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วถิชุีมชน

เครื%องมอืทางมานุษยวทิยา
ที%ทาํใหง้านชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

สร้างความรู้
ร่วมเรียนรู้
สู่การปฏิบติั



บรกิารปฐมภูม ิPrimary Care
เป็นศิลปะชั+นสูงของการดูแลรกัษาสขุภาพ

ศาสตร์
ศลิป์

การแพทย์
สงัคม

วฒันธรรม

มีหวัใจคอืความเป็นมนุษย์

กายภาพ
จติใจ
สงัคม
จติ
วญิญาณ





Social Determinant of Health 
ปัจจยักาํหนดสุขภาพเชิงสังคมสังคม

ชุมชน

ครอบครัว

บุคคล

“Family” 
Determinant of Health 

ปัจจัยกาํหนดสุขภาพในบริบทครอบครัว



7 เครื%องมือมหัศจรรย์เชื%อมสัมพนัธ์ชุมชน
1. แผนที(เดินดิน Community(Geo-Social) Mapping
2. ผงัเครอืญาติ Genogram
3. โครงสรา้งองคก์รชมุชน Community Organization
4. ระบบสขุภาพชมุชน Local Health Systems
5. ปฏทินิชมุชน Community Calendar
6. ประวตัศิาสตรช์มุชน Local History
7. ประวตัชีิวติ Life Story

เครื(องมือเพื(อการเรยีนรูมิ้ตทิางสงัคมวฒันธรรม และความเป็นมนุษย์



Community Building & Mobilization
Family Medicine & Primary Care Perspective

กลุ่มที( 1

ผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มที( 3

กลุ่มผู้มอีาํนาจ/

ส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มที( 2 

กลุ่มที(ต้องพฒันา

กลุ่มที( 4

กลุ่มผู้มจีติ

สาธารณะ/จติอาสา

เราจะใช้เครื+องมืออะไรในการ

ค้นหา 2 กลุ่มนี 8ในชุมชน ?

ทุนมนุษย์ ทุนสังคม 

ภมูสัิงคมเชิงประจกัษ์



1. แผนที&เดินดิน Geo Social Mapping

สาํคญัที)สุดเพราะ….
รูจ้กัโลกของชาวบา้น Local contexts 

ไดข้อ้มูลมาก/เรว็/เชื&อถอืได ้ Direct observation

เหน็ภาพรวม/เป้าหมาย Sense of community 
Identify informant

ไดค้วามสมัพนัธ/์คุน้เคย Create relationship



แผนที=นั =งโตะ๊ใชอ้า่นหาตาํแหน่งที=ต ั+ง
แผนที=เดินดินใชท้าํความเขา้ใจสงัคม

• เดินทั 'วท ั)งชมุชน 
• ดูดว้ยตาตนเองทกุบา้น 
• เหน็พื)นที'ทางกายภาพ

• เขา้ใจพื)นที'ทางสงัคม





ตัวอย&างการทำแผนท่ีเดินดิน



2. ผงัเครอืญาติ Genogram
ความสมัพนัธร์ากฐานของชีวิต

80% ของการเจบ็ป่วยเกดิขึ2นและถูกเยยีวยา
ในครอบครัวและเครือญาติ

Family & Kinship structure
The most basic social relationship



ประธาน
กลุม่แม่บา้น

2 1

เป็นโรคเบาหวาน

2 31 4
HIVทาํงาน

ไตห้วนั
ปรยีา

2 3

DHF ก.ค. 44
1

HIV?

ผงัเครอืญาติ

1 2

แต่งงาน

มีลูก
ลาํดบัที*

= หญงิ
= ชาย

= ตาย

หย่า (42)  = อายุ

ไม่ถกูกนั # 11/2 = บา้นเลขที;

อยู่รว่มกนั





3. โครงสรา้งองคก์รชมุชน Community Organization

เนน้องคก์รที(มีปฏบิตักิาร/ผูนํ้าทางการ/ไม่เป็นทางการ
โครงสรา้งคอืระบบความสมัพนัธ์

Mapping Social structures 
& 

Social relations



ผญบ. อัสรี

บงัดึ&งบงัโอบ (อบต.)

บงัทอง 
(อสม)

จะซ้อ

มะสร้อย

มะเหนีย

จะนา

จะสาว

กลุม่สานเสื+อ, ทาํกลว้ยฉาบ
บงัสั 2น

อเูสง็

บงัสกั
บงัหลน กอเฉม

ดํารง (อสม)

สาแหละ

กอดาด ปะหยีด

กลุม่ผู้ นําทางการ

กลุม่ผูนํ้าไม่เป็นทางการผงัโครงสรา้ง
องคก์รชมุชน

น้องชาย

ภรรยา



80%

POPULAR SECTOR

FOLK SECTOR

4 ระบบสขุภาพชมุชน

พหลุกัษณ์ทางการแพทย์
ความหลากหลายของระบบสขุภาพ

การดูแลตนเองของภาคประชาชน

การแพทยพ์ืvนบา้น
PROFESSIONAL 

SECTOR

การแพทยภ์าควชิาชีพ





ระบบการแพทย์ในชนบทไทย

• ทฤษฎธีาตุ Humoral medicine

• อาํนาจเหนือธรรมชาติ Faith Healing

• โหราศาสตร์ Astronomy

• ประสบการณ์ Practical Experience



ระบบสุขภาพชุมชน
Mind Mapping of Local health System

ปจัจยัเชิงบวก
กศุลาธรรมา

ปจัจยักลาง ๆ ไม่บวกไม่ลบ อพัยากตาธรรมา

ปจัจยัเชิงลบ
อกศุลาธรรมา



5. ปฏทินิชมุชน Community Calendar

เขา้ใจวถิชีีวติ

คือรากฐานการทาํงานเชิงรกุ





วถิชีีวติ

• ปฏทินิอาชีพต่าง ๆ ในชมุชน
• ปฏทินิชีวติครอบครวัที>น่าสนใจ
• ปฏทินิกจิกรรมทางสงัคม
• ปฏทินิประเพณีปฏบิตัต่ิาง ๆ

ปฏทินิเศรษฐกจิ
ปฏทินิวฒันธรรม





6.ประวตัศิาสตรช์มุชน Local History

• เศรษฐกจิ 
• สงัคม 
• การเมือง
• สาธารณสขุ 



ผังประวัติศาสตร์ชุมชน
2440 25402500 25202460

2478 ป่าไม้ฯ ประกาศเขตป่าสงวน

2504 เริ4มมีพืชเศรษฐกิจ

2498เลือกตั?งผู้ใหญ่บ้าน 2520 2530

มี อบต.

2522เอดส์รายแรก

เจ้าอาวาสเก่ามรณภาพ 2508 ได้เจ้าอาวาสใหม่

ประท้วง ผญบ.

2480

ก่อตั?งหมู่บ้านราว 100 ปีก่อน

2506 ไฟฟ้า/ถนนเข้า

2508 สร้าง สอ. ในหมู่บ้าน

?

?

2514 นํ?าท่วม/โรคระบาด

 2516 เริ4มเจียรนัยพลอย
แผ
นพ
ัฒ
นา

ฉบ
ับท
ี9 1



เรยีนรูค้วามเป็นมนุษยจ์ากชีวติ

คนจน
คนทุกข์
คนป่วย
หมอบ้าน
คนเฒ่าคนแก่
ผู้นําทางการ/ธรรมชาติ

7 ประวตัชีิวติ





เครื%องมือชิ+นที% 8
Yourself



This is Idea for “CHANGE”

เร่ืองครอบครัวชาวบ-าน คือ 

งานของเรา



Community Diagnosis

Krid Thongbunjob, MD. , MPH





FPs see themselves as part of 
community network of supportive 

and health-care agencies
A coordinated system
The system as a whole



FP is a manager of resources
Resources are limited, sometimes 
severely limited.
For the benefit of patients and for 
the community as a whole





Community physician 
• is the physician of the community



หากท่านเป็นผู้อาํนวยการโรงพยาบาลและได้รับรายงานอุบัตกิารณ์ดงักล่าวจากทมีงาน 
ท่านจะดาํเนินการณ์อย่างไร?

Disease incidence        ranked
Acute diarrhea 32% 1
Traffic accidence 17% 2
Cancer 15% 3
Stroke 12% 5
Disease of CN system 6% 6
Genito-urinary system 5% 7
Parasitic disease 3% 8
Hyperthyroidism 3% 8
Alcoholism 3% 8
Others 2% 9



CONCEPT OF DIAGNOSIS

• The term ‘diagnosis’ comes from the Greek word 
“diagignoskein” meaning to distinguish. 

• ‘dia’ meaning through, apart 
• ‘gignoskein’ meaning to know. 



What is community?

• A community is a cluster of people with at least one common characteristic 
(geographic location, occupation, ethnicity, housing condition, etc.). 

• A group of people 
q Linked by social ties 
q Sharing common perspectives or interests 
q Who may or may not share a geographic location 

MacQueen KM, McLellan E, Metzger DS, Kegeles S, Strauss RP, Scotti R, et al. What is community? 
An evidence-based definition for participatory public health. Am J Public Health. 2001;91(12):1929-38.



“The Community as patient”
Blumenthal DS. Clinical community health: revisiting "the community as patient". Educ Health 

(Abingdon). 2009;22(2):234-.



Clinical Diagnosis vs. Community Diagnosis

Clinical diagnosis “Decision to give treatment of patient”

Community diagnosis “Decision to improve health of population in community” 



John M. A dictionary of epidemiology: Oxford University Press; 2001.



Definition of Community Diagnosis
• Diagnosis is much broader and aims to understand 

many facets of a community including culture, values 
and norms, leadership and power structure, means of 
communication, helping patterns, important 
community institutions, and history.

• A good diagnosis suggests what it is like to live in a 
community, what the important health problems are, 
what interventions are most likely to be efficacious, 
and how the program would be best evaluated

Steckler A., Dawson L., Israel B. and Eng, E. (1993) Community health development: 
an overview of the works of Guy W. Steuart. Health Education Quarterly , Suppl. 1, S3–S20.



Community 
Diagnosis

Aims to understand many facets of community 
including
• Culture
• Values and norms
• Leadership and power structure
• Means of communication
• Helping patterns within community
• Important community institutions
• History of the community

Narayan K, Khan AR. Teaching community diagnosis: 
experience of a new institution. 2008.



How to Conduct Community Diagnosis?
ศกึษาข้อมลูพื .นฐานของชมุชน

ศกึษาสถานะสขุภาพ Health Status                     
ของประชาชนในชมุชน

(ข้อมลูปฐมภมิูและทติุยภมิู)

Problems identification

Priority setting

Theory web of causation



How to Conduct Community Diagnosis?

สร้างแบบสอบถามเพื:อหาปัจจยั(เสี:ยง)

เก็บข้อมลูเพื:อหาปัจจยั(เสี:ยง)

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู

Actual web causation

เขียนแผนงานโครงการเพื:อลดปัจจยัเสี:ยง/ปอ้งกนัโรค





Community Diagnosis : การเกบ็รวบรวมข้อมลู

ขอ้มลูปฐมภมู:ิ การสอบถาม การสมัภาษณ์ การสนทนากลุม่
ขอ้มลูทุตยิภมู:ิ รายงานต่าง ๆ สถติิ ต่าง ๆ เครื@องมอืประเมนิชมุชน 7 ชิCน (แผน
ที@เดนิดนิ ประวตัชิวีติ ผงัเครอืญาติ ระบบสขุภาพชมุชน โครงสรา้งองคก์ร ปฏทินิ
ชมุชน และประวตัชิมุชน) 



Community Diagnosis &
Community Health Profile

• “a quantitative and qualitative description of 
the health of citizens and the factors which 
influence their health. 

• It identifies problems, proposes areas for 
improvement and stimulates action”. 

WHO : World Health Organization

World Health Organization. City Health Profiles: how to report on health in your city. ICP/HSIT/94/01 PB 02. Available at: 
www.euro.who.int/document/wa38094ci.pdf 



Focus Group & 
Stakeholder

• Talk with community
• “outside in” &“inside out”

Wilbur G, Scott R. Inside Out, 
Outside In: Power and Culture in a 
Learning Community. Multicultural 
Perspectives. 2013;15(3):158-64.



Community is 
diagnosed using:

Health Indicators 



Health Indicators 

Health indicators are required in order to measure the health status of 
people and communities.



ขั#นตอนและวธีิการทาํงานชุมชน
1.ขั#นเตรียมการ

-เตรียมเจา้หนา้ที/

-เตรียมชุมชน

2.ประเมินสภาพชุมชน

-ทาํแผนที/ชุมชน

-รวบรวมขอ้มูลพื=นฐาน

3.วเิคราะห์ปัญหา

-รวบรวมปัญหา

-วเิคราะห์ปัญหาร่วมกบัชุมชน

4.จดัลาํดบัความสาํคญั

-จดัทาํเกณฑแ์ละวเิคราะห์ตามเกณฑ์

-ชุมชนเป็นผูเ้ลือกปัญหาโดย จนท. ไม่ชี=นาํ

5.จดัทาํโครงการ

-จนท.และ ปชช. ร่วมกนัเขียนโครงการเพื/อแกปั้ญหา

-เสนอโครงการเพื/ออนุมติั

8.ปรับโครงการ

7.ประเมินผลโครงการ

-ประเมินผลตามวตัถุประสงคแ์ละ

กิจกรรมตามแนวทางเกณฑชี์=วดั

6.ดาํเนินการตามโครงการ

-กิจกรรมโครงการแลว้แต่สภาพปัญหา

การมีส่วนร่วม



การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา (Priority Setting):

qขนาดของปัญหา: อตัราป่วย 

qความรนุแรงของปัญหา: ราํคาญ เจ็บป่วยเป็นโรค พิการ ตาย 

qความยากงา่ยในการแกไ้ขปัญหา: ทรพัยากร งบประมาณ บคุลากร 

ระยะเวลา กฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี 

qความสนใจ/ความวิตกกงัวลของชมุชน: 





2. Common criteria

Size of problem ขนาดของปัญหา

Severity of problem ความรนุแรงของปัญหา

Ease of management 
(Feasibility)

แนวโนม้ความยากงา่ยในการ

แกปั้ญหา

Community concern ความร่วมมอืของชมุชน

Impact ผลกระทบในระยะยาว



ขนาดของปัญหา (Size of problem)

มีอตัราป่วยหรอืมีปัญหาภายใน 1 ปี การใหค้ะแนนขึ;นอย ู่

กบั prevalence หรอื incidence rate

Prevalence (%)
(

คะแนน

ไม่มเีลย 0

0.01-25 1

26-50 2

51-75 3

76 + 4



ที#มา: ดดัแปลงจาก Review of the health situation in Thailand: Priority ranking of diseases 

มีอตัราป่วยหรอืมีปัญหาภายใน 1 ปี การใหค้ะแนนขึ;นอย ูก่บั

prevalence หรอื incidence rate

ขนาดของปัญหา (ตอ่)

Incidence rate (ต่อแสนประชากร) คะแนน

ไม่มเีลย 0

0.01-50 1

50-100 2

101-500 3

501 + 4



ความรนุแรงของปัญหา (Severity of problem)

อตัราการตาย หรอื ทพุลภาพจากโรคนั;น ทําใหเ้กิดผลเสียต่อ

ครอบครวั ชมุชนหรอืประเทศ

Mortality rate/ morbidity rate (%) คะแนน

ไม่มเีลย 0

0.01-25 1

26-50 2

51-75 3

76 + 4



ความยากงา่ยในการแกไ้ขปัญหา (Feasibility )

ขึ;นอย ูก่บัความกา้วหนา้ทางวิทยาการ การบรหิาร เวลา กฎหมาย

วฒันธรรม การเมือง ศีลธรรม

ความยากง่าย คะแนน

ไม่มทีางทาํได้เลย 0

ยากมาก 1

ยาก 2

ง่าย 3

ง่ายมาก 4



ความตระหนกัของชมุชนตอ่ปัญหานั>นๆ
(Community/ Stakeholder concern)

ปชช. เห็นว่าปัญหานั;นสาํคญัเพียงใด???

ร้อยละประชากรที:ตระหนัก (%) คะแนน

ไม่มเีลย 0

0.01-25 1

26-50 2

51-75 3

76 + 4



นํCาหนกัของเกณฑม์าตรฐานทีLนิยม

ความสาํคญั นํ@าหนกั (W)

ขนาดของปัญหา 4

ความรนุแรงของปัญหา 3

ความยากงา่ยในการแกปั้ญหา 5

ความตระหนกัของชมุชน 5

ผลกระทบในระยะยาว 2



ตวัอยา่ง priority setting 

วิธีไมคิ่ดนํ;าหนกัสมัพนัธ์

โรค/

ดชันี
Size Severity 

Stakeholder  

concern
Feasibility 

Total 

MI 2 5 4 3 14

DHF 3 3 3 2 11

DM 1 5 3 3 12

ขยะ 5 2 2 2 11

Asthma 5 3 4 4 16



ตวัอยา่ง priority setting 

แบบคิดนํ;าหนกัสมัพนัธ์

โรค/

ดชันี
Size Severity 

Stakeholder  

concern
Feasibility

Total 

R W(4) R W(3) R W(5) R W(5)

MI 2 8 5 15 4 20 3 15 58

DHF 3 12 3 9 3 15 2 10 46

DM 1 4 5 15 3 15 3 15 49

ขยะ 5 20 2 6 2 10 2 10 46

Asthma 5 20 3 9 4 20 4 20 69



การวิเคราะหข์อ้มลูและนําเสนอขอ้มลู: 

การวิเคราะหข์อ้มลู : 

q การตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของขอ้มลู 

q การจาํแนกขอ้มลู 

q การแจงนบั (Tally) 

การนําเสนอขอ้มลู : 

q บทความ/บรรยายหรือพรรณนา 

q บทความกึFงตาราง/ตาราง 

q กราฟ (ขอ้มลูทีFมคีวามตอ่เนืFอง) เชน่ กราฟเสน้ กราฟฮีสโตแกรม กราฟรปูภาพ 

q แผนภมูติา่งๆ (ขอ้มลูไมม่คีวามตอ่เนืFอง) เชน่ แผนภมูแิทง่ แผนภมูวิงกลม แผนภมูปิิรามดิ 
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