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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพื่อประเมินผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพโดยใช้การแพทย์ทางเลือก

วิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดราชบุรี	 โดยใช้รูปแบบ	 CIPP	Model	 ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ 

ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 330	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

และเชิงอนุมาน	ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง	( 	=	3.32,	SD	=	0.34)	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ

บริบท	( 	=	4.14,	SD	=	0.62)	รองลงมาคือ	ด้านผลผลิต	ผลกระทบ	กระบวนการ	ปัจจัยน�าเข้า	ประสิทธิผล	การถ่ายทอดส่งต่อ

และความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	( 	=	2.94,	SD	=	0.56)	ถึงแม้ว่าความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	แต่การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก

หลายวิธีสามารถท�าให้เกิดความยั่งยืนได้	

	 สาเหตุที่ความยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอาจเนื่องมาจาก	ความไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย	 การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง	 ความ 

ไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในองค์ความรู้	 ภาระงานต่อบุคลากรที่ค่อนข้างสูง	 ความไม่ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมาย	 ขาดการติดตาม 

และประเมินผล	 ดังน้ัน	 ผู้บริหารควรก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน	 เพิ่มการสร้างขวัญและก�าลังใจในการวิจัยควบคู่กับการติดตาม

ประเมินผล	ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง	และพัฒนาศักยภาพให้เกิดในชุมชน

เพื่อสร้างสุขภาพที่พึ่งตนเองได้	และท�าให้เกิดความยั่งยืน

ค�าส�าคัญ	:	การประเมินผลโครงการ	การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

	 The	study	aimed	to	evaluate	the	project	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	utilizing	the	Principles 

of	Buddhist	Alternative	Medicine	in	Ratchaburi	Province	using	CIPP	model	of	Stufflebeam,	et	al.	The	sample	

of	 the	study	was	330	people	who	participated	 in	a	health	camp,	which	used	the	principles	of	Buddhist 

alternative	medicine	 techniques.	 Purposive	 sampling	 technique	was	 used.	 Data	was	 collected	 through 

questionnaires	 and	 interview	 forms.	 Content	 validity	 was	 performed	 by	 qualified	 scholars.	 The	 total 

reliability	of	 the	questionnaires	 (the	alpha	coefficient)	was	0.95	with	descriptive	and	Chi-square	statistics 

used	 in	 the	 analysis.	 The	 results	 showed	 the	 overall	 evaluation	was	moderate	 ( 	 =	 3.32,	 SD	 =	 0.34). 

The	highest	mean	was	Context	 ( 	 =	 4.14,	 SD	=	0.62)	 followed	by	Productivity,	 Impact,	 Process,	 Inputs, 
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Effectiveness	and	Transportability.	The	lowest	average	was	Sustainability	( 	=	2.94,	SD	=	0.56).	However, 

the	Sustainability	had	the	lowest	average,	but	many	methods	of	alternative	medicine	can	be	sustainable.	

	 Sustainability	problems	may	be	caused	by	unstable	policies,	discontinuous	activities	and	disbelief 

in	knowledge.	Staff	workload	was	quite	high	and	there	is	insufficient	coverage	of	target	groups	and	a	lack 

of	 follow	 up	 and	 evaluation.	 The	 top	management	 should	make	 policies	 clear,	 increase	 research	 and 

increase	morale	along	with	monitoring	and	evaluation	as	well	as	encouraging	people	to	participate	in	the	

selection	of	 self-care	guidelines.	There	was	 the	potential	 to	develop	a	prototype	community	and	build 

a	healthy,	sustainable	self-reliant	society.	

Keywords	:	Project	Evaluation/Sufficiency	Economy	Philosophy	with	 the	Principle	of	Buddhist	Alternative 

	 Medicine	in	Ratchaburi	Province

E-mail	address	:	pimnaphat.nina@gmail.com

*Corresponding	Author	:	V.	Pobkeeree	e-mail	address	:	vallerut.pob@mahidol.edu

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพระดับประเทศและระดับโลก	 ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน	 จาก 

รายงานสถติสิขุภาพทัว่โลกปี	พ.ศ.	2555	ขององค์การอนามยัโลกพบว่า	1	ใน	10	ของประชาชนในวยัผูใ้หญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	

และ	 1	 ใน	 3	 มีภาวะความดันโลหิตสูง	 ส�าหรับในประเทศไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 พบผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 5	 โรครายใหม ่

มีจ�านวนรวม	1,009,002	ราย	โรคความดันโลหิตสูงมีอัตราป่วยสูงสุดจ�านวน	602,548	ราย	อัตราป่วย	938	ต่อประชากรแสนคน	

รองลงมาคือ	โรคเบาหวาน	จ�านวน	336,265	ราย	อัตราป่วย	523	ต่อประชากรแสนคน	โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง	จ�านวน	

24,927	ราย	อัตราป่วย	39	ต่อประชากรแสนคน	โรคหัวใจขาดเลือด	จ�านวน	24,587	ราย	อัตราป่วย	38	ต่อประชากรแสนคน	

และโรคหลอดเลือดสมอง	จ�านวน	20,675	ราย	อัตราป่วย	32	ต่อประชากรแสนคน	แนวโน้มทุกโรค	ปี	พ.ศ.	2551-2555	พบว่า

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 (อมรา	 ทองหงษ์,	 กมลชนก	 เทพสิทธา	 และภาคภูมิ	 จงพิริยะอนันต์,	 2555)	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 พบผู้ป่วย 

โรคเบาหวานรายใหม่จ�านวน	288,128	ราย	คิดเป็นอัตราป่วย	500	ต่อประชากรแสนคน	โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่	จ�านวน	

654,886	ราย	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	จ�านวน	29,931	ราย	 (ส�านักโรคไม่ติดต่อ,	 2559)	จังหวัดราชบุรี	 ซึ่งอยู่ในเขตบริการ

สุขภาพที่	5	มีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	สูงกว่าของประเทศ	และมีแนวโน้มสูงขึ้น	(ศรีเพ็ญ	สวัสดิมงคล,

2559,	หน้า	15)	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประกาศนโยบายการด�าเนินงานสาธารณสุขในปี	พ.ศ.	2556	โดยใช้หลักแพทย์

วิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนงานเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้วิธีการ	 ควบคุมโรค	 ส่งเสริมสุขภาพ	

ป้องกันโรค	 โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม	 (ใจเพชร	 กล้าจน	 (หมอเขียว),	 2554)	 โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วย 

เบาหวานและความดันโลหิตสูง	ใช้ยาแผนปัจจุบันลดลง	ปฏิรูประบบสุขภาพของสถานพยาบาลทุกระดับในจังหวัด	ให้ประชาชน

รู้จักการพึ่งตนและตระหนักถึงความส�าคัญของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้กระบวนการลูกเสือในการถ่ายทอดหลัก

การด�าเนินงาน	ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	จ�านวน	12,000	คนที่มีในจังหวัดราชบุรี

	 การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมยึดหลักสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

บูรณาการ	ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนต่าง	ๆ	ได้แก่	การแพทย์แผนไทย	แพทย์ทางเลือก	แพทย์แผนปัจจุบันและหลักธรรมะ

ของพระพุทธเจ้ามาผสมผสานกัน	 เน้นการใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น	 ปลอดภัย	 เรียบง่าย	 ได้ผลเร็ว	 ท�าให้สุขภาพกาย 

และจิตใจดีข้ึน	 เน้นการแก้ปัญหาท่ีสาเหตุและการพึ่งตนได้ของผู้ป่วยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550-2554)	 คือ	 “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	 ภายใต้แนวทางปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

และวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 คือ	 “มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง	 เพื่อสร้างให ้

สุขภาพดี	บริการดี	ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง”	ปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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ด�าเนนิงานภายใต้องค์กรการกศุล	“มลูนธิแิพทย์วถิธีรรมแห่งประเทศไทย”	(Buddhist	Medicine	Foundation)	โดยนายใจเพชร	

กล้าจน	 ประธานมูลนิธิฯ	 และทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม	 และส�านักการแพทย์ทางเลือก	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้อนุมัติหลักสูตร	 “การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	 เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง”	แต่งตั้งนายใจเพชร	กล้าจน	(หมอเขียว)	เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมและได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม

อบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนเป็นจ�านวนมาก	 (มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย	 กองบรรณาธิการ/การผลิต 

ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม.,	 2558)	 พบว่ามีผู้ที่สมัครใจใช้วิธีการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามหลักแพทย์ 

ทางเลือกวิถีธรรม	 ตั้งแต่ปี	 2538-2551	 จ�านวน	 12,203	 คน	 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 จ�านวน	 1,397	 คน	 พบว่าผู้ป่วยมีอาการ 

เจ็บป่วยลดลง	ภายใน	5	วัน	จ�านวน	1,291	คนคิดเป็นร้อยละ	92	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคหรืออาการที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่า

เป็นโรคเรื้อรัง	ต้องตายหรือรักษาไม่หาย	เช่น	มะเร็ง	เนื้องอก	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ	ภูมิแพ้	เก๊าท์	ปวดตามข้อ	

ตึง	เมื่อยตามร่างกายเรื้อรัง	ปวดศีรษะเรื้อรัง	เปรียบเทียบประชากรในค่ายสุขภาพปี	พ.ศ.	2552	จ�านวน	2,152	คน	สุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย	จ�านวน	1,359	คน	ที่มีอาการเจ็บป่วยรวม	1,803	อาการ	พบว่าภายใน	7	วัน	อาการเจ็บป่วยทุเลาลง	1,704	อาการ 

คดิเป็นร้อยละ	95	เมือ่เปรยีบเทยีบข้อมลูของกลุม่ตวัอย่าง	พ.ศ.	2538-2551	กบั	พ.ศ.	2552	พบว่าประสทิธภิาพในการลดปัญหา

ความเจ็บป่วยใกล้เคียงกันแสดงถึงความคงตัวในประสิทธิภาพของวิธีการนี้	 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากประชากร	พ.ศ.	2538-2553	จ�านวน	16,252	คน	 เก็บตัวอย่างจ�านวน	39	คน	พบว่า	 ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคร้ายที่วินิจฉัย 

โดยแพทย์แผนปัจจุบันว่าไม่หาย	หรือเป็นอาการเจ็บป่วยธรรมดาที่ไม่ร้ายแรง	ก็สามารถทุเลาหรือหายได้	แม้ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

วิธีการนี้ก็ช่วยลดความทุกข์ทรมาน	 และเสียชีวิตด้วยความสงบ	 อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสุขภาพจิต	 เศรษฐกิจ	 สังคมและ 

สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย	(ใจเพชร	กล้าจน,	2554).	ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2556	มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติ

อย่างสูงจากส�านักกิจการในพระราชด�าริพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ประสานความร่วมมือในการสนอง 

พระราชด�ารใิห้การช่วยเหลือแก่กลุม่ผูด้้อยโอกาสในมติด้ิานสขุภาพแบบองค์รวม	โดยเข้าร่วมกจิกรรมสนับสนนุความรูก้ารแพทย์

ทางเลือกวิถีธรรมไปสู่ผู้ต้องขังหญิง	 ภายใต้ชื่อ	 “โครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	 เพื่อการ 

พึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ภายใต้การด�าเนินงานตามโครงการก�าลังใจในพระราชด�าริพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมฯ 

สามารถน�าไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	 และได้รับการพัฒนาจิตวิญญาณ	 เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 มีสุขภาพใจ 

ที่ดี	 มีจิตวิญญาณดีงามกลับสู่ครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 และไม่กลับมากระท�าความผิดซ�้า	 ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มทดลอง	1	กลุ่ม	เก็บข้อมูล	2	ครั้ง	ก่อนและหลังการทดลอง	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	 เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ต่อพฤติกรรม 

การสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง	 เรือนจ�ากลางนครพนม	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังหญิง	 อายุระหว่าง 

20-70	ปี	จ�านวน	104	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	ระยะเวลาศึกษา	7	เดือน	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่โปรแกรม

สร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	 เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	แบบบันทึกรายบุคคล	สื่อวีดิทัศน์	

สื่อบุคคล	 แบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 วิเคราะห ์

สมการถดถอยพหุคูณและวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	พบว่า	หลังได้รับโปรแกรม	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้

การรับรู้ความสามารถตนเอง	 และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในด้านกายบริหาร	 การปรับสมดุลร่างกายด้วยอาหารและ 

สมุนไพร	 การเอาพิษออกจากร่างกาย	 ด้านจิตใจ	 สังคม	 และการพัฒนาจิตวิญญาณ	ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 <	 .001	 ภาวะสุขภาพ	 ได้แก่	 ค่าดัชนีมวลกาย	 ระดับความดันโลหิตตัวบน	 ระดับความดันโลหิตตัวล่าง 

ระดับน�้าตาลในเลือด	 ระดับคอเลสเตอรอล	 ระดับไตรกลีเซอไรด์มีค่าเฉลี่ยลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	<	.05	ระดับไขมันชนิดไม่ดี	(แอลดีแอล)	มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ระดับไขมันชนิดดี	(เอชดีแอล)	

มีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับ	0.003	ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ	และการรับรู้ความสามารถตนเองใน

การปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(r	=	0.30	และ	r	=	0.64,	p	<	.001)	(ส�านักกิจการในพระราชด�าริพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,	2558).	
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	 หลังจากที่ได้มีการประกาศนโยบายการด�าเนินงานแพทย์วิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว	 ยังไม่ได้

มกีารประเมนิผลการด�าเนินงานอย่างชดัเจน	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการประเมนิผลการด�าเนนิงานแพทย์วถิธีรรม

ในจังหวัดราชบุรีเพื่อเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป	 (CIPP	Model)	 ของสตัฟเฟิลบีมและ

คณะ	(Stufflebeam,	et	al.	2013)	เป็นการประเมนิบรบิท	(Context	evaluation)	ปัจจยัน�าเข้า	(Input	evaluation)	กระบวนการ	

(Process	evaluation)	และผลผลิต	(Product	evaluation)	(Stufflebeam	and	Coryn,	2013)	และได้ใช้รูปแบบการประเมิน

แบบประยุกต์	CIPPIEST	ซึ่งเป็นส่วนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน	CIPP	โดยการปรับขยายการประเมินผลผลิต	(Product	

Evaluation)	ออกเป็นการประเมินผลกระทบ	 (Impact	Evaluation)	การประเมินประสิทธิผล	 (Effectiveness	evaluation)	

การประเมินความยั่งยืน	 (Sustainability	 evaluation)	 และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ	 (Transportability	 evaluation)	

(Stufflebeam	and	Coryn,	2013)	ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อประเมินผลโครงการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้การแพทย์วิถีธรรมในหน่วยงานและสถานบริการ

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
 การประเมินผลโครงการ	 หมายถึง	 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการด�าเนินงานโครงการ 

โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งค�าถามการประเมิน	 เลือกรูปแบบการประเมิน	 เก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	และน�าเสนอสารสนเทศ

แก่ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องประกอบการตดัสนิใจเกีย่วกบัคุณค่าหรอืความคุ้มค่าของการด�าเนนิงานโครงการ	ใช้เป็นข้อมลู

ส�าหรับการปรับปรุงหรือยุติการด�าเนินโครงการโดยน�าระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช ้

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างนโยบายแผนงาน	โครงการกับผลลัพธ์และผลกระทบ	

 แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง	 การแพทย์ที่น�าเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์

สุขภาพทั้ง	 4	 แผน	 คือ	 แผนปัจจุบัน	 แผนไทย	 แผนทางเลือกและแผนพื้นบ้าน	 รวมถึงหลัก	 8	 อ.	 ได้แก่	 อิทธิบาท	 4	 อารมณ์ 

อาหาร	 ออกก�าลังกาย	 อากาศ	 เอนกาย	 เอาพิษภัยออก	 และประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพ	 เพื่อสุขภาพที่ดีโดยการบริหาร 

จดัการองค์ความรูป้ระยกุต์ผสมผสานบรูณาการด้วยพทุธธรรมะ	และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดชประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ	ณ	สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	

โดยน�าไปสู่การปฏิบัติที่ประหยัด	 เรียบง่าย	ปลอดภัย	 ได้ผล	พึ่งตนเองได้	 ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นหลัก	ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต 

ได้อย่างยั่งยืน	 โดยใช้วิธีปฏิบัติในการถอนพิษปรับสมดุล	 เพื่อป้องกัน	 ควบคุม	 บ�าบัด	 บรรเทาโรค	 ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ 

ด้วยเทคนิค	 9	 ข้อ	 (ยา	 9	 เม็ด)	 มีดังต่อไปน้ี	 1.	 รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล	 2.	 กัวซาหรือการขูดพิษ	 ขูดซา	 หรือขูดลม 

3.	สวนล้างล�าไส้	 (ดีท็อกซ์)	4.	แช่มือ/เท้าในน�้าสมุนไพร	5.	พอก	ทา	หยอด	ประคบ	อบ	อาบด้วยสมุนไพร	6.	ออกก�าลังกาย 

กดจุดลมปราณ	 โยคะ	 กายบริหาร	 7.	 รับประทานอาหารปรับสมดุล	 8.	 ใช้ธรรมะ	 ท�าใจให้สบาย	 ผ่อนคลายความเครียด 

9.	รู้เพียรรู้พักให้พอดี	(ใจเพชร	กล้าจน	(หมอเขียว),	2557).

 ผลการด�าเนินงานแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดราชบุรี	 หมายถึง 

ความส�าเร็จการด�าเนินงานแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดราชบุรี	 โดยศึกษาปัจจัย 

และบริบทส�าคัญต่าง	ๆ	ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินงาน	ประกอบด้วย	บริบท	ปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	และผลลัพธ์	

อธิบายได้ดังนี้

	 1.	 การประเมินด้านบริบท	 (Context)	 หมายถึง	 การศึกษาความสอดคล้องเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผล	 ความสัมพันธ์ของ 

สภาพแวดล้อม	 เงื่อนไขปัญหาซ่ึงน�ามาเป็นตัวก�าหนดทิศทางการด�าเนินโครงการซึ่งในที่นี้คือการศึกษาความสอดคล้อง 

ระหว่างวัตถุประสงค์โครงการกับปัจจัยต่าง	ๆ	เหล่านี้
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	 	 1.1	 นโยบายด้านสาธารณสุข	 หมายถึง	 นโยบายของรัฐบาลที่พัฒนาด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของ

ประชาชน

	 	 1.2	 ความต้องการประชาชนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพโดยใช้การวิเคราะห์วัตถุประสงค์

ของการด�าเนินโครงการ

	 	 1.3	 ปัญหา	 และสภาพสังคมปัจจุบัน	 อันน�าไปสู่ความจ�าเป็นของการด�าเนินโครงการ	 หมายถึง	 การศึกษาบริบท 

ของสังคม	ปัญหา	ความส�าคัญของปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาอันน�าไปสู่ความจ�าเป็นของการด�าเนินโครงการ	ในที่นี้คือ

จ�านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น

	 2.	 การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้า	(Input)	หมายถึง	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล

ต่อความส�าเร็จของโครงการ	 ด้วยการพิจารณาปริมาณและคุณภาพของปัจจัยน�าเข้าประกอบด้วย	 คุณลักษณะของวิทยากร 

จิตอาสาพี่เลี้ยง	 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม	 ระยะเวลา	 วัสดุอุปกรณ์และสถานที่จัดอบรม	 ซึ่งท�าการประเมินโดยสอบถาม

ความคิดเห็นของคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ	และผู้เข้ารับการอบรม

	 	 2.1	 คุณลักษณะของวิทยากร	 หมายถึง	 จ�านวนวิทยากร	 ลักษณะของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่สอน 

เป็นผู้ตรงต่อเวลา	 มีน�้าเสียงและท่าทางในการบรรยายสุภาพเหมาะสม	 มีความสามารถในการน�าเสนอ	 พร้อมที่จะให้ความ 

ช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม	เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	โดยการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ด�าเนินงานโครงการ	และผู้เข้ารับการอบรม

	 	 2.2	 คุณลักษณะของจิตอาสาพี่เลี้ยง	 หมายถึง	 จ�านวนจิตอาสาพี่เลี้ยง	 ลักษณะของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในหัวข้อที่สอน	 เป็นผู้ตรงต่อเวลา	มีน�้าเสียงและท่าทางในการบรรยายสุภาพเหมาะสม	มีความสามารถในการน�าเสนอ	พร้อมที่

จะให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรม	 เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 โดยการสอบถามความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ	และผู้เข้ารับการอบรม

	 	 2.3	 คณุลกัษณะของผู้เข้ารับการอบรม	หมายถงึ	เพศ	อาย	ุการศกึษาโดยการสอบถามความคดิเหน็ผู้เข้ารบัการอบรม

	 	 2.4	 ระยะเวลา	หมายถึง	ก�าหนดเวลาที่ใช้ในการอบรม	ได้แก่	จ�านวนวันและระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยายในแต่ละ

หัวข้อ	 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเข้าฐานงานต่าง	 ๆ	 และกิจกรรมกลุ่มในค่ายสุขภาพโดยการสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารับ 

การอบรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

	 	 2.5	 วัสดุอุปกรณ์	 หมายถึง	 สิ่งต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ในกิจกรรมการอบรมในค่ายสุขภาพ	 ได้แก่	 เอกสาร	 สื่อการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์	 ระบบเสียง	 ไมโครโฟน	 ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้สาธิตในแต่ละหัวข้อและฐานงานต่าง	 ๆ	 โดยการสอบถาม 

ความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

	 	 2.6	 บรรยากาศในการอบรม	 หมายถึง	 การจัดอาคารสถานท่ี	 และความสะดวกทางกายภาพในการศึกษาภาค 

ทฤษฎีและปฏิบัติ	 มีความสะดวกในการเดินทาง	 ขนาดของห้องประชุม	 แสงสว่างความสะดวกในการจัดและเคล่ือนย้ายโต๊ะ 

เก้าอี้	 เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันได้สะดวก	 และมีบรรยากาศของการยอมรับใน

ความแตกต่างในทางความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน	 มีความเคารพซึ่งกันและกัน	 มีอิสรภาพและ 

การสนับสนุนให้มีการแสดงออก	และมีความเป็นกันเองมากกว่าบังคับด้วยระเบียบ	กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ

	 3.	 การประเมินด้านกระบวนการ	 (Process)	 หมายถึง	 การประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการด�าเนิน

โครงการในภาพรวมแต่ละประเด็น	 ได้แก่	 การวางแผนการด�าเนินงาน	 การก�าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่	 1-7	 วัน	 

การจัดกิจกรรมในค่ายสุขภาพ	และการประสานงาน	การนิเทศติดตามก�ากับการด�าเนินงาน	การประเมินผลการด�าเนินงาน

	 	 3.1	 การวางแผนการด�าเนินงาน	 (Planning)	 เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ	

เพื่อให้การด�าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 3.2	 การก�าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่	1-7	วัน

	 	 3.3	 รูปแบบการจัดกิจกรรมในการอบรม	 หมายถึง	 กระบวนการด�าเนินงาน	 การจัดกิจกรรมตามก�าหนดเวลาและ

ตารางที่วางไว้ในค่ายสุขภาพ	ได้แก่	การบรรยายในภาคทฤษฎีตามหัวข้อต่าง	ๆ 	การสาธิต	ยา	9	เม็ดลงมือปฏิบัติจริงตามฐานงาน	

และกิจกรรมกลุ่ม
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	 	 3.4	 การประสานงาน	 หมายถึง	 การท�าให้การจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมต่อเนื่องกัน	 ได้แก่	 กระบวนการในการ

บริหารจัดการที่ดีการช่วยประสานงานระหว่างวิทยากร	 จิตอาสาพี่เลี้ยง	 กับผู้เข้ารับการอบรม	 การช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ระหว่างการอบรมในค่ายสุขภาพการปฏิบัติงานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ความกระตือรือร้นในการให้ค�าแนะน�าและ 

การช่วยเหลือ	และความตรงต่อเวลาของทีมงาน	

	 	 3.5	 การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	Monitoring)	หมายถึง	การศึกษาและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร

ทางการบริหารและการจัดการในการปฏิบัติงานและตรวจสอบในเรื่องการน�าแผนงานไปปฏิบัติ	 (Program	 Implementation)	

และการปฏิบัติตามแผนงาน	(Program	Operation)

	 	 3.6	 การประเมินผลการด�าเนินงาน	(Project	Evaluation)	หมายถึง	มีการประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

	 4.	 การประเมินด้านผลผลิต	(Product)	เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	

หรือมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	และแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น	โดยค�านึงถึง

	 	 4.1	 ความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมาย

	 	 4.2	 ความรู้	 (knowledge)	 ที่ได้รับหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น	 หมายถึง	 ความรู้ตามหลักแพทย์วิถีธรรมเกี่ยวกับ 

กลไก	 การเกิด	 และการหายของโรคต่าง	 ๆ	 เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค	 ควบคุมโรค	 ส่งเสริม	 และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค 

9	ข้อ

	 	 4.3	 ความเข้าใจ	 (comprehension)	 หมายถึง	 การเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องกลไก	 การเกิด	 และ 

การหายของโรคต่าง	 ๆ	 เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค	 ควบคุมโรค	 ส่งเสริม	 และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค	 9	 ข้อ	 ในด้าน 

ความหมาย	 ความสัมพันธ์	 และโครงสร้างและสามารถแสดงออกได้ด้วยพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 อธิบาย	 (โดยใช้ค�าพูด)/ 

เปรียบเทียบ/แปลความหมาย/ตีความหมาย/คาดคะเน/สรุปย่อ/ท�านาย/บอกใจความส�าคัญ/กะ	ประมาณ

	 	 4.4	 การน�าไปใช้	 (application)	 หมายถึง	 การเรียนรู้ในระดับที่ผู้เรียนน�าความรู้ไปใช้ในการหาค�าตอบและแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 โดยแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 ประยุกต์	 ปรับปรุง/แก้ปัญหา/เลือกจัด/ท�า	 ปฏิบัต ิ

แสดง	สาธิต	ผลิต

	 	 4.5	 ภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม	 หมายถึง	 อาการไม่สุขสบายต่าง	 ๆ	 โรคภัยไข้เจ็บ	 ซึ่งประเมินโดยการ 

สอบถามความรู้สึกและการตรวจร่างกายและบันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

	 	 4.6	 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมในค่ายสุขภาพ	 ได้มีการปรับขยายการประเมินผลผลิต	 (Product 

Evaluation)	ออกเป็นการประเมินผลกระทบ	 (Impact	 Evaluation)	การประเมินประสิทธิผล	 (Effectiveness	 Evaluation)	

การประเมินความยั่งยืน	Sustainability	Evaluation)	การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ	(Transportability	Evaluation)

	 5.	 การประเมินผลกระทบ	 (Impact	 Evaluation)	 เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ผู้รับประโยชน์	 (จากโครงการ 

หรือสิ่งแทรกแซง)	ได้รับเกินไปกว่าเป้าหมายความต้องการที่จะได้รับตอบสนองตามความต้องการจ�าเป็นนั้นคืออะไรบ้าง	ทั้งทาง

บวกและทางลบ	เช่น	ความยาก	ง่ายในการน�าความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรมฯ	ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	การเป็นที่ยอมรับ	บทบาท

ทางสังคม	ชุมชน	หรือหน่วยงาน	และผลกระทบต่อปัญหาสาธารณสุข

	 6.	 การประเมนิประสทิธิผล	(Effectiveness	Evaluation)	เป็นการประเมนิว่าโครงการหรือส่ิงแทรกแซงบรรลุตอบสนอง

ความต้องการจ�าเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่

	 7.	 การประเมินความยั่งยืน	 (Sustainability	 Evaluation)	 หมายถึง	 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบวิธีการหรือ 

สิ่งที่จะท�าให้การด�าเนินงานแพทย์วิถีธรรมให้ประสบผลส�าเร็จมีความต่อเนื่องยั่งยืน

	 8.	 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ	 (Transportability	Evaluation)	หมายถึง	วิธีการที่จะท�าให้กิจกรรมการให้ความรู้	

หรือการน�าความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	ได้รับการถ่ายทอดหรือขยายองค์ความรู้จากบุคคล	กลุ่มคน	ชุมชนใด	ๆ	ไปสู่

อีกบุคคล	กลุ่มคน	ชุมชนอื่น
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กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด
	 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก�าหนดไว้	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการประเมินด้านต่าง	 ๆ 

จึงได้เลือกประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป	(CIPP	model)	ของ	สตัฟเฟิลบีมและคณะ.	(Stufflebeam	and	G.Zhang,	

2017)	 ประเมินผลการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง	จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการประกอบด้วย	ด้านบริบท	ด้านปัจจัยน�าเข้า	

ด้านกระบวนการ	และด้านผลผลิตดังนี้

	 1)	ด้านบรบิท	(Context)	ได้แก่	นโยบายสาธารณสขุ	ความต้องการของผู้เข้ารบัการอบรม	ปัญหา	และสภาพสังคมปัจจบุนั	

2)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	(Input)	ได้แก่	คุณลักษณะของวิทยากร	จิตอาสาพี่เลี้ยง	คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม	งบประมาณ	วัสดุ

อุปกรณ์	บรรยากาศในการอบรม	3)	ด้านกระบวนการ	 (Process)	 ได้แก่	การวางแผนการด�าเนินงาน	 (Planning)	การก�าหนด

ระยะเวลาอบรมรูปแบบการจัดกิจกรรมในการอบรม	การประสานงาน	การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Monitoring)	

การประเมินผลการด�าเนินงาน	(Evaluation)	4)	การประเมินด้านผลผลิต	(Product)	เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิต 

ที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	หรือมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	ความครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมาย	ความรู้	(knowledge)	ที่ได้

รับหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น	ความเข้าใจ	(comprehension)	การน�าไปใช้	(application)	ภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม	

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรมในค่ายสุขภาพ	5)	ประเมินผลกระทบ	(Impact	Evaluation)	6)	การประเมินประสิทธิผล	

(Effectiveness	 Evaluation)	 7)	 การประเมินความยั่งยืน	 (Sustainability	 Evaluation)	 8)	 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ	

(Transportability	Evaluation)

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล	 (Evaluation	 Research)	 เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยใช้การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดราชบุรี	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีใช้การเลือกด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive	Sampling)	ได้แก่

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างฝ่ายบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุข	แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือ

	 	 1.1	 ระดับบริหารได้แก่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอ�าเภอ	สาธารณสุขอ�าเภอ	ผอ.รพ.สต.	จ�านวน	25	คน

	 	 1.2	 ระดับปฏิบัติการ	จ�านวน	30	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างฝ่ายประชาชนที่เคยเข้ารับการอบรมในค่ายสุขภาพ	การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สูตรการค�านวณ 

ของ	W.G.	Cochran	(Cochran	WG,	1997)	ได้เป็น	จ�านวน	330	คน

	 	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้	มีดังนี้

	 	 สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลีย่	(Mean)	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	ในการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไป	ของผู้ให้ข้อมลูทัง้สามกลุ่ม	ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัการแพทย์ทางเลือกวถิธีรรม	

ด้านสาเหตุการเกิดโรค	การวินิจฉัยโรค	และความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิค	9	ข้อวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ค่ายสุขภาพ

ผลการวิจัย

	 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง	 ( 	 =	 3.32,	 SD	=	 0.34)	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ

บริบท	( 	=	4.14,	SD	=	0.62)	รองลงมาคือ	ด้านผลผลิต	( 	=	3.47,	SD	=	0.64)	ด้านผลกระทบ	( 	=	3.39,	SD	=	0.41) 

ด้านกระบวนการ	( 	=	3.27,	SD	=	0.58)	ด้านปัจจัยน�าเข้า	( 	=	3.24,	SD	=	0.48)	ด้านประสิทธิผล	( 	=	3.13,	SD	=	0.53)	

ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ	 ( 	 =	 2.97,	 SD	 =	 0.56)	 และด้านความยั่งยืนมีค่าเฉล่ียต�่าสุด	 ( 	 =	 2.94,	 SD	 =	 0.56)	 ถึงแม้ว่า 

ความยั่งยืนจะมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดแต่การรักษาแบบแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมหลายวิธีสามารถท�าให้เกิดความยั่งยืนได้



Thailand Research Symposium 2017PROCEEDINGS

National Research Council of Thailand (NRCT)124

	 ผลการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติส่วนใหญ่มีความเห็นว่าด้านบริบทมีความ 

เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขคือการเน้นให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนในการดูแลสุขภาพ 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	และเหมาะกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน	

	 ด้านปัจจัยน�าเข้าด้านงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินงานมีเพียงพอ	มีงบประมาณสนับสนุนจาก	สสจ.	สปสช.	วัสดุอุปกรณ์

ใช้แบบเรียบง่าย	 ราคาไม่แพงไม่สิ้นเปลือง	 บุคลากรที่มีความรู้ในด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมฯ	 มีจ�านวนจ�ากัด	 หลายพื้นที่

ต้องเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นหรือจากพื้นที่อื่นมาให้ความรู้กับประชาชนในการจัดกิจกรรมอบรม	

	 ด้านกระบวนการยังขาดเรื่องการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน	 การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะในระดับจังหวัด 

ยังไม่มีการประเมินผลการด�าเนินงานเลย	 จึงไม่ทราบผลลัพธ์การด�าเนินงานว่าเป็นอย่างไร	 บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	 ยังขาด 

การวิเคราะห์และการน�าผลการประเมินมาพัฒนางาน	 เนื่องจากมีภาระงานมากมีงานอย่างอื่นที่เร่งด่วนรออยู่	 การจัดกิจกรรม 

ในพื้นที่	 ไม่มีการประเมินผล	 จ�านวนครั้งของการจัดกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมก็ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	 มีประชาชนเพียง 

บางส่วนเท่านั้นที่ได้รับความรู้	

	 ด้านผลผลิต	 ประชาชนท่ีได้รับการอบรมมีความรู้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้นในระดับหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

เบื้องต้นได้	 ส่วนตัวเจ้าหน้าท่ีเองก็ยังไม่ได้รับความรู้ครบถ้วน	บางคนที่เคยผ่านการอบรมก็ได้เพียงข้ันพื้นฐาน	มีเพียงส่วนน้อย

เท่านั้นที่ได้เข้าอบรมในเชิงลึก	

	 ด้านผลกระทบ	 ส่วนใหญ่มีความเห็นโดยภาพรวมว่าถ้าประชาชนน�าแนวทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมไปใช้ในการดูแล

สุขภาพได้จะสามารถท�าให้สุขภาพดีขึ้น	สามารถลดจ�านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ลดความรุนแรง	ลดภาวะแทรกซ้อน	และส่งผลให้ลด

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้ตลอดจนท�าให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนเกิดชุมชนสร้างสุขภาพพ่ึงตนได้	แต่ในปัจจุบันประชาชน 

ที่ได้รับการอบรมยังมีจ�านวนน้อย	 และยังไม่ได้น�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างจริงจัง	 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ	 ส่วนใหญ่ 

มคีวามเหน็ว่าองค์ความรูด้้านการแพทย์วถิธีรรมสามารถน�ามาบรูณาการเข้ากบังานส่งเสรมิสุขภาพในพืน้ทีไ่ด้แต่จะมรีายละเอยีด

แตกต่างจากวิธีการอ่ืนในด้านการจัดกิจกรรม	 การเรียนรู้ตามฐานงานต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะต้องมีการวางแผนงาน	 มีการประสานงาน 

ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เช่น	 อปท.	 ผู้น�าชุมชน	 อสม.	 ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

ใกล้เคียง	 นอกจากนี้การด�าเนินงานแพทย์วิถีธรรมยังมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเองทั้งในเชิงบวกและลบ 

ในเชงิบวกได้แก่ผลกระทบต่อสขุภาพของตัวเจ้าหน้าทีเ่องในรายทีน่�าแนวทางแพทย์วถิธีรรมไปใช้อย่างต่อเนือ่ง	และมคีวามเข้าใจ

อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องสาเหตุ	กลไกการเกิดโรค	การปรับสมดุลร้อนเย็นโดยใช้เทคนิค	9	ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ	ท�าให้สุขภาพ

ดีขึ้น	ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ	ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต	ส่งเสริมการใช้หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น	ท�าให้

มสีตใินการพจิารณาไตร่ตรองปัญหาหรอืสิง่ทีเ่ข้ามากระทบทัง้ทางกายและจติใจ	ในชวีติประจ�าวนัทัง้ในครอบครวั	หน้าทีก่ารงาน

และในสังคม	 ส่วนผลกระทบในเชิงลบมีท้ังในครอบครัวเองที่สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้รับการอบรมด้านการแพทย์วิถีธรรม 

มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง	บางรายเกดิความขดัแย้งในครอบครวัในช่วงแรก	ถงึขัน้ทะเลาะเบาะแว้งรนุแรง	เนือ่งจากความไม่เข้าใจ

ในแนวคิด	 และแก่นแท้ของแนวทางดังกล่าว	 ส่วนผลกระทบต่อหน้าที่การงานท�าให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความไม่เข้าใจ 

ในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซ่ึงแตกต่างและสวนทางกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปในสังคม	 เช่น	 การรับประทานอาหาร	 การลดและงด 

รับประทานอาหารประเภทเน้ือสัตว์	 เปลี่ยนมาเป็นการรับประทานอาหารมังสวิรัติ	 การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร 

ตามล�าดับ	 การรับประทานผักผลไม้ก่อนข้าวและกับ	 บางครั้งส่งผลถึงสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 อาจถึงขั้นเกิดความ 

ขัดแย้ง	ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์	และแรงเสียดทานจากบุคคลรอบข้าง	ตลอดจนการไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า

หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา	 ท่ีไม่เข้าใจรูปแบบการท�างานตามแนวทางดังกล่าว	 ข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มประชาชนท่ีเคยเข้ารับ

การอบรมพบว่า	 ในรายท่ีน�าความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรมไปใช้อย่างต่อเนื่องเพียงใช้ไม่ก่ีข้อก็สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได ้

และเห็นผลชัดเจน	 เช่น	 ใช้วิธีการกัวซา	 แก้ไขอาการปวดศีรษะ	 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	 ความตึงเครียด	 แก้ไข้	 ใช้วิธีโยคะแก้ไข 

อาการปวดหลัง	อาการชาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท	ใช้วิธีการดื่มน�้าสมุนไพรและอาหารปรับสมดุลลดระดับน�้าตาล

ในเลือด	ลดความดันและไขมันสูง	และการใช้วิธีการอื่น	ๆ	แก้ไขอาการไม่สุขสบายอื่น	ๆ	อีกมากมาย	
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	 ด้านประสิทธิผลประชาชนเข้าใจสาเหตุการเกิดโรค	 วินิจฉัยโรค	 เข้าใจกลไกการเกิดโรคและปฏิบัติตามแนวทางแพทย ์

วิถีธรรมฯ	 ได้	 คะแนนความรู้ประชาชนอยู่ในระดับดีเพียงแค่	 10.6%	ระดับปานกลาง	47.3%	และระดับน้อย	42.1%	การน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ยังมีอยู่น้อยเพียงแค่	13%	ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติได้มีการบันทึกติดตามผล

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพหลังจากที่มีกลุ่มผู้ป่วยน�าความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมฯ	 ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

พบว่า	ผู้ป่วยเบาหวานจ�านวน	25	คน	มีระดับน�้าตาลในเลือดลดลง	ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงจ�านวน	20	คน	มีระดับไขมันลดลง	

	 ด้านความยั่งยืนพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรมในพื้นท่ี 

ยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกับจ�านวนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จัดอบรมกันปีละ	 1-2	 ครั้งเท่านั้นสามารถถ่ายทอดเน้ือหาได้

เพยีงบางส่วน	มบีางพืน้ทีท่ีม่กีารจดักจิกรรมต่อเนือ่งทกุเดอืน	ประชาชนทีเ่ข้าอบรมให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่าจ�านวนครัง้ทีจ่ดัอบรมน้อย 

ได้รับความรู้เพียงบางส่วน	 ไม่ครบองค์รวม	 ไม่ต่อเนื่อง	 บางคนเกิดความสงสัยเมื่อเกิดปัญหา	หลังจากอบรมแล้วก็ไม่ทราบว่า 

จะไปถามใคร	วิทยากรก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่	

	 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ยังมีความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรมในขั้นพื้นฐานน�ามาใช ้

ดูแลสุขภาพตนเองได้บ้างและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ได้เพียงบางส่วน	 มีเจ้าหน้าที่เพียงส่วนน้อยที่ศึกษา 

อบรมอย่างต่อเน่ืองจริงจังและมีองค์ความรู้เชิงลึกและม่ันใจจนสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ส่งต่อและเป็นพี่เลี้ยงให ้

หน่วยงานหรือพื้นที่อื่นได้	 ส่วนประชาชนที่ได้รับการอบรม	 ไม่ว่าจะเป็นแกนน�า	 อสม.	 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	 กลุ่มป่วย	 หรือ 

ประชาชนทั่วไป	ส่วนใหญ่มีความรู้ขั้นพื้นฐาน	น�าไปใช้ดูแลสุขภาพตัวเองได้เพียงบางส่วน	ยังไม่สามารถส่งต่อหรือถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้บุคคลอื่นแม้กระทั่งในครอบครัวของตนเองก็ยังไม่เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา	มีบางพื้นที่ที่จัดกิจกรรมอบรม	ทบทวน

ความรู้อย่างต่อเน่ือง	 เกิดการรวมกลุ่มผู้รักสุขภาพเปิดรับจิตอาสาในชุมชนร่วมมือกันขับเคล่ือนงานต่อ	 จนมีบุคคลต้นแบบด้าน

การดูแลสุขภาพเป็นทีมงานที่สามารถส่งต่อความรู้ให้กับชุมชนและพื้นที่อื่นได้

การอภิปรายผล

	 จากผลการศึกษาข้างต้น	 ผลการประเมินด้านบริบทมีคะแนนสูงสุด	 โดยผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าโครงการ/กิจกรรม 

มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข	 ที่เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ	 เห็นได้จาก 

ความพยายามในการขับเคลือ่นงานผ่านหน่วยงานในสงักดัภายใต้แผนงานป้องกนัควบคมุโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั	มเีป้าประสงค์ส�าคญั

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากโรควิถีในปัจเจกบุคคลของประชาชน	 (พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากวิถีความเป็นไทย	 นิยมวัฒนธรรม 

ตะวันตก)	 รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทความเข้มแข็งชุมชน	 ให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม 

และสอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน	ที่มีแนวโน้มการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ	

	 ด้านกระบวนการผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่ได้ให้ข้อความเหน็ว่าหน่วยงานมกีารบรหิารจัดการไปสูก่ลุ่มเป้าหมายด้วยการถ่ายทอด

นโยบายสู่แผนปฏิบัติอย่างชัดเจน	 ดังปรากฏเป็นหนังสือจากหน่วยเหนือสั่งการให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนงาน 

แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมของจังหวัดราชบุรี	ทว่าสิ่งที่น่าสังเกต	คือ	หน่วยบริการกลับไม่ทราบแนวทางการประเมินผล	โดยเฉพาะ

ภาพรวมของจังหวัดราชบุรี	 เหตุผลสนับสนุนส�าคัญท่ีช่วยอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้	 อาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโยกย้าย 

ผูบ้รหิารระดบัสงูคอืนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั	ซึง่เป็นผู้ประกาศนโยบายแพทย์วถิธีรรม	ซึง่มกัพบว่าเมือ่นายแพทย์สาธารณสขุ

จังหวัดคนใหม่ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งแทน	ก็มักมีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบาย	ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาจ�าต้องสนองตามนโยบายใหม่	

จึงท�าให้การด�าเนินงานตามนโยบายเดิมหยุดชะงัก	 หรืออาจเนื่องมาจากการมีเป้าประสงค์จ�านวนมากท�าให้เกิดความจ�าเป็นใน

การจัดล�าดับความส�าคัญ	ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาอื่น	ๆ 	เช่น	การต่อสู้ช่วงชิงของกลุ่มต่าง	ๆ 	ในองค์การที่ต้องการให้เป้าประสงค์ของ

ตนเองได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญเหนือผู้อ่ืน	 และการปรับเปล่ียนล�าดับความส�าคัญของเป้าประสงค์	 เมื่อมีการเปล่ียนแปลง

อ�านาจภายในองค์การ	 เช่นหัวหน้าหน่วยงานในปัจจุบันอาจเน้นเป้าประสงค์อย่างหน่ึงแต่ในอนาคตเม่ือบุคคลเปลี่ยนไป	

เป้าประสงค์ทีไ่ด้รบัการให้ความส�าคญัอาจเปลีย่นแปลงไป	ซึง่ท�าให้มีความยากล�าบากในการน�าแนวทางการประเมนิเป้าประสงค์

มาใช้ในการประเมินองค์การยิ่งขึ้น	(พิชาย	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต,	2552)	
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 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรมในพื้นที่เน้นอบรมระดับแกนน�า	 เช่น	

อสม.	อาจมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเรื้อรังบ้าง	แต่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น	ยังมีประชาชนในพื้นที่อีกมากที่ยังไม่มี

ความรู้	 แม้แต่ตัวเจ้าหน้าท่ีเองก็ยังไม่ได้รับความรู้ครบถ้วน	 บางคนที่เคยผ่านการอบรมก็ได้เพียงขั้นพื้นฐาน	 มีเพียงส่วนน้อย 

เท่านั้นที่ได้เข้าอบรมในเชิงลึก	 ท้ังน้ีอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อความครอบคลุมของกลุ ่มเป้าหมายและ 

ความต่อเน่ืองในการจัดกิจกรรม	 เช่น	 ความสนใจส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีต่อแนวทางการแพทย์วิถีธรรม 

ความหลากหลายหรือชุดเครื่องมือที่น�ามาใช้ในการด�าเนินงานสาธารณสุข	 เจ้าหน้าที่อาจเลือกเครื่องมือหรือวิธีการอื่นในการจัด

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	 หรือภาระงานที่มีค่อนข้างมาก	 ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม

กับกลุ่มเป้าหมายได้	หรือแม้แต่การขาดการวางแผนงาน	การเตรียมทีมงานหรือความร่วมมือจากเครือข่ายภายในชุมชน

	 ด้านผลกระทบ	 จากการรวบรวมเนื้อหาโดยการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่า	 นอกเหนือจากการที่ประชาชน 

จะได้ประโยชน์ที่ท�าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว	 แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมจะช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขส�าคัญได้อีกหลายเรื่องดังเช่น 

1)	 แก้ปัญหาจ�านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 2)	 ช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 

โรคเรื้อรัง	3)	ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย	และ	4)	ประชาชนชุมชนนั้น	ๆ	จะได้รับการพัฒนาศักยภาพใน 

ด้านการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง	(เป็นนักสร้างสุขภาพ)	ซึ่งจะเป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน	สู่การเป็น

ชุมชนสร้างสุขภาพต้นแบบพึ่งตนอย่างยั่งยืน

	 นอกจากนีง้านแพทย์วถิธีรรมยงัมผีลกระทบโดยตรงต่อตวัเจ้าหน้าทีร่ะดบัปฏบิติัเองทัง้ในเชิงบวกและลบ	ในเชงิบวก	ได้แก่	

ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีดีข้ึนของเจ้าหน้าท่ีท่ีน�ามาปฏิบัติเอง	 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่	 (ผู้ขับเคลื่อนงาน)	 หลายรายที่น�าแนวทางแพทย ์

วิถีธรรมไปใช้อย่างต่อเน่ือง	 และมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเร่ืองสาเหตุ	 กลไกการเกิดโรค	 การปรับสมดุลร้อนเย็นโดยใช้ 

เทคนิคยา	 9	 เม็ด	 (9	 วิธีการ)	 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ	 ในมิติด้านเศรษฐกิจช่วยให้ประหยัด	 และลดค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต, 

ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม	 แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมช่วยส่งเสริมการใช้หลักคิดพุทธธรรมะในการด�าเนินชีวิตมากขึ้น	 ท�าให้มีสต ิ

ในการพิจารณาไตร่ตรองปัญหา	 หรือสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งทางกายและจิตใจ	 ในชีวิตประจ�าวันทั้งในครอบครัว	 หน้าที่การงาน 

และในสังคม	ส่วนผลกระทบในเชิงลบ	พบว่าสมาชิกในครอบครัวผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ได้รับการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก

วิถีธรรมและผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 บางรายเกิดความขัดแย้งในครอบครัวในช่วงแรก	 ถึงขั้นทะเลาะ 

อย่างรุนแรง	สืบเนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในแนวคิดที่รับรู้จากการเรียนการสอนและประสบการณ์ของบุคคล	กับแก่นแท้

แห่งพุทธธรรมะที่ถูกน�ามาบูรณาการตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม	 ส่วนผลกระทบต่อหน้าที่การงาน	 (เจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อน) 

ท�าให้บุคลากรผู้ร่วมงาน	 เกิดความไม่เข้าใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งแตกต่างและสวนทางกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปในสังคม 

เช่น	 การลดและงดรับประทานอาหารประเภทเน้ือสัตว์	 หรือปรับเปลี่ยนเป็นการรับประทานอาหารมังสวิรัติ	 การปรับเปลี่ยน 

รับประทานอาหารตามล�าดับข้ัน	 การรับประทานผักผลไม้ก่อนข้าวและกับข้าว	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในช่วงแรก 

ของผู้เริ่มต้นใช้แนวทางการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมที่อาจขาดประสบการณ์	 จนเป็นเหตุให้บุคคลรอบข้างมองว่าเป็นพฤติกรรม 

ที่ผิดปกติบ้าง	 “สุดโต่ง”	 ก็เรียก	 เป็นเหตุให้นักฝึกปฏิบัติมือใหม่เกิดความคลางแคลงใจ	 สงสัย	 หลายคนสับสน	 และไม่มั่นใจ 

ในองค์ความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรม	 ในท่ีสุด	 เม่ือไม่มั่นใจต่อแนวทางการปฏิบัติ	 จะเริ่มขาดการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม 

(เจ้าหน้าที่,	 จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)	 อย่างต่อเน่ือง	 และจะไม่มีศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเชิงลึก	 โดยเฉพาะความรู้ด้านพุทธ 

ธรรมะ	ซึง่จะเป็นตวัยดึโยงส�าคญัต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในระดบัจติวญิญาณ	(เชงิลกึ)	สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้ทัง้ในกลุม่เจ้าหน้าที่

ผู้ขับเคลื่อนงานและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมฯ	

	 นอกจากนี้จากเน้ือการสัมภาษณ์ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคล่ือนงาน	 พบว่าความขัดแย้งข้างต้นส่งผลต่อสัมพันธภาพ 

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 อาจถึงข้ันเกิดความขัดแย้ง	 ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์	 และแรงเสียดทานจากบุคคลรอบข้าง 

ตลอดจนการไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา	ที่ไม่เข้าใจรูปแบบการท�างานตามแนวทางดังกล่าว	

ซึ่งสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวอธิบายด้วยหลักแห่งศาสตร์แห่งการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์

ทางเลือกวิถีธรรมในเชิงความขัดแย้งได้ว่า	 ความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจริงแต่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นระหว่างองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม	

(การแพทย์แผนปัจจุบัน)	 กับแนวคิดองค์ความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรม	 โดยแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันเน้นการใช้ความรู้ 

ตามทฤษฎีตะวันตกที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 แต่แนวคิดการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	 ยึดหลักสุขภาพ 
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พึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 บูรณาการร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผน 

ต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การแพทย์แผนไทย	 แพทย์ทางเลือก	 แพทย์แผนปัจจุบันและหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาผสมผสานกัน 

เน้นการใช้วัตถุดิบธรรมชาติท่ีมีในท้องถิ่น	 ยึดความเป็นประโยชน์สูง	 ประหยัดสุด	 ปลอดภัย	 เรียบง่าย	 ได้ผลเร็ว	 เน้นการแก ้

ปัญหาที่สาเหตุและการพึ่งตนได้ของผู้ป่วย	(ใจเพชร	กล้าจน,	2554).

	 จากการประเมินด้านประสิทธิผลพบว่า	 ส่วนใหญ่มีความเห็นในภาพรวมว่าถ้าประชาชนน�าแนวทางแพทย์ทางเลือก 

วิถีธรรมไปใช้ในการดูแลสุขภาพได้จริง	ก็จะสามารถท�าให้สุขภาพดีขึ้นได้จริง	สามารถลดจ�านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ลดความรุนแรง	

ลดภาวะแทรกซ้อน	และส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	นิตยาภรณ์	สุระสาย	ที่ท�าการ

ศกึษาผลของโปรแกรมสร้างเสรมิสขุภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกวถิธีรรม	เพือ่การพึง่ตนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงต่อพฤตกิรรม

การสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ากลางจังหวัดนครพนม	 ภายใต้การด�าเนินงานตามโครงการ 

ก�าลังใจในพระราชด�าริพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 โดยพบว่า	 หลังเรียนรู้โปรแกรม	 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน 

ความรู้การรับรู้ความสามารถตนเอง	 และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในด้านกายบริหาร	 การปรับสมดุลร่างกายด้านอาหาร 

และสมุนไพร	การเอาพิษออกจากร่างกาย	ด้านจิตใจ	สังคมและการพัฒนาจิตวิญญาณ	ดีกว่าก่อนการเรียนรู้	(เข้าร่วม)	โปรแกรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	<	.001	ภาวะสุขภาพ	ได้แก่	ค่าดัชนีมวลกาย	ระดับความดันโลหิตตัวบน	ระดับความดันโลหิต

ตัวล่าง	 ระดับน�้าตาลในเลือด	 ระดับคอเลสเตอรอล	 ระดับไตรกลีเซอไรด์มีค่าเฉลี่ยลดลง	 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วม 

โปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 <	 .05	 ระดับไขมันชนิดไม่ดี	 (LDL)	 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ระดับไขมันชนิดดี	 (HDL)	 มีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับ	 .003	 ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ	 และการ 

รับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	0.30	และ	r	=	0.64,	p	<	.001)	(ส�านักกิจการในพระราชด�าริพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์

เจ้าพัชรกิติยาภา,	2558).	

	 และจากการประเมินด้านประสิทธิผล	ผู้ให้ข้อมูลหลายท่านยืนยันอย่างมั่นใจ	จะน�าไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชนเกิดชุมชน

สร้างสุขภาพพึ่งตนได้	 แต่ในปัจจุบัน	 ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญเข้ารับการอบรมยังไม่ครอบคลุม	 และยังไม่ได้น�า 

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างจริงจัง

	 จากผลการประเมินด้านความยั่งยืน	พบว่ามีค่าคะแนนต�่าสุด	อาจเนื่องมาจาก	1)	ความไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย	2)	การ

จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง	 3)	 ขาดความเชื่อมั่นและไม่ศรัทธาในองค์ความรู้	 4)	 ภาระงานของบุคลากรผู้ขับเคลื่อนงานมีค่อนข้างสูง 

5)	ความไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	6)	ขาดการติดตามและประเมินผล	ดังนั้นผู้บริหารจึงควรก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน	เพิ่มขวัญ

และก�าลังใจในการด�าเนินงานแก่เจ้าหน้าท่ี	 ส่งเสริมการวิจัยควบคู่กับการติดตามประเมินผล	 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วม 

ในการเลือกแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง	 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพที่พ่ึงตนเองได้	 และ 

น�าไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

แผนภูมิแสดง	ร้อยละของการน�าวิธีแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมไปใช้

ดีท็อกซ์

ธรรมะ

รู้เพียงรู้พัก

พอก	ทา	หยอดฯ

อาหารปรับสมดุล

โยคะกดจุด

แช่มือเท้า

กัวซา

สมุนไพรปรับสมดุล

25.2

				28.5 
				29.1

												35.2

																				42.4

																						43.3

																											47.9

																																					56.4

																																																																							85.2
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	 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมและ

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันติดต่อกันไป	 รวมท้ังในชุมชนของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู ้

ด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งอาจน�ามาซึ่งความยั่งยืน	นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการเลือกแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามแนวทางการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	 และพัฒนาศักยภาพให้เกิดในชุมชน 

เพื่อสามารถสร้างสุขภาพที่พึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

	 การที่บุคลากรสาธารณสุขจะเข้ามาท�างานแพทย์วิถีธรรมจนประสบผลส�าเร็จได้	 ต้องขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเริ่มต้นที ่

ความสนใจส่วนบุคคล	 ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจหลักการแพทย์วิถีธรรม	

บุคคลผู้นั้นจะต้องมีความเสียสละ	 มีความอดทน	 เข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 เน่ืองจากลักษณะงานเป็นการท�างานที่

ค่อนข้างสวนกระแสสังคม	 ซึ่งมักได้รับแรงเสียดทานจากบุคคลรอบข้าง	 ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว	 เพื่อนร่วมงานหรือคนในสังคม

ก็ตาม	จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	วิธีคิด	วิถีการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน	

ตลอดจนต้องเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์กับกลุ่มจิตอาสาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ในการจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพ 

ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ	 โดยเฉพาะค่ายสุขภาพเต็มรูปแบบ	 5-7	 วัน	 ซึ่งต้องรองรับผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศเป็น

จ�านวนมาก	 ตั้งแต่	 100-500	 คน	 แล้วแต่เหตุปัจจัย	 ในบางครั้งอาจส่งผลกระทบกับงานประจ�า	 เพื่อนร่วมงาน	 โดยเฉพาะใน 

หน่วยงานที่ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยบริการแพทย์วิถีธรรมอย่างเต็มรูปแบบชัดเจน

	 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข	 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการด�าเนินงานแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	

ประกอบด้วย	 1)	 ความเช่ือและศรัทธาในองค์ความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรม	 2)	 จ�านวนครั้งของการเข้าอบรมในค่ายสุขภาพ 

หรอืความต่อเนือ่งในการตดิตามเนือ้หาความรู	้3)	การมกีจิกรรมภายในกลุ่มอย่างต่อเนือ่ง	(ทัง้กบักลุ่มเจ้าหน้าที	่และกลุ่มจิตอาสา

ส่วนกลาง)	 ผลต่อความย่ังยืนมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เนื่องจากองค์ความรู้ในด้านนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก	 ผู้ที่ได้รับ 

การอบรมเพียงระดับพื้นฐานหรือเรียนรู้อย่างผิวเผินและมิได้น�าแนวทางนี้ไปใช้ให้เกิดผลด้วยตนเอง	 ก็มักจะขาดความมั่นใจ 

4)	 การจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะในระดับจังหวัดเพื่อขับเคล่ือนงานและบริการวิชาการให้กับหน่วยงานรัฐ	 และเครือข่าย 

ภาคประชาชนผูส้นใจ	5)	การจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	หรอืบูรณาการไปกบังานประจ�า	เหตเุพราะภาระงานประจ�าของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขต้องมุ่งเน้นการท�างานตามตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน	 ดังนั้นการบูรณาการไปกับ 

งานประจ�าจึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อความยั่งยืนในการด�าเนินงาน

	 ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรระดับปฏิบัต ิ

รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนพบว่า

	 1.	 เกิดจากการเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนแปลงนโยบาย	ท�าให้การด�าเนินงานไม่ต่อเนื่อง

	 2.	 การน�านโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่ได้ผลอย่างชัดเจน	บุคลากรหลายระดับ	หลากหลายสาขา	 อาชีพ	 ยังมีความเข้าใจ 

ไม่ตรงกัน	เกิดความขัดแย้งในองค์กร	บุคลากรด�าเนินงานไม่เพียงพอทั้งในหน่วยงานราชการและในชุมชน

	 3.	 ความไม่เชื่อมั่น	ศรัทธาในองค์ความรู้ด้านการแพทย์วิถีธรรมและความไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

	 4.	 ขาดการน�าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ	 การท�างานวิจัย	 ผลการเปล่ียนแปลงภาวะสุขภาพ	 และคุณภาพชีวิตของผู้ที่น�า

ความรู้ทางการแพทย์วิถีธรรมไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องและขาดการติดตามประเมินผล

	 5.	 ขาดการเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างบุคลากรสุขภาพและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ทบทวนเกีย่วกบัการก�าหนดนโยบายให้ชดัเจนแม้ว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารกค็วรสนบัสนนุให้เกดิการด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนื่อง	ผู้บริหารควรเป็นฝ่ายอ�านวยการ	ทั้งการก�าหนดนโยบาย	แบบแผนกระบวนการด�าเนินงานติดตามประเมินผลอีก

ทั้งการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับฝ่ายปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ	ส�าหรับหน่วยปฏิบัติควรหมั่นแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องมุ่งมั่น

ในความดงีามทีพ่ร้อมจะช่วยเหลอืประชาชนอนัจะเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการสนบัสนนุการจดักจิกรรมค่ายสขุภาพเพือ่ส่งต่อ

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถน�าไปปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันต่อไป
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	 2.	 ให้น�าข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยต่อประชาชนในกลุ่มต่าง	 ๆ	 เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง	

ซึ่งสามารถท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไปในอนาคต

	 3.	 เปิดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมงานแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมและทีมแพทย์แผนปัจจุบันและท�าความเข้าใจ

เรื่องการแพทย์ผสมผสาน	เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กรและน�าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการและงานวิจัยต่าง	ๆ

	 4.	 ควรผลักดันให้ประชาคมจังหวัดราชบุรีเห็นชอบเรื่องการใช้แนวทางแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเป็นวิสัยทัศน์	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

	 5.		สนับสนุนให้มีการประสานเชื่อมระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากส่วนกลางเพื่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวางแผนพัฒนาการด�าเนินงาน	

	 6.		จัดอบรม	 สร้างทีมวิทยากรในชุมชน	 สร้างกลุ่มแกนน�าสุขภาพ	 ส่งเสริมให้เกิดบุคคล	 ชุมชนต้นแบบและจัดตั้งทีม 

ด�าเนินงานแพทย์วิถีธรรมประจ�าจังหวัด	เพื่อประสานงาน	เผยแพร่ข้อมูล	งานวิชาการ	งานวิจัยและพัฒนา	
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