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การจัดการระบบดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลเมือง ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  

Health Management System in Household level in Municipal Area,  
Paktongchai District, Nakornratchasima Province 

 

ครรชิต สกุลแกว1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยการจัดการดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ตําบลเมืองปก 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใชกลุมตัวอยางจากประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง ตําบล

เมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากการสุมตัวอยางแบบงายไดขนาดกลุมตัวอยาง 100 คน แลว

นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหในรูปสถิติเชิงพรรณนาโดยการใชสถิติการแจงแจกความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นตอการสนับสนุนใหเกิด

แกนนําสุขภาพครอบครัวเพื่อประโยชนตอระบบการจัดการดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนการจัดการขยะ

สิ่งแวดลอมและแมลงนําโรคมากที่สุด 

คําสําคัญ : แกนนําสุขภาพครอบครัว 

 

Abstract 
 The research was conducted to study health management system in household level in 

Municipal Area, Paktongchai District, Nakhonratchasima Province. The samples were people in 

Paktongchai Municipal Area. Totally 100 subjects were randomly sampled for the study. The 

data were analyzed with SPSS analysis software; descriptive statistics included mean, 

percentage, standard deviation. 

 The results of the study showed that almost of sample’s opinion agree with Family Health 

Leader setting in order to managed health system in household level, Environmental 

Management and vector some disease control. 

   

 

 

_______________________ 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ดวยการเพิ่มขึ้นของประชากรอันเปนผลเน่ืองมาจากการพัฒนายกระดับการปกครองสวนทองถิ่น 

จากเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมืองในเขตอําเภอปกธงชัย การเติบโตทางธุรกิจ ทําใหวิถีชีวิตของชุมชน

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ในดานสุขภาพไดรับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะพฤติกรรมในการดํารงชีวิต

กอใหเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังเพิ่มขึ้น ประกอบกับประชากรผูสูงอายุไดมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในสวน

ของกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการเพื่อการเผชิญเหตุกับแนวโนมเชนวาน้ีโดยกําหนดใหโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลมีภารกิจหลัก 5 ดาน คือ สงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ควบคุม ปองกันโรค ฟนฟู

สุขภาพ คุมครองผูบริโภค เนนการสรางสุขภาพมากกวาซอมสุขภาพโดยทําหนาที่เปนผูเชื่อมโยงดึงการมี

สวนรวมระหวางประชาชน ครัวเรือน ชุมชน โดยดึงใหมามีสวนรวมดูแลสุขภาพดวยตนเองเพื่อนําไปสู 

“การสรางสุขภาพแนวใหม” ที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง

กาย ใจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเชื่อมโยงภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวของ

เพื่อใหการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข  โรงพยาบาลแมขาย ใหเกิดการพัฒนา

ตนเองดานความรูความสามารถเพื่อการดูแลสุขภาพของทั้งตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือเรียกวา 

“แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว” (กสด) ซึ่งถือเปนบุคคลกลุมสําคัญที่จําเปนตองเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของทีมหมดครอบครัว ที่จะสนับสนุนบทบาทการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนตามบริบท

พื้นที่ในอันที่จะเปนการตอบสนองตอการดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัวตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ 

1) เพื่อศึกษาถึงความตองการในการจัดใหมีแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสด) วามีมาก

นอยเพียงใด 

2) ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว (กสด) ในดานอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพภายในครัวเรือน 

  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ตําบลเมือง

ปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาถึงความตองการแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว และ

ความคาดหวังที่จะไดจากการมีแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว และความคาดหวังที่จะไดจากการมีแกนนํา

สุขภาพประจําครอบครัวในรูปการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการเก็บขอมูลน้ีมุงศึกษาขอมูลจากการสอบถามการ
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สัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ตําบลเมืองปก อําเภอเมืองปกธงชัย ซึ่งไดทําการ

สํารวจและเก็บขอมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และมีขอบเขตในการศึกษา ดังน้ี 

 การเสริมสรางสุขภาพแนวใหมโดยการมีสวนรวมดูแลสุขภาพตนเองถือเปนบริการเชิงรุก ซึ่ง

จําเปนตองเนนลงไปในระดับครอบครัวที่เปนสวนเล็กและสําคัญที่สุด เพราะเปนดานแรกทําใหประชาชนรู 

เขาใจและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการสงเสริมดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนในรายที่เจ็บปวย

แลว จะเปนการชวยดึงครอบครัวภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการดูและ สงเสริมสุขภาพ ฟนฟูผูปวย 

การสนับสนุนการดูแลตนเองสําหรับโรคเร้ืองรังน้ัน ผูปวยจะเปนผูดูแลสุขภาพที่สําคัญที่สุดของตนเอง 

เน่ืองจากผูปวยจะตองมีชีวิตอยูกับโรคเร้ือรังเปนเวลานาน การจัดการสุขภาพที่เกี่ยวของ เชน การควบคุม

อาหาร การออกกําลังกาย การตรวจติดตามดวยตนเอง การตรวจวัดนํ้าตาลในเลือด การชั่งนํ้าหนัก การใชยา 

เปนตน จึงเปนสิ่งที่อยูภายใตการควบคุมโดยตรงของผูปวย ซึ่งสามารถสอนใหแกผูปวยไดเกือบทุกคน 

ดังน้ันการสนับสนุนการดูแลตนเองจึงหมายถึง ความรวมมือระหวางผูปวยและครอบครัวใหมีทักษะและ

ความมั่นใจในการจัดการดูแลความเจ็บปวยของตนเอง จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือหรือวิธีการที่ใชในการดูแล

ตนเอง เชน เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ืองวัดระดับนํ้าตาลในเลือด การควบคุมอาหาร การสงตอไปยัง

บริการที่มีอยูในชุมชน 

 ถึงแมวารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายเรงรัดการดําเนินระบบการสรางเสริม

สุขภาวะใหเกิดผลเปนรูปธรรมและมีผลที่ตอเน่ืองอยางยั่งยืน โดยมียุทธศาสตรพัฒนาและจัดระบบบริการที่

มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถเขาถึงบริการได ดานระบบบริการปฐมภูมิที่เนนการดูแล

ชุมชน และครอบครัว ภายใตการสนับสนุนและความรวมมืออยางใกลชิดระหวางสถานบริการสุขภาพและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวใหเปนแกนหลักในการสนับสนุนดูแล

สุขภาพของประชาชนอยางใกลชิด ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาและฟนฟุ

สุขภาพ โดยผานกลไกการเยี่ยมบาน การดูแลสุขภาพที่บาน การบริการเชิงรุกในชุมชน และการทํางาน

รวมกับเครือขายชุมชน แตการที่ภาคประชาชนจะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวไดนอกจากตอง

อาศัยบุคคลในชุมชนแลว ยังตองอาศัยบุคคลที่อยูในครอบครัวดูแลอยางใกลชิดและตอเน่ือง ดังน้ัน จึง

จําเปนตองพัฒนาบุคคลในครอบครัว 

1. ขอบเขตพื้นที่การศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวของประชาชน

ที่อยูในเขตเทศบาลเมือง ตําบลเมืองปก อําเภอเมืองปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีเปนประชากรในอาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ตําบลเมือง

ปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 9 หมูบาน รวม 2,859 หลังคาเรือน โดยวิธีสุมหมูบานละ 

3% ของหลังคาเรือน และหลังคาเรือนละ 1 คน ที่เปนผูแทนรับการสัมภาษณ รวมตัวแทนประชากรที่เปน

กลุมที่ถูกสัมภาษณ รวม 100 คน 
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3. ขอบเขตเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมประชากรที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1) กลุมตัวอยางในแตละกลุมอาชีพ ระดับการศึกษาและจํานวนสมาชิกในครอบครัว มี

ความเห็นในเร่ืองแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวเปนอยางไร 

2) กลุมตัวอยางในแตละประเภทมีความคาดหวังจากแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวในดาน

ใดบาง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

 

 

 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ดานคุณคาการมีแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเห็นดวยอยาง

ยิ่งในการที่ทางราชการจะจัดการอบรมตัวแทนของแตละครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว

ไดอยางใกลชิด 

2. กลุมตัวอยางสวนใหญคาดหวังวาจากการมีแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว จะชวยให

ครอบครัวไดมีความรูเร่ืองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมดานการกําจัดขยะมูลฝอย การปองกันโรคติดตอที่นําโดย

แมลงและการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1.) การมีสวนรวมของชุมชนถือเปนหลักสําคัญที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติและบรรลุเปาหมาย

ของการสรางสุขภาพแนวใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น อัน

เน่ืองมาจากการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวผูสูงอายุ ผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง

จําเปนตองมีผูดูแลที่เขาในหลักการที่เกี่ยวของอยางใกลชิด ซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของ

ทีมหมอครอบครัว 

ขอมูลทั่วไป 

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 

 

ความคาดหวังเพื่อการดูแลระบบสุขภาพ

ในระดับครัวเรือน 

-ดานคุณคาการมีแกนนําสุขภาพประจํา

ครอบครัว 

-ดานสิ่งแวดลอม การปองกันโรคและ

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
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การที่ประชาชนเห็นความสําคัญของแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวถือวาเปนการเขาถึงหลักการ

ของระบบบริการปฐมภูมิที่แทจริง อันจะนําไปสูความยั่งยืนในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ

รักษาและฟนฟูสภาพ 

2.) ปญหาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การกําจัดขยะมูลฝอย การปองกันโรคติดตอที่นําโรค

แมลง การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แกนนําสุขภาพประจําครอบครัวที่ผานการอบรมแลวจะเปนกําลังสําคัญที่

จะบริหารจัดการกับปญหาพื้นฐานเหลาน้ี 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 ผูที่มีความสนใจศึกษาดานความคาดหวังเร่ืองแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวในเขตเทศบาลที่มี

ขนาดเล็กกวาเทศบาลเมือง อันไดแก เทศบาลตําบล เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดของประชาชนในเขตที่มีระดับ

การพัฒนาดานโครงสรางตางกันออกไปเพราะเทศบาลเมืองไดรับการยกระดับมาจากเทศบาลตําบลวิถีทาง

การดํารงชีวิตของประชาชนไดมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันออกไป 

 
บรรณานุกรม 

  
กองสนับสนุนภาคประชาชน (2558). คูมือประกอบการเรียนรูการพัฒนาศักยภาพ อสม.และชุมชนในการ

ปองกันโรคไตเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ.กรุงเทพฯ: บริษัทบอรน ทู บี                พับลิชิ่ง 

กรมอนามัย. หลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในครอบครัว (อสด.) และอาสาสมัครดูแล

ผู สู ง อ า ยุ ท่ั ว ไ ป  ห ลั ก สู ต ร  1 8  ชั่ ว โ ม ง .  สื บ ค น จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด  http://hpc 

9.anamai.moph.go.th/images/pdf59/old59/old03.pdf. 

โรงเรียนผูสูงอายุ. สืบคนจากเว็บ http://www.thaihealth.or.th/ โรงเรียนผูสูงอายุ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารทองถิ่น สวนแผนพัฒนาทองถิ่น. 

คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย, 2546. 

ขนิษฐ ศรีนนท. การมีสวนรวมของชุมชนยอยยอยตอการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี. ปญหาพิเศษ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2544. 

ทินพันธุ นาคะตะ. การพัฒนาองคการและการวางแผน: กรณีศึกษาตางๆ. กรุงเทพฯ. สถาบันบัณฑิต             

พัฒนบริหารศาสตร, 2554. 

พิสมัย บุญเลิศ. การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ. ปญหาพิเศษ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2548. 



6 

 

อรทัย กกพล. คูคิด-คูมือการมีสวนรวมของประชาชนสําหรับนักบริหารทองถิ่น-พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพ : ส. 

เจริญการพิมพ, 2552. 

 
 


