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การส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามแนวทางการฝังเข็มสู่แพทย์ทางเลือกอย่างยั่งยืน
เป็นสิ่งสาคัญโดยการแพทย์แผนจีนถือเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับประชาชนไทยในการ
ดูแลสุขภาพ ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนการส่งเสริมเจ้าหน้าที่
ด้านการพยาบาลหรือ ด้า นการส่งเสริม สุข ภาพในชุ มชนซึ่ งมี บทบาทส าคั ญอย่า งยิ่ ง
ในการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมให้ความรู้ตลอดจนสร้างความร่วมมือ แบบองค์รวม โดยใช้
ชุ ม ชนเป็ น ฐาน ในการพั ฒ นา และประชาชนเองก็ เ ป็ น ตั ว จั ก รส าคั ญ ในกา รร่ ว ม
ดาเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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Abstract
Promoting communities-based health, acupuncture, alternative
medicine craggy sustainable is important thing. By the traditional Chinese
medicine is regarded as an alternative for public health care in Thailand.
Should encourage the involvement of the community as well as to
promote nursing officer or the health promotion in the community which
has played a key role in. To stimulate activity, knowledge, as well as
create a holistic cooperation using the community as a basis for the
development of people and the workhouse. In a joint operation to
achieve the goal.
Keywords: Communities-Health, Acupuncture, Alternative Medicine

บทนา
การฝังเข็ม เป็นวิธีการแทงเข็มรักษาโรคด้วยการใช้เข็ม โดยใช้หลักการรักษา
ของแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจีน การรักษา
แบบนี้เ ป็ น "การรั กษาโรคภายในจากภายนอก" ด้ ว ยวิ ธี การเฉพาะ โดยรั ก ษาผ่ า น
เส้นทางหลักและแขนงของทางเดินเลือดลมและจุดลมปราณต่างๆ ทฤษฎีพื้นฐานของ
วิชาการฝังเข็มก็คือทฤษฎีเส้นทางการไหลเวียนของเลือดลมภายในร่างกาย แพทย์แผน
จีนเชื่อว่าเส้นทางการไหลเวียนของเลือดลมมีลักษณะเป็นทางหลักและแขนงย่อยที่โยง
ใยถึงกัน จึงสามารถเชื่อมโยงอวัยวะส่วนต่างๆ ให้รวมเป็นองค์เดียวอย่างเป็นระบบ
การรักษาโดยวิธีการฝังเข็มโดยทั่วไปมักจะเลือกฝังเข็มบนจุดลมปราณที่อยู่บนเส้นทาง
การไหลเวียนของเลือดลม เพื่อไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานโรคภายในร่างกายของผู้ป่วย
ทางานหรือเพื่อปรับสมดุลภายในร่างกายทาให้สามารถรักษาโรคได้ตามความมุ่งหมาย
เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีและเป็นการปรับสมดุลของหยินหยาง และสมรรถภาพของ
อวัยวะภายในต่างๆ วิชาการฝังเข็มเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีประวัติความเป็นมา
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ยาวนานกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยและการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มในกว่า
140 ประเทศทั่วโลก (สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย, 2552)
ในปัจจุบันการรักษาด้วยการฝังเข็มในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย ยังไม่
เป็น ที่แพร่หลายส่งผลให้ ผู้รั บบริ การไม่มี ทางเลื อกในการรั กษาโรคที่ต นเองเป็ นอยู่
ซึ่งเป็นการลดโอกาสที่ผู้รับบริการควรจะได้รับ และประชาชนตามชนบทบางพื้นที่ ยังไม่
มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาด้วยการฝังเข็ม อีกทั้ง ยังมีอุปสรรคในการเดินทาง
มารักษาและค่าใช้จ่ายในการรักษาระยะยาว การนาศาสตร์การฝังเข็มซึ่งเป็นแพทย์
ทางเลือกของไทยในปัจจุบันมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลสุขภาพ
เป็นสิ่งสาคัญ นั่นคือการที่สามารถป้องกันโรคที่ป้องกันได้ และเมื่อเจ็บป่วยสามารถ
วินิจฉัยโรคตั้งแต่แรกเริ่มได้ และได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ตลอดทั้ง การได้รับการฟื้นฟู
สภาพร่ างกายให้ส ามารถใช้ชีวิต ได้ อย่ างมีความสุข ซึ่ งในการดาเนิ นงานเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายการมีสุขภาพดี บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการดูแลสุขภาพต้องมองให้
ครอบคลุม 4 มิติ (เรณู สอนเครือ และคณะ, 2549) ดังนี้ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้ อ งกั น โรค การรั ก ษาโรค และการฟื้ น ฟู ส ภาพ รวมถึ ง การบริ ก ารแบบองค์ ร วม
ซึ่ งหมายถึ งการดู แ ลสุ ข ภาพบุ ค คลให้ มี ค วามสมดุ ล ทั้ งด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์
สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคม ตลอดทั้งการนาศาสตร์อื่นๆ เข้ามาสอดแทรกในการปฏิ บัติดูแล เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้รับบริการดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการเยียวยาและดูแลเองได้อย่าง
เหมาะสม
การส่งเสริม (Health Promotion) คือ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ ซึ่งการส่งเสริม
สุข ภาพจะแตกต่า งกั น ออกไปตามวัย โดยอยู่บ นพื้ นฐานง่า ยๆ ของการดาเนิ นชี วิ ต
พัฒนาโดยการให้ความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาแบบการฝังเข็มโดยการจัด
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โปสเตอร์ แผ่นพับ เสียงตามสาย เป็นต้น จัดโครงการ
รักษาด้วยวิธีการฝังเข็มกระจายสู่ชุมชน โดยจัดโครงการให้ความรู้ สู่ชุมชน ถิ่นที่อยู่
ห่างไกลตัวจังหวัดเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการให้การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดี
ขึ้น
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การป้องกัน (Prevention) คือ ครอบคลุมการป้องกันลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรค ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค
การฝังเข็มใช้รักษาโดยฝังเข็มลงไปในแต่ละจุดนั้นจะสะท้อนถึงอวัยวะภายในร่างกายให้
ได้รับการกระตุ้น ช่วยให้เกิดความสมดุลภายในอวัยวะก่อเกิดภูมิต้านทานเพื่อรักษาโรค
ต่างๆ ตามธรรมชาติ ตามหลักการของการรักษาแบบแพทย์แผนจีน ซึ่งให้ความสาคัญ
ต่อการสร้างระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดโรค ดังนั้น การ
ฝังเข็มจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการดูแลและป้องกันสุขภาพอย่างยั่งยืน
การรักษา (Curation) ด้านการดูแลรักษาจะเป็นไปตามแผนการรักษาของ
แพทย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาโดยมุ่งเน้นการบาบัด เพื่อลดความเสียหายแก่สุขภาพ หรือ
แม้แต่เพื่อป้องกันมิให้เสียชีวิต การฝังเข็มดูแลรักษาสุขภาพ รักษาอาการและโรคต่าง ๆ
กว่า 200 อาการ เช่น กลุ่มไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ รักษาและป้องกันโรคภูมิแพ้ คลาย
ความเครียด ลดอาการปวดและทาให้การหายจากการบาดเจ็บไวขึ้น นอนหลับดีขึ้ น
หรือลดอาการนอนไม่หลับ รักษาการติดยา ลดความดันโลหิตสูง และกลุ่มอาการเจ็บ
เค้นหน้าอก ลดอาการของสตรีวัยใกล้หมดประจาเดือน และลดอาการปวดประจาเดือน
รัก ษาโรคระบบทางเดิ นปั ส สาวะ รั กษาโรคอั ม พฤกษ์ อั มพาต และอัม พาตใบหน้ า
บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง โรคอ้วน การคุมกาเนิด เป็นต้น แต่ในกลุ่มโรคบางโรคก็ไม่
สามารถใช้การฝังเข็มในการรักษาได้ เช่น โรคมะเร็ง (ที่ยังไม่ได้รับการรักษา) โรคหลอด
เลือดที่มีความผิดปกติของระบบแข็ง ตัวของเลือด สตรีมีค รรภ์ เป็นต้น การฟื้น ฟู
(Rehabilitation) เป็นระยะที่บุคคลออกจากภาวะของการเป็นผู้ป่วยกาลังกลับไปอยู่ใน
บทบาทของคนปกติทั่วไปเป็นระยะที่จะกลับบ้านเพื่อไปดูแลตนเองต่อที่บ้าน การฟื้นฟู
สภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น รวมทั้งการรักษาและดารงไว้ในส่วนที่เสื่อมหรือ
เสียไปแล้วให้คงอยู่ในสภาพเดิมโดยไม่เสื่อมเพิ่ มขึ้น การฝังเข็มเป็นการแก้ไขโรคที่
เกิดขึ้นได้ตรงจุด และฟื้นฟูสมรรถภาพการทางานของร่างกายให้สามารถกลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูด้านจิตใจ เมื่อหายจากโรคที่
เป็นทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ความเครียดลดลง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น
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กระบวนการพยาบาลกับการพัฒนาการฝังเข็ม
การพัฒ นาการฝั่งเข็ ม คือการปรั บปรุงส่ งเสริ มการน าการฝังเข็ม ซึ่งเป็ น
ศาสตร์แพทย์แผนจีนที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การยอมรับ มาปรับใช้กับแพทย์
ทางเลือกของไทยเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพโรค และฟื้นฟูสุขภาพของคนไทยให้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น การพั ฒ นาการฝั งเข็ ม สู่ แ พทย์ ท างเลื อ กของไทยจะพั ฒ นาได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย
กระบวนการทางพยาบาลและหลักสิทธิผู้ป่วยมาใช้เพื่อนเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
กระบวนการพยาบาล เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการปฏิบั ติการพยาบาล
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การ
วางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผล การใช้กระบวนการ
พยาบาล เป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการเป็นรายบุคคลแบบองค์รวมตาม
แนวทางวิทยาศาสตร์และเป็นการนาความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานของ
การใช้เหตุผล การตัดสินใจและการแก้ปัญหาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาล (อรนันท์
หาญยุทธ, 2557: 137)

ภาพที่ 1. แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการพยาบาล (Nursing process)
(ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/34480753371078812/)
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หลักสิทธิผู้ป่วย
ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยจะพึงได้รับเพื่อคุ้มครองหรือ รักษาผลประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ
2.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มี
การเลื อกปฏิ บัติ เนื่ องจากความแตกต่ า งด้านฐานะ เชื้อชาติ สั ญชาติ ศาสนา ลัท ธิ
การเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย
3. ผู้ ป่ ว ยที่ ข อรั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า ง
เพีย งพอและชัดเจนจากผู้ ประกอบวิ ชาชีพด้ านสุข ภาพ เพื่อ ให้ ผู้ป่ ว ยสามารถเลือ ก
ตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้น
แต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจาเป็น
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที ตามความจาเป็นแก่กรณี
โดยไม่คานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ป่ ว ยมีสิ ท ธิที่ จ ะขอความเห็น จากผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ ด้ านสุ ข ภาพอื่ น
ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการ
7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบ
วิชาชี พ ด้า นสุขภาพโดยเคร่งครั ด เว้ นแต่จ ะได้รั บความยิน ยอมจากผู้ป่ วยหรื อการ
ปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือ
ถอนตัว จากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของ
ตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนตัวของบุคคลอื่น
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10. บิดา มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก
อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วย
ตนเอง
จากการดาเนินโครงการแพทย์จีนบริการสุขภาพสู่ชุมชน ของคณะแพทย์
ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ได้มีการประเมินผลความสาเร็จจากการการสารวจความ
พึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ คือ ประชาชนตาบลป่า อ้อดอนชัย ซึ่งได้ทาการ
สอบถามจานวน 112 คน ได้รับแบบสารวจกลับมาจานวน 112 ชุด สามารถสรุปผล
การสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “แพทย์จีน
บริการสุขภาพสู่ชุมชน” พบว่า ผู้ได้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ
ของโครงการจัดการ ความรู้ดังนี้ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนน เฉลี่ย 4.59 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.8
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริ การ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 4.94 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.8 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 หรือคิดเป็นร้อย ละ 93.4
การจัดโครงการนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในการจัดทาโครงการ
บริการวิชาการในครั้งนี้ มีผลตอบรับออกมาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งประชาชนที่เข้ามาในการ
จัดทาโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ มีผลตอบรับออกมาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งประชาชน
ที่เข้ามา รับบริการได้มีโอกาสรับการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและมี
จานวนผู้สนใจเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าวยังมี
ประโยชน์ในการนามาใช้ในการบูรณาการเรียนการสอน โดยมีทั้งอาจารย์และนักศึกษา
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและจัดการเรียนรู้เพื่อทาให้เกิดความรู้ที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย (คณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ, 2559)

แนวคิดที่สาคัญในการแก้ไขและส่งเสริมสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวคิ ด ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชนการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เป็ น ทั้ ง
กระบวนการ กิจกรรม และแนวทางสาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อส่งเสริม
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และเกื้อหนุนให้บุคคลได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนในทุกด้าน
แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเนื่องจากสุขภาพนั้นเป็นองค์รวมที่มาจากส่วนประกอบ
หลายๆ ประการ อาทิ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบบริการสุขภาพ และวิถีการดาเนินชีวิต
ของบุคคลเพื่อสนับสนุน ยับยั้งหรือกาหนดพฤติ กรรมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือและการระดมพลังจากทุกฝ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองและการ
ปรับปรุงสังคมด้านต่างๆ โดยคานึงถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่แตกต่าง
กันของชุมชนและเน้นการทางานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่าง
เต็มที่ การประชุมแพทยศาสตร์ (2542) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ จึงเสนอแนะระบบบริการสุขภาพที่จะสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 3 ประการ คือ
1) การสร้างความเข้มแข็งให้กั บบุคคล ชุมชน ในการควบคุมปัจจัย ที่จะมี
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ เพราะความเข้ ม แข็ งของประชาชนและชุ ม ชนจะเกิ ด ขึ้ น ได้
ก็ต่อเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพมากขึ้น
2) การจัดบริการในชุมชน (Community-Based Health Services) เป็น
บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากที่สุด
3) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนานโยบายเพื่อ
สุขภาพ (Public Health Policy) ที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ
บทบาทของประชาชนมีความสาคัญอย่างยิ่ ง ต่อการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองและชุ มชน โดยประชาชนจะต้องเห็นคุณค่าและผลของสิ่งแวดล้อมต่อภาวะ
สุขภาพช่วยกันรักษาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
ดี เช่น การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อออกกาลังกาย การณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่หรือสิ่ง
เสพติ ด การรณรงค์ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ และการจั ด โครงการ โรงเรี ย นสุ ข ภาพดี
ที่ ท างานสุ ข ภาพดี ห รื อ ชุ ม ชนสุ ข ภาพดี เป็ น ต้ น องค์ ก รชุ ม ชนจึ งต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
โครงสร้างและกลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้า งสรรค์และตระหนักใน
สุขภาพของชุมชน มีเจ้าหน้าที่สุขภาพทาหน้าที่ให้ความรู้ และสนับสนุนให้เกิดทักษะ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม พลั ง อ านาจชุ ม ชน
ที่สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความสานึก และพันธสัญญาต่อส่วนรวม และการเสริมสร้างให้
ชุ ม ชนลงมื อ ท าด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น การสะสมความรู้ แ ละประสบการณ์
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จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์
(Interactive Learning Process) (เบญจมาศ สุขศรีเพ็ญ: ออนไลน์)

ขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
1. ขั้นตอนการสร้างทีมงาน มีการจัดการ คือ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่สุขภาพ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสาขาต่างๆ
เช่น ครู พัฒนาชุมชน เกษตรชุมชน และองค์กรต่างๆ ในชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน เช่น ทาบุญทอดกฐิน ปลูกต้นไม้ในชุมชน งานวันเด็กของโรงเรียน งาน
บวช และงานศพ เป็นต้น เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจที่มีต่อชาวบ้านในชุมชน ถ้าหาก
เป็นคนในท้อ งถิ่น และสามารถพูดภาษาท้องถิ่น ได้ ก็จะยิ่งเป็น การดี ที่ จะทาให้เกิ ด
ความรู้สึกคุ้นเคยกับชาวบ้านมากขึ้น จนกลายเป็นความไว้วางใจ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ของสถานีอนามัย
การสร้างแกนนาของชาวบ้านหรือ “ทีมส่งเสริมสุขภาพชุมชน” ด้วยการจัด
ประชุ ม อาสาสมั ครสาธารณสุ ข กรรมการชุม ชน กลุ่ ม แม่ บ้ า น กลุ่ ม ผู้สู งอายุ กลุ่ ม
เยาวชน หรือกลุ่มอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งชาวบ้าน เพื่อเปิดกว้างให้กับคนในชุมชน
ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมิได้จากัดอยู่แต่เฉพาะอาสาสมั ครสาธารณสุขเท่านั้ น
ดังนั้น จึงต้องชี้แจงจุดประสงค์ ของโครงการ บทบาท และความสาคัญของแกนน า
ชาวบ้าน คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจ เสียสละ สามารถอุทิศเวลาให้กับส่วนรวมได้
และที่สาคัญ ต้องมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพ ทั้งของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เพื่อเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพของคนในชุ มชน สามารถกระตุ้น ชักจูงชาวบ้านให้เห็นถึง
ความสาคัญของสุขภาพและยินดีร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาของชุมชน และเป็นผู้นาใน
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนได้
การให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม แกนน าชาวบ้ า น เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม แกนน าได้ เ กิ ด แนวคิ ด
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและเป็นพื้นฐานในการทางานต่อไป
2. ขั้นตอนการสร้างความตระหนัก ถึงปัญหาสุขภาพของชุมชน สามารถทาได้
หลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ขอเสนอด้วยวิธีการใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based)
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ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน โดยเริ่มจาก การมีส่วนร่วมสารวจชุ มชน เพื่อให้
ชุ ม ชนได้ รู้ ส ภาพของปั ญ หาของชุ ม ชนด้ ว ยตนเอง ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งแบบส ารวจ
การก าหนดพื้ น ที่ และที ม งานส ารวจ การส ารวจ และการน าข้ อ มู ล มาสรุ ป และมี
เจ้าหน้าที่สุขภาพเป็นพี่เลี้ยง ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล การระบุปัญหา
และสาเหตุของปัญหา โดยกลุ่มแกนนาเป็นผู้นาเสนอข้อมูล ที่ได้จากการสารวจต่อที่
ประชุมชาวบ้าน และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นและปัญหาเพิ่มเติม เพื่อ
สรุปออกมาเป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง และนาปัญหาสาคัญมาค้นหาสาเหตุ
สาหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไปและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาด้วยการ
ให้ที่ประชุมร่วมกัน จัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความรุนแรง และความต้องการ
ของชุมชน เพื่อนามาวางแผนต่อไป
3. ขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน ชาวบ้านร่วมกันเสนอ
ความคิดและกาหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพ บน
พื้นฐานของชุมชน และภูมิปั ญญาท้องถิ่น ซึ่งการกาหนดกิจกรรมและวางแผนนั้น ไม่
จาเป็นต้องทาให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว แต่อาจกาหนดอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละกิจกรรม
เช่น การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนมาใช้ในการดาเนินงาน การจัดตั้งชมรมสุขภาพ
ชุมชน การนวดแผนไทย การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และสมุนไพรในชุมชน ส่งเสริมการ
ผลิตและบริโภคข้ามซ้อมมือ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เป็นต้น เพราะเมื่อสิ้นสุดในแต่ละ
กิจกรรมทีมงานจะได้นาประเด็นข้อเสนอต่างๆ มาใช้ในการวางแผนงานกิจกรรมต่อไป
4. ขั้นตอนการดาเนินการของชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มทางานของแต่ละ
กิจกรรม และดาเนินงานตามแผน โดยมีเจ้าหน้าที่สุข ภาพเป็นผู้ให้การสนับสนุน และ
ช่วยประสานงานให้คณะทางานสามารถดาเนินการได้ มีการประชุม และประเมินผล
การทางานเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง
5. ขั้นตอนการประเมินผลและการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ หลังจาก
การดาเนินงานไปแล้ว 1 ปี ควรมีการประเมินภาวะสุขภาพของชุมชนในประเด็นต่างๆ
เช่น อัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือลดลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพเป็นอย่างไร และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ของชุมชน เกิดขึ้นหรือไม่ และ
จัดทารายงานการประเมินผล พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงผล
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การดาเนินงาน เพื่อให้ชาวบ้านดาเนินงานต่อไป ได้อย่างมั่นใจ (เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง:
ออนไลน์)
การมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชนนั้น เจ้าหน้าที่สุขภาพมีบทบาทสาคั ญ
อย่างยิ่ง ในการกระตุ้น ให้เกิดกิจกรรมความร่ว มมือ ซึ่งจะเห็นว่า กิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้น มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงการแก้ปัญหาสุขภาพเท่านั้น หากเป็นการพัฒนาชุม ชนแบบ
องค์รวม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาและประชาชนเองก็เป็นตัวจักรสาคัญ ใน
การร่วมดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้น ทั้งในส่วนของประชาชนและเจ้าหน้าที่
สุขภาพ จึงต้องมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (Community
Learning) เพราะเมื่อเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ จนเป็นวงจรต่อเนื่องไม่รู้
จบ ทาให้เกิดพลังมหาศาลในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันในสังคม ผลที่ได้จะทาให้บุคคล
สามารถน าความรู้ ไ ปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจ เลื อ กแนวทางการแก้ ปั ญ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรม และวิถีการดาเนินชีวิตต่อไป และที่สาคัญควรมีการพัฒนาแนวคิดที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความเชื่อที่ว่าบุคคลมีศักยภาพ สามารถเรียนรู้ที่จะดูแล และพึ่งพิงตนเองได้
เพราะจะเป็นหนทางนาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
ต่อไปได้ (เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง: ออนไลน์)
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนั้น มีสาระสาคัญ 3 ประการ คือ 1) มีการปฏิวัติ
ความคิดความเข้าใจการมองชุมชนว่า “สถาบัน” ของชาวบ้านคือ ไม่ใช่แค่ชุมชน แต่มี
ผื น ป่ า ที่ ท ากิ น ระบบนิ เ วศน์ แ ละคุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมทั้ งหมด คื อ ชุ ม ชนปะทะกั บ
ความหมายของทาเลที่ตั้งและหมู่บ้านของรัฐ ชุมชนคือเขตแดนของการอยู่รอดของ
มนุษย์ ซึ่งอิงอยู่กับสภาพแวดล้อมทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่แล้วกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริม
สิทธิในด้านต่างๆ ระบบวัฒนธรรมทาให้รู้ว่าขอบเขตสิทธิเราอยู่แค่ไหน ความเป็นญาติ
มิตรและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันวิถีแห่งชุมชนไทย “การแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อน
บ้านญาติพี่น้อง” นั่นคือ อานาจของชุมชน ซึ่งมันคือ “ทรัพยากร” ที่สังคมทุนนิยมไม่มี
เน้นความเป็นปัจเจกชน ตัวใครตัวมัน และเอารัดเอาเปรี ยบ เหล่านี้เป็นริ้วรอยของ
ความสัมพันธ์วัฒนธรรมรอง 2) จะพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
เป็นปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้าน เป็นพลังผลักดัน การพัฒนาชุมชนที่สาคัญ
ที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองมีประวัติยาวนานย้อนกลับไปไกลโพ้น เป็น
ของๆ ชาวบ้านเองถ้ามีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งการ “รวมกลุ่ม” ของชาวบ้านเพื่อทา
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กิจกรรมจะสาเร็จได้ไม่ยาก การต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกจะทาได้
และ 3) ในแง่วิธีการพัฒนาจะต้องทาให้ชาวบ้านมีจิตสานึกที่แจ่มชัดในวัฒนธรรมของ
เขา ปัญญาชนของชาวบ้าน (Organic Intellectual) เช่น ผู้เฒ่าหมอผี แถน ของชุมชน
อีสานชาวบ้านควรร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชนเพราะ
สิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติมาช้านานนั้น การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์จะช่วยให้รื้อฟื้นค้นหาได้
ว่าการปฏิบัติและพิธีกรรมมีที่มาอย่างไร ทาให้ช าวบ้านตื่นและรับรู้รู้เอกลักษณ์และ
คุณค่าของตัวเอง ค้นพบจิตสานึกอิสระของชุมชนเห็นคุณค่าของการรวมตัวเป็นชุมชน
และซาบซึ้งในประวัติการต่อสู้ร่วมกันตลอดมาเห็นภัยของการครอบงาของวัฒนธรรม
แปลกปลอมจากภายนอกในแง่เศรษฐกิจชาวบ้านควรทาการผลิตในขนาดที่เหมาะสม
ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักก่อนทาเพื่อเลี้ยงครอบครัวและชุมชนก่อน “สลัด
พันธนาการแห่งการพึ่งพา พันธนาการแห่งระบบตลาด กลับไปสู่การพึ่งตัวเองให้ได้ ”
(บารุง บุญปัญญา, 2549)
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ท าให้ แ ผนการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมนั้ น ประสบ
ความสาเร็จและครอบคลุมทุกด้าน ควรขับเคลื่อนแผนดังกล่าวควบคู่ไปกับสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยมีบุคลากรสาธารณสุขเข้ามามีบทบาทในการดูแลและ
แนะนาของเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลในการดูแลสุขภาพต้องมองให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ
ดังนี้
1. บทบาทพยาบาลต่อการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
บทบาทพยาบาลต่อการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน โดยบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพต้องมองให้ครอบคลุม 4 มิติ ดังนี้
1) การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย
สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ อยู่บนพื้นฐานง่าย ๆ ของการดาเนิน
ชีวิต
2) การป้องกันโรค ครอบคลุมการป้องกันลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค
3) การรักษาโรค ด้านการดูแลรักษาจะเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
พยาบาลจะต้องรู้จักใช้ศิลปะในการติดต่อสื่อสารการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ความ
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เข้าใจในความรู้สึกอารมณ์ของผู้ป่วยในขณะนั้น การอธิบายให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ป่วย
รวมทั้งญาติให้เข้าใจกระจ่างจะช่วยให้ได้รับความร่วมมือที่ดีและเป็นผลดีต่อการรักษา
4) การฟื้นฟูสภาพ เป็นระยะที่บุคคลออกจากภาวะของการเป็นผู้ป่วยกาลัง
กลับไปอยู่ในบทบาทของคนปกติทั่ วไปเป็นระยะที่จะกลับบ้านเพื่อไปดูแลตนเองต่อที่
บ้าน พยาบาลจะต้องเข้าถึงจิตใจและรู้สภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างถ่องแท้
เป็นผู้ให้กาลังใจ ให้ความหวัง ชื่นชมและยกย่องผู้ป่วยกลับมามีชีวิตในสังคมตามสภาพ
ปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2. บทบาทของพยาบาลที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่
เจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาลควรจะต้ อ งสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแนวใหม่ โ ดยใช้ ห ลั ก
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ 5 ประการ ดังนี้
1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการ
จัดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดระบบบริการสุขภาพ
แบบบูรณาการ (Integrated Health Care System) เช่น การกาหนดนโยบายใน
ชุมชนไม่ให้มีการทอดทิ้งเด็ก นโยบายครอบครัวอบอุ่น เป็นต้นนอกจากนี้พยาบาลยัง
เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มหรือที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพ เช่น วิธีการส่งเสริม
สุขภาพด้วยอาหารท้องถิ่น วิธีการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยการส่งเสริมสุขภาพ
ทางเลือกอื่น ๆ เป็นต้น
2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อสุขภาพ พยาบาลสามารถพัฒนา
แนวทางและสร้ า งสิ่ งแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ สุ ข ภาพให้ เ กิ ด ขึ้น ได้ เช่ น การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดยครอบครัวจะต้องให้ความรักความเอาใจใส่
มี ก ารเกื้ อ หนุ น ดู แ ลผู้ สู งอายุ มี ค วามเข้ า ใจกั น ชุ ม ชนก็ เ ป็ น สิ่ งแวดล้ อ มที่ อ ยู่ ร อบๆ
ตัวผู้สูงอายุนั่นเอง ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน การดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
3) การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งพยาบาลต้องให้ผู้ป่วยเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือ
ว่าเป็นการเพิ่มพลังอานาจให้แก่ชุมชน เช่น การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพยาบาล
จั ด ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม เพื่ อ ให้ มี กิ จ กรรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู งอายุ กิ จ กรรมทางด้ า น
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การฟังเทศน์, ฟังธรรม เป็นต้น
[150]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล คือ พยาบาลให้การปรึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการ
เผชิญปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ทาให้มีการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามความ
ต้องการ สามารถตัดสินใจหาแนวทาง ในการทาให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงยิ่งขึ้น และเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวิตตามวิถีทางส่งเสริมสุขภาพ เช่น
การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
5) การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ พยาบาลต้องเน้นการสร้างเสริม
สุ ข ภาพแบบองค์ ร วม เพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ สุ ข ภาพของประชาชน พยาบาลจ าเป็ น ต้ อ งให้
ความสาคัญในด้านการดูแลสุขภาพแบบพหุลักษณ์ คือ รวมการดูแลทั้งการแพทย์แบบ
ตะวันตก การแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และให้ผู้เข้ารั บ
บริการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน (วารสารพยาบาลทหารบก, 2557)

สรุป
กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามแนวทางการฝังเข็มสู่แพทย์
ทางเลือ กอย่า งยั่ งยืน เป็ นสิ่ งส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ตเป็น อย่ างมาก อี กทั้ งการแพทย์
ปัจจุ บันที่ มีค่า ใช้จ่ ายในการรัก ษาที่ สูง และเกิด ภาวะแทรกซ้ อนในการรัก ษา “การ
ฝังเข็ม ” เพื่อการรักษาโรคซึ่งเป็นการแพทย์แผนจีน จึงเป็นทางเลื อกหนึ่งสาหรั บ
ประชาชนไทยในการดูแลสุขภาพ การนาศาสตร์การฝังเข็มซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกของ
ไทยในปัจจุบันมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญ
นั่นคือการที่สามารถป้องกันโรคที่ป้องกันได้ และเมื่อเจ็บป่วยสามารถวินิจฉัยโรคตั้งแต่
แรกเริ่มได้ และได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ตลอดทั้งการได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพ
ที่ดีได้นั้น ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ด้าน
การพยาบาลหรือด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนซึ่งมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ในการ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมความร่วมมื อ แบบองค์รวม โดยใช้ชุมชนเป็ นฐานในการพัฒนา
และประชาชนเองก็เป็นตัวจักรสาคัญ ในการร่วมดาเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น
ทั้งในส่วนของประชาชน และเจ้าหน้าที่สุขภาพ จึงต้องมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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