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ก

คํานํา

รายงานฉบับนี้ เปนรายงานประกอบการฝกปฏิบัติภาคสนาม ในรายวิชาการพยาบาล
สาธารณสุขขั้นสูง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรูทางสาธารณสุขแบบเดิมนั้นเนนการ
สงเสริมความรูในการมุงหวังเพียงการรักษาภายหลังจากเกิดโรคหรือพยาธิสภาพอันอาจสรางความ
พิการประชาชนและยังเนนการใชทรัพยากรจากหนวยงานสวนกลางภายนอกชุมชนกําหนดกรอบ
และกระบวนการแนวคิดโดยไมไดตั้งความสนใจหรือใหความสําคัญกับบริบทของชุมชนวิถีชีวิต
การดํารงชีพหรือความเชื่อขนบธรรมเนียมของผูคนในชุมชนเทาใดนักสงผลใหการดําเนินการ
ของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาทางดาน
สุขภาพและสาธารณสุขมักจะประสบปญหาเรื่องความพรอมความรวมมือของคนในชุมชนและ
ทําใหกิจกรรมไมสามารถดําเนินการไปตามแผนงานตรงตามเปาหมายที่วางไวไดประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆอยางรวดเร็วทําใหชุมชนกาวเขาสูความเปนทุนนิยมมากขึ้นการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปครัวเรือนมีความตระหนักถึงเรื่องเศรษฐกิจของ
ครอบครัวเปนสําคัญ

ดังนั้นการฝกภาคสนามการพยาบาลสาธารณสุขขั้นสูงของนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปที่ 1
(ภาคปกติ) สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ระหวางวันที่21-23 มกราคม2550 จึงมุงหวังใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน
อันจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูการสรางเสริมและปรับเปลี่ยนทัศนคติระหวางชุมชน
และนักศึกษาวางแผนงานและสรางหรือดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยอาศัยทรัพยากรและ
ความสามารถของคนในชุมชนเองอันจะสงผลใหเกิดความยั่งยืนของโครงการนําไปสูการแกไข
ปญหาทางสาธารณสุขอยางไดผลตามที่คาดหวังในที่สุด

ในโอกาสนี้คณะนักศึกษาขอแสดงความขอบคุณไปยังชาวบานบานไรโคกสูงเจาหนาที่
สาธารณสุขจากสถานีอนามัยตําบลมะเกลือเกา เจาหนาที่องคกรบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา และ
เจาหนาที่จากสวนอื่นๆที่เกี่ยวของจากหนวยงานตางๆทุกทานที่ไดเอื้อเฟออํานวยความสะดวกแก
การฝกภาคสนามในครั้งนี้เปนอยางดีหากมีขอผิดพลาดประการใดทางคณะผูจัดทําตองขออภัยมา
ณโอกาสนี้ดวย

คณะผูจัดทํา
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2 ขอมูลประชากรบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานการศึกษาชุมชน
บานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1.การวินิจฉัยชุมชน
1.1 ความหมายของการวินิจฉัยอนามัยชุมชน

การวินิจฉัยอนามัยชุมชน  คือ  กระบวนการคนหา ศึกษา หรือวิจัยปญหาหรือความตองการ
ดานสุขภาพอนามัยของกลุมประชากรในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลจาก
ชุมชนเปนพื้นฐาน

1.2 วัตถุประสงคของการวินิจฉัยอนามัยชุมชน
ในการที่จะแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัยของชุมชนนั้น  เราจะตองทราบถึงสภาพการณ

หรือระดับของสุขภาพอนามัยของชุมชนใหแนชัดเสียกอน  จึงจะทําใหการแกไขปญหาไดรับผล
ตามที่ตองการ  วิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งสภาพการณหรือระดับสุขภาพอนามัยที่เปนอยูของชุมชนนั้น  
ไดแก  การวินิจฉัย  การวินิจฉัยนี้จะเปนเครื่องมือใหแกผูรับผิดชอบของชุมชนในอันที่จะระบุ
ปญหา  และการดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นในชุมชน  เปนการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในชุมชนนั้นๆ 

นอกจากนั้น  การวินิจฉัยอนามัยชุมชน จะนําไปสูการกําหนดนโยบายบริการสาธารณสุข
ของประเทศ  ทั้งนี้ก็เพราะวาในการกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อใหบริการสาธารณสุขแกชุมชน  ผูมี
อํานาจในการตัดสินนโยบายนั้นตองอาศัยขอมูล  ขาวสาร  ที่แสดงใหทราบถึงสภาพและระดับ
สุขภาพอนามัยของประชากรที่เปนอยูในชุมชนตาง  ๆ  ขอมูลดังกลาวนั้น ไดมาจากการวินิจฉัย
สุขภาพอนามัยในแตละชุมชน

การวินิจฉัยอนามัยชุมชนก็จะชวยในกระบวนการบริหาร  การพัฒนาการสาธารณสุขใน
ระดับตาง  ๆของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่สําคัญๆ  3 ประเด็น  คือ

1. การวางแผนเบื้องตน เพื่อกําหนดกลวิธีและการจัดสรรทรัพยากร
2. การตัดสินในการจัดสรรทรัพยากร และการจัดการตลอดเวลาที่ดําเนินการปฏิบัติตาม

แผน
3. การควบคุม  กํากับ  และประเมินผลการใหบริการที่ไดทําไปแลวและที่จะกระทําตอไป

ดังนั้น วัตถุประสงคของการวินิจฉัยอนามัยชุมชน  ก็เพื่อการระบุปญหาและกําหนด
นโยบายการวางแผน และการดําเนินการปฏิบัติตามแผนของการใหบริการสุขภาพอนามัยแก



2

ประชากรในชุมชนตาง  ๆ ของประเทศเพื่อการแกไขปญหา  หรือสนองความตองการดานสุขภาพ
อนามัยของประชากรที่มีอยู

ในทางตรงขาม  ถาหากไมมีการวินิจฉัยอนามัยชุมชนดังกลาว  ก็ยอมจะขาดไปซึ่งขอมูล
หรือไดขอมูลที่ไมถูกตอง  ทําใหการระบุปญหาและการกําหนดนโยบายการวางแผนและการ
ดําเนินการปฏิบัติตามแผนของการใหบริการสุขภาพอนามัยแกประชากรในชุมชนเปนไปโดยไม
ถูกตอง และไมไดผลตามที่ตองการ หรือไดแผนซึ่งไมเหมาะสมตรงตอปญหาหรือความตองการ
ของชุมชน  ทําใหยังคงมีประชากรจํานวนมากที่สุขภาพอนามัยอยูในระดับต่ํา ไมสามารถประกอบ
อาชีพไดอยางเดิม  ขาดรายไดที่พอเพียงสําหรับการจุนเจือครอบครัว  ทําใหชุมชนนั้นๆ ประสบ
ปญหาความยากจน กอใหเกิดการดอยพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในสวนรวมของประเทศ
ในที่สุด

1.3 ขอมูลที่จําเปนในการวินิจฉัยอนามัยชุมชน
ในการสํารวจอนามัยชุมชน  ขอมูลที่สําคัญที่จะตองสํารวจแบงออกเปน  6 ประเภทใหญ  ๆ

คือ
1.3.1 ขอมูลประชากรศาสตร

1) ลักษณะประชากรและสถานภาพตาง  ๆของประชากรในหมูบาน  เชน  เพศ  
อายุ  เชื้อชาติ  สถานภาพการสมรส  ฯลฯ

2)สภาพการเคลื่อนยายของประชากร  เชน  การยายเขาและออกของประชากรใน
หมูบาน

3) จํานวนประชากรในหมูบาน  พรอมทั้งแยกตามเพศและอายุ
4)การเพิ่มของประชากร  ไดแก  อัตราเพิ่มของประชากรในหมูบาน  ในรอบปที่

ผานมา
5) ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และความเชื่อตาง ๆ  

1.3.2 ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
1)อาชีพปจจุบัน  อาชีพหลัก  อาชีพรอง
2)ความสามารถในการทํางานแตละอาชีพ
3)ระดับรายไดเปนรายบุคคลและครอบครัว
4)รายจายเปนรายบุคคล  และครอบครัว
5)ระดับการศึกษา
6)การซื้อขายผลิตผล  เชน  ขาว  และพืชไรตาง  ๆ
7)การคมนาคมไปสูชุมชนอื่น
8)องคการชุมชน  รวมทั้งผูนําของชุมชน
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1.3.2ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
1)สภาพและลักษณะบานแตละครอบครัว
2)สภาพบริเวณบาน  เชน  การใชบริเวณ และความสะอาด
3)แหลงน้ําดื่ม  น้ําใช  สภาพของน้ํา  ความพอเพียง  การเก็บน้ํา  การเตรียมน้ําดื่ม

และน้ําใช
4)การกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
5)สวม  จํานวนครอบครัวที่มีสวมใช  สถานที่ตั้ง และความสะอาด
6)แมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรค
7)สัตวเลี้ยงในบริเวณบาน

1.3.3.ขอมูลเกี่ยวกับสถิติชีพและอนามัย
1)จํานวนหญิงมีครรภ  และการคลอด  เชน  อัตราเกิด
2)การเจ็บปวย  เชน  อัตราปวยดวยโรคตาง ๆ  
3)ความทุพพลภาพ  เชน  อัตราคนพิการจากสาเหตุตาง ๆ  
4)การตาย  เชน  อัตราตายจากสาเหตุตาง  ๆ
5)การไดรับภูมิคุมกันโรค  เชน  ไดรับภูมิคุมกันโรคคอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก 

และอื่น  ๆ
6)ปจจัยที่ทําใหเกิดการเสี่ยงตอการเกิดโรค  เชน  บุหรี่  เหลา  ยาเสพติด  เปนตน

1.3.4 ขอมูลเกี่ยวกับความรู เจตคติ  และการปฏิบัติทางดานอนามัย
1)ความรูดานอนามัยทั่วไป  เชน

- อนามัยสวนบุคคล
- ความรูเกี่ยวกับโรคตาง  ๆ ตลอดจนการปองกันโรค
- ความเชื่อถือที่มีอิทธิพลตอสุขภาพและอนามัย
- การปฏิบัติตนขณะเจ็บปวย

2)ความรูดานอนามัยเฉพาะเรื่อง  เชน
-ความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว
-ความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการ

1.3.5ขอมูลเกี่ยวกับบริการดานสาธารณสุข
1)สถานบริการดานสาธารณสุขของรัฐและเอกชนในหมูบาน และเขตใกลเคียง
2)การใชบริการดานสุขภาพอนามัยของประชากร
3)เจตคติของประชากรตอสถานบริการสาธารณสุข
4)ผดุงครรภโบราณ อาสาสมัครสาธารณสุข  แพทยแผนโบราณ  ฯลฯ
5)รานขายยาในหมูบานและเขตใกลเคียง
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เพื่อใหการวินิจฉัยมีความสมบูรณและไมเกิดผลเสียหายแกชุมชนนั้น  ผูทําการวินิจฉัยควร
ประกอบดวยคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้

1. จะตองมีความซื่อสัตย  และเปนกลางในเรื่องที่ตนทําการศึกษา  กับจะตองหาทางกําจัด
อคติสวนตัวออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  แมในเรื่องนั้น  ๆตนไมเห็นดวยก็ตาม

2. จะตองรับผิดชอบและคํานึงถึงประโยชนแกผูอื่น ที่ผลของการศึกษานี้จะครอบคลุมไป
ถึงใหมากที่สุด  โดยคํานึงถึงหลักของมนุษยธรรมและหนาที่ที่รับผิดชอบ

3. จะตองมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผลเสียหายแกผูใหขอมูลไวใหมากที่สุด
4. จะตองมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา และเรื่องที่เกี่ยวของกันอยางสืบเนื่อง

นอกจากนั้น  ผูที่จะทําการวินิจฉัยชุมชนควรจะมีคุณธรรม  เพื่อจะทําใหการดําเนินงาน
ไดรับผลสําเร็จอยางดี  ไดแก

ศรัทธามีความเชื่อวาการวิจัย  คนควา  จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกชุมชน
วิริยะ มีความพากเพียรตอเนื่องสม่ําเสมอ  มิทอถอยตออุปสรรคทั้งปวง
สติ มีความรูสึกวา  ตนกําลังทําอะไรอยู  พยายามหลีกเลี่ยงขอขัดของที่ไม

เหมาะสมกับประโยชนสุขของสวนรวม มีความสุขุม รอบคอบ
สมาธิ มีจิตแนวแนในการปฏิบัติงาน คาดคะเนแนวทางในอนาคตวาจะมี

อุปสรรคที่ตองแกไขไดอยางไร
ปญญามีความรูกวางขวงในวิทยาการดานตาง ๆ

1.4 ประโยชนของการวินิจฉัยอนามัยชุมชน
การวินิจฉัยอนามัยชุมชน  นอกจากจะเปนประโยชนเพื่อการวินิจฉัยอนามัยชุมชนแลวยัง

มีประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขผูปฏิบัติงานชุมชนนั้น  และผูที่มีหนาที่ใน
การวิจัยทางดานสุขภาพอนามัยและประชากรในชุมชนนั้น  คือ 

1. ประโยชนตอเจาหนาที่ คือ ทําใหสามารถระบุปญหาหรือความตองการดานสุขภาพ
อนามัยของชุมชนไดโดยรวดเร็ว ไดครบถวนตามหลักวิชาการนําไปสูการดําเนินการใหบริการ
สาธารณสุขแกชุมชน  รวมทั้งไดขอมูลที่นําไปใชในระดับสูงถึงระดับประเทศ

2. ประโยชนตอประชาชน  ชาวบานมีสวนรวมในการวินิจฉัยอรนามัยชุมชน  ชาวบานก็
จะไดรับประโยชน คือ กอใหเกิดความรวมมือของชุมชนในการพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน  โดยทําใหชาวบานสามารถวางแผนการวัดและ
ประเมินผลโครงการสาธารณสุขของชุมชนเองได  สําหรับประชากรผูรับบริการในชุมชนที่ไดรับ
ประโยชน  กลาวคือ  ไดรับบริการที่ตรงตอความตองการและปญหา  ทําใหสุขภาพอนามัยมี
ระดับสูงขึ้น  สามารถประกอบอาชีพการงานไดดีขึ้น  ทําใหเพิ่มรายไดแกตนเองและครอบครัวและ
สุดทายประเทศก็จะมีสภาพดีขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
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3. ประโยชนตอผูทําการวิจัย  จะไดรับประโยชนโดยไดทราบขอมูลตาง  ๆเพื่อนําไปใช
ประกอบการวิจัยในเรื่องอื่น  ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  การคัดเลือกตัวอยางหมูบานเพื่อการวิจัย  
เพื่อการกําหนดและพัฒนารูปแบบการใหบริการสุขภาพอนามัย และเพื่อพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
สําหรับบริการดานสุขภาพอนามัย

ภาพประกอบที่ 1 ขั้นตอนของกระบวนการวินิจฉัยและแกไขปญหาชุมชน 

ในภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการวินิจฉัยและแกไขปญหาชุมชน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1-8 เปนขั้นตอนการสํารวจชุมชน
ขั้นตอนที่ 9-11 เปนขั้นตอนการวินิจฉัยชุมชน
ขั้นตอนที่ 12-14 เปนขั้นตอนการแกไขปญหาชุมชน

จากขั้นตอนของกระบวนการที่แสดงไวในเปนแผนภูมิขั้นตอนของกระบวนการวินิจฉัย
และแกไขปญหาชุมชน แบงเปน 3 สวนยอย คือสํารวจชุมชน การวินิจฉัยชุมชน และการแกไข
ปญหาชุมชน

ตอมาขั้นตอนการวาดภาพฝนของชุมชนซึ่งมีวิธีการในการคนหาภาพฝนหลากหลาย
รูปแบบ ในการศึกษาครั้งนี้ใช A-I-C ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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2. กระบวนการ A-I-C
2.1 ความสําคัญของกระบวนการA-I-C

การพัฒนาชุมชนที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเปดโอกาสใหบุคคล และผูแทนของ
กลุมองคกร ตางๆ ที่อยูใน ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาชุมชน รวมตัดสินใจอนาคตของชุมชน รวมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมรับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้น กระบวนการ A - I - C จะชวยใหชุมชนขาไปมีสวนรวม ในการวางแผนและ
การตัดสินใจรวมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกของชุมชน เกิดความรูสึกเปนเจาของ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีสวนรวม 
กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความตอเนื่องและกอใหเกิดความสําเร็จสูง

จากประสบการณในการพัฒนามีขอสรุปที่ไดจากการนําเอากระบวนการประชุมนี้มาใช ซึ่ง
พบวา

(1) กระบวนการ A-I-C ชวยใหประชาชนและกลุมองคกรตางๆ ทั้งในและนอกชุมชนที่เขา
มามีสวนรวม มีความกระตือรือรน ในการเขารวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นมากขึ้น

(2) การวางแผนแบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูแทนกลุมตางๆ ประชาชน
โดยเฉพาะผูรูกลุมคนจน ผูดอย โอกาส ผูหญิง และเยาวชน เขามามีบทบาทในการรวมคิดกําหนด
แนวทางการพัฒนา และจัดสรรทรัพยากร การมีสวนรวม ในกิจกรรมและเสริมสรางความเขาใจซึ่ง
กันและกันซึ่งเปนการรวมพลังเชิงสรางสรรค

(3) ประชาชน กลุมองคกรตางๆมีความรูสึกเปนเจาของทั้งกิจกรรม โครงการ ผลของการ
พัฒนา และความเปนเจาของชุมชนทองถิ่น ทําใหเกิดความมีพลังรูถึงศักยภาพในการพึ่งตนเอง

(4) องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเรียนรูที่จะเขารวมมือกันในการพัฒนาอยางประสาน
สอดคลอง

นับไดวากระบวนการA-I-C ชวยใหเกิดการระดมแนวคิดที่สรางสรรค มีสวนรวมและ
เสริมพลังของชุมชนทองถิ่น ในการพัฒนา

กระบวนการ A-I-C เปนการประชุมที่กอใหเกิดการทํางานรวมกันเพื่อจัดทําแผนโดยเปน
วิธีการที่เปดโอกาส ใหผูเขารวมประชุมไดมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ นําเสนอ
ขอมูลขาวสารที่จะทําใหเกิดความเขาใจ ถึงสภาพปญหาความตองการขอจํากัด และศักยภาพของผู
ที่เกี่ยวของตางๆ เปนกระบวนการที่ชวยใหมีการระดมพลัง สมองในการศึกษา วิเคราะหพัฒนา
ทางเลือก เพื่อใชในการแกไขปญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจรวมกัน เกิดพลังของการ
สรางสรรคและรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น เพราะกระบวนการ A-I-C มีขั้นตอนสําคัญ
คือ
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2.1.1 ขั้นตอนการสรางความรู(Appreciation : A)
คือขั้นตอนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ขั้นตอนนี้จะเปดโอกาสให

ผูเขารวมประชุมทุกคน แสดงความคิดเห็น รับฟงและหาขอสรุปรวมกันอยางสรางสรรคเปน
ประชาธิปไตยยอมรับในความคิดของเพื่อนสมาชิก โดยใชการ วาดรูปเปนสื่อในการแสดงความ
คิดเห็นและแบงเปน 2 สวน

A1 : การวิเคราะหสภาพการของหมูบาน ชุมชนตําบล ในปจจุบัน
A2 : การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศนอันเปนภาพพึงประสงคในการพัฒนาวา

ตองการอยางไร

โดยการวาดภาพมีความสําคัญคือ
(1) การวาดภาพจะชวยใหผูเขารวมประชุมสามารถสรางจินตนาการ คิด วิเคราะห

จนสรุปมาเปนภาพ และชวยใหผูไมถนัด ในการเขียนสามารถสื่อสารได
(2) ชวยกระตุนใหผูเขารวมประชุมคิดและพูด เพื่ออธิบายภาพซึ่งตนเองวาด

นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม อื่นๆ ไดซักถามขอมูลจากภาพเปนการเปดโอกาสใหมี
การพูดคุย แลกเปลี่ยน และกระตุนใหคนที่ไมคอยกลาพูดใหมีโอกาสนําเสนอ

(3) การรวมภาพของแตละบุคคล เพื่อเปนภาพรวมของกลุมจะชวยใหมีความงาย 
ตอการรวบรวมแนวคิดของผูเขารวม ประชุมและสรางความรูสึกเปนเจาของภาพ(ความคิด) และ
สวนรวมในการสรางภาพพึงประสงคของกลุม

(4) จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการประชุมใหมีความสุข และเปนกันเองใน
บางครั้งผูเขารวมประชุม มักมองวาการ วาดภาพเปนกิจกรรมสําหรับเด็ก ดังนั้นวิทยากร 
กระบวนการจําเปนตองสรางความเขาใจ และนําเกมตางๆ เกี่ยวกับการวางแผน การละลาย
พฤติกรรมกลุม หรือการวาดภาพเพื่อการแนะนําตนเองหรือวาดภาพสิ่งที่ตนเองชอบ ไมชอบมาใช
อุนเครื่องเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของผูเขารวมประชุม

2.1.2 ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence : I)
คือ ขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนาตามที่ไดสรางภาพพึง

ประสงค หรือที่ไดชวยกันกําหนด วิสัยทัศน (A2) เปนขั้นตอนที่จะตองชวยกันหามาตรการ วิธีการ
และคนหาเหตุผลเพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนา กําหนดเปาหมาย กําหนดกิจกรรม และ
จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการโดยแบงเปน2 ชวงคือ

I1 : การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามภาพพึง
ประสงค

I2 : การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการโดย
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(1) กิจกรรม หรือโครงการที่หมูบาน ชุมชน ทองถิ่นทําเองไดเลย
(2) กิจกรรมหรือโครงการที่บางสวนตองการความรวมมือหรือการ

สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่รวมทํางานสนับสนันอยู
(3) กิจกรรมที่หมูบาน ชุมชน ตําบล ไมสามารถดําเนินการไดเอง ตองขอ

ความรวมมือเชน ดําเนินการจากแหลงอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน

2.1.3 ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control : C)
คือยอมรับและทํางานรวมกันโดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตางๆมาสูการปฏิบัติ 

และจัดกลุมผูดําเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการโดยขั้นตอนกิจกรรมประกอบดวย
C1 : การแบงความรับผิดชอบ
C2 : การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

นอกจากนี้ผลลัพธที่ไดจากการประชุมคือ
(1) รายชื่อกิจกรรม หรือโครงการที่กลุม องคกรชุมชนดําเนินการไดเองภายใต

ความรับผิดชอบ และเปนแผนปฏิบัติการ ของหมูบาน ชุมชน
(2) กิจกรรมโครงการที่ชุมชน หรือองคกรชุมชน เสนอขอรับการสงเสริม

สนับสนุนจากองคกรปกครองทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐที่ทํางานหรือสนับสนุนชุมชน
(3) รายชื่อกิจกรรม โครงการที่ชาวบานตองแสวงหาทรัพยากรและประสานงาน

ความรวมมือจากภาคีความรวมมือตางๆ ทั้งจากภาครัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชนเปนตน

2.2 ปจจัยที่สําคัญที่จะชวยใหการประชุม A-I-C ประสบความสําเร็จได
2.2.1 การจัดประชุมกระบวนการ A-I-C นี้"เนนความเปนกระบวนการ" จะดําเนินการขาม

ขั้นตอนหรือสลับขั้นตอน ไมไดเนนการระดมความคิด และสรางการยอมรับซึ่งกันและกัน ให
ความสําคัญกับการตัดสินใจการกําหนดอนาคตรวมกัน และเนนการสรางพลังความคิด วิเคราะห 
และเสนอทางเลือกในการพัฒนาและพลังความรัก ความเอื้ออาทร การสรางบรรยากาศที่เปนมิตร
อันเปนพลังเชิงสรางสรรคในการพัฒนา

2.2.2 การศึกษาและเตรียมชุมชน
1) การศึกษาชุมชนเพื่อใหเขาใจสภาพของหมูบาน ชุมชน หรือตําบล

ความสัมพันธของกลุมตางๆ การทราบความสามารถ ศักยภาพของกลม สภาพการพึ่งตนเองเปน
ตน เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอ เปนขอเท็จจริง ในการกําหนดอนาคตทางเลือกรวมทั้งกลวิธีที่
เหมาะสมในการแกไขปญหาและการประสานความรวมมือ

2) การเตรียมชุมชนเพื่อทําใหกลุมตางๆในชุมชน ประชาชนเขาใจ และสงผูแทน
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ที่มีอํานาจในการตัดสินใจของ กลุมเขารวมประชุม รวมทั้งมีการพิจารณาเพื่อกระจายโอกาสให
กลุมตางๆ ในชุมชนเขามามีสวนรวม เชน กลุมสตรี เด็ก คนจน ผูประสบปญหาตางๆ เปนตน

2.2.3 วิทยากรกระบวนการที่เขาใจขั้นตอนของกระบวนการ A-I-C มีประสบการณความรู
ในเรื่องที่เกี่ยวของในการ ประชุม มีไหวพริบในการแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนา สามารถ
ไกลเกลี่ย หรือมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแยงที่เหมาะสมในกรณีที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
สามารถทําหนาที่

1) เตรียมชุมชน เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม และสรุปผล
2) สรางบรรยากาศในการประชุมเพื่อคลายความตรึงเครียดของผูเขารวมประชุม
3) ความคุมขั้นตอนและเวลาในการดําเนินการประชุมใหเปนไปตามกระบวนการ
4) สรุปความเห็นที่แทจริงของผูเขารวมประชุมโดยไมสอดแทรกความเห็นหรือ

ทัศนะของตนเองลงไป
5) ในกรณีที่มีขอถกเถียงระหวางผูเขารวมประชุมซึ่งเกิดความตองการปกปอง

ผลประโยชนของตนเองผูดําเนินการประชุมตองทําหนาที่ไกลเกลี่ย และหาขอยุติใหได
6) วิเคราะหและสังเกตบรรยากาศในการประชุมสําหรับจํานวนผูจัดการประชุม

อาจมีเพียงคนเดียวก็ไดเปนผูนํา การประชุมซึ่งจะมีขอดี คือ กระบวนการประชุมเปนเอกภาพ
มากกวา

2.3 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ A-I-C กับประสบการณที่นําไปใช
2.3.1ขั้นเตรียมการ ไดแก

1. การศึกษาชุมชน เพื่อใหทราบประวัติการพัฒนา โครงสรางทางสังคม 
ปจจัยพื้นฐาน แหลงทรัพยากรของหมูบาน โดยอาศัยขอมูลที่มีอยูแลวในรายงานการสํารวจของ
ราชการการพูดคุยกับชุมชน การสํารวจ

2. การคัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อใหไดตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชน ประมาณ 
30-50 คน โดยการสอบถามกลุม ตางๆและผูนําของหมูบาน

3. การชี้แจงวัตถุประสงคตอผูนําและกรรมการหมูบานและขอความเห็นในการ
จัดการประชุม ใหสะดวกราบรื่นทุกฝาย

4. การเตรียมตัวของผูนําการประชุม เพื่อดําเนินการประชุมใหราบรื่น
5. การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม ไดแกสถานที่ อุปกรณ เครื่อง

เขียน การจดบันทึกตางๆ
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2.4 ผลการทํา A-I-C บานไรโคกสูง
โดยสรุปผลการทํา AIC ของบานไรโคกสูง เปนดังนี้
1. ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน เจาหนาที่ อสม. และ

ประชาชนทั่วไป รวม 13 คน
2. การดําเนินกิจกรรม AIC  ในครั้งนี้ ทําไดเพียงขั้นตอน A โดยจากการสํารวจ ประมวล

และนําเสนอสถานการณปญหาของชุมชน ใหผูเขารวมประชุมทุกคนรวมกันแสดงขอคิดเห็น รับฟง 
วิเคราะหและหาขอสรุป 

3. การวาดภาพฝนของชุมชน ผูเขารวมประชุมไดเสนอภาพฝน ดังนี้
- อยากใหมีเตาเผาขยะในหมูบาน
- มีปอมยามหมูบาน
- สนามกีฬามีไฟฟา
- มีตูโทรศัพท
- อยากใหเด็กเรียนสูงๆ
- อยากใหเศรษฐกิจดีกวานี้
- อยากมีสุขภาพดี
- ไมอยากใหมียาเสพติดในหมูบาน
- อยากใหมีรถประจําทางเขาหมูบาน
- อยากใหมีไฟฟาตามถนนเขาหมูบาน
- อยากใหมีรถเก็บขยะของหลวง
- อยากใหมีหมอมาบอยๆ
- อยากมีเจาหนาที่อนามัยเพิ่มอีกคน
- ไมอยากใหมีโรคติดตอ
- อยากใหมีแพทยประจําที่อนามัย
- อยากใหมีพยาบาลประจํา ศสมช.

โดยสามารถสรุปภาพฝน ออกไดเปน 6 หมวด ดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ 
2. ระบบสุขภาพและแหลงประโยชน
3. ดานความปลอดภัย
4. ดานการศึกษา
5. ดานการคมนาคม 
6. การติดตอสื่อสาร
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จากภาพฝนทั้งหมด ที่ไดสรุปและไดสงมอบใหผูใหญบานและผูรักษาการหัวหนาสถานี
อนามัยมะเกลือเการับชวงเพื่อดําเนินการตอไป

3. ขอมูลทั่วไปของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสนศิลา ธรรมจักรล้ําคา
ปราสาทหินโบราณ สมโอหวานรสดี ประเพณีกินเขาค่ํา
แดนธรรมะภูแกว

3.1 ประวัติศาสตรชุมชน
การศึกษาขอมูลประวัติศาสตรชุมชนของหมูบานหมูบานไรโคกสูงนั้นจากคําบอกเลาของผู

เฒาผูแกนั้นใหประวัติวา เมื่อกอนนั้นชาวบานตั้งบานเรือนกันอยูในพื้นที่ที่เรียกขานกันวา “บานวัง
เปยน” ใกลกับแมน้ําลําตะคอง แตดวยลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบลุมและอยูใกลแมน้ํามากทํา
ใหเกิดน้ําทวมทุกป กอใหเกิดความเสียหายทั้งบานเรือนและเรือกสวนไรนา ชาวบานเลยอพยพ
ขึ้นมาจากริมฝงแมน้ําไปตั้งบานเรือนกันบนพื้นที่ฝงตรงขาม ที่เรียกขานกันวา “บานไรสีคิ้ว (อยูใน
อําเภอสีคิ้วในปจจุบัน) แตน้ําก็ยังทวมอีก ตอมาก็มีการอพยพยกยายบานเรือนอีกครั้ง มาตั้งในพื้นที่
ปจจุบัน (หางจากแมน้ําลําตะคอง 1.5 กิโลเมตร) โดยระยะแรกที่มาที่บานไรโคกสูงในปจจุบันนี้ มี
การตั้งบานเรือนอยูประมาณ 40-50 หลังคาเรือน หลังจากนั้นเริ่มขยายตัวออกมาเปนบริเวณกวางขึ้น 
มี 127 หลังคาเรือน ชาวบานในละแวกนั้นสวนใหญจะเปนพี่นองกันหรือเครือญาติกันทั้งชุมชน ใน
ชุมชนมีความรักใครกลมเกลียว ชวยเหลือกันจากภาพที่เห็นจากการไปสํารวจหมูบาน พบวา ผูคน
ในชุมชนสวนใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุกําลังนั่งลอกตนหอมกันเกือบทุกบาน จากการสอบถาม ทํา
ใหทราบวาคนในชุมชนนี้มีอาชีพหลักเปนอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การปลูกตนหอม การทํานา การ
ปลูกถั่วเขียว การเลี้ยงวัวนม โดยวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้มีการปลูกตนหอมตลอดทั้งป โดยจะใช
ที่นาในการปลูก แตในชวงฤดูฝน ชาวบานจะยายการปลูกตนหอมไปที่โคก (ที่ดอน) เพราะตนหอม
ไมสามารถปลูกไดในพื้นที่ชุมน้ํา เพราะจะทําใหตนหอมรากเนา โดยการปลูกหอมมีมามากกวา 50
ป แลว นอกจากการปลูกตนหอมแลวยังมีการปลูกถั่วเขียว โดยใชที่นาปลูก ใชระยะเวลาปลูก
ประมาณ 3 เดือน ชาวบานบางคนที่มีที่นา มักจะใชพื้นที่ปลูกถั่วเขียว และปลูกขาวอยางละครึ่ง 
สวนขาวที่ปลูกเปนขาวนาป พันธุ กข 27 และขาวหอมมะลิ  นอกจากนี้ยังมีอาชีพเลี้ยงโคนม มี
ประมาณ 4-5 ราย โดยมีผูเลี้ยงมากถึง 70 ตัว ผูที่เลียงโคนมจะตองมีที่นาสําหรับปลูกหญาใหวัว 
สวนชาวบานวัยหนุมสาวในชุมชนสวนใหญทํางานในโรงงานที่อยูไมไกลจากอําเภอสูงเนิน
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3.2 แผนที่สังเขปอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

แผนที่สังเขปตําบลมะเกลือเกา

ภาพประกอบที่ 2 แผนที่สังเขปอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ต.มะเกลือเกา

ต.มะเกลือใหม

ต.หนองตะไก

ต.สูงเนิน ต.นากลาง

ต.เสมา
ต.โนนคา

ต.บุงขี้เหล็ก

ต.โคราช ต.กุดจิก
ต.โคงยาง
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3.3 แผนที่ตั้งโตะ บานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบที่ 3 แผนที่ตั้งโตะ บานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
   จังหวัดนครราชสีมา



14

3.4 ที่ตั้ง
พื้นที่ตั้งของหมูบานอยูหางจากอําเภอประมาณ 7 กิโลเมตร อยูหางจาก อบต. ประมาณ 3

กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 52 กิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดตอกับ  แมน้ําลําตะคอง

ทิศใต      ติดตอกับถนนมิตรภาพ
ทิศตะวันออก    ติดตอกับบานมะเกลือเกาหมูที่1
ทิศตะวันตก      ติดตอกับบานมะเกลือเกาหมูที่1

3.5 ลักษณะภูมิประเทศ
บานไรโคกสูงหมู 3 ตําบลมะเกลือเกา มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

เปนที่ราบสูง มีทั้งภูเขาที่ราบสูง ที่ราบลุม โดยมีพื้นที่เปนที่ราบสูง ที่ราบลูกคลื่นลอนลาด 
ประกอบดวยเนินเขาในระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 484 เมตร อยูทางตอนใตของตําบลทอดตัว
ลงมาสูตอนเหนือของตําบล ในระดับความสูง 270 เมตร 250 เมตร230 เมตรและ 21 เมตร สภาพ
ดินทั่วไปเปนดินรวนปนทราย เหมาะแกการเพาะปลูกขาว ออย ขาวโพด มันสําปะหลังและพืชผัก
สวนครัวโดยเฉพาะตนหอม

3.6 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะรอนในตอนกลางวัน และกลางคืนอากาศเย็นสบาย

3.7 สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 90 ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม และการ

รับจาง โดยทําการเกษตรในพื้นที่ราบลุมของหมูจะทํานาและปลูกผักเปนสวนใหญ สวนในเขตที่
ราบสูงมีการทําไรยาสูบ ออยและทําปศุสัตวเลี้ยงโคนม การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังอาศัย
สภาพตามภูมิอากาศ คือ อาศัยน้ําฝนเปนหลัก และมีระบบน้ําชลประทานทําใหเกษตรกรในพื้นที่นี้
สามารถปลูกพืชไดตลอดป   วัยแรงงานสวนใหญเขาไปรับจางทํางานที่โรงงานในตัวจังหวัด และ
วัยแรงงานบางสวนทําปศุสัตวเลี้ยงโคนม ผูสูงอายุจะรับจางลอกตนหอมอยูในหมูบาน ทําให
ประชาชนในหมูบานมีรายได ไมวางงาน

3.8 ศาสนา
ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธจํานวน 1 แหง มีพระภิกษุสามเณรจํานวน 5

รูป มีสํานักสงฆ 1 แหง มีพระภิกษุจํานวน 2 รูป ประชาชนสวนใหญประกอบศาสนกิจทุกวันพระ 
และวันสําคัญทางศาสนา

5
13
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3.9 สถานบริการสาธารณสุข
ประชาชนสวนใหญไปใชบริการที่โรงพยาบาลสูงเนินรองลงมาคือ สถานีอนามัยมะเกลือ

เกาและคลินิกในอําเภอสูงเนิน หรืออําเภอสีคิ้ว

3.10 แหลงประโยชนทางสังคม
ในบานไรโคกสูง พบวา แหลงประโยชนทางสังคม นั้นมีสนามเด็กเลนจํานวน1 แหงมี

สนามกีฬา 1 แหง และแหลงทองเที่ยวหินลาดวังเณรเปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกันของ
ชุมชน

3.11 การศึกษา 
ในบานไรโคกสูงมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน มีครู 4 คนนักเรียน

จํานวน 39 คน มีเด็กบางสวนที่ไปเรียนโรงเรียนเอกชนในอําเภอสีคิ้ว ซึ่งหางออกไปประมาณ 10
กิโลเมตร สวนนักเรียนมัธยมศึกษาจะไปเรียนที่โรงเรียนสูงเนิน ซึ่งหางออกไปประมาณ 7
กิโลเมตร และจํานวนหนึ่งจะเขาไปเรียนที่ตัวจังหวัดนครราชสีมา สวนเด็กระดับกอนวัยเรียนนั้น
พบวา เด็กวัยกอนเรียนในหมูบานจะไปเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ตําบลมะเกลือใหม หางจากหมูบาน 
3 กิโลเมตร

3.12 ความปลอดภัยและการคมนาคม 
3.13.1 ที่ตั้งสถานีตํารวจอยูที่ ตําบลมะเกลือใหม อยูหางจากหมูบาน    3 กิโลเมตร
3.13.2 ศูนยรับแจงเหตุในหมูบาน  มี    1 แหง คือ บานผูใหญบาน
3.13.3 มีสถานีดับเพลิงที่อยูใกลชุมชน มี  ระบุ1 แหง หางจากหมูบาน 7 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทาง  10 นาที
3.13.4 การคมนาคม หมูบานหางจากถนนเสนหลัก คือ ถนนมิตรภาพ ประมาณ 3

กิโลเมตร ถนนเขาหมูบานเปนคอนกรีตเสริมเหล็กไมมีรถประจําทางเขาหมูบาน ประชาชนตอง
เดินหรือนั่งรถจักรยานยนตรับจางไปขึ้นรถตอ หากมีเหตุฉุกเฉินตองเดินทางเรงดวนจะเหมาจางรถ
ในหมูบาน

3.13 นโยบายการบริหารการปกครอง 
3.14.1 แผนงาน / นโยบายดานสุขภาพอนามัยของชุมชน

- โครงการควบคุมและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
-โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้เพื่อใหบริการในศสมช.
-โครงการศึกษาดูงานดานสาธารณสุขมูลฐาน
-โครงการควบคุมโรคติดตอในทองถิ่น เชน โครงการควบคุมและปองกัน    
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ไขเลือดออก โครงการควบคุมและปองกันพิษสุนัขบา 
- โครงการอาหารปลอดภัย
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ต. มะเกลือเกา เชน โครงการศึกษาดูงาน

ของเด็กนักเรียน โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับผูสูงอายุ
3.14.2 การจัดสรรงบประมาณดานสุขภาพอนามัยของชุมชน

- จาก องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา
-  จากสถานีอนามัยมะเกลือเกา
- จากเงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 

3.14.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแกไขปญหาดานสุขภาพ
-โครงการควบคุมและปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
-โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้เพื่อใหบริการในศสมช.
-โครงการศึกษาดูงานดานสาธารณสุขมูลฐาน

3.14.4  การจัดตั้งคณะกรรมการหมูบาน
- คณะกรรมการหมูบานประกอบดวย 

ผูใหญบาน คือ นาย โสภณ มีสูงเนิน
ผูชวยผูใหญบาน คือ นาย สุวิน เหมจันทึก
ผูชวยผูใหญบาน คือ นาย อนุโรจน นาขุนทด   
ส.อบต. คือนาย ปกรณ จงสูงเนิน
ส.อบต. คือ นางปราณี สงาสูงเนิน

3.14.5 แกนนําชุมชน
- อสม. 16 คน
- กสค. 127    คน
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3.14 ปฏิทินชุมชน

ตารางที่ 1 ปฏิทินชุมชน

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ดานเศรษฐกิจ
ทํานา
ปลูกถั่วเขียว
ปลูกตนหอม
เลี้ยงโคนม
ทํางานโรงงาน
รับจางทั่วไป
ดานวัฒนธรรม
ประเพณีปใหม
วันสารทไทย
เทศนมหาชาติ
วันสงกรานต
ประเพณี
งานบวช
วันเขาพรรษา
ประเพณีลงนา
ประเพณี
วันสารท
วันออกพรรษา
ลอยกระทง
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4. ขอมูลสถานะสุขภาพ
4.1 ขอมูลประชากรบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน            
 จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 2    ขอมูลประชากรบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

กลุมอายุ
(ป) ชาย(คน) รอยละ หญิง(คน) รอยละ รวม(คน) รอยละ

0-4 8 2.65 4 1.32 12 3.97
5-9 13 4.30 11 3.64 24 7.95

10-14 9 2.98 15 4.97 24 7.95
15-19 13 4.30 5 1.66 18 5.96
20-24 4 1.32 8 2.65 12 3.97
25-29 12 3.97 9 2.98 21 6.95
30-34 9 2.98 10 3.31 19 6.29
35-39 7 2.32 6 1.99 13 4.30
40-44 16 5.30 17 5.63 33 10.93
45-49 12 3.97 11 3.64 23 7.62
50-54 9 2.98 8 2.65 17 5.63
55-59 6 1.99 10 3.31 16 5.30
60-64 10 3.31 12 3.97 22 7.28
65-69 7 2.32 12 3.97 19 6.29
70-74 3 0.99 12 3.97 15 4.97

75 ปขึ้นไป 4 1.32 10 3.31 14 4.64
รวมทั้งสิ้น 142 47.02 160 52.98 302 100

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2550
โดยสํารวจทั้งสิ้น รอยละ   64.57 ของครอบครัวทั้งหมด
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4.2 ขอมูลพื้นฐานของประชาชนบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของประชาชนบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ
1. ลักษณะครอบครัวn = 82

- ครอบครัวเดี่ยว
- ครอบครัวขยาย

53
29

65.00
35.00

2. สถานภาพสมรสn = 302
- สมรส
- โสด
- หมาย
- หยา / แยก

194
90
15
3

64.24
29.80
4.97
0.99

3. ศาสนาn = 302
- พุทธ 302 100.00

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2550 โดยสํารวจทั้งสิ้น รอยละ   64.57 ของ
ครอบครัวทั้งหมด

ขอมูลพื้นฐานของประชาชนบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา จากการสํารวจ พบลักษณะครอบครัว เปนครอบครัวเดี่ยว รอยละ 65 และ
ครอบครัวขยาย รอยละ 35 ประชาชนสวนใหญสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 64.24 และ
รองลงมาสถานภาพสด คิดเปนรอยละ 29.80 ดานการนับศาสนานั้นทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ดัง
ตารางที่ 3
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4.3 คาสถิติชีพของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 4 คาสถิติชีพของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สถิติชีพ อัตรา
1. อัตราเกิดอยางหยาบ 0.77 ตอเด็กเกิดมีชีพพันประชากร
2. อัตราตายอยางหยาบ 0.96 ตอคนตายพันประชากร
3. อัตราการเจริญพันธุทั่วไป 7.27 ตอเด็กเกิดมีชีพพันประชากร
4. การเพิ่มตามธรรมชาติ -1
5. อัตราตายปริกําเนิด 0.00 ตอเด็กเกิดมีชีพพันประชากร
6. อัตราตายของมารดา 0.00 ตอเด็กเกิดมีชีพพันประชากร
7. อัตราการคุมกําเนิด 94.12 ตอหญิงวัยเจริญพันธุที่อยูกิน

กับสามีรอยประชากร
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2550 โดยสํารวจทั้งสิ้น 

รอยละ   64.57 ของครอบครัวทั้งหมด

จากตารางที่ 4  คาสถิติชีพของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา อัตราการเกิดอยางหยาบ อัตราการตายอยางหยาบ  และอัตราการเจริญ
พันธุทั่วไป นั้นอยูในระดับต่ํา  ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มตามธรรมชาติ ที่มีเพียง -1 เทานั้นและอัตรา
การคุมกําเนิดที่สูงถึง รอยละ 94.12
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4.4 สาเหตุการเจ็บปวยของประชาชนในบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 5 สาเหตุการเจ็บปวยของประชาชนในบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

สาเหตุการเจ็บปวย จํานวน อัตราความชุก
ตอพันประชากร

1. โรคความดันโลหิตสูง 28 176.10
2. โรคระบบหัวใจ 7 44.30
3. โรคเบาหวาน 7 44.30
4. โรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ 6 19.87
5. พิการ 4 13.25
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2550 โดยสํารวจทั้งสิ้น รอยละ   64.57 ของ
ครอบครัวทั้งหมด

สาเหตุการเจ็บปวยของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมาพบวา        โรคความดันโลหิตสูง เปนโรคที่มีอัตราความชุกสูงที่สุด รองลงมา คือ โรค
ระบบหัวใจ และโรคเบาหวาน ตามลําดับ ดังตารางที่ 5

4.5 สาเหตุการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวัง ป 2549 ของประชาชน บานไรโคกสูง หมูที่ 3
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 6 สาเหตุการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวัง ป 2549 ของประชาชน บานไรโคกสูง 
หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกาอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ สาเหตุการปวย จํานวน
(คน)

อัตราปวยตอ
แสนประชากร

1. โรคอุจจาระรวง 7 2317.88
2. โรคปอดบวม 2 662.25
3. โรคตาแดง 1 331.13

ที่มา : งานระบาดวิทยา สอ.มะเกลือเกา ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549
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สาเหตุการปวย/ตายดวยโรคที่ตองเฝาระวัง ป 2549 ของบานไรโคกสูง หมูที่ 3
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบวา มีสาเหตุมาจากโรคอุจาระรวง โรคปอด
บวม และโรคตาแดง ตามลําดับ ดังตารางที่ 6

4.6 พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมอนามัยของประชาชน บานไรโคกสูง หมูที่ 3
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 7 พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมอนามัยของประชาชน บานไรโคกสูง หมูที่ 3
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมอนามัย จํานวน
(คน) รอยละ

1. การสูบบุหรี่ 91 30.13
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 45 14.90
3. การออกกําลังกาย 32 10.60
4. การตรวจรางกายประจําป 123 40.73

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2550 โดยสํารวจทั้งสิ้น รอยละ   64.57 ของ
ครอบครัวทั้งหมด

จากตารางที่ 7 พฤติกรรมอนามัยของประชากรของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ ไดแก การสูบบุหรี่ และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ30.13 และ 14.90  และดานการดูแลสุขภาพ พบวา ประชนมีการออก
กําลังกาย เพียง รอยละ 10.60 เทานั้น และมีการตรวจรางกายประจําป รอยละ 40.73
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4.7 ขอมูลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 8 ขอมูลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ สภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จํานวน
(ครัวเรือน) n=82

รอยละ

1. ความมั่นคงของที่อยูอาศัย
- บานถาวร(คงทนถาวรมากกวา 5 ป)
- บานชั่วคราว(คงทนถาวรนอยกวา 5 ป)

71
11

86.59
13.41

2. สภาพแวดลอมของบาน
- สะอาด จัดเก็บของใชเปนระเบียบและอากาศถายเทดี
- ไมสะอาด จัดเก็บของใชไมเปนระเบียบและกลิ่นอับชื้น

50
32

60.98
39.02

3. สภาพหองครัว
- ไมมีหองครัวปรุงอาหาร
- มีหองครัวปรุงอาหาร

- จัดแยกเปนสัดสวน
- ไมไดจัดแยกเปนสัดสวน

7
75
60
15

8.54
91.46
80.00
20.00

4. น้ําดื่ม
- ปรับปรุงกอนดื่ม
- ไมไดปรับปรุงกอนดื่ม

27
55

32.93
67.07

5. สวม
- มีสวมใช
- ไมมีสวมใช

71
11

86.59
13.41

6. การกําจัดขยะ
- เผา
- สงตอไปกําจัด

2
80

2.44
97.56

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2550 โดยสํารวจทั้งสิ้น รอยละ   64.57 ของ
ครอบครัวทั้งหมด

จากตารางที่ 8 ขอมูลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือ
เกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาพบวา บานเรือนที่พักอาศัยสวนใหญนั้นเปนบานถาวรที่
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คงทนอายุการใชงานนานกวา 5 ป มีเพียง 11 หลังคาเรือนที่มีสภาพบานเรือนที่ไมมั่นคงถาวร  ดาน
สิ่งแวดลอมรอบๆบาน พบวามากกวาครึ่งหนึ่งของบานทั้งหมดมีการสภาพแวดลอมของบานที่
สะอาด จัดเก็บขาวของเปนระเบียบเรียบรอยและมีการระบายอากาศที่ดี ดานสภาพหองครัว พบวา 
บานเกือบทั้งหมดมีหองครัวสําหรับปรุงอาหาร และแยกเปนสัดสวนเกือบทั้งหมด นอกจากนี้มีเพียง 
7 หลังคาเรือนที่ไมมีหองครัวสําหรับปรุงอาหาร ดานน้ําดื่ม พบวา ไมมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน
ถึง 55 หลังคาเรือน ดานสวมราดน้ําใชประจําบาน พบวา มีเพียง 11 หลังคาเรือนที่ไมมีสวมใชแตจะ
ใชวิธีการใชรวมกับบานอื่นทั้งหมด และการกําจัดขยะ พบวา เกือบทั้งหมดจะสงขยะไปกําจัด

5. การวิเคราะหปญหาสุขภาพ
ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา ของบานไรโคกสูง หมูที่ 3 ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา มีขั้นตอนการวิเคราะหปญหา ดังนี้
1. ทบทวนธรรมชาติการเกิดโรค
2. สรางโยงใยสาเหตุของปญหา (Theoretical Web of Causation)
3. การพิจารณาเพื่อตัดปจจัยที่ไมเกี่ยวของ

3.1 ขอมูลชุมชน
3.2 ขอมูลทางระบาดวิทยา

4. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ(พฤติกรรมศาสตรและสังคม)เพื่อยืนยันหรือจํากัดปจจัยบางตัว
5. ศึกษาเปรียบเทียบโอกาสการเปนสาเหตุของโรคโดยใชการวิเคราะหเชิงระบาดวิทยา
6. สรางโยงใยสาเหตุที่แทจริง (Actual Web of Causation)
7. บูรณาการปจจัยตางๆในโยงใยสาเหตุของปญหากับภาพลักษณของชุมชนโดยใช

กระบวนการเรียนรูอยาง มีสวนรวมของชุมชน

5.1 สรุปผลการวิเคราะหปญหาสุขภาพ
จากขอมูลการสํารวจขอมูลสุขภาพและขอมูลสุขาภิบาลของบานไรโคกสูง หมูที่ 3

ตําบลมะเกลือเกา จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลการวิเคราะหปญหาสุขภาพที่พบ ดังนี้
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1. โรคความดันโลหิตสูงในประชาชนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีอัตราความชุก 176.11

ตอพันประชากร (รอยละ 17.61)
ขอมูลสนับสนุน

1.1 จากขอมูลการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนบานไรโคกสูง พบ 
ประชาชนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง เปนอันดับ 1

1.2 ประชาชนกลุมเปาหมายอายุ 40 ปขึ้นไป ของบานไรโคกสูง คิดเปน
รอยละ 52.46 ของประชากรจากการสํารวจทั้งหมด

1.3 ประชากรกลุมเปาหมาย 40 ปขึ้นไป ของบานไรโคกสูงมีการออก
กําลังกาย  คิดเปน  รอยละ 10.66

2. โรคเบาหวานในประชาชนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีอัตราความชุก 44.03 ตอพัน
ประชากร(รอยละ4.40)

ขอมูลสนับสนุน
2.1 จากขอมูลการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนบานไรโคกสูง พบ 

ประชาชนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ปวยดวยโรคเบาหวาน เปนอันดับ 2
2.2 ประชาชนกลุมเปาหมายอายุ 40 ปขึ้นไป ของบานไรโคกสูง คิดเปน

รอยละ 52.46 ของประชากรจากการสํารวจทั้งหมด
2.3 ประชากรกลุมเปาหมาย 40 ปขึ้นไป ของบานไรโคกสูงมีการออก

กําลังกายคิดเปน  รอยละ 10.66

3. โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจในประชาชนที่มีอายุ 40  ปขึ้นไป มีอัตราความ
ชุก 44.03 ตอพันประชากร (รอยละ 44.40)

ขอมูลสนับสนุน
3.1 จากขอมูลการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนบานไรโคกสูง พบ 

ประชาชนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ปวยดวยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เปนอันดับ 2
3.2 ประชาชนกลุมเปาหมายอายุ 40 ปขึ้นไป ของบานไรโคกสูง คิดเปน

รอยละ 52.46 ของประชากรจากการสํารวจทั้งหมด
3.3 ประชากรกลุมเปาหมาย 40 ปขึ้นไป ของบานไรโคกสูงมีการออก

กําลังกายคิดเปน  รอยละ 10.66
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4. โรคอุจจาระรวง ในบานไรโคกสูง มีอัตราความชุก 1341 ตอแสนประชากร 

(รอยละ 4.40)
ขอมูลสนับสนุน

4.1 ครัวเรือนไมมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม รอยละ 67.07 ของครัวเรือน
ที่สํารวจทั้งหมด

4.2 ครัวเรือนที่ไมมีสวมราดน้ําใชประจําบาน รอยละ 13.41 ของครัวเรือน
ที่สํารวจทั้งหมด

4.3 ประชาชนจัดอาหารอาหารมารับประทานโดยการซื้อแกงถุงที่ปรุง
สําเร็จรูปมารับประทาน

5.2 ตารางการจัดลําดับความสําคัญของปญหา

ตารางที่ 9 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพบานไรโคกสูง หมูที่ 3
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปญหาสุขภาพ ขนาดของ
ปญหา

ความรุนแรง
ของปญหา ความยากงาย ความวิตก

กังวล รวม

- โรคความดันโลหิตสูง     
รอยละ 17.61 1 3 3 4 11

- โรคเบาหวาน 
รอยละ 4.40 1 3 3 3 10

- โรคระบบหลอดเลือด
และหัวใจ รอยละ 4.40 1 3 3 2 9

- โรคอุจจาระรวง 
รอยละ 2.32 1 2 2 3 8



27

5.3 โยงใยแหงเหตุของปญหา (Actual web of causation) ของโรคความดันโลหิตสูง บานไรโคกสูง

ภาพประกอบที่ 4 โยงใยแหงเหตุของปญหา (Actual web of causation) ของโรคความดันโลหิตสูง
บานไรโคกสูง

ความดันโลหิตสูง

สูบบุหรี่

ความเชื่อเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่

ปจจัยเสี่ยง

เครียด

ดื่มแอลกอฮอล

ขาดการออกกําลังกาย

พันธุกรรม

ไมมีการสงเสริม
การออกกําลังกาย

ไมมีเวลา

ไมมีการผอน
คลาย

รายไดนอย การศึกษานอย

นโยบาย

ไมมีความรูพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมมีแกนนํา

OR = 1.59

OR = 20.39

OR = 2.42OR = 5.90

OR = 1.68

OR = 18.96



28

6. การสนทนากลุม (Focus group)
6.1 ความหมายของการสนทนากลุม

เปนการเก็บขอมูลที่เนนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และประสบการณของผูรวม
สนทนากันเอง ในประเด็นที่ผูวิจัยนําเสนอเขามาในกลุมนําวิธีการสัมภาษณ มารวมกับวิธีการ
อภิปรายกลุม บรรยากาศเปนกันเอง

6.2 วัตถุประสงคในการนําไปใช
1. การประเมินความคิดเห็น
2. การประเมินความตองการ
3. การพัฒนาเครี่องมือหรือผลิตภัณฑ
4. ตองการทําความเขาใจอยางลึกซึ้งตอการตีความบางประการ

6.3 ขั้นตอนการสนทนากลุม
1. ขั้นตอนการดําเนินการ

- ผูเขารวมการสนทนากลุม 6-12 คน
- มีประสบการณในประเด็นที่ศึกษา
- ทุกคนไมมีความขัดแยงกันมากอนอยูในวัฒนธรรมและมีภูมิหลังที่คลายคลึงกัน 

เชน อายุ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เพศเปนตน
2. เตรียมแนวทางการสนทนา(Guideline)

- คําถามแรก  ๆเปนคําถามกวาง ๆ  ที่ไกลตัวกอน
- คําถามหลัง  ๆจะคอย ๆ  แคบเขาสูประเด็นหลัก
- ผูนําการสนทนาตองคอยจับประเด็นที่อาจมีขอมูลใหมผุดขึ้นมา เพื่อใหไดขอมูล

อยางเต็มที่
3. เตรียมตัวและอุปกรณ

เชน เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึก กลองถายรูป  ของวาง เครื่องดื่ม ระหวางการทํา
 กลุมสนทนา ของสมนาคุณผูเขารวม   ผูวิจัย และผูชวยวิจัย
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6.4 ผลการสนทนากลุมเรื่องโรคความดันโลหิตสูง บานไรโคกสูง
จากการสํารวจพื้นที่ในชุมชน พบวามีจํานวนประชาชนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 

15.43 รองลงมา คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 4.32 รองลงมา คือ โรคเบาหวาน รอยละ 2.46
และโรคทางเดินหายใจ รอยละ 1.98

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับประสบการณการเรียนรูและความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันในเรื่องโรคความดันโลหิตสูงระหวางผูสัมภาษณและผูเขารวมกลุมเพื่อคนหาคําตอบที่ยัง
คลุมเครือเกี่ยวกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

กลุมเปาหมาย
เปนกลุมบุคคลที่มีอายุ 43-73 ป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย และเคยตรวจพบวาเปนโรคความ

ดันโลหิตสูง

วิธีการเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลโดยใชการสนทนากลุม และจดบันทึกรวมกับการสังเกต

แนวทางการสนทนากลุม
1.ทานเปนโรคความดันโลหิตสูงมาเปนระยะเวลากี่ป
2.ทานทราบไดอยางไรวาทานเปนโรคความดันโลหิตสูง
3.ทานทราบหรือไมวาโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไร
4.เมื่อทานมราบวาทานเปนโรคความดันโลหิตสูง ทานมีวิธีการปฏิบัติตัวอยางไร
5.ทานคิดวาใครมีบทบาทในการชวยดูแลทาน เมื่อปวยเปนโรคความดันโลหิตสู’
6.เมื่อทานเกิดความเจ็บปวยขึ้นทานไปรับบริการสุขภาพที่ไหน
7.ทานอยากใหปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขอยางไร

สรุปผลที่ไดจากการสนทนากลุม
กลุมเปาหมายเปนกลุมบุคคลที่เคยตรวจพบวาเปนโรคความดันโลหิตสูงเปนเพศ

ชาย 3 คน  เพศหญิง 9 คน และผูที่มีความดันโลหิตสูงที่สุดคือ 194/109 mmHg เปนผูที่เปนcare
giver 1คนจากขอคําถาม สรุปไดดังนี้

กลุมเปาหมายสวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 2 ป รองลงมา คือ 4 ป 
และบางคนมีความคิดวา การเกิดโรคความดันโลหิตสูงนั้น มีอาการ ปวดเขา เวียนศีรษะ และไป
โรงพยาบาล เมื่อเกิดความเจ็บปวย แลวถึงพบวา เปนโรคความดันโลหิตสูง โดยที่ผูเขารวมสวน
ใหญ คิดวาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนั้น ไมทราบสาเหตุ รองลงมาคือ เครียด นอนไมหลับ 
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รองลงมาคือ การดื่มสุรา และการเปนโรคเกาท และเมื่อเปนโรคความดันโลหิตสูงแลวมีวิธีการ
ปฏิบัติตัวคือ งดรับประทานอาหารรสเค็ม เปรี้ยว งดอาหารมัน งดของหวาน งดผงชูรส น้ําปลา 
และคิดวาผูที่มีสวนในการชวยดูแลเมื่อเกิดการเจ็บปวย คือสวนใหญคิดวาเจาหนาที่สาธารณสุขและ
แพทย รองลงมาคือ ตนเอง ครอบครัว ลูก และญาติ เมื่อเกิดการเจ็บปวยแลวสวนใหญจะรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลสูงเนิน รองลงมาคือรับบริการที่สถานีอนามัยมะเกลือเกา และ ศสมช.

สวนของความตองการในการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข มีความตองการ
ใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขมาถึงชุมชน เขาหาใกลชิดชุมชนยิ่งขึ้น เมื่อตรวจรักษาโรคความดันโลหิต
สูงที่โรงพยาบาลสูงเนินแลว ตองการใหเวลานัดมาเพื่อรับยา สามารถมารับยาไดที่สถานีอนามัย
มะเกลือเกา และอีกหนึ่งอยางคือตองการใหมีการจัดตั้งชมรมการออกกําลังกายในหมูบาน

7. สรุปสิ่งที่ไดจากการศึกษาชุมชน
จากการศึกษาดูงานดานและการฝกปฏิบัติงานการพยาบาลสาธารณสุข ณ.สถานฝกอบรม

และวิจัยชนบท สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ทําใหสะทอนภาพบทบาทหนาที่พยาบาลสาธารณสุข
ในการดูแลระบบสุขภาพ   ในการเปนผูใหบริการแกบุคคล ครอบครัว กลุมบุคคล และชุมชน โดย
เนนบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งในหนวยงานสาธารณสุข  ตามบาน โรงเรียน โรงงาน 
และในชุมชน  โดยจัดบริการใหเหมาะสมตามความตองการของผูรับบริการแตละประเภท การ
ใหบริการแกสมาชิกในครอบครัวจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอและมาจากบุคคลอื่นใน
ครอบครัวดวย  และสามารถหาแนวทางใหครอบครัวจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ วางแผน และ
ดําเนินการแกปญหาดวย โดยพยาบาลสาธารณสุขเองตองระลึกอยูเสมอวาใครไดอะไรบาง

ประชาชน: ตองมีสุขภาพดีทั้งกาย ใจมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในการดูแล
สุขภาพของตนเองและผูใกลชิด  

ชุมชน: ตองมีความเขมแข็ง เปนที่พึ่งซึ่งกันและกันเกิดแกนนําทางดานสุขภาพ และพัฒนา 
เปน "ครู" เปนแบบอยางแกกันและพัฒนาเปนเครือขายภาคีเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความเชื่อมโยงเปน
เครือขายระดับจังหวัด เขต และประเทศ  ประเวศ วะสี ( 2541)

การสรางความเขมแข็งของชุมชนจึงมีจุดเนนอยูที่การมีสวนรวมของประชาชน และการ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา โดยเฉพาะอยูที่องคกรประชาชนหรืออาจจะเปนการรวมกลุม
ของประชาชน ในกิจกรรมตาง  ๆนั่นก็คือ ความเขมแข็งของชุมชนขึ้นอยูกับความเขมแข็งของ
องคกรประชาชน  ซึ่งสามารถที่จะแกไขปญหาตาง  ๆได และพึ่งตนเองได  การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนจึงตองใหชุมชนมีความเปนองคกรและดําเนินการในรูปของคณะบุคคล กลุม ซึ่ง
องคกรประชาชนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ ชาวบานบานศึกษาวิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ



31

ชุมชนในแงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  ตลอดจนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ได
เกิดขึ้นและปจจัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในที่สุดชาวบานก็จะ
กอรูปขึ้นเปนองคกรประชาชน  ซึ่งมีวัฒนธรรมและอุดมการณในทิศทางเดียวกัน รวมกันพัฒนา
ศักยภาพขององคกรใหบรรลุการพึ่งตนเองในการพัฒนาในที่สุด และทายสุคก็คือ 

ประเทศชาติ:  ตองมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเอื้อตอการพัฒนาในดานตาง ๆ

จากกระบวนศึกษาชุมชนหมูบานโคกสูงเนิน อ.สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  พบ
ขอเท็จจริงวาเทคนิคการศึกษาชุมชนมีหลายชนิดเทคนิคสวนใหญถูกพัฒนาขึ้นเพื่องานพัฒนา
ชุมชนชนบทเทคนิคบางชนิดเปนวิธีการที่ใหโอกาสประชาชนมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหและ
คนหาปญหา เพื่อสรางเปาหมาย ในการพัฒนาเทคนิควิธีการศึกษาชุมชนตางๆ มีการปรับปรุงเพื่อ
ใชในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลและสามารถนํามาประยุกต เพื่อใหเกิดการพัฒนาไดมากขึ้น 
เทคนิคตางๆ ไดแกการประเมินสภาวะชนบทอยางมีสวนรวม( PRA )  และการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ( PAR) และจะเห็นไดวาในการทํางานรวมกับชุมชนหรือสรางการมีสวนรวม
สําหรับชุมชนนั้น  ตองมีการสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม  ซึ้งมีปจจัยเอื้อที่ดีคือ น้ําใจพรอม
ชวยเหลือ ของคนไทย  และสามารถเห็นไดชัดเจนจากการปฏิบัติงานณ สถานที่แหงนี้  ใน
กระบวนการศึกษาชุมชนนั้นกระบวนการดําเนินงานประกอบดวยการประเมินชุมชนและการ
วินิจฉัยชุมชน   เพื่อทราบปญหารวบรวมขอมูลสุขภาพและสวนที่เกี่ยวของกับชุมชนโดยใช
แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเองขั้นตอนการดําเนินการคือ

1. การสัมภาษณ และสังเกตโดยใชแบบสอบถาม
2. เก็บรวบรวมขอมูลฑุติยภูมิในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
3. ตรวจสอบความชัดเจนถูกตองของขอมูล
4. นําขอมูลที่ไดรับมาแจกแจงในตารางวิเคราะหขอมูล
5. แปรผลขอมูลนํามาสรุปผลเพื่อนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม

และนํามาระบุปญหาอนามัยชุมชนกระทําโดยการจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อคัดเลือก        
ปญหาที่สําคัญและจําเปนตองแกไขมีองคประกอบที่งายตอการตัดสินใจโดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้

1. ขนาดของปญหาพิจารณา1 ป    มีผูปวยตายดวยโรคทั้งทางตรงและทางออมหรือไดรับ
ผลกระทบโดยตรง

2. ความรุนแรงของปญหาหมายถึงอัตราการตายพิการเรื้อรังมีผลกระทบตอครอบครัว
ชุมชนและประเทศชาติระยะเวลาที่โรคคุกคามไมสามารถปฏิบัติงานได



32

3. ความยากงายในการแกไขปญหาพิจารณาความเปนไปไดดานวิชาการเทคโนโลยี
วัคซีนปองกันการบริหารปจจัยเสี่ยงคือเจาหนาที่งบประมาณเวลากฎหมายศาสนาประเพณีความ
เชื่อผูมีอํานาจภาครัฐเห็นความสําคัญตระหนักในการแกไข

4. ความสนใจหรือความวิตกกังวลของชุมชนตอปญหาพิจารณาจากประชาชนในชุมชน
เห็นความสําคัญวิตกกังวลตระหนักยอมรับและรวมมือในการแกไข

วิธีจัดลําดับความสําคัญของปญหาใชวิธีจัดเขาตารางพิจารณาคัดเลือกดวยหลักและ
วิชาการควรพิจารณาใหรอบคอบความเปนไปไดในการแกไขและตองทําการแกไขโดยเร็วเพื่อ   
ปองกันการเกิดผลเสียหายตอชุมชนเมื่อไดปญหาจากชุมชนหลังจากคัดเลือกแลวใหนําปญหามา
ดําเนินการวางแผนเพื่อแกไขปญหาตอไป และเปดโอกาสใหบุคคล และผูแทนของกลุมองคกร 
ตางๆ ที่อยูใน ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา
ชุมชนรวมตัดสินใจอนาคตของชุมชน รวมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมรับผลประโยชนที่
เกิดขึ้น ดวยกระบวนการFocus group และกระบวนการ A - I - C จะชวยใหชุมชนขาไปมีสวนรวม 
ในการวางแผนและการตัดสินใจรวมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน สรางการยอมรับ ความ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน เกิดความรูสึกเปนเจาของและเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่ตนมีสวนรวม กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความตอเนื่องและกอใหเกิดความสําเร็จสูง

ในการศึกษาดูงานและการฝกปฏิบัติงานในครั้งนี้  นักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอนโดยสามารถสรางสัมพันธภาพและทํางานงานรวมกับชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของได  รวมทั้งยังสามารวางแผนประเมินสุขภาพ  ปญหาและศักยภาพชุมชนรวมกับผูมีสวน
ไดสวนเสียในชุมชน  เรียนรูกระบวนการประชาคมจัดลําดับความสําคัญของปญหารวมกับชุมชน  
พรอมทั้งฝกทักษะการทํางานเปนทีม  การแกไขปญหาและการสื่อสาร  ซึ่งการเรียนรูในครั้งนี้
สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง  สามารถดึงบทเรียนไปสูการแกปญหา ปรับแตงวิธีการ/
เทคนิค ใหเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย  ซึ่งอาจแตกตางกันไปแตก็ยังคําถามในชุมชนอยูเสมอ
เพื่อรอคําตอบจากเรา
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ความดันโลหิต
บุหรี่ เปน ไมเปน OR
สูบ 20 39 59 5.90

ไมสูบ 8 92 100
28 131 159

แอลกอฮอล เปน ไมเปน OR
ดื่ม 5 45 50 0.42

ไมดื่ม 23 86 109
28 131 159

การกิน เปน ไมเปน OR
กิน 22 20 42 20.35

ไมกิน 6 111 117
28 131 159

เครียด เปน ไมเปน OR
เครียด 25 40 65 18.96

ไมเครียด 3 91 94
28 131 159

ออกกําลังกาย เปน ไมเปน OR
ไมทํา 26 116 142 1.68
ทํา 2 15 17

28 131 159

พันธุกรรม เปน ไมเปน OR
มี 12 42 54 1.59

ไมมี 16 89 105
28 131 159


