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บทคัดยอ
การวิ จั ยเชิ ง ปฏิ บั ติ การแบบมี ส ว นร ว มนี้ (Participatory Action Research) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
พั ฒ นารู ป แบบการมี ส ว นร วมของชุ มชนในการป องกั นและควบคุ มโรคไข เลื อดออก ดําเนิ นการใน 6 หมู บ าน
ของตําบลน้ําดิบ อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยใชกจิ กรรมการประเมินปญหาและความตองการของชุมชน การวิจัย
เชิงปฏิบัติการโดย พัฒนานักกีฏวิทยาชาวบาน กิจกรรมจิตปญญา และกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรี ยนรู และพั ฒนาภายในของผู วิ จัยชุ มชนทั้ งหมด ตั้ งแต ป 2553-2555 ผลการศึ กษา พบว า หลั งจาก
การจั ด กิ จกรรม ชุ มชนมี การรวมพลั ง จั ด ตั้ ง ศู น ย เ รี ยนรู ทํ าโครงการกํ าจั ด ขยะที่ เป นแหล ง เพาะพั น ธุ ยุ ง ลาย
ด ว ยวิ ถี พื้ นบ าน โครงการบ านน าอยู มี การเรี ยนรู สอบสวนโรคผู ป วยไข เลื อดออกโดยผู วิ จัยชุ มชน และมี การ
ขยายเครือขายสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุข สูกลุม แมบาน ผูน ําชุมชน เชนผูใหญบาน กํานัน และองคกรบริหาร
ส วนตํ าบล เป น ต น การวิ จั ยเชิ ง ปฏิ บั ติ การแบบมี ส ว นร ว มนี้ แสดงให เ ห็ นว าการพั ฒ นาศั กยภาพของชุ มชน
ทั้ ง เทคนิ ควิ ชาการและจิ ต ใจเป นหลั กสําคั ญ ในการพั ฒนารู ปแบบการป องกั นและควบคุ มโรค โดยชุ มชนและ
เป นตั ว อย างของชุ มชนป องกั นควบคุ มโรคที่ เ ข มแข็ ง และยั่ ง ยื น รวมทั้ ง สามารถขยายผลดําเนิ น การในชุ มชน
อื่ นอี กตอไป

Abstract
This Participatory Action Research is aimed to develop a model of community participation for Dengue
Prevention and Control through activities and participation by member of communities. The activities focused
to build up the community ownership with health problem community assessment, community learning,
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training control measure and empowerment of community research teams. The results revealed that after
implementation, the community set up a learning center. The community projects for reduction of larva
breeding place and cleaning domestic waste products (home sweet home project) were carried out The outbreak investigation were done by the community members and the health networks were expanded from health
volunteers to wife house groups and village leaders. This participatory action research was an important tool to
facilitate and empower the community for developing the disease prevention and control. These results demonstrate the best practice of disease prevention and control model by community and should be modified to
imply in the other communities.
ประเด็นสําคัญ
Key Word
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บทนํา
ไข เลื อดออกเป นป ญหาสาธารณสุขที่ คุ กคาม
ประชากรโลกมากกว า 40% หรื อประมาณ 2500
ลานคนทั่วโลก ในแตละปมีผูติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ประมาณ
50-100 ล านคน มี อาการป วยรุ นแรงต องเข า
โรงพยาบาล จํ านวน 500,000 ราย และเสี ยชี วิ ต
ประมาณ 25,000 ราย(1-4)มี การระบาดกระจายอยาง
กว างขวางในหลายพื้ น ที่ เนื่ องจาก มี การขยายของ
เขตเมือง มีการเคลื่อนยายถิ่น ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของ
แหลงเพาะพันธุของยุงลาย มากขึ้น(5-8) การควบคุมโรค
โดยการกําจัดยุงลายดวย สารเคมีที่ขาดประสิทธิภาพ(910)
และภาวะโลกรอน อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ มีผลทําใหยงุ พาหะ
และเชือ้ ไวรัสเจริญเติบโต ไดดขี นึ้ (6,11) สําหรับประเทศไทย
มีการรายงานการระบาดโรค ไขเลือดออก ครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. 2501 ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอมากระจายสู
เมืองใหญ และกระจายทั่วประเทศตั้งแตปพ.ศ. 2530
เป นต นมา สถานการณ โ รคมี แนวโน มกระจายใน
ทั้งเขตเมือง เขตกึ่งเมือง และเขตชนบท ในหลายพื้นที่
ยังมีอัตราปวยสูงมากกวา 50 ตอแสนประชากร ซึ่งเปน
เปาหมายตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9
(12)
ตัวอยาง เชน จังหวัดลําพูนมีอัตราปวยไขเลือดออก
ในป พ.ศ. 2548 - 2551 เทากับ 364, 299, 388
และ 240 ตอแสนประชากร ตามลําดับ(13) ในชวงการ
พัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลื อดออก (14-15) องคการ
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อนามัยโลกได แนะนํามาตรการที่ดีที่สุด คือ การกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุงลายในบานและชุมชน เนื่องจากเปน
โรคที่ มียุ งลายเป นพาหะมั กชอบวางไข ในภาชนะน้ํ าขั ง
ที่อยูใน หรือรอบบาน และชอบกัดคนที่อยูในบานจึงเปน
“โรคที่ ใกล ตั ว เกิ ด ในครั ว เรื อน” ซึ่ งการมี ส ว นร ว ม
ของประชาชน และชุ มชนในการป องกั น และควบคุ ม
โรคนี้จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง(2,5,16) ถึงแมวาที่ผาน
มาการป องกั นและควบคุ มโรคไข เลื อดออก จะดําเนิ น
การโดยเจ า หน า ที่ สาธารณสุ ข ภาครั ฐ และท องถิ่ น
จึงทําใหประชาชนขาดความตระหนัก และไมมสี วนรวมใน
การป องกั นควบคุ มโรคด ว ยตนเอง อย างไรก็ แล ว แต
ยั ง มี ก ารศึ ก ษาที่ พยายามจะปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรม
ของคนในชุมชนใหมีการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
เชน การใหสุขศึกษาแกประชาชนและผูนําชุมชนโดยวัชรี
เกตุโสภิต (17) และการใหสุขศึกษาแกนักเรียน ป.4-ป.6
โดยสมศั กดิ์ บุตราช(18) เป นตน ซึ่ งการศึ กษาดังกลาว
ผู วิจัยเปนผู ออกแบบ Intervention เองทั้ งหมด แม วา
หลั ง การให สุ ขศึ กษา ประชาชนและนั กเรี ยนมี ค วามรู
และการปฏิบัติเพิ่มขึ้น แตไมมีความยั่งยืน ดังนั้นผูวิจัย
มี แนวคิ ดที่ จะหากลวิ ธี ในการป องกั นควบคุ มโรค
ไข เ ลื อดออก โดยอาศั ย กระบวนการมี ส ว นร ว มของ
ชุมชนอยางยั่ งยืน(19-20) เน นใหชุมชนมีส วนรวมในการ
กําหนดปญหารวมกัน โดยมีทมี วิจัยทําหนาทีเ่ พียงพีเ่ ลีย้ ง
กระบวนการแก ไ ขป ญ หาของชุ มชนทํ าโดยชุ มชนเอง
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ภายใต ค วามเชื่ อมั่ นว า ชุ ม ชนสามารถแก ป ญ หาได
ด ว ยศั กยภาพ ภู มิ ป ญ ญา และทรั พ ยากรของคนใน
ทองถิ่น(21,25) จึงไดดําเนินการ ศึกษาวิจัยโดยเลือกพื้นที่
ตํ า บลน้ํ า ดิ บ อํ า เภอป าซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น มาเป น
กรณี ศึ กษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยใชกิจกรรม
และการมี ส ว นร ว มเป น เครื่ องมื อในการพั ฒ นาการ
เรียนรูและสรางความเขมแข็งแกชุมชน

วัสดุและวิธีการศึกษา
รู ปแบบการศึ กษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป น
การวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีสวนร วม ระยะเวลา 3 ป
ตั้งแต ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 โดยมีขั้นตอน
ตอไปนี้
ขั้ นที่ 1 การประเมิ นสถานการณ ป ญหาและ
ความต องการ ของชุ มชนตําบลน้ํ าดิ บเริ่ มจากที มวิ จัย
ภายนอก สรางความสัมพันธกับบุคลากรจากหนวยงาน
ในพื้นที่ และแกนนําชุมชนในตําบลน้ําดิบ
ขั้นที่ 2 ผู วิจัย ผูชวยนักวิจัย รวมกับกํานัน
ผู ใ หญ บ านและแกนนําชุ มชน พระ และครู คั ดเลื อก
ผู แทนของแต ล ะหมู บ าน ประกอบด ว ย อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขจํานวน 2 คน ตัวแทนจากองค การบริหาร
ส วนทองถิ่ นจํานวน 2 คน และผู ใหญบ านหรื อผู ช วย
ผูใ หญ บานจํานวน 2 คน เพือ่ เปนแกนนําที่จะขับเคลือ่ น
การวิ จั ยเชิ ง ปฏิ บั ติ การแบบมี ส ว นร ว มของประชาชน
ในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกครั้งนี้ ซึ่งเรียกวา
ผูวิจัยชุมชน โดยใชเกณฑคัดเลือกตอไปนี้
1. เปนที่ยอมรับของชุมชน
2. มีจิตอาสา เต็มใจและสนใจเขารวมกระบวน
การวิจัย โดยตลอด
3. มี เวลาว างเพี ยงพอ และสามารถร วม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมได
4. มีความรูในระดับอานออกเขียนได
5. มีที่ภูมิลําเนาอาศัยอยูในตําบลน้ําดิบ
ขั้นที่ 3 การอบรมดานกีฏวิทยา เริ่มจากผูวิจัย
ร ว มกั บ ผู ช ว ยนั กวิ จั ย ผู วิ จั ยชุ มชนและผู เกี่ ยวข อง

การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยชุมชนมีสวนรวม

ไดกําหนด แนวทางการจัดฝกอบรมใหความรูเรื่ องการ
วิ จัยเชิงปฏิบั ติ การแบบมี สวนร วม การรู จักนิ เวศวิทยา
ของยุง การสอบสวนโรคไขเลือดออกเบื้องตน และการ
สํ ารวจแหล ง เพาะพั น ธ ยุ ง ในหมู บ าน เพื่ อนํ า ข อมู ล
มาวิ เคราะห และหาแนวทางการจั ดกิ จกรรมแก ป ญหา
โรคไข เ ลื อดออกของชุ มชน ซึ่ งผู วิ จั ย ผู ช วยนั กวิ จั ย
ผูวจิ ัยชุมชนและผูเ กี่ยวของไดรวมกันวางแผนทํากิจกรรม
ดังกลาว
ขัน้ ที่ 4 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานตําบลน้ําดิบ ผูวจิ ัย
และผูวิจัยชุมชนไดวางแนวการศึกษาขอมูลเปน 2 สวน
คื อ ข อมู ลทุ ติ ยภู มิ จากที่ มี อยู แล ว ในเอกสารของ
หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชนและข อมู ลปฐมภูมิ
จากการจั ด เก็ บ ข อมู ล ในหมู บ าน โดยในการจั ด เก็ บ
รวมรวมขอมูลขัน้ ตอนนี้ ผูว ิจัยและผูชวยนักวิจัยทําหนาที่
เป นพี่ เลี้ ยง และผู อํานวยความสะดวก ในการจั ดเก็ บ
รวบรวมข อมู ล โดยใช แบบสอบถามที่ ได มาจากการ
ระดมความคิ ดเห็ นของผู วิ จั ยชุ มชน ประกอบด วย 3
ด านคื อ ด านวิ ถีชี วิ ตความเป นอยู ด านความเจ็ บป วย
และวิ ธี การรั ก ษา และด านการป อ งกั น ควบคุ ม โรค
ไขเลื อดออก แต ละครั วเรือน ซึ่ งในการเก็ บขอมู ลได
ตกลงกันวาใหแกนนําชุมชน เปนผูลงพื้นที่เก็บรวบรวม
ข อมู ลจากการสอบถามทุ กครั วเรื อนโดยมี ผู ช วยผู วิ จัย
เปนผูชวยบันทึกขอมูล
ขั้นที่ 5 พัฒนาภายในของผูวิจัยชุมชนใหเขาใจ
ตนเอง เขาใจผูอื่น สรางจิตสํานึก และการทํางานอยาง
มีสติ ใชปญญาในการแกไขปญหา โดยการจัดกระบวน
การอบรมจิตปญญาแกผูวิจัยชุมชน
ขั้นที่ 6 ผูว ิจัยชุมชนศึกษาประสบการณในพืน้ ที่
อื่ นๆ ที่ เ ป นชุ มชนตั วอย างและเป นที่ ยอมรั บ ว าเป น
ต นแบบที่ ดี ในการพัฒนาชุ มชน โดยได มีการวิเคราะห
ขอดี ขอเสีย และนําแนวทางที่ สามารถนํามาปรับใชได
เพื่ อการแก ป ญ หาโรคไข เ ลื อดออกและป ญ หาอื่ นๆ
ในชุมชนน้ําดิบตอไป
ขั้นที่ 7 ผูวิจัยชุมชนรวมกับแกนนําชุมชนและ
ผู เกี่ ยวข องวางแผน และการจั ด กิ จกรรมแก ป ญ หา
โรคไขเลือดออก ของตําบลน้ําดิบ
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ขั้ นที่ 8 การติ ดตามและประเมิ นผลการ
แกป ญหาโรคไขเลื อดออก
ขั้นที่ 9 เผยแพร / ขยายผล เปนขั้นตอนการ
เผยแพร และการขยายผลการนํ ากระบวนการ และ
แนวทางของแผนงานโครงการและกิ จกรรมที่ กําหนด
โดยชุมชนตําบลน้ําดิบจัดเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน
เพื่อนําไปแกปญหาโรคไขเลือดออก และนําไปปรับใชใน
การแก ปญหาโรคไข เลื อดออกของชุ มชนอื่ น ๆ ตอไป
พื้ นที่ ดําเนินการ ตําบลน้ําดิ บ อําเภอป าซาง จั งหวั ด
ลําพูน เลือกแบบจําเพาะเจาะจง เนื่องจากมีอัตราปวย
โรคไข เ ลื อดออกสู ง องค กรปกครองส วนท อ งถิ่ น
ตําบลน้ํ า ดิ บ และ แกนนําในพื้ น ที่ ใ ห ค วามสนใจและ
ต องการเข าร วมกระบวนการ การวิ จัยเชิ งปฏิ บั ติ การ
แบบมี ส วนร ว มของประชาชน ในการป องกั นควบคุ ม
โรคไขเลือดออก
เครื่ องมือที่ ใชในการวิ จัย
1. แบบสั มภาษณ ที่ ผู วิ จั ยชุ มชนได สร างขึ้ น
โดยกําหนด 3 ประเด็นคือคือ ดานวิถีชีวิตความเปนอยู
ดานความเจ็บปวยและวิธีการรักษา และดานการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออกแตละครัวเรือน
2. แบบสํารวจลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน
3. แบบสอบสวนโรคไขเลือดออกเบื้ องตน
4. แบบบั นทึ กการทําเวที ชาวบานและเวที คืน
ขอมูล
5. แนวทางการสั มภาษณ แกนนําชุ มชนและ
ปราชญชาวบาน
การเก็บรวบรวมข อมูลและวิ เคราะหข อมู ล
รวบรวมข อมู ลจากแหล ง ข อมู ลทุ ติ ยภู มิ จาก
หน วยงานต างๆ เอกสารอ างอิ ง ความคิ ด เห็ น และ
ข อเสนอแนะของผู ให ข อมู ล ได แก แกนนํ าชุ ม ชน
กลุมแมบาน และผูเกี่ยวของ จัดเวทีชาวบาน และ เวที
การคืนขอมูล รวมทัง้ สัมภาษณแกนนําชุมชน และปราชญ
ชาวบ าน และผู เกี่ ยวข องในหมู บ าน นอกจากนี้ ได
บั น ทึ กภาพการจั ด กิ จกรรมในพื้ น ที่ และภาพบริ บ ท
ที่ เกี่ ยวข อง ตรวจสอบความถู กต องของขอมู ลทั้ งหมด
และนําข อมู ล มาวิ เ คราะห โดยวิ ธี วิ เคราะห เชิ ง เนื้ อหา
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(content analysis) โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สําเร็จรูป

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของตําบลน้ําดิบ
ตําบลน้ําดิ บ มี ทั้ งหมด 16 หมู บ าน ตั้ งอยู
ทางทิ ศใต ของอําเภอป าซาง ห างจากตัวอําเภอป าซาง
ประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู หางจากอําเภอเมื อง
ลําพูน ประมาณ 25 กิโลเมตร การตั้งบานเรือนรวมกัน
เปนกลุมตามบริเวณที่ราบริมฝงแมน้ําปง หรือที่ราบลุม
เพื่ อประกอบอาชี พการเกษตร ได แก บ านปากล อง
บ า นวั ง สวนกล าย บ านท าไม และบ านวั ง กู เป น ต น
ประชากรในตํ าบลนี้ มี การย ายถิ่ นมาจากบ า นกลาง
อํ า เภอสั น ป าตอง บ า นดอยหล อ อํ า เภอจอมทอง
จั ง หวั ด เชี ยงใหม พู ด ภาษาพื้ นเมื องและภาษายอง
จะอยูรวมกันเปนกลุมตามเครือญาติ นับถือศาสนาพุทธ
ปจจุบัน (กรมการปกครอง2551) มีประชากรจํานวน
9,844 คน เปนชาย 4,802 คน หญิง 5,042 คน มี
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,774 ครัวเรือน มีความ
หนาแน น ของประชากรเฉลี่ ย 144.99 คนต อตาราง
กิโลเมตร สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกลําไย
สภาพอากาศโดยทั่วไปของตําบลน้ําดิบ มี 3 ฤดู ฤดูรอน
เริ่ มตั้ งแต เดื อนมี นาคม ถึ งเดื อนเมษายน ฤดู ฝนเริ่ ม
ตั้ งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว
เริ่ มตั้ งแต เดื อนพฤศจิ กายนถึ งเดื อนกุ มภาพั นธ
ดานระบบสาธารณูปโภค มีไฟฟาเขาถึงทุกบาน แหลงน้ํา
เพื่ อการเกษตรและอุ ปโภคบริ โภคมาจากทั้ งแหล งน้ํา
ธรรมชาติ และแหลงน้ําทีส่ รางขึน้ มีระบบประปาหมูบ า น
22 แหง มีโรงผลิตน้ําดื่ม 1 แหง ประชากรสวนใหญ
มีโทรศัพทภายในบานและโทรศัพทมือถือ การคมนาคม
ภายใน แต ละหมู บานจะเป นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก
และถนนลาดยาง มีถนนสายหลัก 3 สาย โรงพยาบาล
ส ง เสริ มสุ ขภาพประจําตําบล 3 แห ง มี โครงการด าน
สาธารณสุ ขที่ สํ าคั ญ ได แก โครงการรณรงค ส ง เสริ ม
สาธารณสุ ขมู ล ฐาน โครงการช วยเหลื อผู ด อยโอกาส
ในสังคม เปนตน
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สวนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน
การคัดเลือกแกนนําชุมชน
ผลการดํ า เนิ นการคั ดเลื อกแกนนํ า ชุ มชน
ตามเกณฑดังกลาว ไดแกนนําชุมชนที่รวมกระบวนการ
วิ จัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส วนร วมของประชาชนในการ
ป องกั นควบคุ มโรคไข เลื อดออก เพื่ อแก ป ญหาโรคไข
เลื อดออกในชุ ม ชนตํ า บลน้ํ า ดิ บ จากหมู ที่ 1 บ าน
เหลาปากอย หมูที่ 2 บานหวยออ หมูที่ 9 บานปารกฟา
หมูที่ 10 บานจําชมภู หมูที่ 11 บานสันปาฮัก และ
หมู ที่ 14 บ านสั นเจริ ญ ตําบลน้ํ า ดิ บ อําเภอป าซาง
จังหวัดลําพูน ซึ่งแตละหมูบานประกอบดวย ผูใหญบาน
ผู ช วยผู ใหญ บ านจํานวน 2 คน ผู แทนองค กรบริ หาร
สวนทองถิ่ นจํานวน 2 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข
จํานวน 2 คน รวมหมูบ า นละ 6 คน จํานวนทัง้ สิน้ 36 คน
และตอมามีชาวบานทีเ่ ปนจิตอาสา เพิม่ ขึน้ อีกเปน จํานวน
77 คน ในระยะเวลา 3 ป ( 2553-2555) ที่ เปน
แกนนํ า ช วยกั นขั บเคลื่ อนการป องกั นควบคุ มโรค
ไขเลือดออก ในชุมชนน้ําดิบ
การคนหาปญหาโดยชุมชน
การประเมิ นสถานการณ ป ญหาและความ
ต องการของชุ มชนตําบลน้ํ าดิ บ โดยที มวิ จั ยพู ดคุ ยทํา
ความเขาใจกับชุมชน จัดเวทีประชาคม และสังเกตการณ
ตามงานเทศกาลตางๆของชุมชน พบวา โจทยเขา คือ
ปญหาหวยใตดิน ปญหายาเสพติด ปญหาการปลูกลําไย
ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาน้ําทวมขัง เปนตนซึ่งไมมีปญหา
เกี่ ยวกั บเรื่ องโรคไข เลือดออก ดั งนั้ น ผู วิ จัย ต องการ
หาโจทยเรา (ไขเลือดออก) เพื่อคนหาโจทยรว ม(ชุมชนมี
ส วนร วมจั ดการป ญ หาไข เ ลื อดออก) จึ ง ได ส อบถาม
ถึงปญหาสุขภาพและไดรบั คําตอบคือ อับดับแรก ไตวาย
อันดับที่ 2 โรคไขเลือดออก และ อันดับ 3 โรคมะเร็ง
และที มผู วิ จั ยได มี การสนทนาต อถึ งการจั ด การป ญ หา
สุ ขภาพที่ สามารถจะดํ าเนิ น การร ว มกั น ในชุ ม ชนได
จนไดโครงการวิจัยไรไขเลือดออกของตําบลน้ําดิบ โดยมี
หลักการคือ “ไมมีลูกน้ํา ไมมียุงลาย ไมมีไขเลือดออก”
โดยมีผู วิ จัยชุ มชนจาก 6 หมู บ าน ซึ่ งเปนกําลั งสําคั ญ
ที่ชวยกันขับเคลื่ อนแกปญหาไขเลือดออก

การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยชุมชนมีสวนรวม

การจัดกิจกรรมดานกีฏวิทยา
พบวาชุมชนไดรจู ัก ยุง ลูกน้ํา มากกวาทีเ่ คยรูจ ัก
ทําใหชุมชนไดเรียนรู สถานการณโรคไขเลือดออก ของ
หมู บาน และจัดการปญหาได จากการทําเวทีประชาคม
และเวที คื น ข อมู ล มี ผู วิ จั ย ชุ ม ชนหลายท าน ได ใ ห
ความเห็ นว า “มี ความสุ ขคะ แก ปญหาไดเยอะ มั่ นใจ
มากขึ้น กอนนั้ นไมรู วายุงลายบานและยุงลายสวนเปน
อยางไร และทําใหเกิดโรคไขเลือดออกได” นอกจากนี้
ผูวิจัยชุมชน ไดทําหนาที่สอบสวนโรคเบื้องตนในชุมชน
ของตนเอง สามารถบอกไดวา เปนผูป ว ยสงสัยไขเลือดออก
และนําสงโรงพยาบาล ติดตามผลวินิจฉัยจากแพทยแลว
นํามาประชาสัมพันธในหมูบา นใหเฝาระวังโรค เกิดความ
หวงใยในชุมชน ผูวิจัยชุมชนมองเห็นถึงความสําคัญของ
การป องกั น ดี ก ว า มารั กษาโรคไข เ ลื อ ดออก และไม
ต องการให ใ ช สารเคมี มากในชุ มชนของตนเองเพราะ
อั นตราย และยุ งไม ตายด วย นอกจากนี้ ยั งสิ้ นเปลื อง
ค าใช จ ายอี กด วย ผู วิ จั ยชุ มชนรู จั กยุ งและแหล ง
เพาะพันธุยุงใน ความหมายของชุมชนมากขึ้นกวาแตเดิม
กลาวคือ เมื่อกอนถาพูดถึงการควบคุมโรคไขเลือดออก
ก็ จ ะนึ กถึ ง ทรายกํ า จั ด ลู กน้ํ า อย างเดี ยว แต หลั ง การ
อบรมกีฎวิทยาเริม่ มีการสังเกตภาชนะทีเ่ ปนแหลงเพาะพันธุ
ยุ ง มากขึ้ น เมื่ อมี กิ จกรรมใดๆ ในชุ ม ชนก็ ใ ห มี การ
สํารวจแหล งเพาะพั นธ ยุ งด ว ยเสมอ แหล งเพาะพั นธุ
ยุ ง ลายที่ พบในชุ มชนส ว นใหญ ได แก ภาชนะน้ํ า ขั ง
ทั้ งในบ านและนอกบ าน ภาชนะใส น้ํ า เลี้ ยงไก
ใบลําไยที่ทับถมกัน เศษวัสดุเหลือใช เปนตน
การอบรมกระบวนการทางจิตปญญา
จัดกิจกรรมและเทคนิคตาง ๆ เพื่อเสริมพลัง
ให ผู วิ จัยชุมชนได เรี ยนรู ภายในตนเอง และแสดงออก
ถึ งความรู สึ กที่ อยากจะช วยเหลื อครอบครั ว และผู อื่ น
ในชุ มชนด วยแรงศรั ทธาและจิ ตอาสา สุ ดท ายของการ
เรี ยนรู ทางจิ ต ป ญ ญา ทํ าให ผู วิ จั ย ชุ มชนร ว มกั น ฝ น
สร างชุ มชนของเขา จนมี คําพู ด จากผู วิ จั ยชุ มชน “มี
ความสุ ข ตั วเฮาได เปลี่ ยนแปลง และมีคุ ณค าที่ จะทํา
ประโยชน ให กั บสั งคม” “เมื่ อก อนเฮาบ ฮู จั กการวิ จั ย
บ เ ดี่ ยวนี้ เฮาฮู แล ว แล ว เฮาจะนํ า งานวิ จั ย พาร ไ ปสู
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การแกไขป ญหาปลูกลําไยวาจะทําอยางใดหื้อได ขายดีดี
และนําไปแกไขปญหาอื่ นๆในชุมชนตอไป” นอกจากนี้
ยั งมีคําพู ดของผู วิ จัยชุมชนอี กว า “หลังจากเรี ยนรู งาน
วิ จั ย พาร แ ล ว เป น คนกล า แสดงออก และจะไปชวน
จิ ตอาสาเพิ่ มขึ้ นหื้ อมาทํ า งานช วยกั๋ นป องกั นโรค
ไขเลือดออกในหมูบานเฮา”
การศึกษาดูงาน
ศึ กษาดู ง าน ณ ที่ บ านสามขา อําเภอแม ทะ
จั งหวั ดลําปาง และองคการบริ หารส วนตําบลดอนแก ว
อําเภอแม ริม จั งหวั ดเชี ยงใหม ผู วิ จัยชุ มชนได เรี ยนรู
ประสบการณ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาหมูบาน
ของตนให เ กิ ดความสามั คคี ช วยเหลื อซึ่ ง กั นและกั น
มี ค วามเอื้ อเฟ อเผื่ อแผ ไ ม เ ห็ น แก ตั ว และอยากเห็ น
สุขภาพของคนในชุมชนแข็งแรงไมมโี รค ซึง่ ผูว จิ ยั ชุมชนได
กลาวถึงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกวา “อยาก
เห็ น ความพร อ มเพรี ย งของลู ก บ า นทุ กหลั ง คาเรื อน
ร วมกันกําจั ดลู กน้ํายุ งลายในบ านของตนเอง” และมี
การติ ด ตามผลตลอดเวลา หลั ง จากการศึ กษาดู ง าน
ผูวิจัยชุมชนลงความเห็นวาการพัฒนาหมูบ านของตนนั้น
สามารถทํ า ให สํ า เร็ จได ต องช วยกั นดั งคํ า กล าวว า
“หมูบานเปนเปนจะนี้ หมูบานเฮานาจะเปนได ถาทุกคน
ชวยกั๋น”
โครงการแกปญหาไข เลือดออกในชุมชน
ทีมผูวิจัยชุมชนรวมกับชุมชนทํากิจกรรม ตางๆ
ได แก โครงการบ านน าอยู และโครงการจั ด การขยะ
โดยจั ดการขยะในหมู บานที่ อาจเปนแหลงเพาะพันธ ยุง
สมาชิ กและผู นําในหมู บานก็ ชวยกั นรณรงคจัดการขยะ
ทุกหมู บาน เชน หมู บานเหลาปาก อย หมูบ านหวยออ
หมู บ านป ารกฟ า หมู บ านจําชมพู หมู บ านสั น ป าฮั ก
และหมู บ านสั นเจริ ญ
มี การเก็ บขยะ
และแยกขยะนํ า ไปขาย หลั งจากการทํ า โครงการนี้
ผู วิ จั ย ชุ มชนกล าวว า “ตอนนี้ เราไม มี ขยะขายแล ว
เพราะชาวบ าน เห็ น ที มออกรณรงค และเก็ บขยะขาย
ไดเงิน ชาวบานก็ทําตามบาง มีรายได และบานสะอาด
ดวย” กิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน ไดแก ทุกวันพุธ
และวันศุกร นักเรียนลงพื้นที่กําจัดแหลงเพาะพันธุตางๆ
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ในโรงเรียน และทุกเชาของทุกวันใหนักเรียน สํารวจจุด
ที่เปนแหลงเพาะพันธุยุงในชุมชน ไดจัดอบรมนักเรียน
แกนนํ าในการป องกั น และแก ไ ขป ญ หาเกี่ ยวกั บ โรค
ไข เลื อดออก โดยประสานงานกั บเจ าหน าที่ จาก
โรงพยาบาลส งเสริ มสุ ขภาพบ านห วยอ อ โรงพยาบาล
ป าซาง และสํ า นั กงานสาธารณสุ ขอํ า เภอป าซาง
มาใหความรูก บั นักเรียนแกนนําทําใหในโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมตางๆคือจัดเสียงตามสายการใหความรูก บั นักเรียน
หนาเสาธงทุกวันพุธโดยนักเรียนแกนนําทีไ่ ดรับการอบรม
แลวครูมกี ารแทรกความรูโ รคไขเลือดออกในแตละรายวิชา
มี การแยกขยะและทําธนาคารขยะ เป นต น นอกจากนี้
ไดขยายผลไปสูการแกปญหาดานสุขภาพอื่นๆในชุมชน
โดยเครื อข ายในชุ มชนและโรงเรี ยนเห็นป ญหาสุ ขภาพ
ตางๆใน ชุมชนจึงไดจัดทําโครงการโรงเรียนปลอดโรค
โครงการชุ มชนน าอยู เช น ปลอดเหล าและรวมข าว
ในงานศพ วางดอกไม จั นแทนการจุ ดธู ป และจั ด ทํา
ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบาน เปนตน
การประเมิ นผล
ผูวจิ ัยไดประเมินผลการเกิดโรคไขเลือดออกใน
ชุ มชนเปรี ยบเที ยบในป ที่ ผ า นมา พบว าผู ป ว ยโรค
ไข เ ลื อดออกในชุ มชนลดลง ไม มี การระบาดของโรค
ไข เลื อดออก ประชาชนมี การเรี ยนรู และประสบการณ
จากการทํางานร วมกั น หลายฝ ายทั้ งจากที มส ว นกลาง
ส ว นพื้ น ที่ และชุ มชน เกิ ดการปรั บตั วตามเหตุ การณ
รูจ กั เขาใจชุมชนมากขึน้ ชุมชนมีศกั ยภาพในการทําวิจยั ได
เชน ดานกีฎวิทยา ดานการสอบสวนเบื้ องตน เปนตน
และทําใหเกิดโครงการตางๆ ที่ดําเนินการโดยชุมชนเพื่อ
แก ป ญหาโรคไข เลื อดออก ได พั ฒนายกระดั บ
ตนเองเป นศู นย การเรียนรู ของชุ มชน และเป นที่ ดู งาน
สําหรับหนวยงานอื่นๆ นอกจากนี้มีการขยายงานวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ การแบบมี ส วนร วมไปพื้ น ที่ ข างเคี ยงโดยได รั บ
การสนับสนุนของ องคการบริหารสวนทองถิ่นดวย

วิจารณ
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า ที มวิ จั ย ภายนอก
และชุมชน ในพื้นที่มีความตั้งใจทํางานรวมกันจนเห็นถึง
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Process การทํ า งานของชุ มชนที่ มี ความเข มแข็ ง
และจั ดการป ญหาของชุ มชนด ว ยตนเอง เห็ นถึ ง ความ
แตกต างการทํางานโรคไข เลื อดออก จนมีคํากล าวจาก
ประธานอสม.บานปารกฟาซึ่งเปนผูวิจัยชุมชนคนหนึ่งวา
“จากทีเ่ มื่อกอนถูกสัง่ การลงมาจากเจาหนาทีอ่ นามัยใหไป
ใส ทรายอะเบท แต เมื่ อมี งานวิ จัยพาร เ ข ามา สามารถ
โน มน าวให ชุ มชนมามี ส วนร วมในการดู แลแหล ง
เพาะพั น ธ ยุ ง ของแต ละบ านด วยตนเองได อย างเป น
รู ป ธรรมมากขึ้ น” นอกจากนี้ ประธานผู วิ จั ย ชุ มชน
ได กล าวถึ ง “วิ จั ยพาร เ ข ามาทํ าให ชุ ม ชนเก ง ขึ้ น มี
ความรู มากขึ้ น เห็ นปญหาในชุมชนรวมกัน และชุมชน
รู จั กยุ ง และจั ด การกั บ ยุ ง ได ต ามบริ บ ทของชาวบ าน
มากยิ่ งขึ้ น” เป นต น ซึ่ งสอดคล องกั บ สุ ภางค
จั นทวานิ ช(22) การวิ จัยเชิ งปฏิ บัติ การแบบมี ส วนร วม
เป นการวิ จัยที่ นําแนวคิ ด 2 ประการมาผสมผสานกั น
คื อการปฏิ บั ติ การ (Action) ซึ่ ง หมายถึ ง กิ จกรรมที่
โครงการ วิจัยจะตองดําเนินการ และคําวา การมีสวนรวม
(Participation) อั นเป นการมี ส วนเกี่ ยวข องของ
ทุ กฝ ายที่ เ ข าร วมกิ จกรรมวิ จัย ในการวิ เ คราะห สภาพ
ปญหาหรือสถานการณอนั ใดอันหนึง่ แลวรวมในกระบวน
การตัดสินใจและการดําเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย
โดยมีความหมายถึง ชาวบาน เขามามีสว นรวมในการวิจัย
เปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวม
อย างแข็ ง ขั น จากทุ กฝ ายที่ เกี่ ยวข องกั บ กิ จกรรมวิ จั ย
นับตั้ งแตการระบุปญหาของการดําเนินการ การชวยให
ขอมูลและการชวยวิเคราะหขอมูล ตลอดจนชวยหาวิธี
แกไขปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้น ๆ และสอดคลอง
กับขนิษฐา กาญจนสินนท (23) ที่ใหความหมายของการ
วิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวมไววา การวิจัยทีพ่ ยายาม
ศึ กษาชุ มชน โดยเน น การวิ เคราะห ป ญ หา ศึ กษาหา
แนวทางในการแก ไ ขป ญ หาวางแผนและดํ าเนิ น การ
ตามแผนในการแก ไขป ญหา รวมทั้ ง ดําเนิ น การ การ
ประเมิ นผล โดยที่ ทุ กขั้ น ตอนดั งกล าวสมาชิ กชุ มชน
เข าร ว มด ว ย อั น เป น การส ง เสริ มให ชุ มชน ได เ กิ ด
การเรียนรู และไดพัฒนาตนเอง และสอดคลองกับ สุริยา
วีรวงศ (24) การวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส วนร วมเปน
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รู ปแบบ ของการวิ จัยที่ ประชาชนซึ่ ง เคยเป นประชากร
ของการวิ จั ย กลั บบทบาทมาเป น ผู ร วมในการทําวิ จั ย
โดยเข ามามี บ ทบาทส ว นร ว มตลอดกระบวนการวิ จั ย
และสอดคลองกับ นิตยา เงินประเสริฐศรี (20) การวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ การแบบมี ส ว นร ว มเป น กลยุ ทธ ที่ สะท อน
ให เ ห็ น ถึ ง การเดิ น ทางไปสู การพั ฒนา (Journey of
Development)โดยมี การเปลี่ ยนแปลงจากสิ่ งที่ เปนอยู
ไปสู สิ่ งที่ สามารถเป นไปได ทั้ งในระดั บปจเจกชนและ
ระดับสังคม และสอดคลองกับ กมล สุดประเสริฐ (19)
ได ให ความหมายของการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบ
มีสวนรวมไววาเปนการวิจัยที่จัดกระทําโดยผูปฏิบัติการ
เพื่ อนําผลการวิ จั ยมาใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาโดยทั น ที
และตองกระทําเปนหมูคณะรวมกัน และสอดคลองกับ
พันธุ ทิพย รามสู ต (25) การวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมี
สวนรวมมีหลักการสําคัญคือใหความเคารพตอภูมิปญ
 ญา
และวัฒนธรรมทองถิ่ น ตลอดจนระบบการสรางความรู
โดยปรับปรุงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชาวบาน
ให มี ค วามเชื่ อมั่ นให เ กิ ด การวิ เ คราะห / สั ง เคราะห
สถานการณ ป ญ หาของเขาเอง และการปลดปล อ ย
แนวความคิด เพื่อใหชาวบานและคนยากจน ดอยโอกาส
สามารถมองความคิ ดเห็ นของตนเองได อย างเสรี
มองสภาพการณ และป ญหาของตนเองได นอกจากนี้
ยั ง สอดคล องกั บ เกศสุ ด า สิ ทธิ สั นติ กุ ล (26) และ
คณะไดศึกษาวิจัยการจัดระเบียบสังคมบานดง ต.นายาง
อ.สบปราบ จ.ลําปางพบว าประเด็ นการจั ดการงานศพ
เป นป ญ หาร ว ม ที่ ทุกคนมี ส วนร วมและต องการแก ไข
แต การแก ไ ขป ญ หานี้ จะใช เ พี ยงบทบาทของผู นําหรื อ
อํ า นาจรั ฐไม ไ ด เพราะมี บ ทเรี ยนในหลายเรื่ องจาก
หลายพื้ นที่ ว า การใช อํานาจในการ แก ป ญ หาสั ง คม
มักไมยั่งยื น แตถาอาศัยกลไกการมีสวนรวมของคนใน
ชุ มชนได เข ามาร วมค นหาป ญหา วางแผนการทํางาน
และดํ า เนิ นการแก ป ญหาด วยตนเอง ที่ ตั้ งอยู บน
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งจะเป น กระบวนการ
แกปญหาอยางสมเหตุสมผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกันการศึกษาของอรุณรุง
บุญธนันตพงศ(27) ผลงานวิจัยสามารถนําไปใขไดทันที
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วิ เ คราะห ถึ ง ป ญ หา รวมทั้ งการแก ไ ขป ญ หาที่ กํ าลั ง
ประสบอยู โดยการร วมกั นวางแผน และกําหนดการ
ดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมทั้ งการปฏิบัติ
ตามแผน เพื่ อให บ รรลุ เป าหมายในการแก ไขป ญหา
ไดถูกตองตรงตามความตองการ และมีนักวิจัยภายนอก
ทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก
จากประสบการณ ต รงของผู วิ จั ยชี้ ให เห็ น ว า
ปญหาสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส วนรวมที่ สําคัญคือ การมี สวนร วมของชาวบาน
ในกระบวนการวิ จั ย ไม ว าจะเป น การมี ส ว นร ว มใน
ขั้ น การศึ กษาบริ บ ท และกําหนดป ญหาของการวิ จั ย
ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย ขั้นการติดตามตรวจสอบ
และปรั บ ปรุ ง และขั้ น การสรุ ป ผลการวิ จั ย ซึ่ งจําเป น
ที่ ค ณะผู วิ จั ยจะต องสร างความรู ความเข าใจอั น ดี ต อ
กระบวนการ โดยให เ ห็ นความสําคั ญ และมี จิ ตสํานึ ก
ตระหนักถึงความตองการที่จะเขามีสวนรวมอยางแทจริง
มองเห็ นผลประโยชนของการทําวิ จัยที่จะมีตอตัวชุมชน
ในขณะที่ ชุ มชนเองก็ จําต องยอมเสี ยสละบางส วนเช น
เวลาในการประกอบอาชี พหรื อหารายได ไปบ าง ทั้ งนี้
เพื่ อให การดํ าเนิ น งานและผลบั้ นปลายของการวิ จั ย
ตกลงสู ช าวบ านที่ เ ป นกลุ มเป าหมาย ของการพั ฒ นา
หรื อการแก ไขป ญหาอย างแท จริ ง พร อมไปกั บ
การที่ ผู วิ จั ยพึ ง ระมั ด ระวั ง บริ บ ทของความสั ม พั น ธ
ระหว างกั นของคนในชุ มชน แบบแผนความคิ ดและ
การปฏิบัติ คานิยมรวม รวมทั้งเครือขายความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภที่ยังมีอิทธิพลครอบงําคนในชุมชนอยูไมนอย
และที่ สําคั ญให มี จิ ต สํานึ กตระหนั กในป ญ หา หน าที่
และร ว มกั น แก ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม ส ง เสริ ม
บทสรุป
กิจกรรมกลุม ทํางานรวมกันทั้งการแกปญหา และพัฒนา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Par- ชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความยั่งยืนตอไป
ticipatory Action Research-PAR) นับเปนการวิจัย
เพื่ อพั ฒนา และแก ไขป ญหาสั งคมและชุ มชนที่ ได รับ ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
ความสนใจอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยเปนงานวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถ
ที่เริ่มตนจากชุมชน สนับสนุนใหชาวบาน หรือตัวแทน เป นแนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒนารู ปแบบ การป องกั น
ในชุ มชนเป น คนสร างองค ค วามรู ใหม ใ ห กั บ ตนเอง และควบคุมโรคไขเลือดออก และสามารถประยุกตหลัก
และชุ ม ชน ให มี การศึ ก ษาเรี ยนรู หาข อ มู ล ศึ กษา การใชกับการควบคุมโรคหรือปญหาอื่นๆในชุมชน
เนือ่ งจากไดลงมือทํากิจกรรมโดยอาศัยหลักการมีสว นรวม
จากทุกฝายในชุมชนและหนวยงานตางๆทีเ่ กีย่ วของเกิดการ
ผนึกรวมกันโดยที่ประชาชนเปนผูรวมคัด รวมวางแผน
รวมดําเนินการตลอดจนเกิดความรูส กึ เปนเจาของผลงาน
ที่ โครงการดํ าเนิ น การอยู ส ง ผลให เ กิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดีคนในชุมชน และสอดคลองกับการศึกษาของทวีทอง
หงษวิวัฒน(28) ซึ่งมีความเห็น วาการมีสวนรวมเปนสิทธิ
ของประชาชนตอการตั ดสิ นใจ นโยบายที่ เกี่ ยวกับการ
จัดสรร(Allocation)และการใชประโยชน (Utilization)
ของทรัพยากรเพือ่ การผลิตซึง่ เปนความจําเปนทีป่ ระชาชน
ต องเข าร ว มในการวางแผนเพื่ อการกิ น ดี อยู ดี และ
สามารถตอบสนองต อ สิ่ งที่ เข า ถึ ง ซึ่ งการพั ฒ นาให
คนจนได รั บประโยชน เ พื่ อการผลิ ต การบริ การ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะดวย ดังนั้นการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ การแบบมี ส ว นร วมในครั้ งนี้ สามารถเป น
แนวทางหนึ่ งในการพั ฒ นารู ป แบบการป องกั น และ
ควบคุ มโรคไข เลื อดออก โดยผานกระบวนการพั ฒนา
ศั กยภาพของชุ มชนทั้ งเทคนิ ควิ ชาการและจิ ตใจ
โดยการมีสวนรวม ในกิ จกรรมการวิจัย และการลงมือ
ปฏิ บั ติ การ และการมี ภ าคี การเรี ย นรู ช ว ยเหลื อ กั น
ระหว างชุ มชนกั บ นั กวิ ช าการภายนอกเป น เครื่ องมื อ
สํ าคั ญ ผลของการทํ างานไม เ พี ยงพบความเข มแข็ ง
ของการมีสวนรวม การขยายตัวของจิตอาสา การพัฒนา
การเรี ยนรู ของนั กวิ จั ยภายนอก แต ยั ง รวมถึ ง การมี
ความสุขในการทํางานทีเ่ กิดขึน้ กับทุกฝายทัง้ หมด เปนการ
พั ฒ นารู ป แบบการป องกั น ควบคุ มโรคไข เ ลื อดออก
ทัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยาว
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