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บทคัดย่อ 

 
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจนก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ น้้าเสีย มูลฝอย และ 
ของเสียอันตราย จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท้าให้กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายก้าหนดเป็นเป้าหมาย
การด้าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 – 
2579 และกรมอนามัยได้มียุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
(Active Community) ซึ่งในการศึกษารูปแบบการด้าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “A2IM” เขตสุขภาพที่ 9 โดยเป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ (Survey 
research) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ต้าบลทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 761 ต้าบล ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ ต้าบลที่น้าเข้าข้อมูลในระบบออนไลน์ 
จ้านวน 392 ต้าบล กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ ร้อยละ 30 ของต้าบลที่ผ่านระดับชุมชนมีศักยภาพ เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-มิถุนายน 2560 โดยแบบประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Active Community) และแบบสอบถามการด้าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 
ซึ่งแบบสอบถามท้ังสองใช้ระบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา คือ ความถี่ และร้อยละ  

ผลการศึกษา พบว่า ระบบ A2IM ได้แก่  Assessment การประเมินระดับต้าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ 
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) โดยจ้าแนกระดับชุมชนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชุมชนมี
ความพร้อม (3ก1ข3ส) จ้านวน 293 ต้าบล ระดับชุมชนมีศักยภาพ (แกนน้าได้อบรมความรู้ ประชาชนมีส่วน
ร่วมคิด วิเคราะห์ จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา ร่วมท้ากิจกรรม ร่วมติดตามประเมินผลของกิจกรรม) 
จ้านวน 99 ต้าบล และระดับชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ้านวน 64 ต้าบล และจากการให้กลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรต้าบลที่มีชุมชนมีศักยภาพ ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 33 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง Active Community เฉลี่ยร้อยละ 99.13 ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่อง ค่ากลาง เฉลี่ยร้อยละ 95.45
และมีการประยุกต์ใช้ค่ากลางในงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่เป็นเรื่องมูลฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชนมากที่สุด ซึ่งที่มาของค่ากลางของพ้ืนที่เป็นค่ากลางตามบริบทของพ้ืนที่ 16 แห่ง (ร้อยละ 48.49)มาก
ที่สุด ในการ Advocacy การชี้น้าเป็นปากเป็นเสียงใน 3 P ได้แก่ ด้านผู้บริหาร (Policy maker), ด้านภาคี
เครือข่ายร่วมด้าเนินการ (Partnership) และด้านประชาชน (People) ในการ Intervention ด้านการปฏิบัติการ 
ทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ และระดับต้าบลเพ่ือน้าสู่การปฏิบัติ เพ่ือลดปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพ้ืนที่ และ Management บริหารจัดการและการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการน้ากลยุทธ์ PIRAB มาวิเคราะห์การบริหารจัดการ ทั้ง 3 ระดับ ส่วนกลาง/เขต 
จังหวัด และพ้ืนที่จากการศึกษารูปแบบการด้าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9เป็นกระบวนการที่เสริมให้เกิดต้าบลมี
ชุมชนที่มีศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) น้าสู่การท้าให้ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพดี 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

สภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
จากมนุษย์ อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือให้มนุษย์มีความสุขสบาย
มากขึ้นและมีความสะดวกในการด ารงชีวิต จึงท าให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ดิน น ้า และอากาศ รวมทั้งการตกค้างของขยะ
จ านวนมาก ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศ การสะสมของมลพิษในดิน น ้า และอากาศ อันก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่ท าให้เกิดโรคทางสิ่งแวดล้อมขึ้นมากมาย สาเหตุหลักของการเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมพบว่า เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า และการใช้น ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติท าให้เกิดการ
สะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นในช่วงทศวรรษนี้
อย่างมาก รวมทั้ง การเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และภาวะโลกร้อน (Global 
warming) ก่อผลกระทบต่อมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งการด ารงชีวิตที่มีความยากล าบากอัน
เนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ทั้งการเกิดพายุ น ้าท่วม ความแห้งแล้ง คลื่น
ความร้อน ระดับน ้าทะเลสูงขึ้น โรคระบาดแผ่ขยายวงกว้าง และความเครียดจากการประสบภัยธรรมชาติ 
นอกจากนี้จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท าให้การสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไป โรคที่เคยเป็นปัญหาภัย
คุกคามชีวิตมนุษย์ได้ถูกก าจัดจนเกือบหมด แต่กลับเกิดโรคใหม่ที่ป้องกันได้ยาก ซึ่งก าลังเป็นโรคที่ระบาด
รวดเร็วและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตและบางโรคยังไม่สามารถรักษาได้จนถึงทุกวันนี้  นอกจากนี้ ยังมีโรคไม่ติดต่อ
หลายโรคที่พบอัตราอุบัติการณ์ (Incidence rate) สูงขึ้นกว่าในอดีตอย่างชัดเจนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
และประเทศ (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม:อ้างถึงในสรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า;2557) 

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
มีนโยบายและแนวทางการด าเนินงานสานพลังประชารัฐ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐในระดับพ้ืนที่ และน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหา
ของบ้านเมือง ให้ยึดหลักส าคัญ 3 ประการ คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาปฏิบัติ และมีนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น โดยประชาชนมีความตระหนักรู้ มีส่วนร่วม และมีความสามารถ
จัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ของตนเองได้ ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมหากชุมชน
ได้ร่วมคิดวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ ของปัญหา ร่วมวางแผน ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหานั้นๆ และร่วมลงมือ
ด าเนินการ โดยการสนับสนุนของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะท าให้ชุมชนสามารถจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เอ้ือต่อสุขภาพดี และเกิดเป็น Healthy Community ได้ และไม่เพียงแต่ปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อม เท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม แต่ยังจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ และจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมีสมดุล  

ทั้งนี้ ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความหลากหลายตามบริบท แต่ที่เป็นประเด็นส าคัญและมี
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเพ่ิมข้ึนในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการจัดการมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล อาหาร
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ปลอดภัย คุณภาพน้ าด่ืม เป็นต้น (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม : อ้างถึงใน คู่มือแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ; 2559) จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย
ก าหนดเป็นเป้าหมายการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ปี 2560 – 2579 โดยมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
และกรมอนามัย ได้มียุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับนโยบายดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี(2560-2564)ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Community) ก าหนดให้ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชน ใน
การจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพ และส่งเสริมให้จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ
อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
มุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐาน เน้นให้ความส าคัญ การ
ด าเนินงานในระดับพ้ืนที่เป็นหลัก ดังนั้น การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต้องสนับสนุนให้ชุมชนรู้เท่าทัน
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพ้ืนที่ และสามารถจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมในชุมชน อีกทั้ง กรมอนามัย มีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม A2IM เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตอย่างน้อยจนถึงอายุ 72 
ปี (Health Adjusted Life Expectancy : HALE) และอายุคาดเฉลี่ย 80 ปี (Life Expectancy :LE) และ
ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Citizen , Community, Healthy City) โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ Assessment การประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล Advocacy การชี้น าเป็นปากเป็น
เสียง Intervention ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ Management การบริหารจัดการ
และการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB (Partnership, 
Investment, Regulate, Advocate, Building capacity) 

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที ่4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
ในปี 2560 ศูนย์อนามัยที่ 9 มีต าบลเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชุมชน อย่างน้อยต าบลละ 1 ชุมชน จ านวน 99 ต าบล ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ยัง ไม่มีข้อมูลสถานการณ์การจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการน าระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมาใช้ ฉะนั้น เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพท่ี 9 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขต
สุขภาพที่ 9 
          2.เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “A2IM” เขตสุขภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 



3 
 

1.3 นิยามศัพท ์
1. Active Community หมายถึง ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
2. ชุมชนมีความพร้อมในการจดัการอนามัยส่ิงแวดล้อม หมายถึงชุมชนที่มีลักษณะดังนี้ 
 1.) มีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับต าบลและก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน  

2) มีแกนน าชุมชน หรือ อสม. อย่างน้อย 1 คนต่อหมู่บ้าน ท่ีสนับสนุนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม  
3) มีกองทุนระดับต าบล ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน หรือได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอกพื้นที่  
4) มีการประยุกต์ใช้ค่ากลางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต/จังหวัดหรือแนวทางความส าเร็จใน
การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมจากพื้นที่  
5) มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นระบบ  
6) มีเวทีประชาคม/ประชุมต าบลหรือหมู่บ้าน ส าหรับการชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าในการ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  
7) มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  

3. ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม หมายถึง ชุมชนท่ีมีลักษณะดังนี้ 
1) มีแกนน าชุมชน และ/หรือ อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม). ที่มีความรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 คน 
2) มีข้อมูลท่ีสามารถระบุ/บ่งชีค้วามเสี่ยง/สิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ 
3) จัดท าแผนชุมชน/โครงการหรือข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหา
หรือเป็นความต้องการร่วมกันของคนในชุมชน และมีกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย ท่ีตอบสนองต่อปัญหาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมอนามัยส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพพื้นฐานท่ีดี 

4. ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หมายถึง ชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และมี
นวัตกรรมในชุมชน 
5.การประเมินผลการพฒันาชมุชนมีศักยภาพเข้มแข็งด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ดังนี้  
     5.1. ชุมชนมีความพร้อม (Preparation) คือ ชุมชนท่ีมีการพัฒนาในระดับการเตรียมความพร้อม 
ครบท้ัง 7 กิจกรรม โดยแบ่งระดับความพร้อมของชุมชนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้  

ระดับ 1 คือ ด าเนินกิจกรรมในขั้นเตรียม ได้ 1 กิจกรรม  
ระดับ 2 คือ ด าเนินกิจกรรมในขั้นเตรียม ได้ 2-3 กิจกรรม  
ระดับ 3 คือ ด าเนินกิจกรรมในขั้นเตรียม ได้ 4-6 กิจกรรม  
ระดับ 4 คือ ด าเนินกิจกรรมในขั้นเตรียม ได้ 7 กิจกรรม  

     5.2 ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง (Active community) คือ ชุมชนท่ีมีความพร้อมครบทุกกิจกรรมและ
ด าเนินการในระดับการพัฒนาศักยภาพ ได้ครบท้ัง 3 กิจกรรม  
    5.3 ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน คือ ชุมชนท่ีมีความพร้อมครบทุกกิจกรรม และด าเนินการในระดับการ
พัฒนาศักยภาพ และระดับการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ครบทุกกิจกรรม  
6. A2IM หมายถึง กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย 
 Assessment การประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 

Advocacy การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง 
Intervention ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

           Management การบริหารจัดการและการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB (Partnership, Investment, Regulate, Advocate, Building capacity) 
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1.4 กรอบแนวคิด 
เป็นการศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย Assessment การประเมินระดับ
ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) Advocacy การชี้น าเป็นปาก
เป็นเสียง  ปัจจัยดังกล่าวนี้คาดว่า จะท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ระบบ“A2IM” 
1.Assessment 
  - การประเมินระดับต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active 
Community) ทางออนไลน ์
  - การประเมินความรู้ความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน
เรื่องActive Community และค่ากลาง 
2. Advocacy การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง 
  - Policy Maker 
  - Partnership 
  - People 
3. Intervention 

  - ระดับเขต ศูนย์อนามัย (จัดท าค่ากลางเขต/
ให้ความรู้แกนน าจังหวัด/อ าเภอ) 
  - ระดับจังหวัด (ชี้แจงระดับอ าเภอ ต าบล/
จัดท าแผน)   
  - ระดับอ าเภอ (คัดเลือกพ้ืนที่/ประเมิน
ออนไลน์ ) 
 - ระดับต าบล การประยุกต์ใช้ค่ากลาง 
4. Management บริหารจัดการ 
  - Partnership 
  - Investment  
  - Regulate  
  - Advocate  
  - Building capacity 

ต ำบลมีชุมชนที่มีศักยภำพกำรจัดกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  

(Active Community) 
 - มีความพร้อม 

- มีศักยภาพเข้มแข็ง 
- มีความเข้มแข็งยั่งยืน 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม ด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “A2IM” เขตสุขภาพที่ 9 เฉพาะในพ้ืนที่ 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ 
ชุมชนอย่างน้อย 1 ชุมชนต่อ 1 ต าบลในพื้นที่ของเขตสุขภาพท่ี 9 ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 761 ต าบล 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “A2IM” เขตสุขภาพที่ 9 ท าให้ได้ข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงาน Active 
Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และทราบรูปแบบที่เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานต าบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และใช้กระบวนการในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพท่ี 9 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษา เรื่อง รูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานในการศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ดังนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2.2 แนวคิดเก่ียวกับชุมชน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  
2.4 หลักเกณฑ์การประเมินชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2.6 กลยุทธ์ PIRAB 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 4 M 
2.8 แนวทางประชารัฐ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” (3R) 
2.9 รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
ไว้ดังนี้  

สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตอาจเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมีลักษณะทางกายภาพที่มองเห็น
ได้ จับต้องได้ หรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ได้ เช่น มนุษย์ พืช สัตว์ ดิน น ้า อากาศ สิ่งของต่างๆ หรือ
เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสอ่ืนๆ ได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ
ต่างๆ สามารถจ าแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้   

จ าแนกตามลักษณะของการเกิดข้ึนได้ 2 ประเภท ดังนี้  
1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ (Natural environment) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 

มีลักษณะเป็นรูปธรรม มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตได้ เช่น ดิน น ้า 
อากาศ ปุาไม้ ภูเขา แม่น ้า พืช และสัตว์ เป็นต้น  

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made environment) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือจัดระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม สิ่งที่มีลักษณะ
เป็นรูปธรรม ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่วนสิ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ได้แก่ ประเพณี 
วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย เป็นต้น  

จ าแนกตามลักษณะของการมีชีวิตได้ 2 ประเภท ดังนี้  
1. สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต (Biotic environment) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

สืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ เช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย  
2. สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic environment) หมายถึง สิ่งที่ไม่มีคุณสมบัติ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง

อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ดิน หิน อากาศ น ้า แสงสว่าง เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น  
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จ าแนกตามองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมได้ 4 ประเภท ดังนี้  
1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น

รูปธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ดิน หิน น ้า อากาศ ปุาไม้ ภูเขา แม่น ้า และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน เสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

2. สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี (Chemical environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มี ลักษณะเป็น
สารเคมีที่อาจอยู่ในสถานะของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือ
มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคและภัยต่อมนุษย์
ได้หากมีการน ามาใช้และมีการควบคุมปูองกันอันตรายจากสารเคมีไม่เหมาะสม  

3. สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ (Biological environment) หมายถึง คุณลักษณะสิ่งแวดล้อมที่
มีองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย ซึ่งมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ และมนุษย์มีบทบาทส าคัญทั้งในการช่วยค ้าจุนและท าลายสิ่งแวดล้อมที่
เป็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้  

4. สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม (Social environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในการก าหนดพฤติกรรมและการใช้
ชีวิตในสังคม ได้แก่ จารีตประเพณ ีวัฒนธรรม ศาสนา เป็นต้น  

อนามัย (Health) ตามความหมายที่องค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2491 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การมี
สุขภาพสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี ซึ่งไม่เพียงปราศจากโรค 
หรือไม่แข็งแรง ทุพพลภาพเท่านั้น” (Health is defined as a state complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of disease infirmity) อนามัย ตามความหมายจาก
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 คือ “ความไม่มีโรค ถูกหลักสุขภาพหรือมีสุขภาพดี” สุขภาพจึงมี
ความหมายที่เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน  และในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2541   ได้ตกลงเติมค าว่า “Spiritual Well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป    ในค าจ ากัดความ
ของสุขภาพเพ่ิมเติม  จึงอาจกล่าวได้ว่า  สุขภาพ  หมายถึง  ภาวะของการด ารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา    

ส่วนค าว่า “โรค” หรือ “ความไม่สบาย” หมายถึง ภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย เนื่องจาก
องค์ประกอบของร่างกายเกิดการท างานผิดปกติ ท าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สบายหรือแสดงอาการว่า ไม่สบาย
ออกมาให้เห็น เช่น รู้สึกหนาวร้อน เป็นไข้ หรือแสดงอาการสั่น ไอ หรือชัก เป็นต้น ซึ่งความรู้สึกและอาการ
ผิดปกตินี้จะไม่มีในคนปกติธรรมดาที่สบายดีหรือไม่มีโรค  

การสุขาภิบาล (Sanitation) “สุขาภิบาล” มาจากค าว่า สุข + อภิบาล ซึ่ง “สุข” นั้นมีความหมาย
ว่า “สบาย” “อภิบาล” มีความหมายว่า “บ ารุงรักษา” สุขาภิบาล หมายถึง การระวังรักษาเพ่ือความสุข
ปราศจากโรค และ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environment sanitation) จึงหมายถึง การระวังรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสุขนั้นเอง ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้ว่า “การควบคุมสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งหมดของมนุษย์ ที่กระท าหรืออาจกระท าให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการของร่างกาย สุขภาพและ
การด ารงชีวิตอยู่รอดของมนุษย์”  

อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment health) มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม” มากจนอาจใช้แทนกันได้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
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ความหมายแรกกล่าวว่า อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง “ความสมดุลของระบบนิเวศน์ระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดให้มีขึ้น เพ่ือที่จะท าให้มวลมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ ยังต้องมีความสัมพันธ์เชิงสังคมกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ในท านองเดียวกันความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษย์ก็จะส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวมเช่นกัน”  

ความหมายที่สองกล่าวว่า อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง “การควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทุกด้าน ทั้ง
ด้านทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลหรืออาจมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม  

ดังนั้น อนามัยสิ่งแวดล้อม จึงหมายถึง “การจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้
มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม” (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม : อ้างถึงใน ความรู้พ้ืนฐาน
ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม: 2535)   

ขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อม : งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ
ที่เหมาะสม เกื้อกูลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นงานที่ปูองกันมิให้โรคหรือพิษภัยเข้าสู่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
เชื้อโรคหรือสารที่เป็นพิษ ดังนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้
ด้วยกันหลายระยะ และขยายขอบเขตของงานจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง โดยในปี ค.ศ.1970 ได้สรุป
ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ทั้งหมด 17 งาน ดังนี้  

1. การจัดหาน ้าสะอาดเพ่ือการบริโภคและอุปโภค เป็นการจัดหาน ้าที่มีคุณภาพดี มีปริมาณที่เพียงพอ 
และจ่ายให้ผู้บริโภคและอุปโภคใช้ได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึง การวางแผน การศึกษาออกแบบระบบผลิตน ้า
และจ่ายน ้า การจัดการในการผลิตน ้าและจ่ายน ้า รวมถึง การเฝูาระวังคุณภาพน ้าท่ีผลิตและจ่ายให้แก่ชุมชน  

2. การควบคุมมลพิษทางน ้า เป็นการปูองกันและควบคุมรักษาคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าต่างๆ ทั้งน้ าผิวดิน 
เช่น ห้วย หนอง คลองบึง แม่น ้าต่างๆ รวมทั้ง น ้าทะเล ตลอดจนน ้าใต้ดิน ไม่ให้คุณภาพเสื่อมโทรมลงจนเป็น
ภาวะมลพิษทางน ้า และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เป็นงานที่เกี่ยวกับการรวบรวม การบ าบัด 
และการก าจัดน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ แหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งเกษตรกรรม รวมทั้ง 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งและน ้าในแหล่งน ้าต่างๆ ตลอดจนการจัดการและควบคุมสารพิษในน ้าและ
โรคติดต่อที่มีน ้าเป็นสื่อ  

3. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นการจัดการและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจาย
ของโรค รวมทั้งเหตุร าคาญและสภาพอุจาดไม่น่าดู ซึ่งเกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่เหมาะสม 
เป็นงานที่เกี่ยวกับการเก็บ การขนถ่าย และการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือปูองกัน
และควบคุมปัญหาดังกล่าว  

4. การควบคุมสัตว์อาร์โทรพอดและสัตว์แทะ สัตว์อาร์โทรพอดหรือแมลงและสัตว์แทะเป็นพาหะน า
โรคติดต่อที่ร้ายแรงหลายอย่างมาสู่คน เช่น อหิวาตกโรค มาลาเรีย ไข้เลือดออก กาฬโรค โรคฉี่หนู เป็นต้น 
นอกจากนี้แมลงและสัตว์แทะบางชนิดยังท าให้เกิดเหตุร าคาญและท าลายทรัพย์สินอีกด้วย  งานด้านนี้เป็นการ
ปูองกันและควบคุมแมลงและสัตว์แทะดังกล่าว โดยการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย
ของมัน รวมทั้งการท าลายตัวมันโดยตรง  

5. การปูองกันและควบคุมมลพิษทางดิน มลพิษทางดินมักจะเกิดขึ้นจากการทิ้ง สิ่งสกปรกต่างๆ ลงสู่ 
พ้ืนดิน เช่น ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น ้าเสีย ของเสียอันตราย เป็นต้น ท าให้เกิดการปนเปื้อนบนพ้ืนดิน เมื่อการ
ปนเปื้อนมีมากขึ้นก็กลายเป็นมลพิษทางดิน ท าให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บและผลเสียต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ด้านการปูองกันและควบคุมมลพิษทางดินจึงเป็นการปูองกันและควบคุมสิ่งปนเปื้อนไม่ให้ลงสู่ดิน  
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6. การสุขาภิบาลอาหาร เชื้อโรคและสารพิษหลายชนิดสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยมีอาหาร
เป็นสื่อ งานด้านการสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจ าเป็น โดยการควบคุมดูแลอาหารให้ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยส าหรับการบริโภค ด้วยการดูแลตั้งแต่วัตถุดิบที่จะใช้ปรุงอาหาร กระบวนการปรุงอาหาร การเก็บ
รักษาอาหาร การขนส่งและการจ าหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
ต่อผู้บริโภค  

7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ เป็นการปูองกันและควบคุมรักษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศไม่ให้มีสิง่
ปนเปื้อนจนองค์ประกอบเปลี่ยนไปจากสภาพตามธรรมชาติจนเกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต  ทรัพย์สิน และสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการรวบรวม บ าบัด และก าจัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภท
ต่างๆ เพื่อปูองกันและควบคุมไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่บรรยากาศในปริมาณมากจนก่อให้เกิดเป็นพิษภัยต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

8. การปูองกันอันตรายจากรังสี ปัจจุบันได้มีการใช้รังสีอย่างกว้างขวางเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
เช่น ด้านการอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งถ้าไม่ได้มีการใช้และการปูองกันและควบคุม
อย่างเหมาะสม ก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ งานด้านการปูองกันอันตรายจากรังสีจึงเป็นการ
ใช้รังสีอย่างถูกวิธี และมีการปูองกันควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของรังสีไปยังมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ ได ้ 

9. อาชีวอนามัย เป็นงานเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท างาน ทั้งทางด้านกายภาพ 
เคมี ชีวภาพ รวมทั้ง ด้านการยศาสตร์ให้เหมาะสม โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดูแลปูองกันและรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง  

10. การควบคุมมลพิษทางเสียง เสียงที่ดังมากเกินไปหรือเสียงดังรบกวนจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้ที่ได้ยินทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและพักผ่อน งานด้านนี้เป็น
การปูองกันและควบคุมเสียงดังโดยด าเนินที่แหล่งก าเนิด ทางผ่านของเสียง และผู้ที่ได้ยินเสียง   

11. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง เป็นการจัดที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ใกล้เคียงให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีสุนทรียภาพน่าอยู่น่าอาศัย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพอนามัย
ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและด ารงชีวิตอย่างมีความสุข การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย
นี้อาจรวมไปถึงอาคารสถานที่ ที่ใช้ประกอบกิจการอ่ืนๆ ด้วย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่ท าการต่างๆ 
เป็นต้น  

12. การวางผังเมือง เป็นการจัดให้ส่วนต่างๆ ของเมืองให้แยกจากกันอย่างถูกต้องเป็นสัดส่วน เช่น 
ย่านธุรกิจ ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่พักอาศัย เป็นต้น เพ่ือให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความน่าอยู่ การจราจร
ไม่ติดขัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และมีความสะดวกสบาย  

13. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม เป็นการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของระบบ
การคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน ้า และทางอากาศให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ โดยดูแลครอบคลุมทั้งยานพาหนะ
และสถานีขนส่ง เพ่ือไม่ให้มีการติดต่อแพร่กระจายของโรคจากการขนส่ง  

14. การปูองกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉิน เป็นงานที่ด าเนินการในการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย 
เพ่ือลดอัตราการเจ็บปุวย พิการ และตายจากอุบัติเหตุ  

15. การสุขาภิบาลของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการจัดสถานที่พักผ่อนและสิ่งที่ใช้เพ่ือการพักผ่อน
หย่อนใจให้มีลักษณะและคุณภาพที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัย สะอาดปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรค
หรือท าให้สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม  
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16. การด าเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพ ย้ายถิ่นของ
ประชากร โดยท าการควบคุมดูแลและเฝูาระวังไม่ให้เกิดโรคระบาดหรือหากมีการระบาดเกิดขึ้นต้องด าเนินการ
ควบคุมให้สงบโดยเร็วที่สุด  

17. มาตรการปูองกัน เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปปราศจากความเสี่ยง หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์  

การด าเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศใดๆ จะครอบคลุมหรือเน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทุกๆ ด้าน ขึ้นกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ ว่าเกี่ยวข้องกับด้านใด อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป
ประเทศก าลังพัฒนาจะเผชิญกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
2.2.1 ความหมายของชุมชน  
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542, น.368) บัญญัติว่า ชุมชน หมายถึง หมู่ชน หรือ

กลุ่มคนที่อยู่กันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2552, น.34) สรุปว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่เดียวกันหรือต่างพ้ืนที่กันก็ได้ แต่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น จะต้องมีความสนใจร่วมกัน (Common interest) มี
ความสัมพันธ์กัน (Relationship) มีการกระท าระหว่างกัน (Interaction) มีความรู้สึก (Sense) และพ้ืนฐาน
ชีวิตอย่างเดียวกัน  

ส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา (2552, น.63) สรุปว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่รวมกันในพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งมีอาณาบริเวณแน่นอนเป็นที่อยู่อาศัยของคน โดยมีความผูกพันกับพ้ืนที่แห่งนั้น และ ยึดเหนี่ยว
กันเป็นปึกแผ่นและม่ันคง มีการติดต่อสัมพันธ์กันผ่านระบบการติดต่อสื่อสารในทางใดทางหนึ่ง เพ่ือท ากิจกรรม
บางอย่างและเชื่อมโยงให้เกิดการใช้ชีวิตร่วมกัน มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายของสมาชิกมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันโดยมีโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการกฎระเบียบ 
มีความตระหนักหรือจิตส านึกร่วมกันที่จะด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของหุ้นส่วนกัน มีการ
เรียนรู้ร่วมกันภายใต้ระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย  

สรุปว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกัน อาศัยอยู่บนพ้ืนที่เดียวกัน มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน 
มีจิตส านึกในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์และเปูาหมายเดียวกัน  

2.2.2 องค์ประกอบของชุมชน  
ส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา (2552, น.66-67) สรุปไว้ดังนี้  
(1) สมาชิกชุมชน คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่รวมกันเป็นสมาชิกของชุมชนด้วยจิตส านึกร่วมกัน มีความ 

สัมพันธ์กัน เอ้ืออาทรกัน  
(2) องค์กรชุมชน คือ กลุ่มคนที่มีการจัดระเบียบ มีวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์

ร่วมกัน  
(3) ขอบเขต เป็นพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย สมาชิกมีการใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในการท ากิจกรรมร่วมกัน  
(4) การบริหารจัดการของชุมชน มีการด าเนินงานเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

ประกอบด้วย การวางแผนด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ การจัดโครงสร้างกลุ่มสมาชิกเพ่ือแบ่งความรับผิดชอบ 
เลือกผู้น าที่มีภาวะผู้น าเป็นผู้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานและ
เครอืข่ายในการพัฒนาชุมชน และการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลของกิจกรรม  

(5) ระบบความสัมพันธ์ เป็นมิติความสัมพันธ์ของชุมชนระหว่างสมาชิกต่อสมาชิกในลักษณะ เครือญาติ 
หุ้นส่วน เพ่ือนบ้าน และมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่สะท้อนออกมาในรูปวิถีชีวิต  
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(6) ระบบการติดต่อสื่อสารของชุมชน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชน เชื่อมโยงความรู้
ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารได้ตรงกัน  

(7) ทุนของชุมชน ประกอบด้วยทุนทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทุนทางเศรษฐกิจ 
และทุนทางสังคม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีความหลากหลาย สมาชิกของชุมชนยอมรับและด าเนินชีวิต
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

(8) การมีผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ผลของการด าเนินกิจกรรมภายในชุมชนมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เป็นที่พอใจและเห็นความส าคัญของการร่วมแรงร่วมใจมีจิตอาสาในการพัฒนา
ชุมชนพร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก  

2.2.3 การศึกษาบริบทของชุมชน  
ส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา (2552, น.74) สรุปไว้ว่า การศึกษาบริบทของชุมชนเป็นแนวทาง

พ้ืนฐานที่ส าคัญในการท าความเข้าใจสภาพของชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนได้ศึกษาตนเอง 
เพ่ือสร้างความตระหนักถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอันจะน าไปสู่โครงการต่างๆ  เพ่ือพัฒนา
ชุมชนของตนเอง รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการรวมกลุ่มของสมาชิกเพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือกันเองทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมตามวิถีทางประชาธิปไตย  

2.2.4 หน้าที่ของชุมชน  
1. หน้าที่ทางชีวภาพ คือ การจัดหาสมาชิกใหม่ไม่ให้ขาดสายด้วยวิธีการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ  และ

การย้ายถิ่นจากชุมชนอื่น เพ่ือการด ารงอยู่ของชุมชนอย่างถาวร  
2. การอบรมกล่อมเกลาให้สมาชิกใหม่รู้จักบรรทัดฐานของชุมชน เช่น ปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรม 

ให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองและบุคคลอ่ืน แนวทางในการประพฤติปฏิบัติคนในชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้
การด าเนินชีวิตในชุมชนด าเนินไปโดยราบรื่น  

3. การให้บริการขั้นต้นแก่สมาชิก เช่น การจัดให้มีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ 
และบริการอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของสมาชิก ช่วยให้สมาชิกมีความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต  

4. จัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สมาชิก เป็นการควบคุมสมาชิกในชุมชนให้ประพฤติ
ปฏิบัติในกรอบของบรรทัดฐานทางสังคม คือ กฎหมายหรือประเพณี ระงับ ข้อพิพาทระหว่างสมาชิกด้วยความ
ยุติธรรม คุ้มครองรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความปกติสุข
ของสังคม  

5. บ ารุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติภารกิจของสมาชิก ด้วยการแสวงหาเอกลักษณ์หรือเปูาหมาย
ร่วมกัน ปลูกฝังและจูงใจให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิกแต่ละคน  

6. การติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนสามารถขยายกิจกรรมต่างๆ และได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น เช่น การค้าขาย การนันทนาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ  

7. การเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา เช่น จัดระบบการให้การศึกษาการฝึกอบรม การสรรหา
และพัฒนาผู้น า ส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปของกลุ่ม และองค์กร การไปศึกษาดูงานชุมชน
อ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  
การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน โดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

ดังนั้นค าว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” จึงถูกนิยามความหมายไว้มากมาย ซึ่งในบรรดาความหมายเหล่านี้มีทั้งแง่มุมหรือ
มิติที่ใกล้เคียงกันและแตกต่างกันออกไป จากการศึกษาของรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ ได้ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชน ไว้พอสังเขป ดังนี้  

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง  
นฤมล บรรจงจิตร์ ให้ความหมาย ชุมชนเข้มแข็งว่า หมายถึง ชุมชนที่สมาชิกใน ชุมชนมีการ

รวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ จนบุคคลมีความรู้ 
ความเข้าใจ จิตส านึก แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งภายนอกภายใน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงภายนอก 
ได้แก่ พฤติกรรม ทักษะ ความช านาญ ส่วนการเปลี่ยนแปลงภายใน ได้แก่ จิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม  

ประเวศ วะสี ได้สรุปองค์ประกอบความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งว่า มีองค์ประกอบที่ เป็นปัจจัย
ต่อการสร้างองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ Spirituality Learning Management มีองค์ประกอบ 3 ประการได้แก ่ 

1. การพัฒนาด้วยธรรมะ โดยธรรมะคือความดีความถูกต้อง การไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เห็น
แก่ตัว ธรรมะจึงดึงให้คนอยู่ร่วมกันอย่างแข็งขัน  

2. การเรยีนรู้โดยการกระท าร่วมกัน  
3. มีการจัดการในการรวมตัวกันจะเกิดผู้น าโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผู้น าที่แท้จริง ซ่ึง  

ผู้น าประเภทนี้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ข้อ คือ ข้อแรก เป็นคนฉลาด ข้อที่สอง เห็นแก่ส่วนรวม ข้อที่สาม สามารถ 
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้รู้เรื่อง ข้อที่สี่ ผู้คนยอมรับ ที่มาของผู้น าจึงไม่ใช่มา จากการแต่งตั้งหรือจากการเลือกตั้ง 
แต่เกิดจากความยินดีที่จะอาสาสมัครมาร่วมงานกัน ในการ ชักชวนคนมาท างานร่วมกันนั้นต้องอาศัยความ
อดทน ให้เกียรต ิและให้ความส าคัญซึ่งกันและกัน  

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ ได้สรุปถึงลักษณะที่ส าคัญของชุมชนที่เข้มแข็งดังนี้  
1. ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นอย่างแน่นแฟูนในทางกายภาพหรือรูปธรรมคือสมาชิก

ของชุมชนมีศักยภาพ มีการพ่ึงพิงอาศัยและร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมทั้งด้านอาชีพ 
วัฒนธรรม ประเพณ ีพิธีกรรม การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ฯลฯ ในทางจิตวิญญาณ คือ 
สมาชิกของชุมชนมีค่านิยม ความเชื่อต่อสิ่งสูงสุดอย่างหนึ่งร่วมกันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  
มีความรู้สึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน
ระหว่างกัน  

2. ชุมชนมีศักยภาพที่พ่ึงพิงตนเองได้ในระดับที่สูง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพ่ือการยัง
ชีพพ้ืนฐานของครอบครัวตนเอง แม้ว่ามีการพึ่งพิงภายนอก ก็อยู่ในลักษณะที่ชุมชนมีอ านาจในการจัดการ การ
เลือกสรร การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมไม่ว่าด้านอาชีพ การศึกษา การ กินอยู่ ประเพณ ีการรักษาพยาบาล  

3. ชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยอาศัย
อ านาจ ความรู้ และกลไกภายในชุมชน ก าหนดแนวทางของการแก้ปัญหา โดยอาศัยความร่วมมือภายในชุมชน
เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

4. ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ความภูมิ
ปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การปกครอง วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
ฯลฯ มีผลให้ชุมชนมีความรู้นั้นได้อย่างต่อเนื่อง  

กาญจนา แก้วเทพ (2541) มองในมิติของทุนทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ และทุนทางวัตถุ ว่ามีส่วน
ส าคัญที่จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทุนมนุษย์ ได้แก่ ตัวบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีปริมาณเพ่ิม
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มากขึ้น มีเครือข่ายสมาชิก หรือกิจกรรมที่กว้างขวางและด าเนินกิจกรรมใหม่ๆ มากขึ้น ฯลฯ และ ทุนทางวัตถุ 
ได้แก่ ทุนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมมีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  

โกมล ชอบชื่นชม (2541) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดความเข้มแข็งของชุมชนไว้โดยกล่าวถึง
ความส าคัญของกลุ่มผู้น าชุมชนซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนที่เข้มแข็งจะต้องมีกลุ่มผู้น าที่มีอิสระในการตัดสินใจ 
มีทักษะในการจัดการ การที่ผู้น าจะมีบทบาทมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  แต่หนึ่งในปัจจัย
เหล่านั้นก็คือ มีศักยภาพในการพ่ึงพิงตนเองได้ในเชิงเศรษฐกิจ  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับชุมชนอาจสรุปได้ดังนี้ ชุมชน หมายถึง การ
รวมตัวของกลุ่มคนหรือกลุ่มทางสังคมที่อาศัยในพ้ืนที่เขตเดียวกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีกิจกรรม มีการด าเนิน
ชีวิต มีกติกาของชุมชนภายใต้บรรทัดฐานวัฒนธรรมเดียวกัน ท าให้สมาชิกในชุมชนนั้นเกิดความผูกพันต่อ
ชุมชนและชุมชนสามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่น มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีศักยภาพในการพ่ึงพิงตนเอง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้
โดยชุมชนเอง มีการร่วมมือกันในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในชุมชน  

 
2.4 หลักเกณฑ์การประเมินชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมชุมชน  

กรมอนามัย ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต้องสนับสนุนให้ชุมชนรู้เท่าทัน
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพ้ืนที่ และสามารถจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เกิดนวัตกรรมชุมชนที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนอ่ืนๆ เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายการท างาน และพัฒนาระบบอนามัย
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ดังนั้น ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จึงพัฒนาหลักเกณฑ์ส าหรับชุมชน
เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์ชุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ สามารถจัดการ
ตนเองและรู้สิทธิแห่งการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองเพ่ือความยั่งยืนต่อไป  

ส าหรับการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอาศัยหลักการ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการงานสาธารณสุขมูลฐาน 3ก (กรรมการ/ก าลังคน กองทุน กิจกรรม) และ 1ข 
(ข้อมูล) และ 3ส (สร้างความร่วมมือ สื่อสาร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนนั้นต้องมีความร่วมมือของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน จึงจะประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องจึงต้องมี
การประเมินการพัฒนาชุมชน ดังนี้  

1. ระดับการเตรียมความพร้อมชุมชน ประกอบด้วย 7 กิจกรรมดังนี้  
1.1 มีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับต าบลและก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (คณะกรรมการ

พัฒนาสุขภาพระดับต าบล หมายถึง คณะกรรมการต าบลหรือหมู่บ้านจัดการสุขภาพในพื้นที่ หรือคณะกรรมการ
อ่ืนใดที่สามารถขับเคลื่อนงานชุมชนเข้มแข็งได้อย่างเป็นรูปธรรม)  

1.2 มีแกนน าชุมชน หรือ อสม. อย่างน้อย 1 คนต่อหมู่บ้าน ที่สนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (แกน
น าชุมชนคือ บุคคลที่ได้รับการเลือกจากชุมชนตนเอง เป็นผู้น าการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ แกน
น าชุมชน/อสม.ที่สนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ แกนน าชุมชน/อสม.ที่สามารถช่วยหรือประสานงานและ
ขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง)  

1.3 มีกองทุนระดับต าบล ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน หรือได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายในหรือภายนอกพ้ืนที่ (กองทุนระดับต าบล) 
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หมายถึง การเงินการคลังด้านสุขภาพและการพัฒนาด้านต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน กองทุนโดยภาค
ประชาชนในชุมชนเองหรือได้รับการจัดตั้งจากภาคีเครือข่าย  

1.4 มีการประยุกต์ใช้ค่ากลางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต/จังหวัดหรือแนวทางความส าเร็จในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากพ้ืนที่ใดๆ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนด แนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนได้ (ค่ากลาง หมายถึง งานที่ทุกคนท าเหมือนกันเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ค่ากลาง
ระดับเขตสุขภาพ คือ ค่ากลาง ความส าเร็จ ส่วนค่ากลางระดับจังหวัดคือ ค่ากลางที่คาดหวัง)  

1.5 มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นระบบ (การจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน สามารถจัดเก็บผ่าน ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานสาธารณสุข: ตามบริบทพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องสามารถเรียกด ูหรือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในชุมชนได้)  

1.6 มีเวทีประชาคม/ประชุมต าบลหรือหมู่บ้าน ส าหรับการชี้แจงและติดตามความ ก้าวหน้าในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ชุมชนมีเวทีประชาคมหรือจัดให้มีการประชุม
ประจ าเดือนหรือประจ าปีของต าบลหรือหมู่บ้าน เพ่ือติดตามแจ้งข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลด้านการพัฒนาความ
เข้มแข็งชุมชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม)  

1.7 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เหมาะสม (ช่อง
ทางการสื่อสารข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อาจมีความหลากหลายขึ้นกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น เสียง
ตามสาย การประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน การสื่อสาร ผ่านวันท าบุญทุกวันพระ อสม.เยี่ยมบ้าน หรือเอกสาร
เผยแพร่จากหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ)  

2. ระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมชุมชน  
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้  

2.1 แกนน าชุมชน/อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนที่ (แกนน าชุมชน/อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โดยอาจเป็นการฝึกอบรมประจ าปี ฝึกอบรมระยะสั้นการเรียนรู้ ผ่านการสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการสนับสนุนความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานอื่นได้  

2.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหา/ความเสี่ยงของชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (มีรายงานข้อมูลความเสี่ยง และผลการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามบริบทของพ้ืนที่)  

2.3 ประชาชนร่วมคิด ร่วมจัดท าแผนงาน และด าเนินกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ หรือค่ากลางระดับจังหวัด (มีหลักฐานการจัดท าแผนงานโครงการหรือแผนกิจกรรมเพ่ือ
จัดการปัญหาหรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสาร
แผนปฏิบัติการ หรือก าหนดการด าเนินกิจกรรม หรือผลผลิตอ่ืนใดที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ เป็นต้น)  

3. ระดับการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน ได้แก่ การมีนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ที่ช่วยลดหรือจัดการปัญหาความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ เช่น ระบบ
เฝูาระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น  

นวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ ชุมชนน าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับปรุง หรือจัดการปัญหา
หรือความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชนนั้น ที่มาจากความร่วมมือ ร่วมคิดของ
คนในชุมชน แม้ว่าในชุมชนอ่ืนจะเคยมีนวัตกรรมนี้มาแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นนวัตกรรมชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่  



15 
 

1) นวัตกรรมชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์คัดแยกขยะ ไซดักขยะ ถุงด าดักยุง เป็นต้น  
2) นวัตกรรมชุมชนประเภทกระบวนการพัฒนา เช่น พัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงชุมชน 

นโยบายสาธารณะ หรือมาตรการสังคม เป็นต้น  
3) นวัตกรรมชุมชนประเภทต้นแบบการพัฒนา เช่น ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน ต้นแบบบ้าน

สะอาดลดโรคติดต่อจากยุง เป็นต้น  
4) นวัตกรรมชุมชนประเภทการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาระบบเฝูาระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 

นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น  
 

การประเมินผลการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
การวิเคราะห์ความเข้มแข็งชุมชน ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินความมีศักยภาพ

ชุมชน ดังนี้  
1. ชุมชนมีความพร้อม (Preparation) คือ ชุมชนที่มีการพัฒนาในระดับการเตรียมความพร้อม ครบ

ทั้ง 7 กิจกรรม โดยแบ่งระดับความพร้อมของชุมชนออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้   
ระดับ 1 คือ ด าเนินกิจกรรมในข้ันเตรียม ได ้1 กิจกรรม  
ระดับ 2 คือ ด าเนินกิจกรรมในข้ันเตรียม ได ้2-3 กิจกรรม  
ระดับ 3 คือ ด าเนินกิจกรรมในข้ันเตรียม ได ้4-6 กิจกรรม  
ระดับ 4 คือ ด าเนินกิจกรรมในข้ันเตรียม ได ้7 กิจกรรม  
2. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง (Active community) คือ ชุมชนที่มีความพร้อมครบทุกกิจกรรมและ

ด าเนินการในระดับการพัฒนาศักยภาพ ได้ครบทั้ง 3 กิจกรรม  
3. ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน คือ ชุมชนที่มีความพร้อมครบทุกกิจกรรม และด าเนินการในระดับการพัฒนา

ศักยภาพ และระดับการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ครบทุกกิจกรรม  
ประเด็นงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ประชาชนในชุมชน

ต้องมีความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในที่นี้ให้พิจารณาเรื่องการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน มีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ของคนในชุมชน และต้องน ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้  

1. การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  
2. การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล  
3. การจัดบ้านให้สะอาด ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในบ้าน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและการ

เกิดโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงน าโรคมาสู่คน เช่น หน ูแมลงสาบ ยุง เป็นต้น  
4. การจัดหาและเฝูาระวังคุณภาพอาหารและน ้าบริโภค เพ่ือลดปัญหาโรคที่มาจากอาหารและน ้าเป็นสื่อ  
5. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษหรือพ้ืนที่เสี่ยง  
โดยประชาชนในชุมชน ต้องท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนตาม

ประเด็นข้างต้นตามบริบทของสภาพปัญหาหรือความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตนเองตาม
ฐานข้อมูลชุมชนที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการแบบมีบูรณาการร่วมกันของแกนน าชุมชน/อสม. และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นต้น  
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ในยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  การใช้หลัก A2IM 
ประกอบด้วย การประเมิน (Assessment) การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง (Advocacy) ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 
(Intervention) และการบริหารจัดการด้วยการอภิบาลระบบ (Management and Governance) เพ่ือให้การ
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ประสบความส าเร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมิน (Assessment) ประกอบด้วย การสืบค้น (Investigate) เพ่ือหาข้อมูล หลักฐาน สาเหตุ
การวินิจฉัย (Diagnosis) สถานะหรือสภาวะของบุคคล ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เพ่ือการแบ่งกลุ่ม (Classify) 
และก าหนดหรือหามาตรการดูแลรักษา โดยแบ่งสถานะของบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็น 3 ระดับ คือ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มปุวย 

2) การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง (Advocacy) คือ การที่จะต้องตีฆ้องร้องปุาวเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ มาเป็นหุ้นส่วน ร่วมมือกัน ช่วยกัน สร้างกระแส โน้มน้าวในสิ่ง
ที่เป็นปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่การแยกแยะปัญหา จากการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการ ก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย พัฒนาสิ่งที่ต้องการสื่อ 
พัฒนาช่องทางการสื่อสาร  พัฒนาแนวร่วม ระดมทุน ด าเนินงานและติดตามประเมินผล  
โดยด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงานเพราะเพียงหน่วยงานเดียว ไม่สามารถท างานให้ส าเร็จได ้

3) ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ (Intervention) หมายถึง การน าองค์ความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (Healthy Public Policy) 
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ข้อมูลและความรู้ เป็นปัจจัยน าเข้า 
ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และการตัดสินใจด้านการเงิน โดยค านึงถึงปัจจัยก าหนด
สุขภาพ มีการติดตามประเมินผลและเฝูาระวัง โดย Intervention แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

- กลุ่มปกติ ใช้มาตรการ Promote to Excellence ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ใช้องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมแต่ละกลุ่มวัย เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มปกติมีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนให้อยู่ในระดับสูงสุด 

- กลุ่มเสี่ยง ใช้มาตรการ Elimination and Reduction Risk เป็นมาตรการที่ร่วมมือกันทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการก าจัดหรือลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพการเกิดโรคและสิ่งแวดล้อม 

- กลุ่มปุวย ใช้มาตรการ Maintain and Improve เพ่ือดูและประคับประคองให้สถานะและ
สถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่เลวลงหรือดีข้ึน 

4) การบริหารจัดการด้วยการอภิบาลระบบ (Management and Governance) หมายถึงการบริหาร
และการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการชี้น านโยบาย และออกกฎหมายโดย
ร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนอื่นๆ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ (Accountability) ด าเนินการให้เกิดรูปแบบ
และมาตรฐาน(Profile) ที่เหมาะสม และผลักดันให้เกิดการด าเนินงานและจัดการให้เกิดการประเมินรับรอง
คุณภาพและบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment Health Accredited : EHA) นอกจากนี้ยัง
ด าเนินการร่วมกับ Non Health Sector ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและกฎหมาย (Health in All Policy) เพ่ือ
สนับสนุนให้เครือข่ายระดับพ้ืนที่ด าเนินการสู่การเป็นชุมชนที่มีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมี
มาตรฐาน ดังนั้นเพ่ือให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ 75 ปี ในระยะ 20 ปี ยึดหลักการของ
เส้นทางชีวิตและสุขภาพ Life Course Approach (Timing/Timeline/ Environmental Health/Equity) 
แบ่งเปูาประสงค์ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง 5 ปีแรก Health Literate Quality Services เพ่ือให้พ่อแม่มี
คุณภาพ ลูกเจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัย ส่งผลต่อช่วงที่ สอง 10 ปี คือ Health Literate Quality School 
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วัยเรียนเจริญเติบโต แข็งแรง สูงดี สมส่วน ส่งผลต่อช่วงที่สาม 15 ปี คือ Education institute Advocate 
Peer group/ Virtual Society/ Health Literate Service วัยรุ่นมีLife skill & Health skill และช่วงที่สี่ 20 
ปี คือ Self Management คนไทยวัยท างาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถจัดการสุขภาพภายใต้บริบท
ของตนเอง ส่งต่อให้เกิด Smart Elderly Citizens ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคมโดยคาดหวังว่าจะท าให้คน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ 75 ปี HALE (Health Adjusted Life Expectancy) 75 ปี. (Smart 
Citizen 4.0)/Health Environment/ Health Literate Society) ความจ าเป็นที่ต้องมีการประสานความ
ร่วมมือ สร้างความร่วมมือ และก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน ระบบ 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
2.6 กลยุทธ์ PIRAB  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคสู่ความเป็นเลิศ 
(Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum) โดยในการขับเคลื่อนแผนฯ จะใช้กล
ยุทธ์ PIRAB ซึ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ให้คนในสังคมร่วมกันพัฒนาฐานรากของชุมชน 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกปูอง เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สร้างชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรรอบรู้สุขภาพ ขยายวงอย่างกว้างขวางสู่สังคมรอบรู้สุขภาพ (Health literate 
societies) และผลักดันทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in all policy) โดยใช้ กลยุทธ์ PIRAB ซ่ึงประกอบด้วย  

P : Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นความส าคัญและร่วมกันท างานส่งเสริมสุขภาพ
แบบยั่งยืน โดยเฉพาะการก าหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นส าคัญในทุกนโยบายสุขภาพ  
I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับนโยบายในทุก
ภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยก าหนดสุขภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  
R : Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยง
ต่อสุขภาพทุกด้าน    
A : Advocate การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความส าคัญ 

กับการส่งเสริมสุขภาพ  บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม สร้างการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน 
B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบายทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพ รวมทั้งการวิจัย การกระจายความรู้เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 4 M 

การบริหาร (Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ศัพท์อีก
ค าหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการ ด าเนินการตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ (สมคิด บางโม, 2556,หน้า60) ปัจจัยในการบริหาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

1. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงาน หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและ
มีความรับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงาน    
2. เงิน (Money) หน่วยงานจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงานหากขาดงบประมาณ 
การบริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเปูาหมาย  
3. ทรัพยากรหรือวัตถุ(Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการ
บริหาร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็น
อุปสรรค หรือก็ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน  
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4. การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
คือเป็นกลไกและตัวประสานที่ส าคัญที่สุดในการประมวลผลักดันและก ากับปัจจัยต่างๆ  
 

2.8 แนวทางประชารัฐ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” (3R) 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ กรมควบคุมมลพิษ 2559 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศ

ไทย ไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ป (พ.ศ. 2559 - 2560) ภายใตแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 -2564 นั้น เปนแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการเปน 
สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ซึ่งวางอยูบนแนวคิด 3Rs – ประชารัฐ คือ การสงเสริมการจัดการ
ขยะที่ตนทาง ซึ่งเปนการจัดการที่ยั่งยืน คือการลดปริมาณขยะ จากแหลงตนทาง (Reduce) การใชซ้ า(Reuse) 
และการน ากลับมาใชใหม (Recycle) หรือ ตามหลักการ สามอาร (3Rs) ซึ่งการจัดการขยะนั้น มุงเนนการลด
ปริมาณขยะจากครัวเรือน สงเสริมการคัดแยกขยะจาก ตนทาง เปนการเพ่ิมมูลคาหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะสงผล
ใหปริมาณขยะในภาพรวมทั้งประเทศลดลง ท าใหปริมาณขยะที่จะตองเขาสูระบบการก าจัดลดลง และมีการ
ก าจัดที่ถูกวิธีเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย ตามแนวคิดเรื่อง “ประชารัฐ” คือการค านึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการจัดการปญหา ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา 
เปนตน นอกจากการมุงลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะที่ตนทางแลว ยังมุงสรางระบบการเก็บขนขยะ ซึ่ง
เปนอ านาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือน าไปสูการจัดการขยะอยาง 
ถูกตองตามหลักวิชาการ การแปรรูปเปนพลังงานเชื้อเพลิง การแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา การน าไปผาน 
กระบวนการเพ่ือผลิตเปนปุยอินทรียตางๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในอนาคตตอไป เมื่อด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการฯ แลวเสร็จในระยะ 1 ปนั้น ขอมูลและผลการด าเนินงานที่ไดจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ดังกลาว จะเปนฐานขอมูลในการก าหนดแผนปฏิบัติการฯ ระยะสั้นในปถัดไป เพ่ือใหสอดคลองกับแผนแมบท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 เปนไป ตามสถานการณจริงในปจจุบันและ
สามารถปฏิบัติไดจริง และเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบระบบการบริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพต่อไป 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาวนี้ เปนการด าเนินการโดยยึดหลักความรับผิดชอบและหลักการมี 
สวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชนทุกคนในฐานะที่เปน ผูมีสวนได 
สวนเสียในการผลิตและการจัดการขยะ ซึ่งสอดคลองกับมาตรการที่ก าหนดไวในทิศทางแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ใหความส าคัญกับการคัดแยกขยะเพ่ือ น ากลับมาใชใหม
ตามกระบวนการการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
2.9 รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

จากการศึกษายังไม่พบรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนรายงานวิจัยที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มาพอสังเขป ดังนี้  

ขวัญสุมาณา พิณราช (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งโดยบูรณาการ หลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาและการดูแลสุขภาพตนเอง มีวัตถุประสงค์ 1) การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปัจจัย
ของการดูแลสุขภาพตนเอง และสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยความ เข้มแข็งของชุมชน โดยส่งผ่าน
ปัจจัยจิตสาธารณะในการดูสุขภาพตนเอง และจิตสาธารณะในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) พัฒนาต้นแบบชุมชน
เข้มแข็งโดยบูรณาการหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษาและ ดูแลสุขภาพตนเอง ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่าโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเข้มแข็งของชุมชนชาวอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชนมากที่สุดคือ จิตสาธารณะใน



19 
 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ จิตสาธารณะในการดูแลสุขภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมศึกษา และ การดูแล
สุขภาพตนเอง ส่วนผลการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง พบว่าผู้น าชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ความตระหนักการดูแลสุขภาพตนเอง คุณลักษณะอาสาสมัครการดูแลสุขภาพตนเอง พฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน และภาพรวมการอบรม หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อย่างมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ โดยสรุปการวิจัยนี้ ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความเข้มแข็งชุมชน ซึ่งท าให้ทราบว่าตัวแปรการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมศึกษา จิตสาธารณะในการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพของชุมชน มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้น
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจึงบูรณาการตัวแปรดังกล่าวเพ่ือพัฒนาผู้น า ชุมชนท าให้ผู้น าชุมชนมี
จิตสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตส านึกสาธารณะการดูแล  สุขภาพของชุมชนโดยน าหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา และการดูแลสุขภาพตนเองจากการอบรมไป ถ่ายทอดให้ชาวชุมชนไปช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแลสุขภาพเพ่ือนในชุมชนจึงจะบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือการมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

วันทนา กลางบุรัมย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการปูองกันควบคุมโรค
มาลาเรียในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบูรณาการหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการ
ปูองกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบูรณาการหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา และศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปูองกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ท าการศึกษาที่ต าบล 
ผาเสวย แซงบาดาล และมหาชัย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบูรณาการ 
(Mixed Methods) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 8 
ส่วน คือ 1) ข้อมูลด้านคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 2) ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย 3) 
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) ข้อมูลด้านจิตลักษณะเดิม 5) ข้อมูลด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ 6) ข้อมูล
ด้านแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ 7) ข้อมูลแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะในการปูองกันควบคุมโรค
มาลาเรีย และ 8) ข้อมูลด้านพฤติกรรมปูองกันโรคมาลาเรีย ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการปูองกันโรคมาลาเรียของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์  มากที่สุดคือ แรงบันดาลใจในการดูแล
สุขภาพ รองลงมาคือ สิ่งแวดล้อมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย จิตลักษณะตามสถานการณ์ จิตลักษณะ
เดิม และแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะต่อการปูองกันโรคมาลาเรีย ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยแบบกึ่งการ
ทดลอง (Quasi experimental research) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมพาอิก (Participation 
Appreciation Influence Control : PAIC) ที่บูรณาการด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จากชาวบ้านที่สมัครใจเข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน โดยสรุปของการวิจัยในครั้งนี้พบว่า มีการ
ใช้จิตอาสาเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมี อสม. และกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านเป็นจิตอาสาหลัก
ในการด าเนินการปูองกันควบคุมโรคมาลาเรีย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

โสมศิริ เดชารัตน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อการพัฒนาการด าเนิน 
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) จ านวน 43 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อบต. จ านวน 129 คน ผลการศึกษา
การด าเนินกิจกรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มตัวอย่างพบว่า หลังด าเนินการ
บุคลากรมีความรู้ในระดับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนด าเนินกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ (p < 0.01) ส าหรับการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย การ
จัดการน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร การควบคุมแมลง-
พาหะน าโรค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ พบว่า การด าเนินงานมีความเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น
หลังการด าเนินกิจกรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสรุปคือ หน่วยงานภาครัฐหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลควรให้ความส าคัญในการบริหารและสนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี โดยต้องจัดหาทรัพยากรและส่งเสริมการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อบต. ได้มีความเชี่ยวชาญเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสนับสนุนสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน  

สมเจตน์ ทองดา, จิราภรณ์ หลาบคา และลักษณีย์ บุญขาว (2558)  ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานี 
โดยท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจในโรงเรียนจ านวน 5 โรงเรียนจาก 9 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบส ารวจ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
การจัดการขยะ ข้อที่การประเมินไม่ผ่านทุกโรงเรียน คือ ถังขยะมีสภาพช ารุด ไม่สะอาด ไม่มีฝาปิดมิดชิด ไม่มี
การแยกถังขยะตามประเภทขยะและไม่มีปูายระบุที่ชัดเจน ไม่มีการแยกขยะอันตรายและที่เก็บเป็นสัดส่วน  
ไม่มีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ไม่มีบ่อฝังกลบขยะหรือเตาเผาขยะที่เหมาะสม รองลงมาคือ  
ไม่ผ่านร้อยละ 80.00 คือวิธีการก าจัดขยะโดยวิธีการเผาก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ด้านน ้าดื่มน ้าใช้ 
พบว่ามี 4 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ ข้อที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  
ทุกโรงเรียนมากที่สุด ได้แก่ ไม่วางช้อน ส้อม ตะเกียบ โดยวางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็น
ระเบียบในภาชนะท่ีสะอาด และมีการปกปิดตั้งสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. และเขียงต้องมีสภาพดีไม่แตกร้าว 
ไม่มีการแยกใช้เขียงเฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบแยกจากกัน  และมีฝาชีครอบ ส่วนผลการประเมินด้าน
ชีวภาพโดยตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจ านวน 51 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
84.24 โดยพบในอาหารและภาชนะเท่ากันคิดเป็น ร้อยละ 33.33 และมือผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 21.00 ด้าน
ห้องส้วมพบว่าทุกโรงเรียนไม่มีสบู่ใช้ ล้างมือในห้องส้วม ด้านสนามและบริเวณโดยรอบโรงเรียน พบว่า บริเวณ
โดยรอบสะอาดและปลอดภัย ร้อยละ 80.00 ดังนั้น โรงเรียนควรมีการจัดท ากิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน 
และจัดท าเป็นธนาคารขยะในโรงเรียน และการก าจัดขยะควรมีการน าเตาเผาขยะอย่างง่ายที่สามารถบ าบัด
มลพิษทางอากาศขั้นต้นได้ ส่วนน ้าดื่มควรมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการฆ่าเชื้อโรคก่อนมาดื่ม เช่น การใช้
เครื่องกรองน ้า และโรงอาหารควรมีหรือจัดหาโต๊ะส าหรับวางอาหารและเตรียมปรุง และผู้ประกอบและสัมผัส
อาหารควรมีการล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังประกอบอาหาร และควรมีการเตรียมสบู่ส าหรับล้างมือใน
ห้องน ้า ห้องส้วมทุกห้อง  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่า การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ต้องประกอบ ข้อมูลต่างๆทั้งบริบทพ้ืนที่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลภาพรวมของชุมชน 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง การสร้างแรงบันดาลใจ เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณะในการดูแลสุขภาพชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน การจัดหาทรัพยากรส่งเสริมการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การพัฒนาบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความเชี่ยวชาญเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท า
ให้เกิดความพัฒนาชุมชนเขม้แข็งดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional survey research) ร่วมกับการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการประเมินการพัฒนาชุมชน
มีศักยภาพเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายจาก  4 จังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินและสังเกตการณ์จากชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีวิธี
การศึกษา ดังนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประกอบด้วย ได้แก่ ต าบลทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์รวม 

761 ต าบล  
กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้มาจากประชากรที่ศึกษาในแต่ละกลุ่มดังนี้ 

3.1.1 ต าบลที่มีการน าเข้าข้อมูลในระบบออนไลน์ จ านวน 392 ต าบล จาก 761 ต าบล คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างชุมชนเป้าหมายใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (15Purposive sampling) โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล / 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือประชุมชี้แจงโครงการ และร่วมกันคัดเลือก/
ระบุชื่อชุมชนที่สมัครใจ อย่างน้อยต าบลละ 1 ชุมชน  

3.1.2 ร้อยละ 30 ของต าบลที่ผ่านระดับชุมชนมีศักยภาพ  
 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกให้ศูนย์อนามัยที่ 9 

นครราชสีมา สุ่มเยี่ยมเสริมพลัง Active Community จ านวน 33 แห่ง จึงได้ให้ตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ 
จ านวน 33 คน  
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  
3.2.1 แบบประเมินออนไลน์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) แบบ
ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน  ปี 2560 ซึ่งเป็น
แบบประเมินฯ ที่สร้างและพัฒนาโดยส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ส าหรับรายละเอียดแบบประเมิน
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน : เป็นค าถามปลายเปิด กรอกข้อมูลชื่อชุมชน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาชุมชนมศัีกยภาพเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน:เป็นค าถามปลายปิดให้
เลือกตอบ  ประกอบด้วย 2 ค าตอบ คือ  มี  ไม่มี   ครอบคลุมเนื้อหาด้านขั้นตอนการพัฒนาความพร้อมชุมชน 
จ านวน 7 ข้อ และข้ันตอนชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  (Active Community) 
จ านวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด  10 ข้อ 

ส่วนที่  3 ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมในชุมชน :เป็นค าถามปลายปิดให้ เลือกตอบ 
ประกอบด้วย 2 ค าตอบ เสี่ยง ไม่เสี่ยง  โดยครอบคลุมเนื้อหาความเสี่ยงด้านการจัดการขยะมูลฝอย การ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย คุณภาพน้ าดื่ม น้ าใช้ มลพิษอากาศ ฝุ่นละออง การจัดสภาพที่พัก
อาศัยของคนในชุมชน สัตว์พาหะและแมลงน าโรค เป็นต้น รวมทั้งหมด 9 ข้อ 

ส่วนที่ 4 กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ( intervention) : เป็น
ค าถามปลายปิด ให้เลือกว่ามีกิจกรรมหรือไม ่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ส่วนที่ 5 นวัตกรรมชุมชน : เป็นค าถามมีนวัตกรรมชุมชนหรือไม่ ถ้ามีเป็นแบบใด โดยให้เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ พร้อมระบุชื่อนวัตกรรม 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เป็นค าถามปลายเปิด ให้บรรยายข้อเสนอแนะในการด าเนิน
กิจกรรม 
3.2.2 แบบสอบถาม ออนไลน์ ผู้รับผิดชอบงาน การด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เขต 9 ส าหรับรายละเอียดแบบสอบถามในครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน อ าเภอ  จังหวัด และต าบล (กรณีเป็นระดับพ้ืนที่) 
 ส่วนที่ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่อง Active Community และมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ค่ากลาง 
เป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ 3 ค าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ 

  ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้ค่ากลางกับการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป็นค าถามปลายปิด เลือกที่ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ จ านวน 3 ข้อ และปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ ให้ระบุ
กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินงาน Active Community เชื่อมโยงกับค่ากลาง 

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
 
 
 



23 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แกนน าจังหวัด/อ าเภอ เรื่อง Active Community การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และค่ากลาง 
2.หนังสือราชการจากผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของ 4 จังหวัด 

แจ้งเพ่ือทราบและแจ้งผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทราบ รวมทั้งการประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินศักยภาพชุมชนฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการชี้แจง
และสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  

3.ส ารวจข้อมูลการประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) ตนเอง
ของชุมชน เขตสุขภาพท่ี 9 ทางออนไลน์ ระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน 2559-มิถุนายน 2560 

4.ส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 โดยเป็น
แบบสอบถามที่คณะผู้ศึกษาสร้างขึ้นให้ ผู้รับผิดชอบงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่
ตอบทางออนไลน์  

5.วิเคราะห์ คืนข้อมูลและสรุปผล 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการค านวณค่าสถิติ
พรรณนา คือ ความถี่ และร้อยละ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์
และเพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม “A2IM” เขตสุขภาพท่ี 9  ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้  

1. Assessment ประกอบด้วย 
การประเมินระดับต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active 
Community) 
การส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2. Advocacy การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง 
3. Intervention ในการปฏิบัติการ  
4. Management บริหารจัดการและการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
 1. Assessment  
    1.1การประเมินระดับต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) 
 จากการส ารวจข้อมูลการประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active 
Community) ตนเองของชุมชนทางออนไลน์ เขตสุขภาพที่ 9 จากต าบลทั้งหมดจ านวน 761 ต าบล มีต าบลที่
กรอกข้อมูลจ านวน 392 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 51.51 โดยจ าแนกเป็นต าบลในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด 
จ านวน 220 ต าบล (ร้อยละ 56.12) รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 137 ต าบล (ร้อยละ 34.94 ) จังหวัด
สุรินทร์ จ านวน 22 ต าบล (ร้อยละ5.61) และจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 13 ต าบล (ร้อยละ 3.32) ดังตารางที่ 1.1 
ตารางท่ี 1.1 จ านวนและค่าร้อยละของต าบลที่ประเมินตนเองในระบบออนไลน์ แยกตามรายจังหวัด 

จังหวัด ต าบลทั้งหมด 
(ต าบล) 

จ านวน(n=392) 
(ต าบล) 

ร้อยละ 

นครราชสีมา 289 220 56.12 
บุรีรัมย์ 189 137 34.95 
สุรินทร์ 160 22 5.61 
ชัยภูมิ 123 13 3.32 

เขตสุขภาพที่ 9 761 392 51.51 
 
 ผลจากการประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(Active Community) ตนเอง
ของชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 จากต าบลที่ประเมินตนเองจ านวน 392 ต าบล พบว่า ในระดับชุมชนมีความพร้อม 
จ านวน 293 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 74.74 โดยเป็นต าบลในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด จ านวน 190 ต าบล 
(ร้อยละ 64.85) รองลงมาเป็นต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 77 ต าบล (ร้อยละ 26.28) ต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ จ านวน 18 ต าบล (ร้อยละ 6.14) และต าบลในจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 8 ต าบล (ร้อยละ 2.73)  
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            ในระดับชุมชนมีศักยภาพ จ านวน99 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 25.26โดยเป็นต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 60 ต าบล (ร้อยละ 60.60) มากที่สุด รองลงมาเป็นต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 ต าบล 
(ร้อยละ 30.30) ต าบลในจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 5 ต าบล (ร้อยละ 5.06) และต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 4 
ต าบล (ร้อยละ 4.04)ดังตารางที่ 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2 จ านวนและร้อยละของระดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อม และ ชุมชนที่มี
ศักยภาพแยกตามรายจังหวัด 

จังหวัด ต าบลที่ประเมิน
ตนเอง 

ระดับชุมชนมีความพร้อม ระดับชุมชนมีศักยภาพ 
จ านวน(n=293) ร้อยละ จ านวน(n=99) ร้อยละ 

นครราชสีมา 220 190 64.85 30 30.30 
บุรีรัมย์ 137 77 26.28 60 60.60 
สุรินทร์ 22 18 6.14 4 4.04 
ชัยภูมิ 13 8 2.73 5 5.06 

เขตสุขภาพที่ 9 392 293 74.74 99 25.26 
 

เมื่อแยกข้อมูลผลจากระดับชุมชนที่มีศักยภาพ จ านวน 99 ต าบล พบว่า เป็นชุมชนมีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ร้อยละ 64.65 โดยเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 36 ต าบล (ร้อยละ 56.25) มากที่สุด รองลงมาเป็น
ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 22 ต าบล (ร้อยละ 34.37) ต าบลในจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 4 ต าบล (ร้อย
ละ 6.25) และต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 2ต าบล (ร้อยละ 3.13)ดังตารางที่ 1.3 

 
ตารางท่ี 1.3 จ านวนและร้อยละของระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แยกตามรายจังหวัด 

จังหวัด ชุมชนมีศักยภาพ ระดับชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
จ านวน จ านวน(n=64) ร้อยละ 

นครราชสีมา 30 22 34.37 
บุรีรัมย์ 60 36 56.25 
สุรินทร์ 4 2 3.13 
ชัยภูมิ 5 4 6.25 

รวมภาพเขตสุขภาพที่ 9 99 64 64.65 
 
   1.2 การส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
ผู้รับผิดชอบงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ 

จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ผู้รับผิดชอบงาน Active Community ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เขต 9 ในกลุ่มประชากรในระดับชุมชนมีศักยภาพ จ านวน 99 ต าบล โดยสุ่มตัวอย่างประชากร 
ร้อยละ 30 ของระดับชุมชนมีศักยภาพรายจังหวัด โดยเป็นจังหวัดนครราชสีมา 9 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 18 แห่ง 
จังหวัดสุรินทร์ 3 แห่ง จังหวัดชัยภูมิ 3 แห่ง รวมจ านวน 33 แห่ง แห่งละ 1 คนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ มากที่สุด จ านวน 12 คน (ร้อยละ36.36) รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 7 คน (ร้อยละ 21.21) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จ านวน 6 คน (ร้อยละ 18.18) 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 คน (ร้อยละ 15.15 ) แกนน าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จ านวน 3 คน 
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(ร้อยละ 9.10) ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Active Community 
เฉลี่ยร้อยละ 99.13 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ค่ากลาง เฉลี่ยร้อยละ 95.45  

 ด้านบริบทของพ้ืนที่ที่ด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9โดย
การใช้ค่ากลาง พบว่า พ้ืนที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
84.85 รองลงมาจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพอาหารและน้ า คิดเป็นร้อยละ 78.79 ปัญหาด้านบ้านสะอาดชีวิเป็นสุข 
ปลอดโรค คิดเป็นร้อยละ 54.55 ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 54.55 
ปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 48.49 และปัญหาด้านส้วมและสิ่งปฏิกูล คิดเป็นร้อยละ 
42.42 ดังตารางที่ 1.4  
 
ตารางที่ 1.4 จ านวนและร้อยละของปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แยกตามประเภท              

ประเภท จ านวน (N=33) 
คน 

ร้อยละ 

มูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 28 84.85 
คุณภาพอาหารและน้ า 26 78.79 
บ้านสะอาดชีวิเป็นสุข ปลอดโรค 18 54.55 
พฤติกรรมสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 54.55 
พ้ืนที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 48.49 
ส้วมและสิ่งปฏิกูล 14 42.42 
  
 ด้านการประยุกต์ใช้ค่ากลางในการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
เขตสุขภาพท่ี 9 พบว่า พื้นที่มีการน าค่ากลางมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่เป็น
ค่ากลางตามบริบทของพ้ืนที่ 16 แห่ง (ร้อยละ 48.49)รองลงมาเป็นการน าค่ากลางของเขต 9 จ านวน 11 แห่ง
(ร้อยละ 33.33) และการน าค่ากลางของจังหวัดมาใช้ จ านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 18.18) ดังตารางที่ 1.5 
 
ตารางที่ 1.5 จ านวนที่มาของค่ากลางในระดับพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ประเภท จ านวน (N=33)  
คน 

ร้อยละ 

ค่ากลางตามบริบทของพ้ืนที่ 16 48.49 
น าค่ากลางของเขต 11 33.33 
ค่ากลางของจังหวัด 6 18.18 
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2. Advocacy การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง 
รูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการชี้น าให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกัน สร้างกระแสโน้มน้าวให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 3 P ซึ่งได้แก่ 
ด้านผู้บริหาร (Policy maker), ด้านภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการ (Partnership)และด้านประชาชน (People) 
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการ ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พัฒนาช่องทางการ
สื่ อ ส า ร  พัฒนาแนวร่ ว ม /กลุ่ ม สนับสนุ น  จนถึ งกา รด า เ นิ นการ  กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การ Advocacy ในการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9 

ประเภท กระบวนการ 
1.ด้านผู้บริหาร (Policy Maker) 1) วิเคราะห์ข้อมูล  

2) สรุปผลการด าเนินการ Active Community  
3) คืนข้อมูลเป็นรายไตรมาส 

2.ด้านภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการ 
(Partnership) 

1) ประสานและคืนข้อมูล  
2) กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันในการบูรณาการ/การด าเนินงาน 

3.ด้านประชาชน (People) 1) สร้างกระแส Active Community 
2) เยี่ยมเสริมพลังชุมชน 

 

3. Intervention  
ด้านการปฏิบัติการ มาตรการในรูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 โดยการน าองค์ความรู้ เครื่องมือ 
และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี (Healthy Public Policy) ทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับต าบล เพ่ือน าสู่การ
ปฏิบัติ  
ตารางที่ 3 การ Intervention ในการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9 

ระดับ การปฏิบัติการ 
ระดับเขต  
(ศูนย์อนามัย,ศูนย์วิชาการ) 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
บูรณาการกับต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ:ตจบ 
สนับสนุนการใช้ค่ากลางเขต 9 องค์ความรู้ คู่มือต่างๆ 
จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แกนน าระดับอ าเภอ (สสอ)  
ติดตามการด าเนินงานในภาพเขต 9 และสุ่มประเมินผล  
ประสานงาน สื่อสารและส่งข้อมูลคืนให้กับจังหวัด/อ าเภอ 

ระดับจังหวัด 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

บูรณาการนโยบาย ก าหนดเป็นทิศทางระดับจังหวัด 
สนับสนุนการใช้ค่ากลางของจังหวัด  
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
จัดประชุมให้ความรู้ระดับอ าเภอ  
ติดตามและประเมินผลระดับพ้ืนที ่ 
ประสานงาน สื่อสารและส่งข้อมูลคืนให้อ าเภอ 
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ระดับ การปฏิบัติการ 
ระดับอ าเภอ 
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
,โรงพยาบาล) 

ประสานเครือข่าย เช่น อปท. รพ. รพ.สต. ผู้น าชุมชน และอสม. 
ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน 
สนับสนุนองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักเรื่องอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
ร่วมด าเนินกิจกรรม Active Community ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
ติดตามผลการด าเนินงานของชุมชน 

ระดับต าบล 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,แกน
น าชุมชน) 

สนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งงบประมาณ คน สิ่งของ  
ชี้แนะแนวทางในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
สร้างกระบวนการความร่วมมือกับชุมชนร่วมวางแผนงาน  ด าเนิน
กิจกรรม ลดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพ้ืนที่ 

 
4. Management บริหารจัดการและการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ในรูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการน ากลยุทธ์ PIRAB ตามหลัก Bangkok Charter ใน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ PIRABมี 5 ประการ คือ 1) 
Partnership (สร้างภาคีเครือข่าย), 2) Investment (ลงทุน สนับสนุน พัฒนาระบบงาน), 3) Regulate 
(พัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายและกฎหมายด้านสุขภาพ) ,4) Advocacy (การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง) 
และ 5) Building capacity (พัฒนาสมรรถนะบุคลากร) มาวิเคราะห์การบริหารจัดการ ทั้ง 3 ระดับ 
ส่วนกลาง/เขต จังหวัด และพ้ืนที่ โดยระดับส่วนกลาง/เขต ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและกฎหมาย 
(Health in all policy) และส่งต่อให้เขตสุขภาพด าเนินการในระดับจังหวัดผ่านการบริหารภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัดและอ าเภอผ่านกลไกต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ (District Health System : DHS) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.)  เป็น
ต้น เพ่ือสนับสนุนให้ท้องถิ่นและเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่มีการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์ PIRAB 

กลยุทธ์ PIRAB ส่วนกลาง/เขต จังหวัด พื้นที่ (อ าเภอ/ต าบล/ชุมชน) 
Partnership กรมอนามัย 

ศูนย์อนามัย 
 
 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
โรงพยาบาลทั่วไป 
คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด (อสธจ.) 

คณะกรรมการระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ (District Health 
System : DHS) 
คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ าเภอ 
 (คปสอ.) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แกนน าชุมชน อสม. 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์กลยุทธ์ PIRAB (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ PIRAB ส่วนกลาง/เขต จังหวัด พื้นที่ (อ าเภอ/ต าบล/ชุมชน) 
Investment คู่มือ/แนวทาง/สื่อ 

บุคลากร 
งบประมาณ 

คู่มือ/แนวทาง/สื่อ 
บุคลากร 
งบประมาณ 

1.สาธารณะสุขมูลฐาน 3ก 1ข 3ส 
2. 4 M ในชุมชน (คน เงิน 
ทรัพยากร การบริหารจัดการ) 

Regulate พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดฯ พ.ศ. 2560 
 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดฯ พ.ศ. 2560 
3R ประชารัฐ 
 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 
2560 
มาตรการชุมชน 
ข้อตกลงของชุมชน 
 

Advocate 1.ประชุมชี้แจงและให้
ความรู้  
2.ช่องทาง Line 
3.หนังสือราชการ 

1.ประชุมชี้แจงและให้
ความรู้  
2.ช่องทาง Line 
3.หนังสือราชการ 

1.ประชุมชี้แจง 
2.แกนน าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
3.ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆในชุมชน 
เช่น Line เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว ประชุมต่างๆ 

Building capacity 1.Active Community 
2.ค่ากลาง 
3.การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1.Active 
Community 
2.ค่ากลาง 
3.การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1) บ้านสะอาด 2) สุขาภิบาล
อาหาร/น้ า 3)ส้วม สิ่งปฏิกูล 4)
จัดการมูลฝอย 5) พ้ืนที่เสี่ยง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงาน Active Community  

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 9 และเพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “A2IM” เขตสุขภาพที่ 9 เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional survey research) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการประเมินการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง
ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายจาก 4 จังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินและสังเกตการณ์จากชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่ม
ตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น ต าบลที่มีการน าเข้าข้อมูลในระบบ ออนไลน์ จ านวน 392 ต าบล ระยะเวลา
เดือนพฤศจิกายน 2559-มิถุนายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่ แบบประเมิน ออนไลน์ การพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) และ แบบสอบถาม ออนไลน์ ผู้รับผิดชอบงาน การ
ด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการค านวณค่าสถิติพรรณนา คือ ความถี่ และร้อยละ 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. Assessment การประเมินระดับต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active 
Community) จากการส ารวจข้อมูลการประเมินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active 
Community) ตนเองของชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 มีต าบลที่กรอกข้อมูลจ านวน 392 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 
51.51 ของต าบลทั้งหมดในเขตสุขภาพท่ี 9 โดยจ าแนกเป็นต าบลในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด จ านวน 220 
ต าบล (ร้อยละ 56.12) โดยเป็นระดับชุมชนมีความพร้อม จ านวน 293 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 74.74 ซึ่งเป็น
ต าบลในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 190 ต าบล (ร้อยละ 64.85) มากที่สุด ในระดับชุมชนมีศักยภาพ จ านวน 
99 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 25.26 โดยเป็นต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 60 ต าบล (ร้อยละ 60.60) มากที่สุด  
เมื่อแยกข้อมูลผลจากระดับชุมชนที่มีศักยภาพ จ านวน 99 ต าบล พบว่า เป็นชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ร้อยละ 64.65 โดยเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 36 ต าบล (ร้อยละ 56.25) มากที่สุด 

จากการส ารวจข้อมูลแบบสอบถาม ออนไลน์ ผู้รับผิดชอบงาน การด าเนินงาน Active Community 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 9 ในกลุ่มประชากรในระดับชุมชนมีศักยภาพ จ านวน 99 ต าบล โดยสุ่มตัวอย่าง
ประชากร ร้อยละ 30 ของระดับชุมชนมีศักยภาพรายจังหวัด เป็นจ านวน 33 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ าเภอ จ านวน 12 คน (ร้อยละ 36.36) มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Active Community 
เฉลี่ยร้อยละ 99.13 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ค่ากลาง เฉลี่ยร้อยละ 95.45 ด้านบริบทของพ้ืนที่ที่
ด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9 โดยการใช้ค่ากลาง พบว่า พ้ืนที่มี
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.85 และด้านการประยุกต์ใช้
ค่ากลางในการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9 พบว่า พ้ืนที่มีน าค่า
กลางมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่เป็นค่ากลางตามบริบทของพ้ืนที่ 16 แห่ง 
(ร้อยละ 48.49) 

2. Advocacy การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง ในรูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM” เขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการชี้น าให้
เกิดความร่วมมือ ช่วยกัน สร้างกระแสโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ
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และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการ  ก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ พัฒนาช่องทางการสื่อสาร พัฒนาแนวร่วม/กลุ่มสนับสนุน จนถึงการด าเนินการและการติดตาม 
ประเมินผล ครอบคลุม 3 P ได้แก่ ด้านผู้บริหาร (Policy maker) ได้มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ส่งสรุปผลการ
ด าเนินการ Active Community คืนข้อมูล ให้ผู้บริหารได้ทราบเพ่ือน าไปก าหนดนโยบายบริหารจัดการ
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต ระดับพ้ืนที่ และติดตามผลการด าเนินงาน ด้านภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการ 
(Partnership) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งคืนข้อมูลกลับไปยังพ้ืนที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดัน การบูรณาการร่วมกับ 3R ประชารัฐ การสนับสนุนคน งบประมาณ ร่วมด าเนินการ 
ติดตามผลในการด าเนินงานและด้านประชาชน (People) กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นรูปแบบการเยี่ยมเสริมพลัง
ให้กับชุมชนโดยการชื่นชม ชมเชย มีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนคิด วางแผน ด าเนินการ  มาตรการสังคม กฎหมู่บ้าน 
เกิดนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. Intervention ด้านการปฏิบัติการ มาตรการในรูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 โดยการน าองค์
ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย
สาธารณะที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (Healthy public policy) ทั้งในระดับเขต ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม, การบูรณาการกับต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ:ตจบ, สนับสนุนการใช้ค่ากลาง  
องค์ความรู้ คู่มือ,จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แกนน าระดับอ าเภอ (สสอ) , ติดตามและประเมินผล, ประสานงาน 
สื่อสารและส่งข้อมูลคืนให้กับจังหวัด / อ าเภอ ระดับจังหวัด ได้แก่ การบูรณาการนโยบาย ก าหนดเป็นทิศทาง
ระดับจังหวัด, สนับสนุนการใช้ค่ากลาง องค์ความรู้ คู่มือ, จัดประชุมให้ความรู้ระดับอ าเภอ, ติดตามและ
ประเมินผล, ประสานงาน สื่อสารและส่งข้อมูลคืนให้อ าเภอ ระดับอ าเภอ ได้แก่ การประสานเครือข่าย เช่น 
อปท. รพ. รพ.สต. ผู้น าชุมชน และอสม., ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน , สนับสนุนองค์ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก, ร่วมด าเนินกิจกรรม Active Community ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด, ติดตาม
ผลการด าเนินงานของชุมชน และระดับท้องถิ่น พ้ืนที่และชุมชน น าสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ทั้งงบประมาณ คน สิ่งของ, ชี้แนะแนวทางในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างต่อเนื่อง, 
สร้างกระบวนการความร่วมมือกับชุมชนร่วมวางแผนงาน ด าเนินกิจกรรม ลดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามบริบทของพ้ืนที ่

4. Management บริหารจัดการและการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน
รูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 ได้มีการน ากลยุทธ์ PIRAB ตามหลัก Ottawa Charter ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ PIRABมี 5 ประการ คือ 1) Partnership (สร้าง
ภาคีเครือข่าย), 2) Investment (ลงทุน สนับสนุน พัฒนาระบบงาน), 3) Regulate (พัฒนากระบวนการ
ก าหนดนโยบายและกฎหมายด้านสุขภาพ),4) Advocate (การชี้น าเป็นปากเป็นเสียง) และ 5) Building 
capacity (พัฒนาสมรรถนะบุคลากร) มาวิเคราะห์การบริหารจัดการ ทั้ง 3 ระดับ ส่วนกลาง/เขต จังหวัด และ
พ้ืนที่ โดยระดับส่วนกลาง/เขต ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและกฎหมาย (Health in all policy) และส่ง
ต่อให้เขตสุขภาพด าเนินการในระดับจังหวัดผ่านการบริหารภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอ าเภอผ่านกลไก
ต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 
System : DHS) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.)  เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้
ท้องถิ่นและเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่มีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีมี
มาตรฐาน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงาน Active Community 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 9 และเพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม “A2IM” เขตสุขภาพที่ 9 ผู้วิจัยขอ
น าเสนอการอภิปรายผลตามล าดับดังนี้ 

 ข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงาน Active Community  โดยน าข้อมูลที่ได้จาก Assessment การ
ประเมินระดับต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) จ านวน 392 
ต าบล จากข้อมูลจ านวนชุมชนที่มีศักยภาพ 99 ต าบล เป็นจ านวนร้อยละ 25.26 หรือ 1 ใน 4 ของต าบลที่
ประเมินตนเอง มีกระบวนการที่แกนน าจะต้องได้อบรมความรู้ ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา ร่วมท ากิจกรรม ร่วมติดตามประเมินผลของกิจกรรม ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพแกนน า
ให้เป็นผู้น า และให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล  
จะท าให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม   

จากการให้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรต าบลที่มีชุมชนมีศักยภาพ ตอบแบบสอบถามร้อยละ30 มีการ
ประยุกต์ใช้ค่ากลางในงานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่เป็นเรื่องมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่มีความตระหนักเรื่องมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับการที่รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบาย 3R 
ประชารัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่มีส่วนในการ
ด าเนินงาน เอ้ือต่อการอนุมัติโครงการ งบประมาณ และจากข้อมูลที่มาของค่ากลางหรือแนวทางความส าเร็จ 
จะเป็นค่ากลางตามบริบทของพ้ืนที่มากท่ีสุด 16 แห่งหรือร้อยละ 48.49  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จการด าเนินงาน Active Community เขตสุขภาพท่ี 9 มีดังนี ้
1.การก าหนดนโยบายของผู้บริหารระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อน Active Community ได้น ามา

ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต ระดับจังหวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผลักดันให้ทุกต าบลต้องประเมินตนเอง อีกทั ้งยังมี
นโยบาย ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 
ปี (พ.ศ. 2559-2560) แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยมีเกณฑ์ประเมิน
หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน ซึ่งก าหนดให้ทุกหมู่บ้านต้องด าเนินการ 

2.การติดตามประเมินผล โดยให้แต่ละระดับมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน Active 
Community ระดับเขตสุขภาพ (ศูนย์อนามัย) สุ่มประเมินชุมชน ร้อยละ 30 ระดับจังหวัดร่วมกับอ าเภอ
ประเมินชุมชนที่ประเมินตนเองในระบบ ร้อยละ 100 ระดับต าบลติดตามประเมินผลจากโปรแกรม Google 
docs เพ่ือดูการพัฒนาของตนเองในรูปแบบการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ 1) การรวมกลุ่มผู้
ด าเนินงาน Active Community มาน าเสนอผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนกิจกรรมให้เห็นภาพรวมในระดับ
อ าเภอ ต าบล และชุมชน 2) การลงพ้ืนที่ไปดูในชุมชน โดยจะมีการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน และ 
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเสริมก าลังใจให้กับชุมชน 

3.ระดับพ้ืนที่สามารถสร้างนวัตกรรมอย่างง่าย เช่น การประยุกต์ใช้สิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากร ซึ่งใช้ศักยภาพของคนใน
ชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน แกนน า จิตอาสา อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ในส่วนของงบประมาณ ส่วนใหญ่พ้ืนที่จะ
มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนต าบล การได้รับสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสิ่งของ 
วัสดุอุปกรณ์ เช่น การท าที่คัดแยกขยะโดยการน าไม้ไผ่มาท าเป็นช่องๆ ติดป้ายแยกประเภทของขยะ เป็นต้น 
ท าให้ชุมชนเกิดการประยุกต์ เกิดการเรียนรู้ เพ่ือลดปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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สอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน จะต้องประกอบด้วย
ข้อมูล สถานการณ์เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางนโยบายของผู้บริหาร และการบูรณาการงานร่วมกับนโยบาย
ต่างกระทรวง คือ ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ท าให้เป็น
แรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานได้ดียิ่งขึ้น และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จากสิ่งที่ท าแล้วเกิดผลดี ลดปัญหา 
หรือจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จนเป็นนวัตกรรมให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดความ
พัฒนาชุมชนเขม้แข็งดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม“A2IM”เขตสุขภาพที่ 9 เป็นแนวทางการด าเนินงานเบื้องต้น เพื่อมุ่งไปสู่ 
การพัฒนาให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพถึงรูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล การถอดบทเรียน
ชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนที่มีนวัตกรรมที่เด่นชัด 

2.ควรมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจ เข้าถึง ใช้ได้ง่ายกับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ เช่น ระดับประชาชน การใช้ Application ในการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง  
ปรับพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระดับผู้บริหาร สามารถเข้าถึงผลการด าเนินงาน Active Community 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ได้แบบ Real time ตัดสินใจสั่งการได้ทันที 

3. ควรมีการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อาจก าหนดเป็นนโยบาย 
การถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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แบบประเมิน 
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม (Active Community) ปี 2560 

............................................... 
 

 ค าอธิบาย: การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อาศัยหลักการชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการงานสาธารณสุขมูลฐาน ๓ก (กรรมการ/
ก าลังคน กองทุน กิจกรรม) และ ๑ข (ข้อมูล) และ ๓ส (สร้างความร่วมมือ สื่อสาร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม นั้นต้องมีความ
ร่วมมือของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงานจึงจะประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนามีดังนี้  

๑. การประเมินตามหลักเกณฑ์ ชุมชนเข้มเข็งด้านสิ่งแวดล้อม 
     ชื่อชุมชน....................................................................หมู่ที.่...................... ต าบล................................................................................. 
     อ าเภอ...........................................................จังหวัด...............................................ศูนย์อนามัยที่........................................................ 

มาตรการ เกณฑ์การด าเนินการ 
ผลประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
 มี ไม่มี 

ระดับชุมชนมี
ความพร้อม 

๑. มีกรรมการหมู่บ้าน หรือกรรมการในชุมชนที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการท างานอย่างชัดเจน   
 

   

๒. มีแกนน าชุมชน หรือ อสม. อย่างน้อย ๑ คน/หมู่บ้าน ที่สนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

   

๓. มีกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนระดับต าบล ที่ใช้ในการท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยอาจ
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน ภาคีเครือข่ายภายใน หรือภายนอกพ้ืนที่ก็ได้ 
 

   

๔. มีการน าแนวทางความส าเร็จ หรือรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือนวัตกรรมชุมชน จากพ้ืนที่อ่ืนๆ 
มาใช้ในเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเองได้  
 

   

๕. มีข้อมูลด้านสุขภาพจากการรวบรวมโดย รพ./รพ.สต และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่มาจากการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

   

๖. มีการประชุมหมู่บ้าน หรือประชุมอ่ืนใดในระดับต าบล ที่มกีารพูดคุย ชี้แจง ท าความเข้าใจ และติดตาม
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
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มาตรการ เกณฑ์การด าเนินการ 
ผลประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
 มี ไม่มี 

๗. มีช่องทางการสื่อสารให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทีมี่
ความหลากหลาย เข้าถึงง่าย และเหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชน 
 

   

ระดับชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 

๘. แกนน าชุมชน หรือ อสม. ได้รับการส่งเสริมความรู้ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตนเองให้ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้ 

   

๙. ชุมชนมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยเข้ามามีบทบาทในการคิด วิเคราะห์ 
ค้นหา และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชนตนเองได ้  

   

๑๐. มีกิจกรรม รูปแบบ และแนวทางการจัดการปัญหาและความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนตามบริบทของพ้ืนที่ 

   

ระดับชุมชน 
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

๑๑. มีนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาจเป็นนวัตกรรมต้นแบบ /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ /นวัตกรรม
กระบวนการ  ทีเ่กิดจากความต้องการของคนในชุมชน ในการช่วยกันก าจัด ลด หรือจัดการปัญหาความ
เสี่ยงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 
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๒. ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ส าคัญคือ: (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 

ล าดับ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมที่พบ เสี่ยง ไม่เสี่ยง รายละเอียด (ระบุ) 
๑ ปัญหาการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ    
๒ ปัญหาการจัดสภาพที่พักอาศัยของคนในชุมชนไม่สะอาด ไม่เหมาะสมกับกลุ่มวัยต่าง ๆ    
๓ ปัญหาเรื่องสุขาภิบาลส้วม    
๔ ปัญหาเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล    
๕ ปัญหาสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย    
๖ ปัญหาคุณภาพน้ าดื่ม น้ าใช้ ของชุมชน    
๗ ปัญหาการสุขาภิบาลในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือชุมชนแออัด    
๘ ปัญหาด้านพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน    
๙ ปัญหามลพิษอากาศ ฝุ่นละออง หมอกควัน สารเคมีระเหย    

๑๐ ปัญหาสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ อาทิ น้ าท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม พายุ    
๑๑ ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ    
๑๒ อ่ืน ๆ อาทิ น้ าเสีย การปนเปื้อนสารเคมีในดิน (ระบุ).................................................................    
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-๓- 
 
๓. กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Intervention) มีดังนี้ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 (    ) ๑. มีการประชุมหมู่บ้านเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม และจัดท าแผนการด าเนินการในระดับชุมชน 
 (    ) ๒. มีกิจกรรมส าหรับการจัดการปัญหาหรือความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม เป็นรูปธรรม การมีการแจ้งข่าวสารส าหรับประชาชน 
 (    ) ๓. มีกระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
 (    ) ๔. มีการติดตาม ประเมินผลการท ากิจกรรมของคนในชุมชน และมีการสรุปผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบร่วมกัน 
 

๔. นวัตกรรมชุมชน:    (    ) ยังไม่มีนวตักรรมชุมชน   (    ) มีนวัตกรรมชุมชน ได้แก่ (ตอบไดม้ากกว่า ๑ ข้อ) 
(    ) ๑. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น ไซดักยุง, ไม่จับกันล้มผู้สูงอายุ, แปรรูปขยะเป็นสินค้า  
(    ) ๒. นวัตกรรมกระบวนการ เช่น ธนาคารขยะ, ทอดผ้าป่าขยะ, ชุมชนเกษตรอินทรีย์, งานศพปลอดพวงหรีด 
(    ) ๓. นวัตกรรมต้นแบบ เช่น ต้นแบบบ้านสะอาด, ต้นแบบชุมชนสะอาด, ต้นแบบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ, ต้นแบบชุมชนอาหารปลอดภัย 

ระบุชื่อนวัตกรรม............................................................................................................................ ...................................................................................................................... 

๕. การสร้างคุณค่านวัตกรรมชุมชน มีดังนี้ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 (    ) ๑. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน ระหว่างคนในชุมชน หรือ ต่างชุมชน หรือต่างต าบล 
 (    ) ๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมชุมชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของพ้ืนที่ 
 (    ) ๓. มีโรงเรียนนวัตกรรม ที่มีการรับการศึกษาดูงาน และจัดกระบวนการให้มีผู้ดูแลกระบวนการเรียนรู้ของผู้ที่มาศึกษาดูงาน 
 (    ) ๔. มีการประกวด เชิดชูเกียรติ หรือมอบรางวัลให้กับนวัตกรรมชุมชน 

๕. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
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-๔- 
 

วิธีการประเมินผลการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม:  
การวัดผลชุมชนเข้มแข็ง ใช้กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนตามหลักค่ากลาง โดยต้องด าเนินการ ๒ ขั้นตอนดังนี้ 

๑.ระดับชุมชนมีความพร้อม  
ชุมชนด าเนินกิจกรรมในขั้นการเตรียมความพร้อม ผ่านตามข้อ ๑ - ๗ แต่ยังไม่ด าเนินการในข้อ ๘ - ๑๑  

๒.ระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง  
  ชุมชนด าเนินกิจกรรมในขั้นการเตรียมความพร้อมและขั้นชุมชนเข้มแข็ง ผ่านตามข้อ ๑ - ๑๐ 
 ๓.ระดับความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ชุมชนที่ด าเนินกิจกรรม ผ่านทุกขั้นตอน ตามข้อ ๑ - ๑๐ และมีนวัตกรรมชุมชนด้านหนึ่งด้านใดตามบริบทของพ้ืนที่ ตามข้อ ๑๑ 
 
 
 
 

 
สรุป ผลการประเมินชุมชน คือ 
  

(    ) ๑.ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
   
 (    ) ๒.ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   
          (    ) ๓.ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน 
         (................................................................) 
หน่วยงาน...................................................................... 
 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน 
         (................................................................) 
หน่วยงาน...................................................................... 
 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน 
         (................................................................) 
หน่วยงาน...................................................................... 
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