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บทคัดย่อ: การวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมีสว่นรว่มนี้มีวตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การ

สรา้งเสรมิสขุภาพในชมุชน ผู้ให้ขอ้มลูประกอบดว้ย เจา้หนา้ที่สาธารณสขุ ผูน้ำชมุชน ประชาชนในชมุชนบา้น

ศาลาบางปู อาจารย์ และนกัศกึษาพยาบาล มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช เครือ่งมอืที่ใช้ใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแนวคำถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความต้องการทีมสุขภาพเพื่อจัดทำ

ระบบแบบสอบถามทนุทางสขุภาพของชมุชน และแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้ระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิีการสำรวจขอ้มลู GPS ภาคสนาม การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลการศกึษา พบวา่ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนที่กลุม่เปา้หมายตอ้งการ

เป็นข้อมูลคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

ชือ่ สกลุ อายุ ศาสนา ระดบัการศกึษา อาชพี ภาวะสขุภาพ ระดบัความสขุ และวถิีชวีติทัง้ดา้นความรู้และพฤตกิรรม

ดา้นการรบัประทานอาหารและการออกกำลงักาย รวมทัง้วถิีการดแูลสขุภาพโดยใช้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 2) ขอ้มลู

ดา้นความสมัพนัธ์ในครอบครวั และ 3) ขอ้มลูทนุทางสขุภาพชมุชน ไดแ้ก่ ที่ตัง้ของแหลง่ประโยชน์ทางสขุภาพ

เชน่ แพทย์พืน้บา้น เครอืขา่ยกลุม่บคุคลและองคก์รที่เอือ้ตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชน ทัง้นี้พบวา่ผู้ทดลองใช้

ระบบทกุคนเหน็วา่ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ที่พฒันาขึน้ มีความถกูตอ้งดา้นการเขา้ถงึกจิกรรมของผู้ใช้งาน     

มีขอ้ดีดา้นความเหมาะสมของการจดัรปูแบบ สี ลกัษณะภายนอก สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งาน

มีประโยชน์ และคูม่อืที่สรา้งขึน้งา่ยตอ่การนำไปใช้ อยา่งไรกต็าม พบวา่ควรปรบัปรงุในเรือ่งการตดิตัง้ระบบ 

การจดัการขอ้มลูพืน้ฐานระบบ การสำรอง เรยีกคนื และความปลอดภยัของขอ้มลู  

 ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อค้นพบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ต้องเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้งานจริง การใช้งานระบบหลังการ

ติดตั้งต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในการพัฒนารากฐานทาง
สุขภาพให้เกิดความแข็งแกร่ง เป็นการให้อำนาจด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนในการตัดสินใจและดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการ
จัดระบบเพื่อนำแหล่งประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
สังคม และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเกื้อกูลให้บุคคลมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ก่อให้เกิดการมีสขุภาพดี1 ปจัจบุนัมีการนำเทคโนโลยี
ที่ทนัสมยัในรปูแบบตา่งๆ  มาประยกุต์ใช้พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน เพื่อนำทรัพยากรที่มีจำกัด มาใช้อย่าง
คุ้มค่า การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประยุกต์
ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนการสร้างเสริม 
สุขภาพชุมชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งใน
การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) เป็นวิธีการและเครื่องมือ
ที่นำเอาระบบกราฟฟกิแผนที่ (geographic) มาทำงาน
รว่มกบัระบบฐานขอ้มลู (database) ให้กลายเปน็ขอ้มลู
เชิงพื้นที่ (spatial data) ที่สามารถใช้ในการจัดเก็บ
แก้ไขปรับปรุง สืบค้น จัดการ วิเคราะห์ แสดงผลและ
รายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และใช้
ในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในพื้นที่ เช่น ถนน
แหล่งน้ำแหล่งท่องเที่ยวป่าไม้ ประปา ไฟฟ้า ที่อยู่
อาศัยประชากร สิ่งแวดล้อมเป็นต้น2 ทำให้ผู้ใช้
สามารถมองเห็นข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทาง
ภมูศิาสตร์อนัจะกอ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจเพือ่กำหนด
นโยบาย แผนงาน และการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าระบบ

GIS ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม ในงานทุก

สาขาอาชพี โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการนำมาใช้ในงานดา้น
ระบาดวิทยาเพื่อวางแผนการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
เชน่ ศนูย์ควบคมุโรคของประเทศสหรฐัอเมรกิาใช้ระบบ
GIS ในการศกึษาสารพษิที่มีผลตอ่สขุภาพของประชาชน
และการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับประเทศไทยพบ
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเชิงนโยบายในการจัดบริการ
ด้านสุขภาพเพื่อชาวชนบทไทยในปี พ.ศ. 2�4� คือ
การนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้เป็นฐานคิดใน
การจดับรกิารสขุภาพ โดยทลายกรอบการแบง่พืน้ที่ของ
กระทรวงมหาดไทยและมองผู้ปว่ยเปน็ศนูยก์ลางในการ
จัดบริการและยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งที่มี
ความเหมาะสมในทางภูมิศาสตร์ให้มีแพทย์เฉพาะทาง
เพือ่การดแูล ผู้ปว่ยในโรงพยาบาลและเครอืขา่ยรอบขา้ง
ให้มีคณุภาพมากขึน้ ลดการแออดัในการมาใช้บรกิารใน
เมอืงใหญ่ซึง่เนน้ภารกจิในการดแูลผู้ปว่ยที่ซบัซอ้นและ
ตอ้งการการดแูลจากแพทย์เฉพาะทาง ตอ่ยอด3 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลกัษณ์รว่มกบัทมีสขุภาพชมุชนบา้นศาลาบางปู เลง็เหน็
ความสำคญัของการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การสนบัสนนุ
การตดัสนิใจในการวางแผนเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพชมุชน   
โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบผ่าน
กลยุทธ์การนำฐานข้อมูลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
เชือ่มโยงกบัขอ้มลูเชงิพืน้ที่ ซึง่ชว่ยให้ทมีสขุภาพสามารถ
นำขอ้มลูที่มีทัง้หมดมาใช้ประกอบการตดัสนิใจให้บรกิาร
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างรวดเร็วสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบ GIS เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทีม
สุขภาพซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ
สถานีอนามัย ผู้นำชุมชนประชาชนบ้านศาลาบางปู
คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในการนำข้อมูลที่
พัฒนาขึ้นมาใช้ในการจัดการสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน  

คำถามการวิจัย 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ

สรา้งเสรมิสขุภาพของประชาชนในชมุชนมีลกัษณะอยา่งไร  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 

รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิีการวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ

ประกอบดว้ย การสนทนากลุม่ (focus groupdiscussion) 

การระดมพลงัสมอง (brainstorming) การสมัภาษณ์

แบบไม่เปน็ทางการ และแบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อ

การใช้ระบบฯ ผู้ให้ขอ้มลูประกอบดว้ยทมีสขุภาพประจำ

สถานีอนามยับา้นศาลาบางปู อาจารย์และนกัศกึษาจาก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2�49 ถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2��0 รวม � เดือน มีขั้นตอนในการ

ดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เริ่มต้นการวิจัย : การเตรียม

การประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื 1) การเตรียมทมีวจิยั

เริ่มจากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด

ของโครงการการเตรียมความพร้อมของทีมทั้งด้าน

วิชาการทักษะ การดำเนนิงาน วธิีสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม

รวมถงึการวางแผนดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และ 2)

การเตรียมชมุชนประกอบดว้ย การกำหนดพืน้ที่ศกึษา

และการสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกชุมชน ได้แก่ผู้นำ

ชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขและ

ตวัแทนประชาชนในพืน้ที่ทัง้ � หมูบ่า้น 

ระยะที่ 2 ดำเนนิการวจิยัตามกระบวนการวจิยั
เชงิปฎบิตัิการแบบมีสว่นรว่ม ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน
คอื 1) การประชมุผู้มีสว่นเกีย่วขอ้ง (stakeholder) เพือ่
ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ชุมชนตามประเด็นคำถามเกี่ยวกับความต้องการข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน    
2) ร่วมกันพัฒนาแบบเก็บข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชนจากผลการประชุม 3) อบรมการใช้เครื่องมือจัด
เกบ็คา่พกิดัแผนที่ของครอบครวั (GPS) ตลอดจนทำ 
ความเขา้ใจการใช้แบบสอบถามและขอ้มลูของครอบครวั
ตามแบบเก็บข้อมูลที่พัฒนาขึ้น 4) อาสาสมัครแต่ละ
พืน้ที่ดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการสรา้งเสรมิสขุภาพ
ชุมชน �) ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนผา่นการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การสรา้งอนาคตรว่มกนั (Future Search Conference:
FSC) นำไปสู่การวิเคราะห์ระบบ (system analysis) 
การออกแบบระบบ (system design) การพฒันาระบบ      
(system development) การนำระบบไปใช้งาน(system
implementation)และการประเมินผลระบบ(system  
evaluation)  �) บนัทกึขอ้มลูในระบบ(system  record)
และ 7) ประเมินผลระหว่างดำเนินการเป็นระยะโดย
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มทีมสุขภาพในด้าน
การทดลองใช้และทดสอบระบบ ที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้
ตลอดกระบวนการมุ่งหวังให้ระบบมีความเป็นไปได้
ในทางปฏบิตัิและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน
อย่างแท้จริง 

ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสุดการวิจัย เป็นระยะของ
การประเมินและสะท้อนผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการวิจัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการประเมินผลขั้นสุดท้าย
เพือ่หาขอ้สรปุรว่ม จดุเดน่ จดุดอ้ย ปญัหา และอปุสรรค
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการวิจัย 

อุไร  จเรประพาฬ และสายฝน เอกวรางกูร 
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผู้วิจัยให้อิสระในการเข้าร่วมและถอนตัว
ออกจากการวิจัยโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 

2. การสนทนากลุ่มและระดมพลังสมองคำนึง
ถึงความสะดวก ความพร้อม และความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มและผู้ให้ข้อมูลทุกคนในกลุ่มมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นเท่าเทียมกัน 

3. ขอ้มลูที่นำเสนอในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์
เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนทัง้หมดผา่นการยนิยอม

ให้เปดิเผยจากประชาชนเจา้ของขอ้มลูกอ่นทำการเผยแพร่ 

เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแนวคำถาม
กึ่งโครงสร้าง (semi-structured guideline) เกี่ยวกับ
ความต้องการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนของทมีสขุภาพ จำนวน 3 
ขอ้ได้แก่ 1) ข้อมูลที่ท่านนำมาใช้ในการดำเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 2) 
ระบบข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนที่ท่าน
ต้องการมีลักษณะอย่างไร และ 3) ข้อมูลด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนที่ที่ท่าน
ต้องการเป็นอย่างไร  

ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือโดยนำแนวคำถามกึ่งโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นส่ง
ให้ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเชีย่วชาญดา้นการปฏบิตัิ
งานในชุมชนจำนวน 2 ท่าน และผู้ที่มีความรู้ด้านการ
พฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) จำนวน 1 ทา่น
เพื่อร่วมกันพิจารณาความถูกต้องทางด้านเนื้อหาและ
ภาษาจากนั้นนำแนวคำถามดังกล่าวไปทดลองใช้กับ
กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายของการ
วิจัยครั้งนี้และนำข้อเสนอแนะที่ได้จากทั้ง 2 ส่วนมา
ปรับปรุงแนวคำถามก่อนนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริม

สุขภาพชุมชนประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 9 ข้อ

ไดแ้ก่ 1) ความถกูตอ้งในการเขา้ถงึกจิกรรมของผู้ใช้งาน 

2) ความเหมาะสมของการจดัรปูแบบสี ลกัษณะภายนอก 

3) การตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งาน 4) ประโยชน์

ที่ได้รบัจากระบบ �) ความงา่ยตอ่การใช้ระบบ �)ความ

เข้าใจคู่มือการใช้งานการติดตั้งระบบ 7) การจัดการ

ข้อมูลพื้นฐานระบบ 8) การสำรองเรียกคืน และ 9) 

ความปลอดภัยของข้อมูล โดยแบ่งความคิดเห็นออก

เป็น 2 ระดับ คือระดับดีและควรปรับปรุงการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม การระดมพลัง

สมองและการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ตอ้งการขอ้มลูระบบสารสนเทศเพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ

ชุมชนและความคิดเห็นต่อระบบที่พัฒนาขึ้นจากผู้ให้

ข้อมูลจำนวน 3� คน ผู้วจิยันำขอ้มลูมาวเิคราะห์เนือ้หา 

(contentanalysis) เพือ่หา Theme สว่นขอ้มลูเชงิปรมิาณ

เกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการใช้ระบบฯวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย 

การนำเสนอผลการวจิยัในการศกึษาครัง้นี้ นำเสนอ

ในรูปแบบของแผนภาพประกอบการบรรยาย แบ่งการ  

นำเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความต้องการข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนของทมีสขุภาพ

ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับข้อมูล

เชิงพื้นที่ ได้แก่ ชื่อ สกุล อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา

อาชพี ภาวะสขุภาพ ความสขุ และวถิีชวีติทัง้ดา้นความรู้

และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลัง

กายและการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2)

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สัมพันธ์กับ

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
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ขอ้มลูเชงิพืน้ที่ของชมุชนและ 3) ขอ้มลูเกีย่วกบัชมุชน
เชิงพื้นที่ได้แก่ ข้อมูลทุนทางสุขภาพด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประกอบด้วย ที่ตั้งของแพทย์พื้นบ้าน ที่ตั้งของ
ศนูย์การเรยีนรู้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ขอ้มลูและที่ตัง้เครอืขา่ย
กลุม่บคุคลและองคก์รตา่ง ๆ  ในชมุชน ไดแ้ก่ อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจำหมูบ่า้น อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายุกลุม่
ออกกำลงักาย กลุม่ออมทรพัย์ ตลอดจนผูน้ำของชมุชน

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/แหล่งประโยชน์ที่มีผลต่อ
สุขภาพ 

สว่นที่ 2 ตน้แบบ (model) ของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ทีมสุขภาพใช้
ประกอบการตัดสินใจ วางแผน และกำหนดกิจกรรม 
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ได้ข้อมูลเชิงแผนที่ซึ่ง

เชื่อมโยงจากฐานข้อมูล ดังนี้ 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งที่ตั้งของครอบครัวในเขตรับผิดชอบ แยกตามศาสนา อาชีพ รายได้ภาวะสุขภาพ และอื่นๆ  

ภาพที่ 2 แสดงแหล่งเอื้อประโยชน์ในชุมชน ที่ตั้งของสถานที่สำคัญ กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน และอื่นๆ 

อุไร  จเรประพาฬ และสายฝน เอกวรางกูร 
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 ภาพที่ 1-4 แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่ตั้ง
ของครอบครัวที่ทีมสุขภาพรับผิดชอบส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ติดถนนสายหลักของชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนที่อยู่
ติดกับถนนมีอาชีพค้าขายไม้ดอกไม้ประดับแก่คนที่
สญัจรไปมา (หมู่ � และ 10) โดยมีพื้นที่บางส่วนของ
ชมุชนอยู่ตดิทะเลฝัง่อา่วไทยแต่มีถนน การเดนิทางไปมา
สะดวก สง่ผลให้คน ในชุมชนมีอาชีพประมง (หมู่ 4, 
11, 12) ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ตั้ง
อยู่ในตลาดปากพยิงและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น บริเวณ
หนองมัด ท่าเตียน และริมทะเลบริเวณบ้านห้วยไทร
จากขอ้มลูดงักลา่วสง่ผลให้คนในชมุชนมีพฤตกิรรมและ
วถิีชวีติที่แตกตา่งกนั ชว่ยให้ทมีสขุภาพเขา้ใจและวางแผน

การทำงานได้สอดคล้องกับวิถีชุมชน อาทิการวางแผน

ไม่ทำกิจกรรมสุขภาพในช่วงเดือนรอมฎอน  

นอกจากนี้แผนภาพที่แสดงแหล่งเอื้อประโยชน์

บา้นผูน้ำ ปราชญ์ชาวบา้น รวมถงึครอบครวัที่มีพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถใช้

วางแผนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพตามสภาพพื้นที่ เช่น

การจัดตั้งกลุ่มชุมชนคนรักษ์สุขภาพบ้านในไร่เพื่อนำ

สมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ

ดูแลและส่งเสริม สุขภาพ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี 

หมอพืน้บา้น และประชาชนมีพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภาพที่ 3 แสดงบ้านของผู้นำและปราชญ์ชาวบ้าน  

 

 

ภาพที่ 4 แสดงตำแหน่งครอบครัวที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  (▲= ประจำ,  = บ่อยครั้ง, ● = นาน ๆ ครั้ง, ❤ = ไม่ใช้เลย) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
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ภาพที่ 6 แสดงตำแหน่งของครอบครัวที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

  (▲= เหมาะสมมาก, ●= เหมาะสมปานกลาง,      = เหมาะสมน้อย) 

ภาพที่ 7 แสดงตำแหน่งของครอบครัวที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกาย 

  (● = บางครั้ง, ▲ = นาน ๆ ครั้ง,      = ไม่ได้ออกกำลังกาย)  

ภาพที่ 5 แสดงตำแหน่งของครอบครัวที่มีความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร 

 (▲= ระดับสูง, ● = ปานกลาง,       = ต่ำ) 

 

อุไร  จเรประพาฬ และสายฝน เอกวรางกูร 
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จากภาพที่ �-7 แสดงให้เหน็ที่ตัง้ของครอบครวั
ที่มีความรู้และพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
การออกกำลงักายในระดบัสงู ปานกลาง และตำ่ โดยภาพ
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารในระดับปานกลางและต่ำเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
เดียวกันกับกลุ่มที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และการออกกำลังกายไม่เหมาะสม ช่วยให้ทีมสุขภาพ

 

ภาพที่ 8  แสดงตำแหน่งของครอบครัวที่มีความสุขในระดับต่าง ๆ 

  (▲= ความสุขเท่ากับคนทั่วไป, ● = ความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป) 

 จากภาพที่ 8-9 แสดงให้เห็นว่าประชาชนใน

พื้นที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับสูงรองลงมาปานกลาง แต่ในระดบับคุคลยงัพบวา่

มีคนที่มีความสุขน้อยกว่าบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่อยู่

ภาพที่ 9 แสดงตำแหน่งของครอบครัวตามระดับความสัมพันธ์ 

  (▲= สูง, ● = ปานกลาง, ❤ = ต่ำ) 

บรเิวณขา้งปัม๊นำ้มนัปตท. และตลาดปากพยิง ดังนั้น

ทีมสุขภาพควรวางแผนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหา

สาเหตุของการที่คนมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป

บริเวณนี้ อันจะนำไปสู่การวางแผนบริการต่อไป 

และผู้เกีย่วขอ้งสามารถรว่มกนั วางแผนการจดักจิกรรม
สร้างเสริมสุขภาพได้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ เช่น
จัดให้มีโครงการอาหารเพื่อสุขภาพ และร่วมกันพัฒนา
พื้นที่บริเวณหนองช้างตายให้เป็นแหล่งออกกำลังกาย
เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าเตียนและ
ปากพยิง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง

  

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
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ส่วนที่ 3  ผลที่ได้จากการประเมินความคิดเห็น
ต่อการใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การสรา้งเสรมิ  
สุขภาพชุมชน เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งาน
ได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามความต้องการของ   
ผู้ใช้งานจากการประเมนิผลการใช้ระบบจากผู้ทดลองใช้งาน
จำนวน 10 คน โดยให้ผู้ใช้งานอ่านคู่มือการใช้งาน
แล้วเรียกใช้ระบบ จากนั้นตอบคำถามตามประเด็นที่
กำหนด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ทดลองใช้ระบบ
ทุกคนเห็นว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สร้างขึ้นมี
ความถูกต้องด้านการเข้าถึงกิจกรรมของผู้ใช้งาน และ
มีขอ้ดีดา้นความเหมาะสมของการจดัรปูแบบ สี ลกัษณะ
ภายนอก การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบความง่ายต่อการใช้ระบบ
และความเข้าใจคู่มือ การใช้งานโดยพบว่าส่วนที่ควร
ปรบัปรงุ คอื การตดิตัง้ระบบ การจดัการขอ้มลูพืน้ฐาน
ระบบ การสำรอง เรียกคืน และความปลอดภัยของ
ข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานต้องการพัฒนา ด้านดังกล่าวให้อยู่ใน
ระดับที่ดีมากเพื่อให้ระบบสามารถ ตอบสนองความ
ตอ้งการของผู้ใช้งาน และสามารถนำขอ้มลูมาใช้ประกอบ
การตัดสินใจวางแผนการบริการที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและพื้นที่ของชุมชนต่อไป 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าข้อมูลที่ทีมสุขภาพ
ต้องการใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
การสรา้งเสรมิ สุขภาพชุมชน ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี
พบว่า ทีมสุขภาพต้องการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ที่มีรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งเป็นสองส่วน
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูดา้นประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ เชือ้ชาติ
ศาสนา การศึกษา และปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการปฏิบัติ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านปัจจัยปรับเปลี่ยน   

(modifying factors) ที่จะสง่ผลตอ่การปฏบิตัิพฤตกิรรม

ส่งเสริมสุขภาพ โดยผ่านปัจจัยทางด้านความรู้และการ

รับรู้ของบุคคลนั้น โดยปัจจัยดังกล่าวจะมีผลทางอ้อม   

(indirect effect) ต่อพฤติกรรม สร้างเสริมสุขภาพ4

และ 2) ข้อมูลด้านปัจจัยลีลาชีวิต (lifestyle) ได้แก่

ความรู้และพฤตกิรรมสขุภาพดา้นการรบัประทานอาหาร

การออกกำลังกาย และระดับความสุขของบุคคลข้อมูล

ที่ทีมสุขภาพต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยด้านการ

สรา้งเสรมิสขุภาพที่แสดงให้เหน็วา่ปญัหาสขุภาพจำนวน

มากก่อเกิดจากปัจจัยลีลาชีวิต� ข้อมูลส่วนบุคคลเชิง

พืน้ที่จงึเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานสำคญัที่จะนำไปสู่การวางแผน

พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (develop personal skills) 

เพื่อให้ประชาชนสามารถควบคุมสภาวะสุขภาพได้

ด้วยตัวเองด้วยการให้ขอ้มลูขา่วสาร สง่เสรมิการเรยีนรู้

เพือ่สขุภาพและการฝกึฝนทักษะในการจัดการที่ดีเพื่อ

ปกป้องและควบคุมสุขภาพของตนได้ ดังนั้นระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่

พัฒนาขึ้นช่วยให้ทีมสุขภาพรู้ข้อมูลด้านประชากร

และข้อมูลด้านลีลาชีวิตว่าอยู่บริเวณใดในเขตรับผิด

ชอบส่งผลให้สามารถวางแผนบริการได้เหมาะสมกับ

บริบทและพื้นที่อย่างแท้จริง 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเชิง

พื้นที่ที่ทีมสุขภาพต้องการ ได้แก่ ข้อมูลด้านความรัก

ความอบอุ่น ความต้องการของสมาชิกในครอบครัว

การช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา การยอมรับในความ

ต้องการของสมาชิกแต่ละคน ความสนใจที่มีความ

แตกต่างกันของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว ความ

สนใจทุกข์สุขระหว่างสมาชิก ความสนิทสนมใกล้ชิด

กันในครอบครัวการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการประเมินการตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นความรกัความเอาใจใส่ของครอบครวั

ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สามี-ภรรยา พอ่แม่-ลกู

และในระหว่างพี่กับน้องซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง

อุไร  จเรประพาฬ และสายฝน เอกวรางกูร 
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กับการศึกษาของศิริอรสินธุและคณะ� ที่พบว่าความสุข

ในครอบครัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสมาชิกใน

ครอบครัว ปัญหาหลักที่ทำให้ครอบครัวขาดความสุข

คือความขัดแย้งซึ่งเกิดจากความต้องการที่ตรงกันข้าม

กันระหว่างบุคคลต่างวัยในครอบครัวดังนั้นการจัด

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทและ

ความตอ้งการของชมุชนชว่ยให้เกดิความสขุในครอบครวั

และการปฏบิตัิงานสรา้งเสรมิสขุภาพควรให้ความสำคญั

ต่อครอบครัวเพราะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บุคคล

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมอย่างยั่งยืน� การมีข้อมูลเชิง

แผนที่เกี่ยวกับระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงช่วย

ให้การวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพมีความเหมาะสม

กับบริบทของชุมชนเพิ่มขึ้น 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิง

แผนที่ที่ทีมสุขภาพต้องการ ได้แก่ ที่ตั้งของทุนทาง

สุขภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยที่ตั้งของ

แพทย์พื้นบ้านและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอ้มลูดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ

ฉบับที่ 10 ที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาสู่ระบบสุขภาพ

พอเพียง โดยยุทธศาสตร์ที่ � เน้นการสร้างทางเลือก

สุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและ

สากลที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง

ด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์

ทางเลือกโดยใช้กลวิธีในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

และระบบสุขภาพชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแล

สุขภาพตนเอง7  

แหล่งที่ตั้งขององค์กรและเครือข่ายชุมชนเป็น

อกีหนึง่ขอ้มลูที่ทมีสขุภาพรบัรู้วา่มีความจำเปน็ตอ้งเรยีน

รู้เนื่องจากการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนต้อง

ทำงานผา่นโครงสรา้งชมุชนไม่วา่จะเปน็โรงเรยีน ที่ทำงาน

สถานทีพ่กัผอ่น และองคก์รชมุชน เพือ่ให้มีการสง่เสรมิ

ลีลาชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ วิธีการทำงาน

จะเน้น “บริบททางสังคม” ภายใต้ปรัชญาการเสริม

พลังที่จะทำให้บุคคล กลุ่ม และองค์กรเข้าร่วมในการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาบรรทัดฐานของชุมชนอย่าง

กระตอืรอืรน้เพือ่ผลกัดนัสู่เป้าหมายร่วมกันคือสุขภาพ

และสขุภาวะของมวลชน�ความรว่มมอืขององคก์รในพืน้ที่

และองคก์รสนบัสนนุนำไปสู่เปา้หมายสขุภาพชมุชนเปน็

อันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นพลังของความสำเร็จ8

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของโรงพยาบาลสวนผึง้9 ที่พบวา่

อิทธิพลจากเพื่อนมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย

และการจดัการความเครยีดของบคุคล ดงันัน้ขอ้มลูที่ตัง้

ขององคก์รเครอืขา่ยในชมุชนแหลง่ที่ตัง้ของสถานที่สำคญั

ของแต่ละศาสนาเช่น วัด มัสยิดโบสถ์คริสต์ จึงช่วย

สนับสนุนให้การสร้างระบบสุขภาพชุมชนได้สำเร็จ

ตลอดจนข้อมูลผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ มีสว่นสำคญัในการเสรมิให้การทำงานในชมุชน

มีความยืดหยุ่น ถือเป็นทุนทางสังคมที่มีอยู่ก่อนที่จะ

ช่วยให้ทีมสุขภาพเข้าใจชุมชนมากขึ้นส่งผลให้วางแผน

บริการสุขภาพได้ตรงตามบริบท10 โดยทีมสุขภาพจะ

สามารถเชื่อมโยงและนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน

บริการได้อย่างเหมาะสม เช่น การเลือกมัสยิดในวัน

ศุกร์เป็นสถานที่คัดกรองสุขภาพของกลุ่มชายอิสลาม

โดยโต๊ะอิหม่ามเป็นผู้ประสานงาน เป็นต้น  

ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจึงต้อง

ศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะคน

เราเรยีนรู้ได้ดีในฐานวฒันธรรมของตนเอง8 หวัใจสำคญั

ของการทำงานชุมชนคือการเรียนรู้ เข้าใจวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้าง

สมัพนัธภาพที่ดีกบัชมุชนอนัเปน็รากฐานสำคญัของการ

สร้างระบบบริการที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์10   ซึ่ง
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสุขภาพเป็นการจัดทำ

ข้อมูลเชิงแผนที่ที่สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงได้งา่ยกวา่

การผลติแผนที่ดว้ยมอื ไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งมาตราสว่นเพราะ

สามารถแปลงมาตราสว่น สามารถปรบัใช้กบัมาตราส่วน

ขนาดใดกไ็ด้ อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกสญัลกัษณ์ของขอ้มลู

ได้ตามต้องการเพื่อเน้นลักษณะพิเศษได้11 จึงเป็น

เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้ทีมสุขภาพเข้าใจชุมชน

ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทีมสุขภาพสามารถวางแผน

บริการได้ เหมาะสมกับบริบทของชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพือ่การสรา้งเสรมิ 

สุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากความต้องการของทีมสุขภาพนำ

ไปสู่การพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและ

ความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง 

2. การใช้ระบบหลังการติดตั้งจำเป็นต้องศึกษา

เชิงลึกและดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบ

ด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อให้เกิดการปรับปรุง

แก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษาและ

การบริการในพื้นที่ควรนำรูปแบบการจัดการระบบ

ข้อมูลด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการดูแลสุขภาพชุมชน

อย่างเป็นระบบ 
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GeographicInformationSystemdevelopmentforCommunityHealthPromotio

 Urai Jaraeprapal MS* 

      Saifon Aekwarangkoon PhD (Nuring)**  

Abstract: The purpose of this participatory action research study was to develop the Geographic
Informatics System (GIS) for community health promotion. The key informants were instructor,
community leader and population at Bansalabangpoo community, faculties and student nurses at 
Walailak University, Nakhon-Si Thammarat Province. The research instruments included semi-
structure questionnaires regarding sample desires for creating the informatics system, community 
capital questionnaires, and perception on GIS for health promotion among healthcareproviders. 
The data was collected by GPS, interview, and focus groups discussion. Contentanalysis was used
for data analysis.  

 The result indicated that an GIS for health promotion which ahributes of  for the healthcare 
team was part: 1) personal data consistingof name, age, religion, education level, occupation, 
health status, happiness level, lifestyle bothknowledge and behavior in nutrition and exercise, as
well as an application of local wisdom forself-care. 2) family relationship data, and 3) community
capital data such as the availablelocation for health promotion units including alternative medicine,  
organization, and healthcarenetworks in the community. The result revealed that all users satisfied
the GIS for health promotion in the capability and feasibility for working. They also reported that
the system was appropriate in characteristics both the format and color. The handbook was also
easily for using.However, the system needs for improving the installation system, fundamental
data management,improved back-up database, revoke, and safety of the database system. 

 This study showed that the favorable GIS for health promotion must be created by the
healthcare team who are the real user. In addition, the GIS for health promotion needs time to
evaluate and improve the quality of the system. 
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