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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงประเมินผล ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น ที่นําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategic Root Map: SRM) มาใช ไดประยุกตใชรูป
แบบจําลองซิป (CIPP Model) ประเมิน 10 กองทุน ในจังหวัดพิจิตร นครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท
วิธีการศึกษาเปนทั้งเชิงคุณภาพ และ การศึกษาเชิงปริมาณ โดยการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณกลุม การ
สัมภาษณเจาะลึก และใชแบบสอบถาม ในกลุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
(กองทุนสุขภาพชุมชน) ผูรับผิดชอบโครงการ และประชาชนผูรับผลประโยชนจากโครงการรวม จํานวน 172 คน
วิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหแกนสาระและคารอยละ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 6 เดือน
ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคของกองทุน และการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรมีความสอดคลอง
กับการแกไขปญหาสุขภาพในพื้นที่ ดานปจจัยนําเขา พบวาคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพชุมชนสวน
ใหญขาดความพรอมในการดําเนินการ ไดรับการอบรม SRM รอยละ 60 มีความเขาใจเกี่ยวกับ SRM เปนสวน
นอย และพบวาขอมูลขาวสารและงบประมาณมีความพอเพียงตอการจัดการปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ดาน
กระบวนการบริหารกองทุนสุขภาพชุมชน สรุปได 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบนํากระบวนการของ SRM มาใชเต็ม
รูปแบบ 2) รูปแบบการนํากระบวนการของ SRM มาใชบางสวน สิ่งที่แตกตางกันคือ การเตรียมความพรอม
ผูเขารวมวางแผน การวางแผน บทบาทของผูที่เขามามีสวนรวม และการอนุมัติโครงการ สวนสิ่งที่เหมือนกัน
คือ ลักษณะโครงการ เปนแบบประชาชนมีสวนรวม และโครงการแบบมอบบริการหรือการสงเคราะห นอกจากนี้
พบวา การแบงหนาที่ในคณะกรรมการ และการติดตามประเมินผลโครงการยังไมมีความชัดเจน ดานผลผลิต
พบวา บรรลุตามวัตถุประสงค 3 ขอของกองทุน คือ 1) ดานการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพ 2) ดานการ
สนับสนุนงบประมาณเนนในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และ 3) ดานการมีสวนรวมของชุมชนมากขึ้น
คําสําคัญ:

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร กองทุนสุขภาพชุมชน การมีสวนรวม
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ABSTRACT
This research objective was to evaluate the effectiveness of the local Health Insurance
Fund’s management by using Strategic Root Map (SRM). The researchers adopted CIPP model for
systematic evaluation. Ten of the Local Health Insurance Fund from 5 provinces including Chainat,
Phichit, Nakhonsawan, kumpangpet and Utaitanee were investigated. Qualitative and Quantitative
methods were applied. Research tools included guidelines for group and in-depth interview and
questionnaires. Key informants were committees of the local Health Insurance Fund, project directors
and project participants, in total 172 persons. Thematic analysis and percentile were adopted for data
analysis. The project spent 1 year and six months.
The study found that the objective of SRM and the local Health Insurance Fund were related
to health problems. In term of input factors, the study found that most of the local Health Insurance
Fund’s committees were lack of readiness. Although there were 60% of them were trained, but only
few understood about SRM. The data and budget were also sufficient for health community
management. There were two management models found in this study. First, full application of SRM
was applied. Second, partly applied SRM projects affected the operation process. The difference of
both types of management models were in terms of participant preparing for planning, planning, role
of participant and project approval. Meanwhile, there was no different in activity of projects. However,
both types of management models confronted problems in terms of unclear division of work and
evaluation and following up of Projects. In term of output, the community funds were able to achieve
their goals. These were 1) people were able to assess health promotion services 2) the use of budget
of all community funds was mostly focused on health promotion activities; and 3) after applying SRM
all local Health Insurance Funds increased participation level.
Keywords: Strategic Root Map, Local Health Insurance Fund, Participation
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ความสําคัญของปญหา
การมีสวนรวมของบุคคลในพื้นที่มีความ
สําคัญตอการพัฒนาชุมชนและสุขภาพ เปนอยางยิ่ง
เพราะนอกจากมีผูเกี่ยวของมารวมในการพัฒนา
แลว ในกระบวนการดําเนินการแบบมีสวนรวมจะ
ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดความสําเร็จที่ยั่งยืน
กวาการพัฒนาโดยภาครัฐเพียงดานเดียว พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 47
กําหนดใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) ดําเนินงานและกํากับติดตาม ระบบหลัก
ประกั น สุ ขภาพ ซึ่ งระบบหลั กประกั นสุ ขภาพใน
ระดั บ พื้ น ที่ หรื อ กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ หรือเรียกวากองทุนสุขภาพ
ชุมชน (กองทุ น) (สํ านักงานหลั กประกั นสุ ขภาพ
แหงชาติ, 2552) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสราง
หลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพื้นที่
เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนทุกคน
ในพื้นที่โดยการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตาม
ความพรอม ความเหมาะสมและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยเนนเรื่องการแพทยฉุกเฉิน
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้ นที่ โดยการบริ หารจัดการอยางมี
สวนรวมของบุคคลในพื้นที่ (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2550).
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การกองทุ น สุ ข ภาพ
ชุ ม ชนจึ ง มุ ง เน น ที่ ก ารมี ส ว นร ว มของประชาชน
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนในทองถิ่น อนึ่งเครื่องมือ
หนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง วาสามารถ
นํามาใชกับการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพชุมชน
ในการพัฒนาสุขภาพ อยางมีสวนรวมของทุกภาค
สวน คือ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategy Root

วารสารพยาบาลสาธารณสุข
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Map):SRM เพราะนอกจากจะบอกทางเดิ นของ
ยุทธศาสตร ตัวเชื่อมโยงยุทธศาสตร กระบวนการ
กิจกรรม ไปสูความสําเร็ จที่ตองการ (ศูนยอํานวย
การบริหารยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง) ยังชวยใน
เปนการนํานโยบายสูการปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยกระบวนการนั้นเนนการมีสวนรวมในทุก
กระบวนการ ในที่ สุ ด หวั ง ผลต อ การบรรลุ ต าม
เปาหมายของกองทุ นฯ คื อ การเข าถึ งบริการของ
ประชาชน การสนับสนุนงบประมาณดานการสงเสริม
สุขภาพ และการใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา
สุขภาพชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
สุขภาพชุมชน (คณะกรรมการ) เปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารจัดการกองทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน ทําหนาที่จัดการกองทุนสุขภาพชุมชน
เพื่อใหการนํานโยบาย แผนการใชจายเงินกองทุน
ไปสูการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค (Kamuzora &
Gilson, 2007) ทั้งนี้หากคณะกรรมการฯ มีความ
เขาใจตอบทบาทและประโยชนที่แทจริงที่จะเกิดขึ้น
ทั้งดานการยอมรับ ความเต็มใจในการดําเนินการ
รวมถึงความพึงพอใจตอโครงการ (ปยนุช เนื้อออน &
คณะ, 2552) ก็จะชวยทําใหการบรรลุตามเปาหมาย
ของโครงการไดดีขึ้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่อยู
ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค ได
สมัครเขารวมในกองทุนสุขภาพชุมชน โดยมีอบต./
เทศบาลเริ่มเขารวมกองทุนสุขภาพชุมชนตั้งแตป
2549 จนถึงป 2552 รวมทั้งหมด 267 จากทั้งหมด
459 อปท. คิดเปนรอยละ 58.17 โดยเฉพาะกองทุน
ที่เขารวมในป 2552 มีทั้งหมด 25 กองทุน(สํานักงาน
หลั กประกั นสุ ขภาพแห งชาติ , 2552). และได นํ า
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร มาเปนเครื่องมือบริหาร
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จัดการยุทธศาสตร ที่ทองถิ่นชุมชน ในป 2553 มี
จํานวน 10 กองทุน นําไปสูการปฏิบัติ โดยการนํา
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนและการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานกองทุ น สุ ข ภาพ
ชุมชน ทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
ยิ่งขึ้น การประเมินผลการดําเนินการจึงมีความสําคัญ
ดังนั้ นคณะทํ างานจึ งเห็ นควรใหมี การดําเนินการ
ติดตามประเมินผล เพื่อศึกษาการดําเนินงานกองทุน
สุขภาพชุมชน วาเปนไปตามเจตนารมณของกองทุนฯ
หรือไม และเปนผลมาจาก SRM หรือไม มีจุดเดน
จุ ดด อยประการใด ตลอดถึ งการศึ กษาผลที่ มี ต อ
ประชากรในพื้นที่ โดยประยุกต รูปแบบการประเมิน
CIPP MODEL ซึ่งเปนการประเมินทั้งระบบมาประเมิน
การบริหารกองทุน ทั้งนี้ เพื่อนําผลการประเมินผลไป
ใช ในการปรั บปรุ งการดํ าเนิ นงานกองทุ นสุ ขภาพ
ชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
ตอไป
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห าร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
ที่ใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินการนํา
แผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธศาสตร ม าใช กั บ กองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ดวยสัมภาษณ
กลุ ม สัมภาษณ เชิ งลึ ก วิ เคราะห เอกสาร และใช
แบบสอบถาม โดยประยุกตรูปแบบซิปป (CIPP) ของ
Daniel L. Stufflebeam (Stufflebeam et al., 1971;
ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547). ประเมินผล ทั้งหมด 4 ดาน
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ประกอบดวย ดานบริบท (Context) โดยศึกษาความ
สอดคลองระหวางนโยบายกองทุน และ SRM กับ
ปญหาสุขภาพในพื้นที่ ดานปจจัยนําเขา (Input)
ประเมินทรัพยากรไดแก คณะกรรมการ งบประมาณ
ข อ มู ล และวิ ธี ก ารที่ นํ า มาบริ ห ารกองทุ น ฯ ใน
ประเด็น ความสามารถ ความพอเพียงและความ
เหมาะสม ดานกระบวนการ (Process) ศึกษาการ
บริหารกองทุ น โดยการนํา SRM มาใช ตั้งแต การ
วางแผน การอนุมัติงบประมาณ การใชงบประมาณ
ดําเนินโครงการ การควบคุมและการติดตามผล และ
ดานผลผลิต (Product) ประเมินกิจกรรมของกองทุน
การไดรับงบประมาณจัดกิจกรรม การมีสวนรวมของ
ชุมชน ความพึงพอใจประชาชนตอโครงการ ศึกษา
ใน 10 กองทุนเปาหมายของ สปสช.เขต 3 ป 2553
ได แ ก กองทุ นเทศบาลตํ าบลหาดอาษา จั งหวั ด
ชัยนาท กองทุนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
หนองสรวงจั งหวั ดอุทั ยธานี กองทุ นอบต.วั งกรด
กองทุนอบต.ทายทุง กองทุนอบต.แหลมรัง กองทุน
เทศบาลตํ าบลป ามะคาบ กองทุ นอบต.วั ง งิ้ ว ใต
กองทุนอบต.วังหลุม จังหวัดพิจิตร กองทุนเทศบาล
ตําบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค และกองทุน
อบต.หวยยั้ง จังหวัดกําแพงเพชร
ประชากร กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้ง
นี้ จํ า แนกเป น 3 กลุ ม ได แ ก กลุ ม ที่ 1 คื อ คณะ
กรรมการบริหารกองทุน จํานวน 92 คน เกณฑใน
การคัดเลือกคือ เปนประธานหรือเลขากองทุน คณะ
กรรมการในฝายสาธารณสุข และคณะกรรมการใน
สวนภาคประชาชน 1-2 คน กลุมที่2 คือ หัวหนา/
แกนนําสําคัญโครงการที่ทํ าสําเร็จแลวในปนั้น 1
โครงการ จํานวน 13 คน และกลุมที่ 3 คือ ประชาชน /
กลุมที่รับผลประโยชนโครงการจํานวน 5-6 คนตอ
โครงการ จํานวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 172 คน
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ทีมผูวิจัยสราง
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. แบบสัมภาษณ ซึ่งแยกเปน
1.1 แบบสนทนากลุม (Focus Group
Interview) แนวทางการสัมภาษณกลุม (นิศา ชูโต,
2540) ประกอบดวยประเด็น ดังนี้ 1) ปญหาดาน
สุขภาพ 2) เปาหมายของการจัดการกองทุน 3)
กระบวนการ บริหารจัดการกองทุนฯ และการอนุมัติ
โครงการ 4) การนําแผนที่ไปใชมาใชในการบริหาร
จัดการในกองทุนฯ 5) การควบคุมการปฏิบัติ การ
ประเมินผล 6) วิธีการ จูงใจ ใหประชาชนกลุมคนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวม 7) การ สนับสนุนจากระดับ
อําเภอ/จังหวัด 8) ความสําเร็จ 9) ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ
1.2 แบบสัม ภาษณเ ชิง ลึก (In-depth
Interview) ผู วิ จั ย ได กํ า หนดประเด็ น หั ว ข อ ที่ จ ะ
ทํ าการศึ กษาไว อย างกว างๆ และมี ลั กษณะเป น
คําถามแบบเปด เพื่อใหผูถูกสัมภาษณ แสดงความ
คิ ดเห็ นได อย างเต็ มที่ ดั ง นี้ 1.2.1) แนวทางการ
สัมภาษณกลุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ
ชุมชน ประกอบดวยประเด็น ดังนี้ (1) การรับรู ความ
เขาใจ ความคิดเห็นตอกองทุนฯและแผนที่ทางเดินฯ
(2) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯในการนําแผน
ที่ฯมาใช (3) ความสําเร็จ (4) ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ 1.2.2) แนวทางการสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบด วยประเด็ น (1) การรั บรู
ความเขาใจ ความคิดเห็นตอกองทุนฯและแผนที่ฯ
(2) ปญหาดานสุขภาพ (3) เปาหมายของการจัดการ
กองทุน (4) กระบวนการ กิจกรรม ดําเนินโครงการ
(5) งบประมาณ (6) การสนับสนุนจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ (7) การประเมินผลโครงการ (8)ผลสําเร็จ
(9) ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ และ 1.2.3)
ประชาชนหรื อ ผู รั บ ผลประโยชน จ ากโครงการ
ประกอบดวยประเด็นหลัก (1) การรับรู ความเขาใจ
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ความคิดเห็นตอกองทุนฯและแผนที่ฯ (2) การเขา
รวมกิจกรรม (3) การรับรูขอมูลสุขภาพ (4) การ
ปฏิบัติ/พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (5) ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
2. แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบดวย
ขอมูลทั่วไปและความคิดเห็นของผูรับผลประโยชน
จากโครงการ
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู ศึ ก ษาได ส ร า งขึ้ น ให ค รอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงคและเนื้อหาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษา
คนควาตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุป
คําถามกวางๆ เพื่อนําไปสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดาน SRM 2) สรางแบบสัมภาษณ และ
แบบสอบถาม และปรั บ ปรุ ง ตามผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
แนะนํา 3) ทดสอบเครื่องมือโดยนําแบบสัมภาษณ
แบบ สอบถามไปทดลองใช (Try out) กับพื้นที่ที่มี
ลักษณะคลายกัน ณ อบต.บานกราง จ.พิษณุโลก
จากนั้นนําผลการทดลองปรึกษาในทีมวิจัยและปรับ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณใหเหมาะสมกอน
นําไปใช
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
จัดประชุมสรางความเขาใจการเก็บขอมูล
ในทีมวิจัย จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูลไปที่พื้นที่เปาหมาย ดําเนินการ
สัมภาษณกลุมและสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูล
เชิ งคุ ณภาพ ถอดเทป ตรวจสอบข อมู ลแบบบุ คคล
(Person triangulation) และ แบบวิธีการ (Method
Triangulation) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
data) ใชการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic analysis)
และใช ส อบถาม เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative data) วิเคราะหโดยใชคารอยละ
ระยะเวลาในการศึกษา 1 ป 6 เดือน
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 บริบทของกองทุน (Context)
พบวาวัตถุประสงคของกองทุนฯ และSRM มีความ
สอดคลองกับการปญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่
จากหลักการและวัตถุประสงค ของนโยบายกองทุน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท อ งถิ่ น โดยเฉพาะ
วัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3 ของกองทุน และวัตถุประสงคหลักการของนโยบายการใชแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร ทั้งสองนโยบายตางมีเจตนารมณ ให
ตั ว แทนชุ ม ชน เข า มามี ส ว นร ว ม ตั้ ง แต ก ารร ว ม
ทรัพยากร รวมตัดสินใจวางแผนจนถึงรวมดําเนิน
การสงเสริมสุขภาพแกประชาชนในชุมชน ซึ่งเปน
นโยบาย ที่ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด การ
ปญหาสุขภาพในชุมชนโดยชุมชน จึ งนับไดวามี
ความสอดคลอง กับวิธีการแกไขปญหาในกลุมโรค
เรื้ อ รั ง และโรคไม ติ ดต อ โรค ในพื้ น ที่ ที่ ต อ งการ
ผูเกี่ยวของ (Stakeholders) รวมแกปญหาสุขภาพ
จึงสรุปไดวา นโยบายทั้งสองมีความสอดคลองกับ
สภาพปญหาในพื้นที่
สวนที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (Input)
1. คณะกรรมการส วนใหญ ขาดความ
พร อ มในการดํ า เนิ น การ จากการสั ม ภาษณ
คณะกรรมการส ว นใหญ มี ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ
กองทุนสุขภาพชุมชน ในเรื่อง วิธีการใชงบประมาณ
เปนสวนใหญ มีเพียงสวนนอยที่เขาใจถึงบทบาท
ของตนเองในการบริหารกองทุน นอกจากเขาใจถึง
วิธี การใชงบประมาณตามระเบียบแล ว ยังรับรูใน
แงมุมของเปาหมาย วัตถุประสงคการใชงบประมาณ
ของกองทุน เพื่อสงเสริมสุขภาพของชุมชน ซึ่งพบได
ในผู ที่ ไ ด รั บ การอบรม SRM และในกลุ ม คณะ
กรรมการบริ หารกองทุ น ได เข ารั บการอบรมการ
สรางและใช SRM รอยละ 60 จากการประเมิน
พบว า ส ว นใหญ มี ค วามเข า ใจด า นหลั ก การ
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เปาหมาย ของการสรางและใช SRM สวนความ
เขาใจดานกระบวนการของ SRM นั้นมีจํานวน 1-2
คน ตอกองทุนและมักเปนผูนํากระบวนการวางแผน
ของกองทุน ทั้งนี้คณะกรรมการมีความคิดเห็นวา
เนื้อหาการอบรมมีมากและไมเขาใจภาษาที่ใชใน
การอบรม
2. วิ ธี การหรื อ กระบวนการของแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช
ในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพชุมชน เพราะ
กํ าหนดผลลั พ ธ สุ ดท า ยที่ มี ความคล า ยกั น ส ว น
กระบวนการมีหลักการเดียวกันคือการมีสวนรวม
แต มีความแตกต างกั น ที่ กระบวนการของแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร ไดมีการระบุกิจกรรมขั้นตอนที่
ละเอียด สวนกระบวนของกองทุนเปดโอกาสใหแต
ละพื้นที่กําหนดกิจกรรมเอง ดังนั้น กระบวนการของ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร จึงมีความเหมาะสมที่
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น สุ ข ภาพตํ า บล จะ
นําไปเปนวิธีการในการจัดการกองทุนฯเพื่อใหเกิด
ประโยชนดานสุขภาพแกประชาชน
3. ความพอเพียงของขอมูลที่นํามาใชใน
การบริหารจัดการกองทุน พบวา ขอมูลสารสนเทศ
ทางดานสุขภาพ ที่นํามาการบริหารจัดการ มีจํานวน
ประเภทขอมูลและแหลงที่มาของขอมูล มากกวา
กอนนําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรมาใชเนื่องจาก
กองทุนฯ ไดนํากระบวนการแผนที่ยุทธศาสตรมาใช
โดยเฉพาะ ในขั้นตอนแรกๆ กําหนดชัดเจนใหชุมชน
มองวิ เ คราะห ป ญ หาร ว มกั น ของกลุ ม บุ ค คล
ตั วแทนในชุ มชน จึ งได รั บข อมู ลข าวสารมากขึ้ น
นํ ามาตั ดสิ นใจในการจั ดสรรงบประมาณได แต
ข อ มู ล ที่ นํ า มาเขี ย นโครงการ ส ว นใหญ ไ ม ก ลุ ม
ประชาชนที่เปนเจาของปญหาโดยตรงพบวาสวน
ใหญเจาหนาที่สถานีอนามัยเปนพี่เลี้ยงในการเขียน
โครงการ
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4. ความพอเพี ย งของงบประมาณ ที่
นํามาใชในการบริหารจัดการกองทุน มีความพอเพียง
ตอโครงการที่เสนอมาจากชุมชน เมื่อพิจารณาจาก
รายงานการเงินของกองทุนฯ ที่ไมติดลบ ในขณะที่
ความคิดเห็นของคณะกรรมการคิดวา งบประมาณ
ในกองทุนฯไมมีความพอเพียงตอสภาพปญหาใน
ชุมชนหรื อโครงการที่ เสนอมาจากชุ มชน แต
คณะกรรมการมีกระบวนการจัดการของตนเองที่จะ
ทําใหเงินในกองทุนสามารถใชไดอยางพอเพียง โดย
การปรับลดงบประมาณของแตละโครงการและการ
ดึ ง งบประมาณจากแหล ง อื่ น ภายนอกชุ ม ชนมา
ดําเนินการ
สวนที่ 3 ด า นกระบวนการบริ ห าร
กองทุนสุขภาพชุมชน (Process)
เดิ ม กระบวนการบริ ห ารกองทุ น เน น
กิ จกรรมการอนุ มั ติ งบประมาณเป นหลั ก หลั งนํ า
กระบวนการ SRM มาใชพบวา กองทุนใหความ
สําคัญกระบวนการบริหารกองทุนเพิ่มขึ้น ตั้งแตการ
วางแผน การอนุมัติงบประมาณ การดําเนินโครงการ
และการประเมินผล สามารถสรุปได 2 รูปแบบ ดังนี้
1) รูปแบบนํากระบวนการของ SRM มาใชเต็มรูปแบบ
หมายถึ ง คณะกรรมการฯ ได ดําเนินการวางแผน
สงเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อนํามาใชในการบริหาร
จัดการกองทุน โดยการนํากระบวนการของ SRM มา
ใชทุกขั้นตอน มี 3 กองทุน คิดเปนรอยละ 30 ของ
กองทุนที่ศึกษา 2) รูปแบบการนํากระบวนการ ของ
SRM มาใชบางสวน หมายถึง คณะกรรมการไดนํา
กระบวนการของ SRM มาใชในบางขั้นตอนหรือ นํา
หลั ก การมี ส ว นร ว มมาใช เช น นํ า มาใช เ ฉพาะ
ขั้ นตอนแรกจนถึ งแผนที่ ทางเดิ นยุ ทธศาสตร และ
ขามไปคิดโครงการ หรือกองทุนฯ นําเฉพาะหลักการ
มีสวนรวมมาใชในการวางแผนการใชงบประมาณ
หรือกองทุนที่นําเฉพาะหลักการมีสวนรวมมาใชโดย
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สงเสริมใหระดับหมูบานนํากระบวนการSRMมาใช
เปนตน มี 7 กองทุน คิดเปนรอยละ 70 ของกองทุนที่
ศึกษา
ความแตกตางของ 2 รูปแบบคือ 1) การ
เตรียมความพรอมของผูเขารวมวางแผน ในรูปแบบ
ที่ 1 มี การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการในกลุมที่ เข าร วม
วางแผน และการเดิ น สํ า รวจป ญ หาชุ ม ชน ส ว น
รู ปแบบที่ 2 ไม มี การดํ า เนิ นการ 2) การวางแผน
รูปแบบที่ 1 ดําเนินงานอยางเปนระบบ ตั้งแตการ
คนหาปญหาสุขภาพ/สาธารณสุขในเขตพื้นที่ การ
กําหนดเปาหมายในพื้นที่ การหาทางเลือกในการ
ดําเนินการแกปญหา ตลอดถึงแผนปฏิบัติการ และ
ออกมาเปนโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน เกือบทุกขั้นตอน
กลุมคนเขามามีสวนรวมในการวางแผนมากขึ้นทั้ง
ภาครัฐและชุมชนในดานสาธารณสุข อปท. อสม.
ตัวแทนกลุมประชากร สวนรูปแบบที่ 2 การหาปญหา
เปนแบบหลากหลายตามความสนใจ เชน การพูดคุย
กับประชาชน การทําประชาคม และการวางแผนของ
กองทุนโดยใชกระบวนการ SRM บางสวน หรือใช
หลักการการมีสวนรวมเทานั้น 3) บทบาทของผูที่เขา
มามีสวนรวมในการวางแผน รูปแบบที่ 1 พบวา การ
ระบุ ป ญ หาสุ ขภาพในชุ มชนร ว มกั น และร ว มกั น
กําหนดเปาหมายของการพัฒนาสุขภาพ เนื้อหาใน
แผนมีครบตามที่ SRM ระบุไว แตบางกิจกรรมยังไม
ตรงกับเจตนารมณของ SRM เชน การกําหนด
มาตรการ ยังเปนเจาหนาที่รัฐเปนผูคิด สวนรูปแบบ
ที่ 2 มีการระบุปญหา โดยมาจากผูเขารวมประชุมที่
เผชิญและรับรูมา หรือจากการประชาคม และเสนอ
ชื่อโครงการแกปญหา 4) การอนุมัติโครงการรูปแบบ
ที่ 1 เปนลักษณะรวมกันพิจารณา และปรับแก
งบประมาณ ระหว างคณะกรรมการ และผู เสนอ
โครงการ สวนรูปแบบที่ 2 การพิจารณางบประมาณ
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ดําเนินการ 2 ครั้ง คือ อนุมัติแผนหรือชื่อโครงการใน
วันที่เสนอชื่อโครงการ และพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
เมื่อเสนอตัวโครงการ
สิ่งที่เหมือนกันของ 2 รูปแบบคือ ตัวโครงการ
สงเสริมสุขภาพที่ใชงบประมาณจากกองทุนนั้น มี 2
ลั ก ษณะ คื อ ลั ก ษณะโครงการแบบประชาชนมี
สวนรวม และโครงการแบบมอบบริการหรือการสง
เคราะห โดยให บ ริ ก ารหรื อ สิ่ ง ของครั้ ง เดี ย วไม มี
กิจกรรมตอเนื่อง ซึ่งพบวาประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอโครงการที่ไดรับรอยละ 100 นอกจากนี้พบวาการ
แบ ง หน า ที่ ใ นคณะกรรมการและการติ ด ตาม
ประเมินผลยังไมมีความชัดเจน สวนใหญเนนเปน
การติดตามการใชงบประมาณในโครงการ
สวนที่ 4 ดานผลผลิต ดานการบริหาร
จัดการกองทุน (Product)
พบว า กองทุนทั้ งที่ นํากระบวนการของ
SRM มาใชเต็มรูปแบบและนํามาใชบางสวน ลวน
บรรลุผลตามวัตถุประสงคกองทุน โดยนําเสนอตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. การเขาถึงบริการดานการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพของ
ประชาชนกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบ พบวา
กลุมประชาชนที่ ได รับผลประโยชนจากโครงการ
การสรางเสริมสุขภาพฯ มากขึ้น สังเกตจากการใช
งบประมาณของกองทุนฯ พบวา ภาพรวมทั้งหมด
10 กองทุน พบวา ประชาชนเขาถึงบริการป 2553
มากกวาป 2552 จาก 39 กลุม เปน 52 กลุม เชน
กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุ มผูพิการ กลุม
ผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรค
เรื้อรังที่อยูในพื้นที่ เปนตน และจากการสัมภาษณ
พบวา กิจกรรมในโครงการเกิดผลลัพธ ตอประชาชน
คือ 1) ประชาชนไดรับบริการสุขภาพ ตามที่กิจกรรม
แตละโครงการกําหนดไว 2) ประชาชนรับรูขอมูล
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ดานสุขภาพ แตขึ้นอยูกับประสบการณ ศักยภาพ
การรั บ รู ข องผู รั บ ข อ มู ล และความสามารถการ
อธิบายอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของผู ใ ห ข อ มู ล และ ตั ว เนื้ อ หาข อ มู ล ที่ ม อบให
ประชาชนตรงกั บ ประสบการณ ก ารเจ็ บ ป ว ย 3)
ประชาชนได ก ารนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ ไปปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน แตขึ้นอยูกับประสบการณการเกิด
ป ญ หาสุ ข ภาพต อ ประชาชน และการติ ด ตาม
ตอเนื่องของบุคลากรดานสาธารณสุข 4 ) ประชาชน
มีความพอใจตอโครงการ ที่เนนการสงเคราะห
2. การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
เพื่ อ ในการดํ า เนิ น การด า นส งเสริ มสุ ข ภาพโดย
ประชาชนและชุมชนทองถิ่น พบวาสวนใหญสนับสนุน
งบประมาณดานสงเสริมสุขภาพ มากกวากิจกรรม
อื่ น ที่ กํ า หนดไว ใ นนโยบายกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพระดับทองถิ่น รอยละ 70 ของกองทุน (7
กองทุ น ) และมี ก องทุ น ที่ สนั บสนุ น ด า นส งเสริ ม
สุขภาพ ป 2553 เพิ่มมากขึ้น จากป 2552 รอยละ 60
(6 กองทุน) โดยพิจารณาจากรายงานการสรุปการใช
จายเงินกองทุนฯจาก สปสช.ป 2553
3. กลุ มคนและกิจกรรมการมีส วนร วม
ของชุมชน ในการจัดการการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มีดังนี้
3.1 มีกลุมคนเขามามีสวนรวมเสนอ
โครงการของบประมาณจากกองทุนฯมากขึ้น พบทั้ง
กองทุนที่ใช SRM เต็มรูปแบบและใชบางสวน เดิม
พบวาผูเสนอโครงการ สวนใหญ คือ บุคลากรดาน
สาธารณสุข หลังการนํา SRM มาใชในการจัดการ
กองทุ น ผู เ สนอโครงการกระจายกลุ ม คนหลาก
หลายมากขึ้น นอกจากเจาหนาที่สาธารณสุข ยังมี
อสม. ตัวแทนในชุมชนเชน ผูนําชุมชน นักเรียน ใน
การรวมเสนอโครงการ
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3.2 กิจกรรมและประเภทกลุมคนเขา
มามี ส ว นร ว มพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น ดังนี้ 3.2.1) ดานกิจกรรมการมี
สวนรวม กอนการนํา SRM มาใช กิจกรรมที่ชุมชน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมกองทุนสวนใหญ คือ
การอนุมัติโครงการเปนหลัก หลังการนํา SRM มาใช
พบวามีความหลากหลายมากขึ้น กิจกรรมที่มีสวน
รวมมากที่สุด คือ กิจกรรมการวางแผน รองลงมา
คือการอนุมัติโครงการ 3.2.2) ประเภทกลุมคนใน
ชุมชน กอนนํา SRM มาใช ประเภทกลุมคนเขามามี
สวนรวมบริหารกองทุน คือคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รวมพิจารณาโครงการ และประชาชนรวม
เปนผูรับผลจากโครงการ หลังจากนํา SRM มาใช
กลุ ม คนที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มบริ ห ารกองทุ น มี ทั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หั ว หน า โครงการ
บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรใน อบต. อสม.ผูนํา
ชุ มชน และระดั บประชาชน ร วมดํ า เนิ นการโดย
เฉพาะพื้นที่ที่ใช SRM เต็มรูปแบบและมีการกําหนด
มาตรการสังคม
การอภิปรายผล
สวนที่ 1 บริบทของกองทุน (context)
พบวาวัตถุประสงคของกองทุนฯและSRM มีความ
สอดคลองกับการปญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่
นั่ น หมายถึ ง ป ญ หาสุ ข ภาพในพื้ น ที่ จ ะมี โ อกาส
ไดรับการแกไข ประชาชนไดรับการพัฒนาสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพ โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
ในชุมชน ดวยกระบวนการของ SRM และดวย
ลั ก ษณะการเกิ ด โรคเรื้ อ รั ง โรคไม ติ ด ต อ ผู ที่ แ ก
ปญหาโรคเรื้อรังและโรคไมติดตอที่ดีที่สุด คือ คนใน
ชุมชนเอง เรียกวา การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชนนั้นเอง
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สวนที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (Input)
พบวา คณะกรรมการสวนใหญขาดความพรอมใน
การดําเนินการ จากการสัมภาษณคณะกรรมการ
ส วนใหญ มี ความเข าใจเกี่ ยวกั บ กองทุ น สุ ข ภาพ
ชุมชน ในเรื่องวิธีการใชงบประมาณ อาจเปนเพราะ
ประสบการณของคณะกรรมการ ใน 2-3 ปที่ผานมา
มีบทบาทหลัก คือ การอนุมัติโครงการ และ สปสช.
ใหความสําคัญกับการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ
การใชงบประมาณเปนหลัก (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ,2550) มีคณะกรรมการเพียงสวน
น อ ยที่ เ ข า ใจบทบาทของตนเองในการบริ ห าร
กองทุน วิธีการใชงบประมาณตามระเบียบและรับรู
เป า หมาย วั ตถุ ป ระสงค การใช ง บประมาณของ
กองทุน เพื่อสงเสริมสุขภาพของชุมชน ซึ่งพบไดใน
ผูที่ไดรับการอบรม SRM ทั้งนี้เพราะกระบวนการ
อบรมของ SRM เนนใหผูเขารับการอบรมคิดวิเคราะห
ถึงปญหาสุขภาพในพื้นที่ และไดรวมคิดและรวมลง
มือทําแผนยุทธศาสตร จนถึงแผนปฏิบัติการ (อมร
นนทสุต,2551) การรับรูเปาหมายวัตถุประสงค การ
ดําเนินการใดๆ นับวารูเข็มทิศในการดําเนินการวา
ดํ า เนิ น การไปเพื่ อ อะไร ผลที่ จะเกิ ดขึ้ น ควรเป น
อยางไร หากไมรับรู หรือรับรูนอย การดําเนินการ
เปรี ย บเสมื อ นไม รู จุ ด สํ า เร็ จว า จะเกิ ดขึ้ น เมื่ อ ใด
ทิศทางเดินอาจผิดพลาดได อาจไมบรรลุผล เพราะ
การรับรูประโยชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญและเปนตัวทํานายที่
ดีที่สุด (รอยละ 47) ของการตอบสนองกองทุนหลัก
ประกั นสุ ขภาพระดั บท องถิ่ นของคณะกรรมการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพ (ปยะนุช เนื้อออน,
2551) ผลการศึกษามี ความแตกตางจากผลการ
ศึกษา ของ ดิเรก ปทมศิริวัฒนและคณะ (2550) ได
ประเมินนโยบายสาธารณะกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพทองถิ่นในระดับพื้นที่ พบวาคณะกรรมการ
กองทุนสวนใหญไมเขาใจในเรื่องบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ซึ่งเปนผลการศึกษาในกองทุนที่ไมไดใชแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร นั้นแสดงวาการนํา SRM มาใช
กับการบริหารกองทุนฯ สามารถชวยใหคณะกรรมการ
เขาใจบทบาทตนเองมากขึ้น อาจกลาวอีกอยางหนึ่ง
วา แผนที่ทางเดินฯ มีสวนสงเสริมใหคณะกรรมการ
ดําเนิ นการสามารถเขาใจดํ าเนินการได และเกิด
ประโยชนตอประชาชนในเขตพื้นที่ จึงมีผลตอการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณในกองทุนใหบรรลุผล
และในกลุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดเขารับ
การอบรมการสรางและใช SRM รอยละ 60 แต
พบวา มีความเขาใจดานกระบวนการของ SRM
จํานวน 1-2 คน ตอกองทุน และมักเปนผูนํากระบวนการวางแผนของกองทุน ทั้งนี้คณะกรรมการมีความ
คิ ด เห็ น ว า เนื้ อ หาการอบรมมี ม ากและไม เ ข า ใจ
ภาษาที่ใชในการอบรม ซึ่งอาจเพราะสวนใหญยังไม
คุนเคยกับวิธีการอบรม และ เนื้อหา
ข อ มู ล สารสนเทศทางด า นสุ ข ภาพ ที่
นํามาการบริหารจัดการ มีจํานวนประเภทขอมูลและ
แหลงที่มาของขอมูล มากกวากอนนําแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตรมาใช เนื่องจากกองทุนฯไดนํากระบวนการแผนที่ยุทธศาสตรมาใช โดยเฉพาะ ในขั้นตอน
แรกๆกําหนดชัดเจนใหชุมชนมองวิเคราะหปญหา
รวมกันของกลุม บุคคล ตัวแทนในชุมชน จึงไดรับ
ขอมูลขาวสารมากขึ้น นํามาตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณได แตขอมูลที่นํามาเขียนโครงการ สวน
ใหญไมกลุมประชาชนที่เปนเจาของปญหาโดยตรง
พบวาสวนใหญเจาหนาที่สถานีอนามัยเปนพี่เลี้ยง
ในการเขียนโครงการ ซึ่งลักษณะดังกลาว เปนขอดี
เนื่องจากกลุมประชาชนเจาของปญหาบางกลุม อาจ
ขาดความชํ านาญในการเขี ยนโครงการเจ าหน าที่
สามารถชวยได และขณะเดียวกันอาจเสี่ยงตอการ
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เกิดความคลาดเคลื่อน ในสวนของการตอบสนอง
ตามความต องการ( Need) ดานสุ ขภาพของกลุ ม
ประชาชนได หากเจาหนาที่ ใสความคิดเห็น วิธีการ
ของโครงการในมุ มมองของผู ให บริ การเข าไปใน
โครงการ มากกวามุมมองประชาชนเจาของปญหา
สวนดานงบประมาณที่นํามาใชในการบริหารจัดการ
กองทุน งบประมาณในกองทุนฯมีความพอเพียงตอ
โครงการที่เสนอมาจากชุมชน เพราะคณะกรรมการฯ
มีกระบวนการจัดการของตนเองที่จะทําใหเงินใน
กองทุนสามารถใชไดอยางพอเพียง ตอบสนองได
ครอบคลุมโครงการ
สวนที่ 3 ด า นกระบวนการบริ ห าร
กองทุนสุขภาพชุมชน (Process)
กองทุนใหความสําคัญกระบวนการบริหาร
กองทุ นเพิ่ มขึ้ น ตั้ งแต การวางแผน การอนุ มั ติ งบ
ประมาณ การดําเนินโครงการ และการประเมินผล
สรุปได 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบนํากระบวนการ
ของ SRM มาใชเต็มรูปแบบ 2) รูปแบบการนํา
กระบวนการของ SRM มาใชบางสวน
ความแตกตางของ 2 รูปแบบคือ 1) การ
เตรียมความพรอมของผูเขารวมวางแผน ในรูปแบบ
ที่ 1 มี การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการในกลุมที่ เข าร วม
วางแผน และการเดินสํารวจปญหาชุมชน ซึ่งเปน
การส งเสริ มให ตั วแทนที่ เข าร วมวางแผนมี ความ
เขาใจปญหาชุมชนและสามารถแสดงความคิดเห็น
สภาพปญหาตางๆในชุมชนไดดียิ่งขึ้น สวนรูปแบบที่
2 ไมมีการดําเนินการ 2) การวางแผน พบวา รูปแบบที่
1 ดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีสวนรวมของคน
ในชุมชน เนื่องจากหลักการของแผนที่ฯไดเนนถึง
การมีสวนรวมในชุมชน และกระบวนการสรางและ
ใช SRM ไดกําหนดขั้นตอนวิธีการไวชัดเจน กองทุน
ที่ดําเนินการตามขั้นตอน SRM สงผลใหกลุมคนเขา
มามีสวนรวมในการวางแผนมากขึ้น สวนรูปแบบที่ 2
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การหาปญหาเปนแบบหลากหลายตามความสนใจ
เชน การพูดคุยกับประชาชน การทําประชาคม และ
การวางแผนของกองทุนโดยใชกระบวนการ SRM
บางสวน หรือใชหลักการการมีสวนรวมเทานั้น 3)
บทบาทของผูที่เขามามีสวนรวมในการวางแผน ใน
รูปแบบที่ 1 พบวาการระบุปญหาสุขภาพในชุมชน
รวมกัน และรวมกันกําหนดเปาหมายของการพัฒนา
สุขภาพ เนื้อหาในแผนมีครบตามที่ SRM ระบุไว แต
บางกิจกรรมยังไมตรงกับเจตนารมณของ SRM เชน
การกําหนดมาตรการ ยังเปนเจาหนาที่รัฐเปนผูคิด
ซึ่งการกําหนดมาตรการทางสังคมเปนบทบาทหนาที่
ของประชาชนในการรับผิดชอบดานสุขภาพชุมชน
เอง เป นการสรางนวัตกรรมที่ เหมาะสมกั บชุมชน
เปนการสรางสุขภาพโดยชุมชนอยางแทจริงซึ่งเปน
บทบาทใหมของประชาชนในการสรางสุขภาพที่ควร
สงเสริมใหเกิดขึ้น (อมร นนทสุต, 2552) มาตรการ
ทางสั งคม เปรี ยบเสมื อนนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพ (Healthy Public Policy) ของหมูบาน ตําบล
ที่ สภาพสิ่ งแวดล อ มให เอื้ อต อสุ ขภาพ ซึ่ งเอื้ อต อ
ประชาชนสามารถเข าถึ งการสร างสุ ขภาพ (WHO,
1988) และมีความสําคัญตอการเขามามีสวนรวมใน
การสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน สวน
รูปแบบที่ 2 มีการระบุปญหา มาจากการรับรูการ
เผชิ ญ ป ญ หาของผู เข า ร ว มประชุ ม หรื อ จากการ
ประชาคม และเสนอชื่อโครงการแกปญหา 4) การ
อนุมัติโครงการ รูปแบบที 1 เปนลักษณะรวมกัน
พิ จ ารณา และปรั บ แก ไ ขงบประมาณ ระหว า ง
คณะกรรมการ และผูเสนอโครงการ อาจกลาวไดวา
งบประมาณกองทุ นฯช วยใหชุ มชนเข ามาร วมกั น
จัดการสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ดิเรก ปทมศิริวัฒนและคณะ (2550)
ไดประเมินนโยบายสาธารณะกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพพบว า งบประมาณกองทุ น หลั ก ประกั น
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สุขภาพทองถิ่นในระดับพื้นที่ชวยใหสถานีอนามัย
ประชาคม และอปท. มีการทํางานรวมกันมากขึ้น
และมีการทํางานเชิงรุกดานการสรางเสริมสุขภาพ
สวนรูปแบบที่ 2 การพิจารณางบประมาณ ดําเนินการ
2 ครั้ง คือ อนุมัติแผนหรือชื่อโครงการในวันที่เสนอ
ชื่อโครงการ และพิจารณาอนุมัติอีกครั้งเมื่อเสนอตัว
โครงการ
สิ่งที่เหมือนกันของ 2 รูปแบบคือ ตัวโครงการ
ในการสงเสริมสุขภาพนั้นมีทั้ง 2 ลักษณะคือลักษณะ
โครงการแบบประชาชนมีสวนรวม และโครงการแบบ
มอบบริการ หรือการสงเคราะห ทั้งนี้เปนเพราะบาง
กองทุนแมมีการดําเนินการตามกระบวนการ SRM
ครบถ วน แต โครงการส งเสริ มสุ ขภาพ ยั งยึ ดตาม
แนวคิดเดิมกอนนํา SRM มาใช โดยเฉพาะเรื่องการให
บริการมอบบริการรายบุคคล ผลที่เกิดกับประชาชน
จึงไมใชการปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยตรง นอกจากนี้
พบวาการแบงหนาที่ในคณะกรรมการยังไมมีความ
ชัดเจน และการติดตามประเมินผลสวนใหญเปนการ
ติดตามการใชงบประมาณ เมื่อพิจารณาในมิติของ
การจัดการกับภาวะสุขภาพจะเห็นวากระบวนการ
บางอยางขาดหายไปในทุกกองทุน ซึ่งไมเปนไปตาม
กระบวนการบริ หารจั ดการ การวางแผน (Planning)
การจัดหนวยงาน (Organizing) การบังคั บบัญชา
(Commanding) การประสานงาน (Co-Ordination) และ
การควบคุม (Controlling) (Fayol, 1949) กระบวนการ
ที่ ข าดหายชั ดเจนคื อ การแบ งบทบาทหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการในการจัดการ การติดตามประเมินผล
ในมิติสุขภาพ ซึ่ง 2 กระบวนการนี้มีความเชื่อมโยงกัน
การแบงบทบาทที่ไมชัดเจน โยงไปถึงความชัดเจน
ของผูการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนั้นจึงสงผล
ตอผลการประเมินดานสุขภาพกลุมเปาหมายตางๆ
ในโครงการจึงไมชัดเจนไปดวย
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สวนที่ 4 ด านผลผลิ ต ผลลัพธ ดาน
การบริหารจัดการกองทุน (Product)
ผลทางด า นการบริ ห ารจั ด การกองทุ น
พบวา กองทุนทั้งที่นํากระบวนการของ SRM มาใช
เต็มรูปแบบและมาใชบางสวน ลวนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคกองทุน โดยนําเสนอตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1. การเขาถึงบริการดานการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพของ
ประชาชนกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบ พบวา
กลุมประชาชนที่ไดรับผลประโยชนจากโครงการการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพฯมากขึ้ น สั ง เกตจากการใช
งบประมาณของกองทุนฯ พบวา ภาพรวมทั้งหมด
10 กองทุน พบวา ประชาชนเขาถึงบริการป 2553
มากกวาป 2552 จาก 39 กลุม เปน 52 กลุม เชน
กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุม
ผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรค
เรื้ อ รั ง ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ เป น ต น ซึ่ ง ทํ า ให ก ารใช ง บ
ประมาณกระจายสูกลุมประชาชนในชุมชนมากขี้น
ไมกระจุกอยูสวนใดสวนหนึ่ง เปนเพราะวาหลักการ
มีสวนรวม และกระบวนการ SRM ในการวางแผน
ได กําหนดใหภาคในชุมชนเขารวม ชวยใหชุมชน
คณะกรรมการรั บรู ป ญหาสุ ขภาพของประชาชน
มากขึ้น การสงเสริมสุขภาพแกกลุมประชาชนจึง
ขยายเปนวงกวาง ซึ่งพบทั้งกองทุนฯ ที่นํา SRM ไป
ใช เ ต็ ม รู ป แบบหรื อ นํ า มาใช บ างส ว น หรื อ เพี ย ง
หลักการการมีสวนรวม นั่นหมายความวา หากกองทุน
ใดนําหลักการ และการวิเคราะหสถานการณของ
ชุ ม ชนไปใช ก็ ส ามารถช ว ยให ป ระชาชนเข า ถึ ง
บริ การส งเสริ มสุ ขภาพได มากขึ้ น ไม จํ าเป นต อง
ดําเนินการครบทุกกระบวนการของแผนที่ฯ และ
จากการสัมภาษณพบวา กิจกรรมในโครงการเกิด
ผลลัพธ ตอประชาชน คือ 1) ประชาชนไดรับบริการ
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สุขภาพ ตามที่กิจกรรมแตละโครงการกําหนดไว 2)
ประชาชนรั บ รู ข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพ แต ขึ้ น อยู กั บ
ประสบการณ ศักยภาพการรับรูของผูรับขอมูล และ
ความสามารถการอธิ บายอยางเปนรู ปธรรมและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูใหขอมูล และ ตัวเนื้อหา
ขอมูลที่มอบใหประชาชนตรงกับประสบการณการ
เจ็ บป วย ซึ่ งความสามารถของผู ถ ายทอดข อมู ล
ความสามารถของผูการรับรูขอมูลมีความสําคัญตอ
การรั บ รู แ ละปรั บ พฤติ ก รรม เพราะการที่ ผู ใ ห รู
ศักยภาพผูรับ และหาวิธีการถายทอดที่เหมาะสม
(Health literacy) จะชวยใหเกิดการเขาใจ การ
ปฏิบัติที่ถูกตองได 3) ประชาชนไดการนําขอมูลที่
ได รั บ ไปปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น แต ขึ้ น อยู กั บ
ประสบการณการเกิดปญหาสุขภาพตอประชาชน
และการติ ด ตามต อ เนื่ อ งของบุ ค ลากรด า น
สาธารณสุข 4 ) ประชาชนมีความพอใจตอโครงการ
ที่เนนการสงเคราะห
2. การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
เพื่ อ ในการดํ า เนิ น การด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพโดย
ประชาชน และชุ ม ชนท อ งถิ่ น พบว า ส ว นใหญ
สนับสนุนงบประมาณดานสงเสริมสุขภาพ มากกวา
กิ จ กรรมอื่ น ที่ กํ า หนดไว ใ นนโยบายกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น คือ การจัดซื้อ
บริ ก าร สนั บ สนุ น งบประมาณแก ห น ว ยบริ ก าร
สาธารณสุ ข และการบริ หารจั ดการกองทุ นและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ รอยละ 70 ของกองทุน
(7 กองทุน) และมีกองทุนที่สนับสนุนดานสงเสริม
สุขภาพ ป 2553 เพิ่มมากขึ้น จากป 2552 รอยละ
60 (6 กองทุน) โดยพิจารณาจากรายงานการสรุป
การใชจายเงินกองทุนฯ จาก สปสช.ป 2553 ซึ่ง
สอดคล องกั บการศึ กษาของ ดิ เรก ป ทมศิ ริ วั ฒน
และคณะ (2550) ไดประเมินนโยบายสาธารณะ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในระดับพื้นที่
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พบว า งบประมาณกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ท องถิ่ นในระดั บพื้ นที่ กิ จกรรมส วนใหญ เป นการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
3. กลุ มคนและกิ จกรรมการมี ส วนร วม
ของชุมชน ในการจัดการการพัฒนาสุขภาพชุมชนมี
กลุ ม คนเข า มามี ส ว นร ว มเสนอโครงการขอ
งบประมาณจากกองทุนฯ มากขึ้น พบทั้งกองทุนที่ใช
SRM เต็มรูปแบบและใชบางสวน หลังการนํา SRM
มาใชในการจัดการกองทุน ผูเสนอโครงการกระจาย
กลุ มคน หลากหลายมากขึ้ น นอกจากเจ าหน าที่
สาธารณสุข ยังมี อสม. ตัวแทนในชุมชนเชน ผูนํา
ชุมชน นักเรียน ในการรวมคิดและรวมรับผิดชอบ
ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการ SRM ที่กําหนดใหคน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ดาน
กิจกรรมการมีสวนรวม หลังการนํา SRM มาใช
พบวามีความหลากหลาย กิจกรรมที่มีสวนรวมมาก
ที่ สุ ด คื อ กิ จกรรมการวางแผน รองลงมา คื อการ
อนุมัติโครงการ จากกิจกรรมการมีสวนรวมสามารถ
บ งบอกถึ ง ระดั บการมี ส ว นร วมของชุ มชนได คื อ
ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับสูงสุดคือ สนับสนุน
ชุมชนจัดการสุขภาพ (Supporting independent
community interests) ซึ่งพบเฉพาะในกลุมคณะ
กรรมการฯ แตในกลุมประชาชนนั้นระดับการมีสวน
รวมอยูในระดับ 3 ถึง 4 คือ รวมตัดสินใจ (Deciding
together) และปฏิบัติการ (Acting together) (Wilcox,
1996) เมื่ อ พิ จ ารณาประเภทกลุ ม คนในชุ ม ชน
หลังจากนํา SRM มาใช กลุมคนที่เขามามีสวนรวม
บริหารกองทุ น มี ทั้งคณะกรรมการบริ หารกองทุ น
หัวหนาโครงการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรใน
อบต. อสม. ผูนําชุมชน และ ระดับประชาชนเขามา
รวมบริหาร สังเกตไดวา ลักษณะของผูเขารวม คือ
ตั วแทนประชาชน ส วนใหญ เป นผู นํ า อสม.อบต.
สถานีอนามัย (รพ.สต.)เปนหลัก ซึ่งไมใชประชาชน
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ตั วจริ งลั กษณะดั งกล าวเรี ยกอี กอย างหนึ่ งว า มี
ความเปนประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน (Catt ,1999)
ซึ่งมีขอดอยคือประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองและการบริหารจัดการงานนอย ดังนั้น
การมีสวนรวมแบบตัวแทน คนที่เปนตัวแทนตอง
เปนแทนที่แทจริง สามารถเสนอปญหาสุขภาพที่
ตรงกับปญหาจริงของกลุมหรือชุมชนและรวมแสดง
ความคิ ดเห็ นต อแนวทางการพั ฒนาสุ ขภาพตรง
ความตองการ จากการประเมินพบวาสวนใหญเปน
ลักษณะตัวแทน จึงเปนไปไดวาโครงการที่เกิดขึ้น
หลังจากการวางแผน เปนลักษณะแบบมอบบริการ
และแบบสงเคราะห เพราะผูที่รวมคิดสวนใหญเปน
มุมมองของผูใหบริการ หรือภาครัฐ
สรุ ปได ว ากองทุ นที่ นํ ากระบวนการการ
สรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฯ มาใชเต็ม
รูปแบบและนํ ามาใช บางสวน พบว า ทั้ งสองแบบ
สามารถสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค ของการ
ดํ าเนิ นการกองทุ นสุ ขภาพชุ มชน คื อ 1)เรื่ องการ
เข าถึ งบริ การ ประชากรกลุ มเป าหมายได รั บการ
สงเสริมสุขภาพมากขึ้น 2) ในเรื่องการมีสวนรวมของ
กลุมคนในชุมชน รวมในการจัดการสุขภาพมากขึ้น
ทั้งการแสดงความคิดเห็นตอปญหาตอการพัฒนา
การมี ส วนร วมในการตั ดสิ นใจในทิ ศทางพั ฒนา
สุขภาพ มีส วนรวมดานงบประมาณและบุ คลากร
และร วมดํ า เนิ นการส งเสริ มสุ ข ภาพ โดยเฉพาะ
กองทุนฯที่นําแผนที่ฯมาใชอยางเต็มรูปแบบ 3) การ
สนับสนุนงบประมาณหรือเงินกองทุนไดถูกกระจาย
ไปยังหนวยงาน องคกร ชุมชนมากขึ้นกวากอนนํา
SRM มาใช ซึ่งหมายถึงหนวยงานในชุมชนมีการ
กระจายความรั บผิ ดชอบร วมต อป ญหาและการ
สงเสริมสุขภาพมากขึ้น จึงกลาวไดวาการจัดการ
กองทุนฯสามารถบรรลุวัตถุประสงค 3 ขอ จากการ
นําการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร มาใช
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ในการจัดการ ดังนั้นสามารถสรุปไดวา หลักการและ
กระบวนการของการสร างและใช แผนที่ ทางเดิ น
ยุทธศาสตร มีความเหมาะสมและสามารถนําไปเปน
เครื่องมือ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพ
ชุ มชน ในการบริ หารจั ดการกองทุ นฯเพื่ อให เกิ ด
ประโยชน ต อประชาชนในชุ มชนตอไป แต ในด าน
ผลลัพธที่เกิดตอประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ
การมี พฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ถู กต องจากการดํ าเนิ น
โครงการนั้น ไม สามารถสรุปไดชัดเจนวาเกิดจาก
กระบวนการการสร า งและใช แ ผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพตอไป
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ป จ จั ย สํ า คั ญ ของการบรรลุ ผ ลการ
จัดการกองทุน ประกอบดวย ความเขาใจ ทักษะ ใน
หลักการ กระบวนการของการสรางและใชแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร ของผูมีสวนรวม ทั้งการจัดการ
กองทุนและการวางแผนพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ
ดังนั้น ควรมีนโยบาย มาตรการใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและผูเกี่ยวของได รับการฝกใหเกิด
ทักษะและเขาใจ โดยรูปแบบวิธีการอบรมใหคํานึง
สภาพบริบทของพื้นที่และลักษณะประชาชน ให
ครอบคลุมและตอเนื่อง
2. มาตรการสั งคม ที่ มาจากการเสนอ
ความคิดเห็นจากภาพชุมชนอยางแทจริง ควรไดรับ
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กิ ด ขึ้ น เพราะจะเป น
ประโยชนต อการมีส วนร วมอย างยั่ งยื น และการ
สงเสริมความเข็มแข็งชุมชน
3. ควรกํ า หนดให มี ก ารอบรม พั ฒ นา
ระบบการคิดแกไขปญหาและวิธีการพัฒนาสุขภาพ
ในประชากรที่รวมกลุมกัน หรือประชากรกลุมตางๆ
ในชุมชน เพื่อ ใหเกิดศักยภาพในการเสนอปญหา
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กลุม เสนอวิธีการพัฒนาสุขภาพ สงเสริมสุขภาพ
ของกลุ ม ต อ กองทุ น สุ ข ภาพชุ ม ชน พิ จ ารณา
สนับสนุนความแข็มแข็งของกลุมตอไป
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ควรส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนจั ด ตั้ ง กลุ ม
ประชากร เชน กลุมอายุ กลุมการเจ็บปวย หรือกลุม
ชมรมสุ ข ภาพดี เ พื่ อ ให เ กิ ด การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตนเอง และที่สําคัญสามารถเปนจุดรวมพลัง เสียง
สะทอนความตองการของกลุมประชากรดังกลาว
เพื่อการเขาถึงบริการตามความตองการที่แทจริง
ของกลุมประชาชน
2. กองทุนสุขภาพชุมชน ควรนํากระบวนการสร างและใช แผนที่ ทางเดินยุ ทธศาสตร มาใช
บริหารจัดการกองทุน โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
แตละขั้นตอนเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึ ก ษาผลต อ สุ ภ าพประชาชนและ
ชุมชน ที่เกิดจากโครงการของกองทุนสุขภาพชุมชน
ที่นําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรมาใช
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการอบรม
การบริหารกองทุนที่ใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ที่
เหมาะสมในพื้นที่
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