
หลักสัปปุริสธรรม
7 ประการ สําหรับผูนํา

รูจุดหมาย

รูหลักการ
รูบุคคล

รูชุมชน

รูตน

รูประมาณ

รูกาล

Principle Center Leadership
Winning the People
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รูหลักการ รูงานท่ีทํา
รูหนาท่ี รูกฎกติกา

ชัดเจนในจุดหมาย
แนวแน มุงมั่นในจุดหมาย

ตนเองคือใคร มีภาวะเปนอะไร
ความพรอม ความถนัด จุดแข็ง
จุดออน สติปญญา

รูลําดับ รูระยะ รูจังหวะ
รูปริมาณ ความเหมาะเวลา

รูขอบเขต รูความพอเหมาะ

รูสังคม รูประเทศ
เขาใจการเปลี่ยนแปลง

รูและเขาใจบุคคล
โดยเฉพาะผูมารวมทํางาน

เอกสารประกอบการบรรยาย "Leadership Development" การพัฒนาภาวะผูนํา เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน
อางอิงจาก หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการในทางพุทธศาสนา (พระธรรมปฎก)



ชวงช้ันของความคิด
(Basic Ordering Idea)

สําหรับผูนํา

กอน

เกี่ยว

กิ่ง

กรอบ

กระจาย

แกน
กลุม

กระชับ

แกน กึ๋น

ไกล

กลับ

กาว

อะไรมากอนมาหลัง
ลําดับเหตุการณใหชัด

ปจจัยอะไรบาง
ใครเกี่ยวของบาง

ประเด็นยอยที่ตองดู
องคประกอบยอย

มองผลในอนาคต
คาดการณ/ทํานาย

มองการพัฒนา
มองผลที่จะตามมา

คิดใหครอบคลุม
มองหลายๆ มุม

ยอนไปดูบทเรียน
คิดจากเปาหมาย
กลับมายังจุดเริ่มตน

คิดนอกกรอบ

มีกรอบในการคิด

จัดหมวดหมูความคิด
เรียบเรียงประเด็น

คิดแบบเฉียบคม
ประเด็นชัดเจนคิดเชิงลึกใหถึงกึ๋น

โยนิโสมนสิการ
คิดแบบแยบคาย

ประเด็นหลัก
ใครที่เปนแกนหลัก

สาระที่แทจริงคืออะไร
หลักการใหญคืออะไร

กรรม
(Action)

รูปธรรมเปนอยางไร
เกิดประโยชนอะไร

ชว
งชั้
นข
อง
คว
าม
คิด

สํา
หรั
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"เปนผูนําแบบมีช้ันเชิง ดวยการคิดแบบมีชวงช้ัน"

มองปญหาและวางแผนแกปญหาดวยหลักการ 14 ก



ปจเจกบุคคล
(INDIVIDUAL)

รวมกลุม
(GROUP)

ทํางานเปนทีม
(TEAMWORK)

เช่ือมโยงเครือขาย
(NETWORK)

กาวสูภาคีหุนสวน
(PARTNERSHIP)

เก่ีย
วพัน

สัมพ
ันธ

ผูก
พัน

พัวพั
น

เสร็
จภา
ระก
ิจ

หม
ดคว
าม

ทาท
าย

บรร
ลุ

เปา
หม
าย

พึ่งต
นเอ
งได


งาน
(TASK)

เปาหมาย
(GOALs)

วิสัยทัศน
(VISION)

อนาคต
(FUTURE)

ยางกาวแหงการเปล่ียนแปลง
The DANCE of CHANGE
การเปล่ียนผานแตละขั้นที่ตองอาศัยภาวะผูนํา
(LEADERSHIP LADDER)

แนวคิดและเขียนแผนที่มโนทัศนโดย เภสัชกร ประชาสรรค แสนภักดี



No Action Talk Only
ไม ทำอะไร พ ดูอย างเด ียว

1 NATO No Action Complain Only
ไม ทำอะไร รอร องรอต ิอย างเด ียว

2 NACO

No Action Got Only
ไม ทำอะไร รอเอาหน าอย างเด ยีว

3 NAGO

No Action See Only
ไม ทำอะไร รอด อูย างเด ียว

4 NASO

ผ ู สร างป ัญหาให กล  ุม

เป าหมายของกล ุ ม

เป าหมายร วม
GOALs

แบ งบทบาทร บัผ ดิชอบ

สอดคล องต อเป าหมาย

RESPOSIBLE

การจ ดัการกล  ุม

ORGANIZE

ม เีอกภาพ

ไม แตกแยก
UNITY

ม สี วนร วมท กุกระบวนการ

ร วมตามบทบาทของตนเอง
PARTICIPATION

GROUP

ในช มุชน

ม แีกนนำ

กล าค ดิ
ก อการ

ม คีวามต อเน  ือง

สอดคล องก ับว ถิ ชี มุชน

ม คี ณุค าในการเข าร วม

ก จิกรรม

มต จิากสมาช ิก

ปฏ ิบ ตั ิอย างเคร งคร ัด
กฎ กต กิา

ท ุนทร ัพย 

ท ุนทางป ัญญา

ท ุนทางส ังคม

กองท ุน

5 ก เพ  ือกล ุ มเข มแข ็ง

เอ  ือหน นุการเร ยีนร ู 

สร างส ีส ันให ก ับกล  ุม

Facilitator
(ว ทิยากรกระบวนการ)

ใช คำพ ูดกระต  ุนความค ิด

บอกเล าเร  ืองราวเพ  ือการ
พ ัฒนาว ิธ ีค ดิของกล  ุม

Advocrator
(ผ  ูเร าการเปล  ียนแปลง)

จ ดักระบวนการเร ยีนร  ู

จ ัดการประทะส ังสรรค 

จ ดัการทร ัพยากร

Organizer
(น กัจ ดัการกล  ุม)

ท ีมงานเสร ิมพล ังกล ุ ม

What?

Where?

When?

Who?

Why?

How?

คำถามก อนทำกล  ุม

GROUP
กล ุ ม

ประเด น็เร ยีนร  ูเร ื อง กล  ุม (GROUP)
โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H.
ศ ูนย ฝ ึกอบรมภ ูม ปิ ญัญาส  ูสากล-ขอนแก น
เอกสารประกอบการบรรยาย สสจ.บ ุร ีร ัมย 

13 พ.ค. 2548 
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from Me 
to We

ตอบคำถามเหล าน ี 
ให ช ัดเจนในการทำ
กล ุ มเพ ื อให เก ิดพล ัง



คน
คน
คน

อยูเฉยๆ
ตางคน
ตางอยู

เกิดกลุม

วิเคราะห กระตุน เรียนรู

เงื่อนไขการเกิด เตรียมการ
กอนเกิด

โต
ทํากิจกรรม ขยายผล

แก

(บํารุงรักษา)

ตาย

ขยาย
อุดมการณ

เจ็บพึ่งตนเอง
ได

วงจรชีวิตของกลุม

เกี่ยวพัน สัมพันธ ผูกพัน พัวพัน

เอกสารประกอบการบรรยาย การทํางานเปนทีม เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน

เจ็บ



เป าหมายของกล  ุมต องช ดัเจน

เป าหมายของกระบวนการ
กล  ุมก ต็ องม คีวามช ดัเจน

เป าหมายควรให ท าทาย

[Goals!!]

การทำก จิกรรมควรจะม ี
การทำเกมส มาแทรกด วย

การสร างท ีม

การฝ กึค ดิ

ความอดทน

การวางแผน

เร ื องท ี ทำอย ู 
[Games]

เร  ืองของความแตกต างทางเพศ
ต องให ความสำค ัญในการทำ

เคารพส ทิธ ิ

กล  ุมต องหลากหลาย
ม ิต ิหญ ิงชาย ม ีส วนร วม

[Gender]

การสร างแนวค ดิใหม 

กล  ุมช วยก นัสร างนว ตักรรม

กล  ุมช วยก นัต อยอดความค ดิ
ของก นัและก นัภายในกล  ุม

[Generate]

กล  ุมเป น็เร  ืองของการให 

ให เวลาในการเร ยีนร  ู

ให รอยย  ิมต อก นั

ให ประสบการณ 

ให ความค ิดใหม ๆ 

[Give]

ขนาดของกล  ุม

สมาช กิของกล  ุม

เอกล กัษณ ของกล  ุม

ผ  ูนำกล  ุม

ผลงานของกล  ุม

พ ฒันาการของกล  ุม

[Group]

กรอบแนวทางในการ
ทำงานของกล  ุม

ท ิศทางของกล ุ ม

ผ  ูนำทางกล ุ ม

[Guide]

ความเหน ยีวแน น

ส  ิงย ดึเหน  ียวกล  ุม

การเช  ือมประสานกล  ุม

[Gum]

การเต บิโตของกล  ุม

การบ มเพาะพล งั

การพ ฒันาต วัของกล  ุม

ป จัจ ยัหน นุเอ  ือ

[Grow]

กล ุ มต องส ดุยอด

เพ ยีงแต  Good ไม พอ

กล  ุมต องแกร ง

[Great]

การรวบรวมพล งักาย

รวบรวมพล งัใจ

รวบรวมพล ังทร พัย 

รวบรวมพล ังป ัญญา

[Gather]

แนวค ิด 10 G
กระบวนการกล ุ ม
สำหร ับว ิทยากร
กระบวนการ-กล ุ ม

เอกสารประกอบการบรรยาย เร ื อง เทคน ิคกระบวนการกล ุ ม (Group Process Technique)
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี ศ ูนย ฝ ึกอบรมภ มู ปิ ัญญาส ู สากล (www.prachasan.com)

กล ุ ม

คนTask

http://www.prachasan.com)


สำน กึร วมก บัป ญัหา

ร  ูส กึน กึค ดิร วม

การร บัร  ูม มุมองร วมก นั
(Common Perception)

มองเห น็อนาคตร วม

เป าหมายร วม

การม วี ิส ยัท ศัน ร วมก นั
(Common vision)

ประสานประโยชน ร วม
การม ผีลประโยชน และ
ความสนใจร วมก นั
(mutual interests/benefits)

ร วมท กุกระบวนการ

ร วมค ดิ ร วมทำ
ร วมร บัผลงาน

การม ีส วนร วมร วมของสมาช ิก
อย างกว างขวาง
(all stakeholders participation)

ประสานจ ดุแข ง็

ร วมประสานพล ัง

กระบวนการเสร มิสร างซ  ึงก นัและก นั
(complementary relationship)

เต มิเต ม็ส วนขาด

พ ฒันาส  ูพ  ึงก นั

การพ  ึงอ งิร วมก นั
(interdependence)

ทำก จิกรรมร วม

เร ยีนร  ูร วมก นั

การปฏ สิ มัพ นัธ เช งิแลกเปล  ียน
(Interaction)

องค ประกอบ
สำค ัญของ
เคร ือข าย

กลุม

1.ปจเจก

กลุม

กลุม

กลุม

กลุม
กลุม

กลุม
เครือขาย

วิชาการ

ชุมชน

NGOs

เอกชน

วัด

อ่ืนๆ

วิชาการราชการ

ทองถ่ิน

แนนค ดิ ศ.ดร.เกร ยีงศ กัด  ิ เจร ิญวงศ ศ กัด  ิ (2543, น.36-34)ความแตกต างระหว าง กล  ุม องค กรช มุชน และเคร อืข าย

สร  ุป Ma p p in g  โดย  ภก. ดร.  ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี



การทํางานเครือขาย
(Network)

การจัดทําผังเครือขาย
(network mapping)

การแบงบทบาท
(Responsibility)

การจัดระบบส่ือสาร
(Communication)

ระบบขอมูลขาวสาร
(Information)

เรียนรูรวมกัน
(Team learning)

แนวคิดการบริหารจัดการเครือขาย

ใครบาง?
เกงเรื่องอะไร?
พรอมเรื่องอะไร?
ตองการทําอะไร?
อยูท่ีไหน?

ใครเปนผูนํา?
ใครรับผิดชอบอะไร?
ใครกับใคร?

ประสานงานอยางไร?
ส่ือสารสมาชิกอยางไร?
รับฟงเสียงอยางไร?

ขอมูลสําคัญอะไรบาง?
ตัดสินใจบนขอมูล?

ลงมือปฏิบัติ
1. วิเคราะหเครือขายใครบาง?
2. วิเคราะหบทบาทในเครือขาย
3. ส่ือสารกันอยางไรบาง

เอกสารประกอบการบรรยาย "การทํางานเปนทีม เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - ขอนแกน  www.prachasan.com

http://www.prachasan.com


ค นหาป ัญหา

พ จิารณาป ญัหา

จ ดัลำด บัความสำค ัญ
ม สี วนร วมในป ญัหา

ม สี วนร วมในการค นหาสาเหต ุ

ม สี วนร วมในการค นหาทางแก ไข

ม สี วนร วมในการดำเน นิการแก ไข

ม สี วนร วมในการประเม นิผล

การม สี วนร วมในงานพ ฒันา
แนวค ดิ อค นิ รพ ีพ ัฒน 

การม สี วนร วมต ดัส นิใจ

การม สี วนร วมปฏ บิ ตั กิาร

การม สี วนร วมในผลประโยชน 

การม สี วนร วมในการประเม นิผล

แนวค ดิการม สี วนร วม
Cohen and Uphoff

ข  ันตอนท  ี 1 ส วนร วมในการร เิร  ิมกำหนดนโยบาย

ว ัตถ ุประสงค 

ว ธิ กีาร

แนวทาง

ทร พัยากร

ข  ันตอนท  ี 2 ส วนร วม
ในข  ันการวางแผน

ข  ันตอนท  ี 3 ส วนร วมใน
ข  ันการดำเน นิการ

ข ั นตอนท ี  4 ส วนร วมในข  ันการ
ร ับผลประโยชน 

ข  ันตอนท  ี 5 ส วนร วมในข  ันการประเม นิผล

แนวค ดิการม สี วนร วมในข  ันตอน
การพ ฒันาของ บ ณัฑร อ อนดำ

ว เิคราะห ป ัญหา

จ ดัลำด บัความสำค ัญ

ต  ังเป าหมาย

กำหนดการใช ทร พัยากร

ว ธิ กีารประเม นิผล

การวางแผน

ร วมบร หิารจ ดัการ
การดำเน นิก จิกรรม

การใช ประโยชน 

เท าเท ยีมก นั

การได ร บัผลประโยชน 

WHO/UNICEF ได เสนอ
แนวค ดิการม สี วนร วม

การกำหนดประเด น็ป ญัหา
โดยการม สี วนร วมของช มุชน

การสร างทางเล อืกให ก ับช มุชน

การดำเน นิก จิกรรมสาธารณะ

การประเม นิผลก จิกรรมโดยสาธารณะ

เดว ิท แมท วิส  นำเสนอ
การม สี วนร วมของ ปชช.

การม สี วนร วมในการศ กึษาช มุชน

การม สี วนร วมในการวางแผน

การม สี วนร วมในการดำเน นิการ

การม สี วนร วมในการร บัผลประโยชน 

การม สี วนร วมในการต ดิตาม

บทสร ปุการม ีส วนร วม
จากวรรณกรรมท  ีเก  ียวข อง

กระบวนการ
ม ีส วนร วม

อ างอ งิจาก หน ังส ือ กระบวนการและเทคน คิการทำงานของน กัพ ฒันา
ปาร ชิาต  ิวล ยัเสถ ยีร และคณะ หน า 139-143

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ทิยากร เคร อืข ายหล กัประก นั
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การม สี วนร วมของช มุชนในการต ดัส นิใจ

การม สี วนร วมของช มุชนในการดำเน นิการ

การม สี วนร วมของช มุชนในผลประโยชน 

ปธาน ส ุวรรณมงคล
นำเสนอประเด น็

เป น็สมาช กิ (Member)

เป น็ผ  ูเข าประช มุ (Attendance
@ Meeting)

เป น็ผ  ูบร จิาคเง นิ (Financial 
Contribute)

เป น็กรรมการ (Membership
on Committees)

เป น็ประธาน (Leader)

Lee J. Cary นำเสนอ
บทบาท/หน าท  ีในการร วม

การม สี วนร วมประช มุ

การม สี วนร วมออกเง นิ

การม สี วนร วมเป น็กรรมการ

การม สี วนร วมเป น็ผ  ูนำ

การม สี วนร วมส มัภาษณ 

การม สี วนร วมช กัชวน

การม สี วนร วมบร โิภค

การม สี วนร วมเป น็ผ  ูร เิร  ิม

การม สี วนร วมใช แรงงาน

การม สี วนร วมออกทร พัยากร

กรรณ กิาร ชมด  ีนำเสนอ
เพ  ิมเต มิการม สี วนร วม

1. ร วมในการสละเง นิ

2. ร วมสละแรงงาน

3. ร วมในการประช มุ

4. ร วมสละว สัด ุอ ปุกรณ 

5. ร วมในการวางแผน

6. ร วมในการแสดงความค ดิเห น็

7. ร วมช กัชวนชาวบ าน

8. ร วมร บัผ ดิชอบ หร อื
ควบค มุการดำเน นิการ

9. ร วมต ดิตามผลการดำเน นิงาน

จ นิตนา ทองรอด
นำเสนอ การจ ดัลำด บั
การม สี วนร วมจาก
มากไปหาน อย

สน บัสน นุเง นิ

สน ับสน นุว ัสด ุ

สน บัสน นุแรงงาน
การสน บัสน นุทร พัยากร

เป น็ผ  ูนำ

เป น็กรรมการ

เป น็สมาช กิ

อำนาจหน าท ี ของผ  ูเข าร วม

สร ปุภาพการม สี วนร วม

ล ักษณะของ
การม ีส วนร วม

อ างอ งิจาก หน ังส ือ กระบวนการและเทคน คิการทำงานของน กัพ ฒันา
ปาร ชิาต  ิวล ยัเสถ ยีร และคณะ หน า 139-143

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ทิยากร เคร อืข ายหล กัประก นั
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จ บักล  ุมค ยุ

ถกป ญัหา

เร ยีนร  ูร วมก นั
การเปล  ียนแปลงท ศันคต ิ

การสร างแรงจ งูใจใฝ ส มัพ ันธ 

ให ความเท าเท ยีม

เสมอภาค

การสร างความ
ภาคภ มู ิใจให สมาช กิ

เทคน ิคทางจ ิตว ทิยา

ต ดิต อผ านผ  ูนำ

พบปะพ ูดค ยุ

ส  ือดารา/ผ ู ม ีช ื อเส ียง
การใช ส ื อบ ุคคล

ส ิ งพ ิมพ 

เส ียง

ภาพ

ใช ส  ือสม ัยใหม 

ใช หลากหลายช องทาง

เทคน คิการประชาส มัพ นัธ 

การศ กึษาช มุชนก อนการพ ฒันาช มุชน

การวางแผนดำเน นิก จิกรรมของช มุชน
ต องอย ู ภายใต ความต องการของช มุชน

การใช กระบวนการกล  ุม เพ  ือ
กระต  ุนการทำงานของช มุชน

การจ ดัโครงสร างองค กรท ี เป น็อ ิสระ
จากการครอบงำขององค กรภายนอก

การพ ฒันาผ  ูนำท องถ  ิน
โดยการฝ กึอบรม

การจ ดัโครงข ายข อม ลู
ท ี ม ีประส ิทธ ิภาพ

การสน บัสน นุทร พัยากร
เง นิ ว ัสด ุ ว ชิาการ เทคโนโลย ี

พฤต กิรรมของผ  ูนำต อง
เป น็กลาง ซ  ือส ตัย  เส ยีสละ

เทคน คิด านการบร หิาร

เทคน คิ A-I-C

เทคน คิ FSC
การใช เคร  ืองม อื

เทคน ิคกระต ุ น
การม ีส วนร วม

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ิทยากร เคร อืข ายหล กัประก นั

ส ุขภาพ ภาคตะว นัออกเฉ ยีงเหน อื (WWW.PRACHASAN.COM)

Personnel

http://www.PRACHASAN.COM)


ม สี วนร วมในท กุระด ับ

ม กีารพ ฒันาประชาชน
เพ  ือการเข าร วมในระบบ

การเช  ือมโยงเคร อืข าย
จากรากหญ า ส  ูนโยบาย

1 การม สี วนร วมของประชาชน
ในด านนโยบาย(Policy)

ด แูลส ขุภาพตนเอง

ต ดัส นิใจร วมก บัแพทย 

ประชาชนแสดงบทบาท
ในระด ับล างส ุด

ร วมบร หิารหน วยบร ิการ

การทำแผนส ขุภาพช มุชน

สน บัสน นุความหลากหลาย
ในเคร อืข ายบร กิาร

2 การม สี วนร วมของประชาชน
ในด านการพ ฒันาค ณุภาพบร กิาร

พ ฒันาหล กัเกณฑ 
ให เอกชนเข าร วม
ในการจ ดัการจ ดัระบบหล ักประก ัน

ส ุขภาพในท องถ  ิน

การด แูลผ  ูป วยเร  ือร งั
ในช มุชน

การส งเสร มิส ุขภาพช มุชน

การแพทย ทางเล อืก
พ  ืนบ าน แผนไทย

ม ชี มุชนต นแบบ

3 การม ีส วนร วมของประชาชน
ในด านการจ ดับร ิการส ขุภาพ

จ ดัให ม ีศ นูย ส ขุภาพช ุมชน

ม ีศ ูนย ร ับฟ ังเร ื องร องท กุข ของช มุชน

พ ฒันาหล ักเกณฑ เพ  ือร บัรอง
ศ นูย สน ับสน นุ/ให การช วยเหล อื
ภาคประชาชนเยาวชน

ผ ู ส ูงอาย ุ

ผ  ูพ ิการ

ผ  ูบร โิภค

ช มุชนแออ ดั

สน บัสน ุนกล ุ มต างๆ

การว จิ ยั

การศ กึษา

วางแผนพ ฒันา
การช วยเหล อืประชาชน

4 การม ีส วนร วมของประชาชน
ในด านการตรวจสอบค ณุภาพบร กิาร

เสนอนโยบาย ย ทุธศาสตร และแผนงาน
ส งเสร มิการม สี วนร วมภาคประชาชน

ส งเสร ิมสน ับสน นุให ประชาชน
ม ีความเข าใจร ับร  ูส ิทธ  ิการเข าถ งึ
บร กิารในระบบหล กัประก ันส ขุภาพ

สน บัสน นุ สปสช.ในการดำเน นิงาน
ตามย ุทธศาสตร  และแผนงานในการ
สน ับสน นุการม สี วนร วมของภาค
ประชาชนในระบบหล กัประก ันส ุขภาพ

ต ดิตามประเม นิผลการม สี วนร วม
ภาคประชาชน และการค ุ มครองส ิทธ ิ

ปฏ บิ ตั ภิารก จิอ  ืนๆ ตามท  ีได ร บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการหล กัประก ันส ขุภาพแห งชาต ิ

คณะอน ุกรรมการส งเสร มิ
สน ับสน ุนการม สี วนร วม
ภาคประชาชน

แนวทางการส   ง เสร  ิม
การม  ี ส วนร  วมใน
ระบบหล ักประก  ัน

ส ุขภาพของประชาชน

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม ีส วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ทิยากร เคร อืข ายหล ักประก นั
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ระบบ
การแพทย 
สม ัยใหม 

ระบบกา ร
แพทย   พ  ื   น

บ   า น

ระบบกา ร
แพท ย   ภ า ค
ป ระช าชน

มองว าชาวบ านพ ึ งระบบ
บร กิารของร ฐัอย างเด ยีว

มองไม เห น็กล  ุมส ขุภาพ
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

มองเห น็แหล งการพ  ึง
ตนเองของชาวบ าน

ป ญัหาท  ีพบในการ
ทำงานช มุชน

เพ  ือให เห น็ระบบการแพทย 
ท  ีหลากหลายยในช มุชน

นำความหลากหลายในช มุชน
มาประย กุต ใช ก บังานบร กิาร
ด านสาธารณส ขุ

เป าหมายสำค ญั
ของเคร  ืองม อื

ว ิธ ีค ิด

ท ัศนคต ิ

ความร  ูส กึน กึค ดิ

ส ิ งท ี ต องเข าใจ
(ท ี ม ตี อโรคของช มุชน)

ความหลากหลาย
ว ธิ กีารร กัษาของชาวบ าน

ระบบส ขุภาพช มุชนค ืออะไร

ต ดิตามว ถิ ขีองชาวบ าน

เข าใจเร  ืองราวส ขุภาพ

เส นทางการร กัษาความเจ บ็ป วย

สามระบบโลกส ขุภาพ
ของชาวบ าน

ระบบทฤษฎ โีลก

ระบบการด แูลร กัษาส ขุภาพ

ระบบพห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

สำรวจแหล งพ ึ งพา
ด านส ขุภาพของช ุมชน

ส มัภาษณ ประว ัต ิช วี ติ
เพ  ือเข าใจระบบส ขุภาพ

เข าไปด กูารใช ยาจากร านชำ

ควรสนใจก จิกรรมของช มุชน
ด านส ยุขภาพ / การออกกำล งักาย

แยกประเด น็เช งิบวก
เช งิลบจาก Mind Map

ข อแนะนำ

ขยายกรอบความค ดิ
มองความเจ บ็ป วยในหลายม ติ ิ

พห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ค ือต นท นุของระบบส ขุภาพ

การศ กึษาระบบส ขุภาพ
ค อืการเข าถ งึว ถิ ชี มุชน

okok บทสร ุป

ระบบ
ส ุขภาพ
ช ุมชน

จ กุเส ยีด --> ยาย --> ปวดท อง
ก นิของผ ิด --> ซ  ือยาข บัลม --> ก นิยาหมด

ระบบส ุขภาพช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึง เสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด  ี

จากท กุภาคส วน
ผ ู ม สี วนได ส วนเส ยีระดมความค ดิเห น็

ระบบส ุขภาพช มุชน

จ ัดหมวดหม ู 

มองภาพรวม
เข ยีน Mind Map ระบบส ุขภาพ



๑. การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation)

๒. การรวมรับทราบขอมูล (Therapy)

๓. การรวมใหขอมูลขาวสาร (Informing)

๔. การรวมใหคําปรึกษา (Consultation)

๕. การรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Placation)

๖. การรวมเปนพันธมิตร (Partnership)

๗. การสงตัวแทนเขารวมใชสิทธิ
ในการตัดสินใจ (Delegated Power)

๘. การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง
(Citizen Control)

การมีสวนรวมแบบเทียม
(Pseudo-Participation)

การมีสวนรวมอยางแทจริง
(Genuine Participation)

บันไดแหงการมีสวนรวมของพลเมือง อางอิงจากหนังสือ การประชุมอยางสรางสรรค โดย ชัยวัฒน ถิระพันธุ และ ดร.ปาริชาต สถาปตานนท

เอกสารประกอบการบรรยาย "การสื่อสารเพื่อการบริหารการพัฒนา" (Communication for Development Administration) เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี (www.prachasan.com)
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ประยุกตใช
1. กําหนดเปาหมายระดับที่ตองการ
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
3. ประเมินระดับที่แทจริง
4. สื่อสารอยางมีเปาหมาย

เครื่องมือ
(Tools)

http://www.prachasan.com)
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