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สรางเครือขายการเรียนรูและวิจัยสุขภาพสังคมสรางเครือขายการเรียนรูและวิจัยสุขภาพสังคม

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
In Collaboration with Health Systems Research Institute & Bureau of Policy and Strategy

วิถีชุมชนวิถีชุมชน

เครื่องมือทางเครื่องมือทางมานุษยมานุษยวิทยาวิทยา
ที่ทําใหงานชุมชนงาย ไดผล และสนุกที่ทําใหงานชุมชนงาย ไดผล และสนุก

สรางความรู 
รวมเรียนรู 
สูการปฏิบัติ

สรางความรู 
รวมเรียนรู 
สูการปฏิบัติ

Holistic careHolistic care
Integrated careIntegrated care

Continuity of careContinuity of care

คือหัวใจของคณุภาพบริการคือหัวใจของคณุภาพบริการคือหัวใจของคณุภาพบริการ

บริการปฐมภูมิเปนจุดคานงัดของบริการปฐมภูมิเปนจุดคานงัดของ
การปฏริูประบบบริการสุขภาพการปฏริูประบบบริการสุขภาพ

DISEASE THEORY SYSTEMDISEASE THEORY SYSTEM

ระบบสุขภาพและการแพทยระบบสุขภาพและการแพทย
HEALTH and MEDICAL SYSTEM

ระบบงาน = ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ
HEALTH DELIVERY SYSTEMHEALTH DELIVERY SYSTEM

ระบบวิธีคิด = ระบบทฤษฎีเกี่ยวกับโรค
และสุขภาพ
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ระบบการแพทยแบบแยกสวนระบบการแพทยแบบแยกสวน
BioBio--medical systemmedical system

•• เนนสวนยอย ไมมององครวม  เนนสวนยอย ไมมององครวม 
•• สุขภาพคืออวัยวะที่ทํางานปกติ  สุขภาพคืออวัยวะที่ทํางานปกติ 
•• เนนเหตุผลและการตรวจที่วัดได เนนเหตุผลและการตรวจที่วัดได
•• สนใจกายไมใสใจกับความรูสึก สนใจกายไมใสใจกับความรูสึก

•• ขาดมิติทาง ขาดมิติทางวัฒนวัฒนธรรมและจิตวิญญาณธรรมและจิตวิญญาณ

ระบบบริการการแบบโรงพยาบาล ระบบบริการการแบบโรงพยาบาล ((hospitalhospital--basedbased))

เกิดจากแนวคิดที่ใชโรคเปนตัวตั้ง เกิดจากแนวคิดที่ใชโรคเปนตัวตั้ง ((diseasedisease--orientedoriented))

บริการปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ Primary CarePrimary Care

บริการเบื้องตนบริการเบื้องตน

GATE KEEPERGATE KEEPER

หรือหรือ

บริการดานหนาบริการดานหนา

บริการปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ Primary CarePrimary Care

ไมใชที่สงคนหมุนเวียนไปตรวจโรคไมใชที่สงคนหมุนเวียนไปตรวจโรค

MobileMobile OPDOPD

Extended OPDExtended OPD
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บริการปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ Primary CarePrimary Care
เปนศิลปะชั้นสูงของการดูแลรักษาสุขภาพ

ศาสตรศาสตร ศิลปศิลป
การแพทยการแพทย สังคมสังคม

มีหัวใจคือความเปนมนุษย

อิอิสรภาพสรภาพสุนทรียภาพสุนทรียภาพ
ความเปนมนุษยความเปนมนุษย สันติภาพสันติภาพ

ขยายกรอบวิธีคิดเรื่องสุขภาพขยายกรอบวิธีคิดเรื่องสุขภาพ

บูรณาบูรณาการการ--องครวมองครวม

ปรับกระบวนทัศนทางสังคมปรับกระบวนทัศนทางสังคม

จิตจิต
วิญญาณวิญญาณ

ใจใจ

แยกสวนแยกสวน--กลไกกลไก

กายกาย

สังคมสังคม

THE FOUR FALLACIES

ทัศนะที่ผิดพลาดที่พบรวมกันในแผนงาน
โครงการสุขภาพของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
ทัศนะที่ผิดพลาดที่พบรวมกันในแผนงาน
โครงการสุขภาพของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก

มิจฉาทิฐิ 4มิจฉาทิฐิ 4
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THE FIRST FALLACYTHE FIRST FALLACY
ชุมชนเหมือนภาชนะวางชุมชนเหมือนภาชนะวาง

มิจฉาทิฐิที่ มิจฉาทิฐิที่ 11

THE SECOND FALLACYTHE SECOND FALLACY
ปญหาชุมชนแยกเปนสวน ๆปญหาชุมชนแยกเปนสวน ๆ

มิจฉาทิฐิที่ มิจฉาทิฐิที่ 22

THE THIRD FALLACYTHE THIRD FALLACY
มิจฉาทิฐิที่ มิจฉาทิฐิที่ 33

ชุมชนมีกลไกเดียวชุมชนมีกลไกเดียว

THE FORTH FALLACYTHE FORTH FALLACY
มิจฉาทิฐิที่ มิจฉาทิฐิที่ 44

ชุมชนลวนเหมือนกันชุมชนลวนเหมือนกัน
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Appreciative Skill

Healthy Working Relationship

Interactive Learning through Action

• สามารถชืน่ชม/มีทัศนะเชิงบวก

• มีความสัมพันธกับชุมชนที่ดี

• มีการเรยีนรูจากการปฏิบัติ

หัวใจความสําเร็จหัวใจความสําเร็จ
การทํางานชุมชนการทํางานชุมชน

เครื่องมือเพื่อการเรียนรูมิติทางสังคมเครื่องมือเพื่อการเรียนรูมิติทางสังคมวัฒนวัฒนธรรม ธรรม 
และความเปนมนุษยและความเปนมนุษย

๗ ๗ มหัศจรรยเชื่อมสมัพันธชุมชนมหัศจรรยเชื่อมสมัพันธชุมชน

1 แผนที่เดินดิน
2 ผังเครือญาติ
3 โครงสราง
   องคกรชุมชน

เครื่องมือศึกษาชุมชนเครื่องมือศึกษาชุมชน

4 ระบบสุขภาพชุมชน
5 ปฏิทินชุมชน

6 ประวัติศาสตรชุมชน
7 ประวัติชีวิต

เครื่องมือศึกษาชุมชน
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11 แผนที่เดินดนิ แผนที่เดินดนิ
สําคัญที่สุดเพราะ….
รูจักโลกของชาวบาน

ไดขอมูลมาก/เร็ว/เชื่อถือได
เห็นภาพรวม/เปาหมาย

ไดความสัมพันธ/คุนเคย

แผนที่นั่งโตะใชอานหาตําแหนงที่ต้ัง
แผนที่เดินดินใชทําความเขาใจสังคม

•• เดินทั่วทั้งชุมชน  เดินทั่วทั้งชุมชน 
•• ดูดวยตาตนเองทุกบาน  ดูดวยตาตนเองทุกบาน 
•• เห็นพื้นที่ทางกายภาพ เห็นพื้นที่ทางกายภาพ
•• เขาใจพื้นที่ทางสังคม เขาใจพื้นที่ทางสังคม

แผนที่นั่งโตะ

แผนที่เดินดิน
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22 ผังเครือญาติ ผังเครือญาติ
ความสัมพันธรากฐานของชีวิตความสัมพันธรากฐานของชีวิต

8080%% ของการเจ็บปวยเกิดขึ้นและถูกของการเจ็บปวยเกิดขึ้นและถูก
เยียวยาเยียวยา ในครอบครัวและเครือญาติในครอบครัวและเครือญาติ

ประธาน
กลุมแมบาน
ประธาน
กลุมแมบาน

2 1
เปนโรคเบาหวานเปนโรคเบาหวาน

2 31 4
HIVHIVทํางาน

ไตหวนั
ทํางานทํางาน
ไตหวนัไตหวนั

ปรียาปรียา
2 3

DHF ก.ค. 44
1

HIV?HIV?

ผังเครือญาติผังเครือญาติ

1 2

แตงงาน
มีลูก

ลําดับที่

= หญิง
= ชาย

= ตาย
หยา (42)  = อายุ

ไมถูกกัน # 11/2 = บานเลขที่
อยูรวมกัน

33 โครงสรางองคกรชุมชน โครงสรางองคกรชุมชน

เนนองคกรที่มีปฏิบัติการ/ผูนําทางการ/ไมเปนทางการ
โครงสรางคือระบบความสัมพันธโครงสรางคือระบบความสัมพันธโครงสรางคือระบบความสัมพันธ

ผญบ. อัสรี

บังด๋ึงบังโอบ (อบต.)

บังทอง (อสม)

จะซอ

มะสรอย

มะเหนีย
จะนา

จะสาว

กลุมสานเสื่อ, ทํากลวยฉาบ
บังสั้น

อูเส็ง

บังสัก
บังหลน กอเฉม

ดํารง (อสม)

สาแหละ

กอดาด ปะหยีด

กลุมผูนําทางการ

กลุมผูนําไมเปนทางการผังโครงสราง
องคกรชุมชน

นองชาย

ภรรยา
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80%80%

POPULAR SECTORPOPULAR SECTOR

FOLK SECTORFOLK SECTOR

4 ระบบสุขภาพชุมชน

พหุลักษณทางการแพทย
ความหลากหลายของระบบสุขภาพ
พหุลักษณทางการแพทย

ความหลากหลายของระบบสุขภาพ

การดูแลตนเองของภาคประชาชนการดูแลตนเองของภาคประชาชน

การแพทยพื้นบานการแพทยพื้นบาน
PROFESSIONAL 

SECTOR
PROFESSIONAL 

SECTOR

การแพทยภาควิชาชีพการแพทยภาควิชาชีพ

ระบบการแพทยในชนบทไทยระบบการแพทยในชนบทไทย
ทฤษฎีธาตุ 
อํานาจเหนือธรรมชาติ
โหราศาสตร 
ประสบการณ

ทฤษฎีธาตุ 
อํานาจเหนือธรรมชาติ
โหราศาสตร 
ประสบการณ

รระบบสุขภาพชุมชนะบบสุขภาพชุมชน
Mind Mapping

ปจจัยเชิงบวก
กุศลาธรรมา

ปจจัยกลาง ๆ ไมบวกไมลบ อัพยากตาธรรมา

ปจจัยเชิงลบ
อกุศลาธรรมา

55 ปฏิทินชุมชน ปฏิทินชุมชน
เขาใจวิถีชีวิต

คือรากฐานการทํางานเชิงรุกคือรากฐานการทํางานเชิงรุก
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วิถีชีวิต

ปฏิทินเศรษฐกิจ
ปฏิทินวัฒนธรรม

• ปฏิทินอาชีพตาง ๆ ในชุมชน
• ปฏิทินชีวิตครอบครัวที่นาสนใจ
• ปฏิทินกิจกรรมทางสังคม
• ปฏิทินประเพณีปฏิบัติตาง ๆ

• ปฏิทินอาชีพตาง ๆ ในชุมชน
• ปฏิทินชีวิตครอบครัวที่นาสนใจ
• ปฏิทินกิจกรรมทางสังคม
• ปฏิทินประเพณีปฏิบัติตาง ๆ

เศรษฐกิจ 
สังคม 
การเมือง
สาธารณสุข 

66 ประวัติศาสตรชุมชน ประวัติศาสตรชุมชน

ผังประวัติศาสตรชุมชน
2440 25402500 25202460

2478 ปาไมฯ ประกาศเขตปาสงวน
2504 เร่ิมมีพืชเศรษฐกิจ

2498เลือกต้ังผูใหญบาน 2520 2530

มี อบต.

2522เอดสรายแรก

เจาอาวาสเกามรณภาพ 2508 ไดเจาอาวาสใหม

ประทวง  ผญบ.

2480
กอต้ังหมูบานราว  100 ปกอน

2506 ไฟฟา/ถนนเขา

2508 สราง สอ. ในหมูบาน
?

?

2514 นํ้ าทวม/โรคระบาด

 2516 เร่ิมเจียรนัยพลอย

ส ง
ค ร
าม

โล ก
ค รั้
ง ที่

 2

แผ
นพั

ฒน
า

ฉบั
บที่

 1
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เรียนรูความเปนมนุษยจากชีวิตเรียนรูความเปนมนุษยจากชีวิต

คนจน
คนทุกข
คนปวย
หมอบาน
คนเฒาคนแก
ผูนําทางการ/ธรรมชาติ

คนจน
คนทุกข
คนปวย
หมอบาน
คนเฒาคนแก
ผูนําทางการ/ธรรมชาติ

77 ประวตัิชีวิต ประวตัิชีวิต

ถอนพิษอาการเห็นแตไขไมเห็นคนถอนพิษอาการเห็นแตไขไมเห็นคน
เรียนรูชีวิต บมเพาะความละเอียดออนตอความเปนมนษุย 
เพราะสุขภาวะคือภาวะแหงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

คือใบ ดอก ผล ที่
มาจากรากเหงา
หรือตนตอ  คือ

เครื่องมือเครื่องมือ

ปรัชญา ปรัชญา // ความคิด ความคิด

องคกรเรียนรูองคกรเรียนรู
เครือขายเครือขาย

การจัดการการจัดการระบบขอมูลระบบขอมูล
เครื่องมือเครื่องมือ

สรางความรู รวมเรียนรู สูการปฏิบัติสรางความรู รวมเรียนรู สูการปฏิบัติ
การทํางานชุมชนการทํางานชุมชน

การปฏิบัติการปฏิบัติ

กลุมแกนนํากลุมแกนนํา

ความรูความรู
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การจัดระบบขอมูลการวิจัย
• สมุดนัดหมาย
• โนตสด
• บันทึกประจําวัน
• บันทึกรายประเด็น
• การดขอมูล

การมีวินัยในการจดบันทึก
เปนจรรยาบรรณของนักวิจัย

• แผนที่เดินดิน
• ผงัเครือญาติรวม
• ผงัประวัติชุมชน
• ปฏิทินชุมชน
• โครงสรางองคกร
• ระบบสุขภาพ
• เปาหมายเชิงรุก

แฟมขอมูลชุมชนแฟมขอมูลชุมชน
Community FolderCommunity Folder

• แผนที่เดินดิน
• ผังเครือญาติครอบครัว
• ปฏิทินชีวิต/สุขภาพ 
• ระบบสุขภาพ 
• ประวัติชีวิต
• แผนบริการเชิงรุก

แฟมขอมูลครอบครัวแฟมขอมูลครอบครัว
Family FolderFamily Folder

กระบวนการวิเคราะหขอมูลกระบวนการวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหเชิงคุณภาพเริ่มทันทีท่ีทําวิจัย

ขอมูลขอมูล//
สิ่งที่คนพบสิ่งที่คนพบ

แแนวนวคิดคิด//
ทฤษฎีสังคมทฤษฎีสังคม

คําถามวิจัยคําถามวิจัย
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เห็นแตตัวเลข 
ไมเห็นความเปนมนุษย

เห็นแตตัวเลข เห็นแตตัวเลข 
ไมเห็นความเปนมนุษยไมเห็นความเปนมนุษย

เห็นแตปญหา 
ไมเห็นศักยภาพชุมชน

เห็นแตปญหา เห็นแตปญหา 
ไมเห็นศักยภาพชุมชนไมเห็นศักยภาพชุมชน

ปญหาการศึกษาชุมชนที่ผานมา

??

ปญหาการศึกษาชุมชนที่ผานมาปญหาการศึกษาชุมชนที่ผานมา

ทักษะและความรูทักษะและความรู
เปนของสวนตัวเปนของสวนตัว

ศึกษาแบบแยกสวน ศึกษาแบบแยกสวน 
ขาดการเชื่อมโยงขาดการเชื่อมโยง

เนนผลลัพธเนนผลลัพธ
ปญหาการศึกษาชุมชนที่ผานมา

จึงไมเกิดจึงไมเกิดปปติและความสุขจากการทํางานติและความสุขจากการทํางาน
เมื่อไมสัมพันธกับชุมชนบนพื้นฐานความเปนมนุษยเมื่อไมสัมพันธกับชุมชนบนพื้นฐานความเปนมนุษย

ละเลยกระบวนการละเลยกระบวนการ

บริการปฐมภูมิเปนรากฐานหลักประกันสุขภาพบริการปฐมภูมิเปนรากฐานหลักประกันสุขภาพ

• PCU มีความหลากหลายสอดคลองกับพืน้ที่
• ระบบการเงินเกื้อกูลตอการพัฒนา
• กระจายอํานาจใหทองถิ่นรวมกําหนด
• บริการ/บุคลากรมีศกัดิ์ศรแีละความภูมิใจ
• มีองคความรูที่สมบูรณบนวธีิคิดที่ถกูตอง

• PCU มีความหลากหลายสอดคลองกับพืน้ที่
• ระบบการเงินเกื้อกูลตอการพัฒนา
• กระจายอํานาจใหทองถิ่นรวมกําหนด
• บริการ/บุคลากรมีศกัดิ์ศรแีละความภูมิใจ
• มีองคความรูที่สมบูรณบนวธีิคิดที่ถกูตอง

อนาคตอนาคต
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• เขาใจมิติทางสังคม
ของความเจ็บปวย
• เคารพในศักดิ์ศรีและ
คุณคาความเปนมนุษย
• ศรัทธาในศักยภาพชุมชน
• ละเอียดออนตอวัฒนธรรม

และวิถีชีวิต
• เปนกัลยาณมิตรกับคนปวย

จินตนาการสุขภาพใหมจินตนาการสุขภาพใหม

ระบบสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษยระบบสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย

แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถักทอเครือขาย 
ถายทอดประสบการณ
สรางแรงบันดาลใจ

   หัวใจแหงการเรียนรู   หัวใจแหงการเรียนรู


