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ประเมินสภาพชุมชน โดยใช้ 
9 องค์ประกอบของ 
Anderson & McFarland

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
-เทียบกับเกณฑ์ของประเทศ
-จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้ PRECEDE model

วิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหาจัดทําแผนในการแก้ไขปัญหา

ดําเนินการแก้ไขปัญหา

ประเมินผลกระบวนการ และ
ผลลัพธ์

ปัญหาที่ต้องแก้ไข

การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
● ขั้นตอนที่ต้องตัดสินใจและระบุว่าข้อมูลที่ได้มานั้น ข้อมูลใดบ่งบอก

ถึงปัญหาชุมชน

● ข้อมูลต้องมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เช่น อัตราป่วย อัตรา
ตาย อัตราเกิด อัตราความชุกของโรค

● ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบจะสามารถระบุปัญหาชุมชนได้

การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
รายการ ชุมชนสวนเงิน อัตราเฉลี่ยของประเทศ

อัตราทารกตาย 26.6
ต่อเด็กเกิดมีชีพ

1,000 คน

26.1
ต่อเด็กเกิดมีชีพ

1,000 คน
อัตรามารดาตาย 10.3

ต่อเด็กเกิดมีชีพ
100,000 คน

10.6
ต่อเด็กเกิดมีชีพ

100,000 คน



ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
● ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้

● จัดประเภทของข้อมูล
ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
   ลักษณะทั่วไปของชุมชน
   ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
   ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรค
   ข้อมูลระบบบริการต่างๆ

● การแจกแจงข้อมูล

ลักษณะทั่วไปของชุมชน

 ข้อมูลด้านประชากร

   เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได้
   ที่ตั้งชุมชน
   สังคม
   โครงสร้างประชากร
   สภาพแวดล้อมของชุมชน

ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย
 อัตราเกิด, อัตราตาย
 การเกิดโรคในชุมชน
 ความพิการ
 แบบแผนการเกิดโรค ความเจ็บป่วยในชุมชน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ

 การได้รับภูมิคุ้มกันโรค
 ภาวะโภชนาการของชุมชน
 ภาวะเจริญพันธุ์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์
 พฤติกรรมของชุมชนในการรักษาสุขภาพ



ข้อมูลระบบบริการต่างๆ

 ข้อมูลในการบริการด้านสุขภาพอนามัยในระดับต่างๆ
การเข้ารับบริการสุขภาพ ความพึงพอใจที่ได้รับ

การแจกแจงข้อมูล
 การเปลี่ยนข้อมูลดิบเป็นสัญลักษณ์ตัวเลข

 ข้อมูลมาก โปรแกรม Computer เช่น Excel, SPSS

 ข้อมูลไม่มาก Tally ลงใน Dummy table

 ข้อมูลที่ได้ ส่วนใหญ่นําเสนอในรูปร้อยละ หรือ
    ค่าสถิติชีพ เช่น อัตรา อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การนําเสนอเป็นบทความ

 นําข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาเรียบเรียงบรรยายผสมผสานต่อกันไป
 ค่าสถิติสอดแทรกไปพร้อมบทความ
 ข้อมูลที่มีตัวเลขมาก ให้หยิบเฉพาะข้อมูลที่สําคัญมานําเสนอ  

ตัวอย่าง
ชุมชนซอยสวนเงินมีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยม ศึกษา และ ประชากร
มีรายได้เฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3,000 – 4,000 บาท

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 การนําเสนอด้วยตาราง

 ชื่อเรื่อง เป็นส่วนที่บอกว่าตารางนั้นเป็นตารางอะไร

 หัวขั้ว เป็นส่วนที่บอกลักษณะของสิ่งที่ต้องการนําเสนอ

 ตัวขั้ว เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่ต้องการนําเสนอ

 หัวเรื่อง เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อใช้ในการอธิบาย
ความหมายของข้อมูล

 ตัวเรื่อง ข้อมูลที่ได้



การนําเสนอด้วยตาราง

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ
ประถมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี

45
58
34
20
15

26.0
33.0
20.0
12.0
9.0

หัวขั้ว
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา (n=172)

ตัวขั้ว

ชื่อเรื่อง

หัวเรื่อง

ตัวเรื่อง

การนําเสนอด้วยแผนภูมิแท่ง
ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงจํานวนของประชากรซอยสวนเงินจําแนกตามระดับการศึกษา

การนําเสนอด้วยแผนภูมิวงกลม
ภาพที่ 2  แผนภูมิแสดงจํานวนของประชากรซอยสวนเงินจําแนกตามระดับการศึกษา

สรุปการเขียนปัญหา
 ควรครอบคลุมทัง้ปัญหาทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม แต่ไม่ต้องจัดกลุ่ม
 ใน 1 ปัญหา ควรประกอบด้วย
 ปัญหา หรือ สถานการณ์  เช่น โรคความดันโลหติสูง
 กลุ่มอายุทีเ่ป็น  เช่น  อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 จํานวน เช่น ร้อยละ 54.2
 สาเหตุ (เนื่องจาก) เช่น รับประทานอาหารทอด อาหารที่ปรุงด้วยกะท ิไม่

ออกกําลังกาย
ปัญหา คือ โรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
           54.2 เนื่องจากรับประทานอาหารทอด อาหารทีป่รุงด้วยกะท ิไม่

     ออกกําลังกาย



 ปัญหาควรเป็นผลลัพธ์ที่ได้ เช่น ความเจ็บป่วย ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

 ปัญหาควรมีความเฉพาะเจาะจง เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไม่ใช่โรค
เรื้อรัง 

สรุปการเขียนปัญหา ประเมินสภาพชุมชน โดยใช้ 
9 องค์ประกอบของ 
Anderson & McFarland

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
-เทียบกับเกณฑ์ของประเทศ
-จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้ PRECEDE model

วิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหาจัดทําแผนในการแก้ไขปัญหา

ดําเนินการแก้ไขปัญหา

ประเมินผลกระบวนการ และ
ผลลัพธ์

ปัญหาที่ต้องแก้ไข

แนวคิด

ความ
ตระหนัก
ปัญหา

แรงจูงใจในการ
แก้ไขปัญหา

ความสามารถ
ในการแก้ไข

ความสะดวก
ของผู้เชี่ยวชาญ
ในการเข้าร่วม

ความรุนแรง
ของผลกระทบที่

จะเกิดขึ้น

ความเร่งด่วนใน
การแก้ไข 

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
 Hanlon and Pickett (1984)
 ขนาดของปัญหา (Size of problem)

 พิจารณาขนาดของการเกิดโรค จากอัตราอุบัติการณ์
 อัตราความชุกของโรค

 ความรุนแรงของปัญหา (Seriousness of problem)
 ความเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหา ความรุนแรงของปัญหา    การสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

และความเกี่ยวข้องของประชากรต่อปัญหานั้นๆ
 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ปัญหา (Effectiveness of the intervention)

 พิจารณาโดยดูผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาว่าจะทําได้เท่าใด
 ฐานะทางเศรษฐกิจ การยอมรับ ทรัพยากร และกฎหมาย

 พิจารณาจากความสามารถที่จะทําโครงการแก้ไขปัญหา



การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
 จริยาวัตร คมพยัคฆ์ (2539)

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
   ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

 ขนาดของปัญหา
 ความรุนแรงของปัญหา

   ด้านความยากง่ายในการจัดโปรแกรมการแก้ปัญหา  
   ความวิตกกังวลต่อปัญหาของชุมชน

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
 ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

   ขนาดของปัญหา 
(Size of problem or Prevalence)

ไม่มีเลย                            0 คะแนน
1 ถึงร้อยละ 25 1 
ร้อยละ 26 - 50 2
ร้อยละ 51 - 75 3
ร้อยละ 76 - 100 4

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

 ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
   ความรุนแรงของปัญหา (Severity of problem)

ไม่มีเลย                           0 คะแนน
เจ็บป่วยเล็กน้อย 1 
เจ็บป่วยเรื้อรัง 2
พิการ 3
เสียชีวิต 4

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
 ด้านความยากง่ายในการจัดโปรแกรมการแก้ปัญหา

   ด้านวิชาการ
 มีองค์ความรู้หรือวิชาการในด้านใดมาแก้ปัญหาได้หรือไม่

   ด้านบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล เงิน สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
   ระยะเวลา
    มีเวลาเพียงพอในการแก้ปัญหานั้นหรือไม่
   ด้านกฎหมาย

 มีกฎหมายทีเ่อื้อต่อการแก้ปัญหาหรือไม่
   ด้านศีลธรรม
    การแก้ปัญหาขัดกับศีลธรรมหรือไม่



การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
 ด้านความยากง่ายในการจัดโปรแกรมการปัญหา

  ไม่มีทางทําได้ 0 คะแนน
  ยากมาก 1
  ยาก 2
  ง่าย 3
  ง่ายมาก 4

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
 ความวิตกกังวลต่อปัญหาของชุมชน

  ไม่วิตกกังวล 0 คะแนน
  1 ถึงร้อยละ 25 1
  ร้อยละ 26 - 50 2
  ร้อยละ 51 - 75 3
  ร้อยละ 76 - 100 4

การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
ขนาด ความ

รุนแรง
ความยาก
ง่าย

ความวิตก
กังวล

บวก คูณ

ผู้สูงอายุเป็นโรค MI
ร้อยละ 40 2 4 3 4 13 96

เด็กอายุ 6-10 ปี ติดยาบ้า
ร้อยละ 25 1 4 2 4 11 32

เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปีมีน้ําหนักต่ํา
กว่าเกณฑ์

ร้อยละ 15 1 2 4 3 10 24

ประชาชนซื้อยากินเอง
ร้อยละ 20 1 1 2 1 5 2

ประเมินสภาพชุมชน โดยใช้ 
9 องค์ประกอบของ 
Anderson

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
-เทียบกับเกณฑ์ของประเทศ
-จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้ PRECEDE model

วิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหาจัดทําแผนในการแก้ไขปัญหา

ดําเนินการแก้ไขปัญหา

ประเมินผลกระบวนการ และ
ผลลัพธ์

ปัญหาที่ต้องแก้ไข



การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

PRECEDE-PROCEDE MODEL
(Green et al., 1980 และ Green & Kreuter, 1991)

แบบจําลองที่เน้นการนําไปใช้ทั้งหมดกระบวนการ
ในปี 1980: PRECEDE ระยะการวินิจฉัย

P = Predisposing (ปัจจัยนํา)

R = Reinforcing (ปัจจัยสนับสนุน)

E = Enabling (ปัจจัยเอื้อ)
Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation

ในปี 1991: PROCEDE ระยะดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ

P = Policy นโยบาย

R = Regulatory ข้อบังคับ

O = Organization การจัดองค์กร
Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation

Phase 5 Phase 4 Phase 3 Phase 2 Phase 1
Administrative & Policy       Education & Organization      Behavior & Environment Epidemiology             Social

การสรางเสริมสุขภาพ
การใหคําแนะนํา

นโยบาย ขอบังคับ 
และการจัดองคกร

ปัจจัยนํา
ความรู้ ทัศนคติ 
ความเชื่อ

ั ั ื้ปัจจัยเอื้อ
นโยบาย การ
เข้าถึงบริการ

ปัจจัยเสริม
การได้รับข้อมูล
จากเพื่อน สื่อ
บุคลากร

แบบแผนพฤติกรรม
และการดําเนินชีวิต

สิ่งแวดลอม

สุขภาพ คุณภาพชีวิต

Phase 6 Phase 7 Phase 8 Phase 9
Implementation Process Evaluation  Impact Evaluation Outcome Evaluation

ตัวชี้วัดกิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดเปาหมาย

เปาหมายวัตถุประสงคผลงานกิจกรรม



องค์ประกอบ
1.  Social diagnosis

วินิจฉัยชุมชน: การสัมภาษณ์ Key informants, Focus group, สังเกต 
และ สํารวจชุมชน

2.  Epidemiological diagnosis
ระบาดวิทยา: ช่วยในการตัดสินใจว่าปัญหาใดมีความสําคัญมาก
ที่สุด โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่

3.  Behavioral and Environmental diagnosis
การประเมินพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม
เป็นการจําแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นปัจจัย
ภายนอก เช่น แบบแผนการบริโภค การออกกําลังกาย

4.  Educational and Organizational diagnosis
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดและรักษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก Predisposing factors, Reinforcing factors, 
and Enabling factors

Predisposing factors (ปัจจัยนํา)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุผลหรือแรงจูงใจที่จะทําให้เกิดพฤติกรรม 
เช่น ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ
Enabling factors (ปัจจัยเอื้อ)
ปัจจัยที่ทําให้เกิดแรงจูงใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือส่งผ่าน
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบาย บริการที่ได้รับ
Reinforcing factors (ปัจจัยสนับสนุน)
ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่สม่ําเสมอ และยั่งยืน
เช่น แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อน

5.  Administrative and Policy diagnosis
Policy = นโยบาย เพื่อกําหนดกิจกรรมของหน่วยงาน

      หรือองค์กร
Regulation = การดําเนินตามนโยบายที่กําหนด
Organization = การจัดองค์กรหรือหน่วยงานเป็นการประเมิน

    แหล่งสนับสนุนที่มีอยู่ เช่น เวลา บุคคล แหล่ง
    ทุน รวมทั้งนโยบายต่างๆ



6 - 9 Implementation and Evaluation
การประเมินกระบวนการ

การประเมินการดําเนินตามแผนที่วางไว้
การประเมินผลกระทบ

การประเมินการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และ
ปัจจัยเสริม รวมทั้งพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลลัพธ์

การประเมินว่าโครงการมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร

Phase 5 Phase 4 Phase 3 Phase 2 Phase 1
Administrative & Policy       Education & Organization      Behavior & Environment Epidemiology             Social

การสรางเสริมสุขภาพ
การใหคําแนะนํา

นโยบาย ขอบังคับ 
และการจัดองคกร

ปัจจัยนํา
ความรู้ ทัศนคติ 
ความเชื่อ

ั ั ื้ปัจจัยเอื้อ
นโยบาย การ
เข้าถึงบริการ

ปัจจัยเสริม
การได้รับข้อมูล
จากเพื่อน สื่อ
บุคลากร

แบบแผนพฤติกรรม
และการดําเนินชีวิต

สิ่งแวดลอม

สุขภาพ คุณภาพชีวิต

Phase 6 Phase 7 Phase 8 Phase 9
Implementation Process Evaluation  Impact Evaluation Outcome Evaluation

ตัวชี้วัดกิจกรรม ตัวชี้วัดผลงาน ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดเปาหมาย

เปาหมายวัตถุประสงคผลงานกิจกรรม

ประเมินสภาพชุมชน โดยใช้ 
9 องค์ประกอบของ 
Anderson & McFarland

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
-เทียบกับเกณฑ์ของประเทศ
-จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้ PRECEDE model

วิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหาจัดทําแผนในการแก้ไขปัญหา

ดําเนินการแก้ไขปัญหา

ประเมินผลกระบวนการ และ
ผลลัพธ์

ปัญหาที่ต้องแก้ไข

การวิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหา



ตัวอยางโยงใยสาเหตุของปญหา

ไขเลือดออกในเด็กอายุต่ํา
กวา 5 ป นอนกลางวันไมกางมุง

แหลงเพาะพันธุยุงลาย

ไมมีการคว่ําภาชนะที่ไมใช น้ําทวมขัง
ชุมชนไมมีมาตรการในการ
ดูแลสิ่งแวดลอม

ชุมชนไมมีบริการกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุง

ไมมีการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก

ผูดูแลขาดความรูเกี่ยวกับ
ไขเลือดออก

ผูดูแลไมรับรูโอกาสเสี่ยง

ผูดูแลไมรับรู
ประโยชน

ความเชื่อสวนบุคคลใน
เรื่องการปองกัน ผูดูแลที่อายุมาก ยากจนทํางานนอกบาน ไมมีมุง

ไมมีการแจก
ทรายอะเบท

ผูดูแลไมรับรูความรุนแรง

ขั้นตอน
1. ทบทวนธรรมชาติการเกิดโรค
2. สร้างโยงใยสาเหตุของปัญหา (Theoretical Web of Causation)

3. การพิจารณาเพื่อตัดปัจจยัที่ไม่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลทางระบาดวิทยา

4. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (พฤติกรรมศาสตร์และสังคม) เพื่อ
ยืนยันหรือจํากัดปัจจยับางตัว

5.  ศึกษาเปรียบเทียบโอกาสการเป็นสาเหตุของโรคโดยใช้การ
วิเคราะห์เชงิระบาดวิทยา

6.  สร้างโยงใยสาเหตุที่แท้จริง (Actual Web of Causation)

7.  บูรณาการปัจจัยต่างๆในโยงใยสาเหตุของปัญหากับภาพลักษณ์
ของชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

ขั้นตอน (ต่อ) ขั้นตอนที่ 1
ทบทวนธรรมชาติการเกิดโรค

โดยใช้หลักทางระบาดวิทยา เช่น ปัจจัยทางมนุษย์-เชื้อโรค-
สิ่งแวดล้อม
เพื่อศึกษา - ระยะฟักตัวของโรค

- วิธีการติดต่อของโรค
- ลักษณะการแสดงออกของโรค
- มาตรการควบคุมโรค

ตัวอย่าง ธรรมชาติการเกดิโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี



สร้างโยงใยสาเหตุของปัญหา
โดยใช้หลักการของทฤษฎีเหตุและผล
1. เหตุต้องเกิดก่อนผล
2. ความสัมพันธ์ของเหตุและผลเป็นไปตามหลักวทิยาศาสตร์
3. ความจําเพาะของเหตุที่ทําให้เกิดผล
    ปัจจัยที่ทําให้เกิดผลเพียงโรคเดียว จะมีน้ําหนักของการเป็น

สาเหตุของโรคได้มากกว่าหลายๆโรค
4. ปัจจัยที่มีค่าเสี่ยงสัมพัทธ์สูงมีโอกาสเปน็สาเหตุได้มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2
ความสัมพันธ์ของโรคและปัจจัยต่างๆ ใน Web of Causation

1. ความสัมพันธ์โดยตรง (Direct causation)

เช่น การดื่มน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรค กับ การเกิดอุจจาระร่วง
    
2. ความสัมพันธ์โดยทางอ้อม (Indirect causation)

เช่น การขาดความรู้ การขาดแหล่งน้ําสะอาด

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การพิจารณาเพื่อตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง: โดยใช้ข้อมูลชุมชนที่มีอยู่
เช่น การใช้ข้อมูล จปฐ. เพื่อตรวจสอบการมีส้วมใช้ 100% ทําให้ 
      ตัดปัจจยันี้ออกจากโยงใยสาเหตุของปัญหาได้ แต่ต้องคงไว้
      ในปัจจยัเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วม

จากขั้นตอนที่ 1- 3 จะได้
1. กลุ่มผู้มีปัญหาที่แท้จริง (กลุ่มเป้าหมาย) 
2. ตัดปัจจัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปา้หมาย

       ออกจากโยงใยสาเหตุของปัญหา



ขั้นตอนที่ 4
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

1. การสอบสวนพฤติกรรมเพิ่มเติมเฉพาะรายที่เบี่ยงเบนจาก
      กลุ่มใหญ่

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค
      ในชุมชน

ขั้นตอนที่ 5
ศึกษาเปรียบเทียบโอกาสการเป็นสาเหตุของโรค โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงระบาดวิทยา
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของคนที่เปน็โรคกับกลุ่มคนที่
ไม่เป็นโรค ถึงปัจจัยหรือสาเหตุของโรค ว่ามีอัตราเสี่ยง (Relative 

Risk) ต่อการเป็นโรคต่างกันหรือไม่

สร้างโยงใยสาเหตุที่แท้จริง (Actual Web of Causation)
- ขนาดของอัตราเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) ของแต่ละปัจจัยช่วยชี้บ่ง

      ความสําคัญมากน้อยของแต่ละปัจจัย 
- ลูกศรในโยงใยของปัญหาควรมีความใหญ่หรือเล็กตามขนาดของอัตรา

      เสี่ยงสัมพัทธ์
- ส่วนปัจจัยที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ ควรเป็นเส้นทึบปกติ 
- ปัจจัยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ต้องคงไว้เพื่อความสมบูรณ์ของโยงใย

      สาเหตุ อาจใช้เส้นประได้

ขั้นตอนที่ 6
บูรณาการปัจจัยต่างๆในโยงใยสาเหตุของปัญหากับภาพลักษณ์

   ของชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
การทําความเข้าใจร่วมกับชมุชนในเรื่องการเกดิโรคตามทัศนะของ
ชุมชน การเชื่อมโยงพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยต่างๆให้สอดคล้องกับ
สิ่งที่เป็นอยู่  

ขั้นตอนที่ 7



ตัวอย่างโยงใยสาเหตุของปัญหา

ไขเลือดออกในเด็กอายุต่ํา
กวา 5 ป นอนกลางวันไมกางมุง

แหลงเพาะพันธุยุงลาย

ไมมีการคว่ําภาชนะที่ไมใช น้ําทวมขัง
ชุมชนไมมีมาตรการในการ
ดูแลสิ่งแวดลอม

ชุมชนไมมีบริการกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุง

ไมมีการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก

ผูดูแลขาดความรูเกี่ยวกับ
ไขเลือดออก

ผูดูแลไมรับรูโอกาสเสี่ยง

ผูดูแลไมรับรู
ประโยชน

ความเชื่อสวนบุคคลใน
เรื่องการปองกัน ผูดูแลที่อายุมาก ยากจนทํางานนอกบาน ไมมีมุง

ไมมีการแจก
ทรายอะเบท

ผูดูแลไมรับรูความรุนแรง

สรุปการเขียนโยงใยสาเหตุของปัญหา
ขั้นตอน
 เขียนปัจจัยต่างๆ ก่อน ทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และ

ปัจจัยเสริม
 เขียนปัญหาที่ต้องการแก้ไขไว้กลาง
 เขียนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของปัญหาไว้ใกล้ปัญหา
 เขียนปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และ ปัจจัยเสริม ที่สอดคล้องกับพฤติกรรนั้นๆ
 เขียนคุณลักษณะส่วนบุคคลไว้กรอบนอก
 ขีดเส้นเชื่อมโยงระหว่างปัจจัย (พิจารณาความเป็นเหตุและผล) หางลูกศร

เป็นเหตุ หัวลูกศรเป็นผล
 พิจารณาปัจจัยต่างๆที่เขียนไว้อยู่ในโยงใยทั้งหมดแล้วหรือไม่

ข้อพึงระวัง
 ไม่ควรจัดกลุ่มของปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ และ ปัจจัยเสริม 
 เขียนคุณลักษณะส่วนบุคคลให้ไกลจากปัญหามากที่สุดเนื่องจากไม่

สามารถแก้ไขได้
 Direct cause เป็นสาเหตุหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมที่นําไปสู่

การเกิดปัญหานั้นๆ
 Indirect cause เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเกิด direct cause

ดังนั้น indirect cause เป็นสาเหตุของ direct cause ได้มากกว่า 1 
สาเหตุ

สรุปการเขียนโยงใยสาเหตุของปัญหา ประเมินสภาพชุมชน โดยใช้ 
9 องค์ประกอบของ 
Anderson & McFarland

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

การวินิจฉัยปัญหาชุมชน
-เทียบกับเกณฑ์ของประเทศ
-จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
โดยใช้ PRECEDE model

วิเคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหาจัดทําแผนในการแก้ไขปัญหา

ดําเนินการแก้ไขปัญหา

ประเมินผลกระบวนการ และ
ผลลัพธ์

ปัญหาที่ต้องแก้ไข
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