
กำหนดการนำสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ ให้เป็นวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพราะต้องใช้เวลาที่ทอดออกไปกว่าจะเห็นผลสำเร็จได้ เช่น การปรับ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้เวลานานอาจเป็นครึ่งถึงหนึ่งปี จึงมัก
กำหนดไว้เป็นการประเมินติดตาม “การนำไปใช”้ แทนที่จะเป็นวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

2. วัตถุประสงค์ที่ตั้งต้อง “วัดได้” (measurable) นั่นคือ ต้องวัดได้ในเชิงปริมาณ การ
ตั้งวัตถุประสงค์จึงนิยมตั้งเป็น “สัดส่วนร้อยละ” เพื่อให้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ... มีความรู้เกี่ยวกับ ... การตั้งวัตถุประสงค์ที่
ว ัดไม่ได้ จะไม่ม ีประโยชน์ในการดำเนินงาน เพราะจะไม่สามารถกำหนดและ
ประเมินผลความสำเร็จของโครงการได ้

3. วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องอยู่ในวิสัยที่มีโอกาสทำได้สำเร็จ (attainable/obtainable) 
วัตถุประสงค์จึงต้องกำหนดไว้ไม่สูงเกินความเป็นจริงซึ่งผู้จัดทำโครงการทำไม่ได้ เช่น 
ร้อยละ 100 ซึ่งมีโอกาสสำเร็จได้ยาก หรือแม้มีโอกาสสำเร็จได้ ก็อาจมีข้อจำกัดหรือ
ปัญหาอุปสรรคในวันที่เราดำเนินงานโครงการจนทำให้ไม่สามารถทำได้ร้อยละ 100 
ก็ได้ เราจึงไม่ควรกำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 แต่ก็ต้องไม่กำหนดให้ต่ำเกินไปจนทำ
อย่างไรก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้ การกำหนดระดับการวัดจึงควรให้สูงพอเพื่อให้เกิด
ความท้าทาย (challenge) ความสามารถของผู้จัดทำโครงการ แต่ต้องไม่สูงเกินไป
จนทำไม่ไดด้ังกล่าวแล้ว นอกจากประเมินจากศักยภาพของผู้จัดทำโครงการแล้ว ยัง
ต้องคำนึงถึงศักยภาพหรือธรรมชาติและข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น ถ้าเป็น
ผู้สูงอายุ การกำหนดระดับความสำเร็จต่างๆ อาจไม่ให้สูงเกินไป เพราะผู้สูงอายุมักมี
ข้อจำกัดด้านร่างกาย การรับรู้และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การกำหนดระดับความสำเร็จ
ในวัตถุประสงค์จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบทั้งทางด้านศักยภาพของผู้จัดทำโครงการ
และกลุ่มเป้าหมาย และควรพิจารณาถึงความยากง่ายของมาตรการ (intervention) 
ที่จะนำมาใช้ด้วย 
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6.5 มาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Intervention) 
 

การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ควรให้มีความชัดเจนว่า เราจะทำเป็น
การป้องกันระดับหรือขั้นใด กล่าวคือ เป็นการป้องกันขั้นที่หนึ่ง สองหรือสาม1 เพราะการป้องกัน
แต่ละระดับมีกลุ่มเป้าหมาย ธรรมชาติของมาตรการ และการเล็งถึงผลความสำเร็จแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการกำหนดมาตรการให้เป็นการป้องกันหลายๆ ระดับไว้ใน
โครงการเดียวกัน เพราะมักทำให้เกิดความสับสนและยุ่งยากในการดำเนินงานและการประเมินผล 
รวมถึงการติดตามประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการด้วย มาตรการบางอย่างอาจใช้ได้ทั้ง
เป็นการป้องกันขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สาม เช่น การออกกำลังกาย อาจเป็นการป้องกันขั้นที่หนึ่งและ
ขั้นที่สามของความดันโลหิตสูง แต่หากต้องการความสำเร็จอย่างจริงจังในการป้องกันขั้นที่สาม เรา
อาจต้องคำนึงถึงการรับประทานยาอย่างถูกต้องและการดูแลโภชนาการอย่างถูกต้องสำหรับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงด้วย จึงจะมีโอกาสเกิดความสำเร็จของการลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
ความดันโลหิตสูง แต่ในการป้องกันขั้นที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ ดังนั้น เราจึง
ควรมีความชัดเจนว่าเราจะทำมาตรการที่เป็นการป้องกันระดับหรือขั้นใด 

 

6.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

โดยทั่วไปอาจเขียนเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่น่าจะเกิดขึ้น เช่น ต่อผู้ป่วย ต่อครอบครัว 
ต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม ในทางระบาดวิทยา เราอาจกำหนดผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นนี้ในลักษณะ
ของ “ผลกระทบ” หรือ “ผลที่เกิดจากการนำไปใช”้ ได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในมาตรการที่
เป็นการป้องกันแต่ละระดับ เช่น ถ้าเป็นการป้องกันขั้นที่หนึ่ง ก็สามารถกำหนดผลกระทบได้เป็น 
“ลดอัตราอุบัติการณ์...” ถ้าเป็นการป้องกันขั้นที่สอง กำหนดได้เป็น “ลดอัตราความชุก...” หรือ 
“ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน...” เพราะมาตรการที่เป็นการป้องกันขั้นที่สอง จะช่วยให้ค้นหา
ผู้ป่วยซึ่งไม่แสดงอาการให้มารับการรักษาได้เร็วขึ้น ก็จะช่วยลดผลเสียจากโรคอันตรายต่างๆ ได้ 
ส่วนถ้าเป็นการป้องกันขั้นที่สาม ก็อาจกำหนดผลกระทบเป็น “ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน...” 
ได้เช่นกัน เพราะเรามักหวังผลในการดูแลรักษาโรคเรือ้รังต่างๆ อยู่แล้ว  
 

6.7 การประเมินโครงการ 
 

การประเมินโครงการมีหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะรูปแบบการประเมิน
หลักเท ่าน ั้น กล่าวค ือ การประเม ินป ัจจ ัยนำเข ้า (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต 
(output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) รายละเอียดทั้งหมดจะกล่าวต่อไป
ภายหลังในบท “หลักการประเมินโครงการ” 
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6.8 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

การเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เป็นศิลปะอย่างหนึ่งท ี่ผ ู้เข ียน
โครงการจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนทักษะให้มีความชำนาญในการเขียนโครงการ โดยทั่วไป ในชีวิตการ
ทำงานจริง การเขียนโครงการลักษณะนี้ จำเป็นต้องส่งไปของบประมาณในการดำเนินงาน การ
เขียนโครงการให้มีความโดดเด่นในด้านความจำเป็นที่ต้องทำโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ที่
เหมาะสมเป็นไปได ้การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและคุ้มค่า และแนวทางการประเมินโครงการ
ที่เป็นรูปธรรม ย่อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแหล่งงบประมาณที่จะพิจารณาให้เงินสนับสนุน 
นักศึกษาแพทย์จึงควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหมั่นฝึกฝนการเขียนโครงการ เพื่อให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริงในอนาคต 

 

6.9 สรุป  
 

การเขียนโครงการมีหลักการเขียนที่สำคัญที่ต้องยึดไว้ไม่กี่ประการ การเขียนหลักการและ
เหตุผลที่ดีจะช่วยบ่งชี้ถึงน้ำหนักความจำเป็นที่ต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา การทบทวนเอกสารวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ช่วยกำหนดมาตรการดำเนินการที่เหมาะสม การเขียนวัตถุประสงค์โครงการ 
ถอืว่าเป็น “หัวใจ” ของโครงการ ผู้เขียนโครงการจึงควรให้ความสนใจในส่วนนี้เป็นพิเศษ การ
กำหนดวัตถุประสงค์จึงควรให้มีความเป็นไปได้ วัดได้ และต้องมีความท้าทายแต่ต้องมีโอกาสที่จะ
ทำได้สำเร็จ การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพควรมีความจำเพาะชัดเจนว่าจะทำการ
ป้องกันขั้นใด และผลประโยชน์ที่ได้รับควรเขียนในลักษณะที่เป็นผลกระทบหรือผลจากการ
นำไปใช.้    
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บทที่ 7 
หลักการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 

1. อธิบายหลักการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้
2. ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้

 

หัวข้อ 
 

7.1 การทำงานเป็นทีม และการแบ่งงานกันทำ 

7.2 การสื่อสาร 

7.3 การประสานงาน 

7.4 การประชาสัมพันธ ์

7.5 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
7.6 การบริหารงบประมาณ 
7.7 การวิเคราะห์ท้ายบท 
7.8 สรุป  

 

การดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยทักษะพื้นฐานหลาย
ประการ ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การประเมิน
และการจัดการความเสี่ยง และการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะเหล่านี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีความราบรื่นและได้ผลตามที่ตั้งไว้ 
อย่างไรก็ตาม ทักษะเหล่านี้ ก็จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้หากหมั่นฝึกฝนและเก็บเกี่ยวสะสม
ประสบการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง 
 

7.1 การทำงานเป็นทีม และการแบ่งงานกันทำ 
 

ในการดำเนินงานโครงการ จำเป็นต้องแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติในทีมงานให้ชัดเจน โดย
จะต้องมีหัวหน้ากลุ่มหรือประธานกลุ่มเป็นผู้กำหนดและคอยกำกับดูแลให้กิจกรรมทั้งหมดเป็นไป
ตามที่วางไว้ โดยอาจต้องแบ่งหน้าที่ด้านการเงิน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การประสานงานพื้นที่ 
การเตรียมเนื้อหาและแบบสอบถาม การวางแผนกำกับกิจกรรมในวันทำโครงการ การเตรียม
ประเมนิและประเมินผลโครงการ การเตรียมติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน และอื่นๆ 
หากมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน งานก็จะสำเร็จได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรคำนึงถึง
อย่างยิ่งคือ ควรแบ่งงานให้เหมาะสมกับศักยภาพและความถนัดของสมาชิกแต่ละคนด้วย งานที่
ออกมาจึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด 
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7.2 การสื่อสาร 
 

การสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อการดำเนินงานทุก
ขั้นตอน การสื่อสารอาจต้องทำอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามความเหมาะสม การ
สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จะเป็นต้องกระทำด้วยความละเอียดรอบคอบ เช่น เรื่องกำหนดการ
ต่างๆ จำเป็นต้องพูดคุยและประสานงานกันให้ชัดเจน มิฉะนั้น จะเกิดความคลาดเคลื่อนต่อการ
ดำเนินงานได้ นอกจากนี้ โดยทั่วไป การสื่อสารให้เป็นลำดับขั้นตอนการบังคับบัญชา ก็มีจำเป็น
เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือชุมชน การ
สื่อสารจึงจำเป็นต้องใช้สามัญสำนึกและศิลปะอย่างมาก เพราะอาจต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  
 

7.3 การประสานงาน 
 

การประสานงานจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่กล่าวไปแล้ว การประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน จำเป็นต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการดำเนินงานโครงการ การประสานงาน
มักมีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง การจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง การจัดเตรียมพื้นที่ การจัดหายานพาหนะเดินทางให้
เหมาะสม การประสานงานรอบด้านอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะทำให้การดำเนินงาน
โครงการประสบความสำเร็จได ้

 

7.4 การประชาสัมพันธ์ 
 

การประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในชุมชนมาเข้าร่วมโครงการ อาจทำได้หลายรูปแบบ ส่วน
หนึ่งขึ้นกับงบประมาณที่ม ีอยู่ด ้วย ถ้างบประมาณมีมากพอ ก็อาจทำเป็นป้ายผ้าหรือไวนิล
ประชาสัมพันธ์ แต่ถ้างบประมาณไม่มากพอ ก็อาจทำเป็นแผ่นพับใบปลิวประชาสัมพันธ์ หรือเดิน
เท้าประชาสัมพันธ์ตามบ้าน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทำเป็นบัตรเชิญที่เป็นทางการหรือค่อนข้างเป็น
ทางการ เพราะอาจทำให้คนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับบัตรเชิญลังเลใจหรือไม่สะดวกใจในเข้ามาร่วมกิจกรรม
โครงการได้ แต่หากมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะ ก็อาจพิจารณาทำเป็นบัตรเชิญเพื่อให้ได้
กลุ่มเป้าหมายตามลักษณะที่เราต้องต้องการได ้
 

7.5 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
 

การดำเนินงานโครงการทุกอย่างมีความเสี่ยงที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือทำให้ไม่ประสบ
ความสำเร็จตามที่คาดคิดวางแผนไว้ได้เสมอ เราจึงจำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อคาดการณ์
ล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นได้ และพยายามคิดวางแผนหาทางป้องกันหรือแก้ไข
ไว้ล่วงหน้า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จะเป็น “ข้อจำกัด” ที่ไม่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ หรือเป็น 
“ปัญหาอุปสรรค” ที่อาจแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เบาบางลงได้ ตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจ
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เกิดขึ้นได้ เช่น ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ อาจเกิดฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมจะไม่สามารจัดกิจกรรมใน
โครงการได้ หรือ ด้วยความบังเอิญมีงานบวชในชุมชนตรงกับวันที่ทำกิจกรรม เป็นต้น ดังนั้น การ
ประเมินคาดการณ์ความเสี่ยงก็อาจช่วยใหเ้ราสามารถวางแผนรับมือหากมีเหตุการณ์บางอย่าง
เกิดขึ้นในวันทำกิจกรรมของโครงการได ้ทั้งนี้ สามารถจัดทำในลักษณะ “แผนจัดการความเสี่ยง”1 
ไว้ล่วงหน้าก็ได้ โดยกำหนดคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นเมื่อไรและอย่างไร และ
กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข1-2 ไว้ล่วงหน้า 
 

7.6 การบริหารงบประมาณ 
 

งบประมาณในโครงการใดๆ ย่อมมีจำกัดเสมอ การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การบริหารงบประมาณต้องมีการวางแผนว่าจะจัดซื้อสิ่งใดหรือไม่ซื้อสิ่ง
ใด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งบประมาณ อย่างไรก็ตาม ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสโดย
การไม่นำงบประมาณไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นนอกโครงการ ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและปฏิบัติให้เป็น
ปกติ มิฉะนั้น งบประมาณมีจำนวนมากเท่าไรก็ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและทำให้การ
ดำเนินงานโครงการขาดประสิทธิภาพไปด้วย ในทางกลับกัน เราก็ไม่ควรใช้เงินส่วนตัวไปใช้จ่าย
เพิ่มเติมกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ เพราะการทำเช่นนั้น แม้เป็นความหวังดีอยากให้งานใน
โครงการออกมาดี แต่ก็มิใช่เป็นการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การใช้จ่ายเงินส่วนตัวก็ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องเพิ่มเตมิไปเท่าใดจึงจะเพียงพอให้เกิด
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ทั้งการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์อื่นนอกโครงการและการใช้เงินส่วนตัว
เพิ่มเติมเข้าไป ไม่ถือว่าเป็นการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด. 
 

7.7 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ก็นับว่าเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่
ต้องหมั่นสั่งสมประสบการณ์และทักษะไว้ให้ต่อเนื่อง เพราะต้องประสานงานติดต่อกับหลากหลาย
ผู้คนและหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและคาดการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
มิฉะนั้น อาจทำให้การดำเนินงานโครงการนั้นไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีประสิทธิภาพได้ 
ทักษะในการดำเนินงานโครงการนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการทำงานอื่นๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้ด้วยเช่นกัน 

 

7.8 สรุป  
 

ทักษะต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน จำเป็นต้องอาศัยการ
ทำงานเป็นทีม การแบ่งงานกันทำอย่างเหมาะสมลงตัวตรงกับความถนัดของแต่ละคน การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ และที่
สำคัญอย่างยิ่ง คือ การประเมินและการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในวันที่ดำเนินงาน
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด. 
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บทที่ 8 
หลักการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  

เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถ 

1. อธิบายหลักการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้
2. อธิบายวิธีการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้
3. ดำเนินการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได ้

 

หัวข้อ 
 

8.1 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) 
8.2 การประเมินกระบวนการ (Process) 
8.3 การประเมินผลผลิต (Output) และการประเมินผล (Evaluation) 
8.4 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) 
8.5 การประเมินผลกระทบ (Impact) 
8.6 การวิเคราะห์ท้ายบท 
8.7 สรุป  

 

การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
โดยจะรวมถึงการประเมินผลโครงการ (evaluation) ไปด้วย การประเมินโครงการมีหลากหลาย
รูปแบบ แต่ในทีน่ี้ จะกล่าวถึงเพียงการประเมิน 3 ขั้นตอนสำคัญเท่านั้นที่สามารถฝึกปฏิบัติได้
อย ่างเหมาะสมโดยน ักศ ึกษาเท ่าน ั้น  กล ่าวค ือ จะเป ็นการประเม ินป ัจจ ัยนำเข ้า (input) 
กระบวนการ (process) และการประเมินผลที่ได้จากการทำโครงการ (products) ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ระยะด้วยกัน คือ  

ระยะที่ 1 การประเมินผลผลิต (output) ทีเ่กิดขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ 
ทั้งนี้ จะรวมถึงการประเมินผล (evaluation) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการด้วย  

ระยะที่ 2 การประเมินการนำไปใช้ หรือ ผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งต้องทอดเวลาออกไป
ระยะหนึ่งอาจเป็นระยะเวลาหลายๆ เดือน 

ระยะที่ 3 เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้ หรือ ผลกระทบ (impact) ซึ่ง
ต้องใช้เวลาทอดนานออกไปพอสมควรอาจเป็นปีหรือหลายป ี
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8.1 การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input)  
 

การประเมินปัจจัยนำเข้า หรือหนังสือบางเล่มเรียกว่า “ตัวป้อน”1-2 โดยทั่วไป มัก
ประเมินที่ความเพียงพอเชิงปริมาณและประเมินคุณภาพของทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน
โครงการ ได้แก่  

-ทรัพยากรบุคคล (man) ประเมินว่าจำนวนคนในทีมงานมีความเพียงพอหรือไม่ จำนวน
ผู้ช่วยในพื้นที ่เช่น อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) มีความเพียงพอและ
ให้ความร่วมมือดีหรือไม่ ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างไร 

-ทรัพยากรงบประมาณ (money) ประเมินว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือประเมินราย
กิจกรรมแล้วมีความเหมาะสมหรือไม ่

-ทรัพยากรด้านวัสดุครุภัณฑ์ (material) ประเมินว่าสถานที่ทำกิจกรรมโครงการมีความ
เหมาะสมหรือไม่ วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ และสื่อเครื่องเสียงเหมาะสมหรือไม่  
นอกจากนี้ อาจประเมินทบทวนอีกครั้งด ้านมาตรการ (intervention) หรือวิธ ีการ 

(method) ที่ใช้ในโครงการว่ามีมาตรฐานและเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ได้  
 

8.2 การประเมินกระบวนการ (Process)  
 

ในด้านกระบวนการ ควรประเมินขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำ
กิจกรรมในโครงการหรือการเตรียมการว่ามีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ ในวันที่ทำกิจกรรมว่า เป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนที่กำหนดไว้หรือไม่ มีข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้นบ้าง และได้
ดำเนินการแก้ไขให้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นลดน้อยลงไปได้อย่างไร ขั้นตอนใดต้องตัดออก หรือ
ต้องเพิ่มเติมขั้นตอนใดขึ้นมา หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใดอย่างไรบ้าง 
 

8.3 การประเมินผลผลิต (Output) และการประเมินผล (Evaluation) 
 

การประเมินผลผลิต หรืออาจเรียกว่า “ผลการดำเนินงาน”3 การประเมินผลผลิตนี้
นับเป็น “หัวใจ” ของการประเมินโครงการ เพราะขั้นตอนนี้มีการประเมินผล (evaluation) ของ
โครงการอยู่ด้วย คือ การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดลง ซึ่งจะ
สะท้อน “ความสำเร็จ” ของโครงการนั่นเอง บางครั้งอาจเรียกการประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงการว่าเป็น proximal outcome4 ผลผลิตที่ประเมินในขั้นตอนนี้จึงเป็นการประเมินในสิ่งที่ 
“วัดได ้ท ันท ี” เม ื่อการดำเน ินงานโครงการสิ้นส ุดลง ดังน ั้น นอกจากการประเม ินผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว เรายังสามารถวัดสิ่งอื่นๆ ได้อีกทันทีที่การดำเนินงานกิจกรรมใน
โครงการสิ้นสุดลง ได้แก่  

-ประเมินจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมว่าได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ น้อยกว่า
หรือมากกว่าที่กำหนด เพราะอะไร  

-ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการว่าเป็นอย่างไร  
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โดยสรุป ผลผลิต (output) จึงเป็นสิ่งที่ได้จากการทำโครงการ ซึ่งสามารถวัดได้ทันที
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ โดยในการประเมินผลผลิต (output) จะรวมถึงการประเมินผล 
(evaluation) วัตถุประสงค์ของโครงการด้วย  
 

8.4 การประเมินผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลลัพธ์ หรือ outcome อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลากหลาย เช่น effect หรือ 
intermediate outcome4 เป็นต้น แต่ในที่น ี้จะขอใช้คำว่า outcome หรือผลลัพธ์ โดยใช้ใน
ลักษณะของ “การนำไปใช้” กล่าวคือ กลุ่มเป้าหมายได้นำสิ่งที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์นั่นเอง การนำไปใช้จึงต้องอาศัยระยะหนึ่งเพื่อให้เห็นผลออกมา คือ ต้องทอดเวลา
ออกไประยะหนึ่ง อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาหลายๆ เดือน ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญจากผลผลิต 
(output) ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จากการทำโครงการและวัดได้ทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการ ดังนั้น การวัดหรือ
ประเมินผลลัพธ์ (outcome) จึงต้องรอให้เวลาผ่านไปช่วงหนึ่งก่อน ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้
หรือการฝึกทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งในโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้
หรือทักษะตามวัตถปุระสงค์ของโครงการแล้ว เมื่อจะประเมิน “การนำไปใช้” คือ กลุ่มเป้าหมาย
ได้นำความรู้และทักษะเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ ก็ต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งก่อนตามความเหมาะสม 
เพื่อให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้และเราสามารถวัดหรือประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม การ
วัดการนำไปใช้นี้ควรดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น อาจต้องมีแบบบันทึกกิจกรรม
ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายทำ เมื่อเราติดตามจะได้เห็นผลอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมินแบบ
นี้ ก็ควรวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ด้วย เช่น แบบบันทึกมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 
เพียงใด เพื่อจะได้วิเคราะห์ว่าได้มีการนำไปใช้จริงหรือไม่ แค่ไหน เพื่อจะได้นำปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการนำไปใช้เพิ่มขึ้น 
 

8.5 การประเมินผลกระทบ (Impact) 
 

ผลกระทบ หรือ Impact ก็อาจเร ียกเป ็นคำอ ื่นได ้ เช ่น distal outcome3 เป ็นต ้น 
ผลกระทบ impact) ในที่นี้เป็น “ผลที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้” นั่นคือ ต้องอาศัยระยะเวลานาน
ออกไปอีก อาจเป็นปีหรือหลายปีจึงผลนี้ได้ โดยทั่วไป เป็นสิ่งที่วัดได้ยากเพราะต้องอาศัยเวลานาน
มากกว่าจะวัดได้ เราจึงมักคาดการณ์เอาว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงการคืออะไร การ
คาดการณ์อาจต้องอาศัยฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วคาดเอาว่าจะลดอะไรลงเท่าไร ถ้า
มาตรการในโครงการเป็นการป้องกันขั้นที่หนึ่ง ผลกระทบก็จะเป็นการลดอุบัติการณ์ของโรคนั้นๆ 
ลงมาเท่าไร ถ้าเป็นการป้องกันขั้นที่สอง ผลกระทบก็จะเป็นการลดความชุกและผลเสียของโรค 
และถ้าเป็นการป้องกันขั้นที่สาม ผลกระทบก็จะเป็นการลดหรือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรค ดังนั้น ผลกระทบเป็นสิ่งที่เราต้องคาดการณ์ เพราะต้องอาศัยระยะเวลานานมากกว่าจะ
เห ็นผลได้ อย่างไรก็ตาม หากในชีว ิตการทำงานจริงในพื้นท ี่เป ็นเวลาหลายๆ ปี เราก็อาจ
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ประเมินผลกระทบจากแผนงานที่ทำต่อเนื่องได้เป็นรูปธรรมกว่าการทำในลักษณะโครงการที่มัก
เป็นการดำเนินงานระยะสั้นๆ.   
 

8.6 การวิเคราะห์ท้ายบท 
 

การประเมินโครงการแต่ละระยะ ในหนังสือหรือตำราต่างๆ อาจใช้คำไม่เหมือนกัน จึงไม่
ควรยึดติดที่คำที่ใช้ แต่ควรพิจารณาถึงระยะของการประเมินว่าเกิดอะไรขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสน ในที่นี้ จึงนำเสนอการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 เป็นระยะที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อเสร็จโครงการ หรือ ผลผลิต ระยะที่ 2 เป็นการประเมินในระยะ
ของการนำสิ่งที่ได้จากโครงการไปใช้ หรือ ผลลัพธ์ และ ระยะที่ 3 การประเมินระยะสุดท้ายทีเ่ป็น
ผลซึ่งเกิดจากการนำไปใช้ หรือ ผลกระทบ นั่นเอง 

 

8.7 สรุป  
 

การประเมินโครงการประกอบด้วย การประเมินปัจจัยนำเข้า (input) การประเมิน
กระบวนการ (process) และการประเมินสิ่งที่ได้จากการทำโครงการ (products) ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ระยะด้วยกัน คือ ระยะที่ 1 การประเม ินผลผลิต (output) ซึ่งเก ิดข ึ้นท ันท ีเม ื่อส ิ้นส ุดการ
ดำเนินงานโครงการ โดยรวมถึงการประเมินผล (evaluation) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
โครงการด้วย ระยะที่ 2 เป็นการประเมินการนำไปใช้ นั่นคือ การนำสิ่งที่ได้จากโครงการไปใช้
ประโยชน ์หรือ ผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งต้องทอดเวลาออกไประยะหนึง่ และระยะที่ 3 เป็นการ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้ หรือ ผลกระทบ (impact). 
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ภาคผนวก 
 

ตัวอย่าง  

โครงร่างโครงการ 

 

ปรับจากบางส่วนของโครงร่างโครงการของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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(โครงร่าง)  
โครงการ “สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจชีวิต” 

หมู่ที่ … ต. …. อ. …. จ. ……… 

1. หลักการและเหตุผล 
  

 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
มากกว่า 3,000 คน คาดการณ์ว่าระหว่าง พ.ศ. 2543-2563 ประเทศที่มีรายได้สูงจะมีการเสียชีวิต
จากการจราจรจะลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นอย่าง
มากในประเทศที่มีรายได้ต่ําและปานกลาง ถ้าปราศจากการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม1  
 จากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศ
ไทยมีอัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนนอยู่อันดับที ่2 ของโลก2 โดยจำนวนผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 92.80 
และผู้ซ้อนท้ายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 96.80 การสวมหมวกนิรภัยจะลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ร้อยละ 72 และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตร้อยละ 39 ในกรณีที่
ความเร็วไม่สูง3 
 สำหรับชุมชนหมู่ที่ ... ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการไม่สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่เป็นโรคที่มีความรุนแรงของโรคสูงเป็นอันดับ 
1 คิดเป็นร้อยละ 92.804 อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีคนในชุมชนไม่สวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 67.92 และคนในชุมชนไม่เห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยคิดเป็น
ร้อยละ 13.285 โดยปัจจุบันภาครัฐมีทั้งกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและนโยบายการแก้ไขปัญหาทั้ง
ระดับประเทศและท้องถิ่น แต่ในชุมชนหมู่ที่ ... ยังไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ถึงแม้ว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนตจ์ะไม่ได้รับความสนใจมากนักจากการทำเวทีชุมชน แต่เนื่องจากคณะผู้จัดทำ
ต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน โดยการส่งเสริมและรณรงค์เกี่ยวกับ
การสวมหมวกนิรภัยโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง แนะนำวิธีการ
เลือกหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธติวิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับ

																																																													
1สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักแผนความปลอดภัย กลุ่มพัฒนาความปลอดภัย .รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนน พ .ศ.  2557. สิงหาคม 2558. สืบค้นจาก http://www.otp.go.th/uploads/files/1471501633-dgyrs-3z11i.pdf 
สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2560. 

2สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ไทย อุบัติเหตุบนถนนอันดับ 2 ของโลก. 2559. สืบค้นจาก 
http://www.thaihealth.or.th/Content/32580.html สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560. 

3http://resource.thaihealth.or.th/system/files/imagecache/images_preview/9ot_aw_09_002_58_0001.jpg สืบค้นเมื่อ 17 
พฤษภาคม 2560. 

4สถิติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในปี พ.ศ.2559. 
5ได้ข้อมูลจากการสำรวจคนในชุมชนโดยให้ทำแบบสอบถามทดสอบความรู้. 
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตามกรอบแนวสากล “ปี 
2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” 
 

2. การทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1  จากงานวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิภัยของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธาน”ี6 กลุ่มตัวอย่างจะ

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 322 คน จากการศึกษาพบว่า ด้านความรู้

เกี่ยวกับหมวกนิรภัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้ถูกต้องอยู่ในระดับสูง 

(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75) ร้อยละ 62.1  

2.1.2 จากงานวิจัย “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ

ผู้บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต”ิ7 กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 110 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัย

ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 55.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยอยู่

ในระดับเหมาะสม สาเหตุหลักของการไม่สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากการเดินทางในระยะใกล้ และ

ปัจจัยที่กระตุ้นให้ใส่หมวกนิรภัยมากที่สุดคือ การเดินทางระยะไกล 
 

จากงานวิจัยทั้งสองบทความ สรุปว่า ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและกฎหมายที่บังคับใช้
หมวกนิรภัยยังอยู่ในระดับที่ไม ่ส ูงนัก การให้ความรู้น ่าจะมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยให้เหมาะสมมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 

 3.1 กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของการ
บาดเจ็บที่ศีรษะจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ความรู้เรื่องกฎจราจร, 
การเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน และวิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้องโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑร์้อยละ 60 (ทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกต้อง จำนวน 9 ใน 15 ข้อ) 

																																																													
6ปรานี ทองคํา และคณะ. (3443). ปัจจัยที9 ส่งผลต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที9 ขับขี9 รถจักรยานยนต์ในเขต

เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี. สืบค้นจาก http://edu.psu.ac.th/research/pdf/journal_academic/344f/g-344f.pdf.  
7บุบผา ลาภทวี. (3444). ปัจจัยที9 มีความสําคัญต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บจากการขับขี9  รถจักรยานยนต์ โรงพยาบาล
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 3.2 กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 สามารถเลือกหมวกนิรภัยและวิธีการสวมหมวก
นิรภัยได้ถูกต้อง โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติได้เกณฑ์คะแนนระดับดี (ร้อย
ละ 80) จากการทำแบบทดสอบแบบรูปภาพถูกต้อง 4 ใน 5 ข้อ  
 

4. เป้าหมาย 
 

 4.1 เป้าหมายระยะปานกลาง (Intermediate outcome): คนในชุมชนใชห้มวกนิรภัยที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน และมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 
 4.2 เป้าหมายระยะยาวหรือผลกระทบ (Distal outcome): ป้องกันการเกิดผู้ป่วยใหม่ 
(อุบัติการณ์) ของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของคน
ในชุมชนเป็นระยะเวลา 5 ปี  
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 

 คนในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ 
 

6. ขอบเขตการศึกษา 
 

6.1 กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย ... คน ในหมู่ที่ ... ต. ....... 
อ. ....... จ. ................. 
 6.2 กล ุ่มค ัดออก  ค ือ  กล ุ่มท ี่ม ีอาย ุน ้อยกว ่า 15 ป ี เน ื่องจากไม ่ม ีใบอน ุญาตข ับข ี่
รถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย 
 

7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติโครงการ 
 

ตั้งแต่วันที่ ..........  – ............. 25... 
 

8. สถานที่ปฏิบัติงาน 
 

 ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ … ต. ...... อ. ....... จ............ 
 

9. มาตรการการดำเนินโครงการ 
 

ลำดับ 
วัตถ ุ
ประสงค ์

เนื้อหา 
สื่อวัสดุ
อุปกรณ ์

วิธีการ การประเมินผล 

1. ความรู ้ - กฎจราจร 
- การเลือกซื้อหมวก
นิรภัยที่เหมาะสมและ
ได้มาตรฐาน 

- การสวมหมวกนิรภัยที่

- แผ่นพับ 
- โปสเตอร ์
- หมวก
นิรภัย 

- บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างและ
ภาพประกอบ 

 

แบบทดสอบ
ความรู้(ก่อนและ
หลังการให้ความรู้) 
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ลำดับ 
วัตถ ุ
ประสงค ์

เนื้อหา 
สื่อวัสดุ
อุปกรณ ์

วิธีการ การประเมินผล 

ถูกต้อง 
2. ทักษะ/

สาธิต 
- วิธีการสวมและเลือก
หมวกนิรภัยที่ถูกต้อง 

-หมวก
นิรภัย 

- สาธิตการสวม
และเลือกหมวก
นิรภัยที่ถูกต้อง 

แบบประเมิน
ทักษะ 

 

10. วิธีดำเนินโครงการ 
 

กิจกรรม วันที ่
1. ขั้นเตรียมการ 
วางแผนโครงการ 17 - 22 เดือน ... 25.... 
เขียนโครงร่างโครงการ 17 - 22 เดือน ...  25.... 
เสนอร่างโครงการ 22 เดือน ...  25.... 
เตรียมอุปกรณ์และสื่อนำเสนอต่างๆ 23 เดือน ... – 2 เดือน ... 25.... 

    นำร่องและปรับแก้ไขแบบทดสอบความรู ้(Pilot testing) 23 เดือน ... – 2 เดือน ... 25.... 
    ติดต่อผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อสม. 30 - 31 เดือน ... 25.... 
2. ขั้นดำเนินการ 
เตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 เดือน ... 25.... 
จัดกิจกรรมโครงการพร้อมทดสอบความรูก้่อน-หลังให้ความรู ้ 5 เดือน ... 25.... 
ประเมินโครงการ (ติดตามการนำไปใช)้ 12 เดือน ... 25.... 
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการ 12 เดือน ... 25.... 
นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน 14 เดือน ... 25.... 

3. ขั้นสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 13 - 15 เดือน ... 25.... 
4. จัดทำรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 14 - 16 เดือน ... 25.... 
 

11. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน 
 

 11.1 ทรัพยากรมนุษย ์
  11.1.1 นักศึกษาแพทย ์จำนวน X คน 
  11.1.2 ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
  11.1.3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน XX คน 
 11.2 หมวดวัสดุและครุภัณฑ ์
  11.2.1 โปสเตอร์ความรู้ จำนวน XX แผ่น 
  11.2.2 ใบปลิวประชาสัมพันธ์ จำนวน XX แผ่น 
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  11.2.3 แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังทำกิจกรรม จำนวน XX ชุด 
  11.2.4 หมวกนิรภัย 

11.2.5 โสตทัศนูปกรณ ์ได้แก่ เครื่องขยายเสียงและลำโพง  
  11.2.6 โต๊ะและเก้าอี้  
 

 

12. งบประมาณ 

   หมายเหต ุถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 13.1 ประโยชน์ต่อชุมชน 
13.1.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงการบาดเจ็บที่ศีรษะที่เกิด

จากการขับขี่รถจักรยานยนต ์
13.1.2 กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยและสามารถนำไป

ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได ้
 13.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 13.2.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น 
13.3 ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 13.3.1 นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม 
 13.3.2 นักศึกษาได้ฝกึทักษะการสื่อสารและประสานงานกับสมาชิกในชุมชน 

13.3.3 นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดและการวางแผนก่อนการดำเนินงาน 
 

 

ลำดับ รายการ รายการ 

จำนวน 
(ชิ้น) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. โปสเตอร์ความรู ้ XX XXX XXXX 
2. ใบปลิวประชาสัมพันธ ์ XX - XXXX 
3. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังทำ

กิจกรรม 
XX XXX XXXX 

4. อาหารว่าง และเครื่องดื่ม XX XX XXXX 

5. อุปกรณ์สำนักงาน - - XXXX 

6. รายงานและเอกสารประกอบการนำเสนอ - - XXXX 

รวม 
  

XXXX 
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14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. ที่ปรึกษาโครงการ : ……… 
 2. สมาชิกกลุ่ม :  ……... 

 

        ลงชื่อ........................................................ 
         (…………………………………………..) 
                  หัวหน้าโครงการ 
 
        ลงชื่อ........................................................ 
        (…………………………………………..) 
                ที่ปรึกษาโครงการ 
 

       
 

        ลงชื่อ........................................................ 
                (……………………………………………..) 
                   ตำแหน่ง..............................................           
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