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การศึกษาวิจัยเชิงผสมผสาน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
และปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สู งอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา รวมทั้งเพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินผล
รู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิง
ผสมผสาน โดยการศึกษาเชิงปริมาณพร้อมกับการศึกษาเชิงคุณภาพ สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ
ข้อมูลการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 270 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ คัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 19 คน และการ
สนทนากลุ่ม 14 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนระยะที่ 2 การพัฒนาและยืนยัน
รู ป แบบ และระยะสุ ด ท้ า ยเป็ น การทดลองใช้ แ ละประเมิ น ผลรู ป แบบ ด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า การผสานผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระยะที่ 1
ปัจจัยหลักที่สอดคล้องกัน ได้แก่ 1) การติดตามและประเมินผล 2) การจัดการทรัพยากร 3) กลไก
ด้านความรู้ 4) การจัดการความเป็นผู้นา 5) กลไกด้านทรัพยากร และ 6) การประชาสัมพันธ์ และ
ปัจจัยเสริมที่ผลการวิจัยไม่ได้สอดคล้องกัน โดยที่เป็นปัจจัยส่งผลเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณอย่างเดียว ได้แก่ การค้นหาปัญหา และส่งผลเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอย่าง
เดียว ได้แก่ 1) กลไกด้านผู้นา 2) กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร 3) การจัดการเครือข่าย และ 4) การ

ง
จัดทาโครงการ ผลที่ได้นาไปสู่การพัฒนาและยืนยันรูปแบบที่สร้างขึ้นภายใต้ระบบการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือที่ประกอบด้วย 1. ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ กลไกด้านความรู้ กลไกด้านทรัพยากร และ กลไก
ด้านวัฒนธรรม 2. กระบวนการ ได้แก่ การค้นหาปัญหา การจัดการทรัพยากร การจัดการความเป็น
ผู้นา การประชาสัมพันธ์ การจัดการเครือข่าย และการติดตามและประเมินผล และ 3. ผลลัพธ์สาคัญ
ได้แก่ ประสิทธิผล คุณภาพความสัมพันธ์ การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และความเหนียวแน่นของ
เครือข่าย สุดท้ายเป็นการทดลองใช้รูปแบบโดยอาศัยกรอบวงจรคุณภาพ และการประเมินผล ทั้งใน
ด้านประสิทธิผล ที่แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงานการสนับสนุนงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น มีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดี การรับรู้ความคิดเห็นของกันและกัน และมีความ
ไว้วางใจต่อกัน รวมทั้งเกิดความเหนียวแน่นของความร่วมมือที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนของระบบ โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผล การ
จัดการทรัพยากร กลไกด้านความรู้ ความเป็นผู้นา กลไกด้านทรัพยากร และการประชาสัมพันธ์
รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปใช้พัฒนาการจัดการ
บริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ และสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบดังกล่าวในการ
จัดการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป
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ABSTRACT

The objectives of this mixed-method design were to study collaborative
governance and to identify factors affecting collaborative governance for ageing health
promotion in the urban areas of Local Health Security Funds, Region 12. The study
also aimed to develop a model and evaluate the effectiveness of the pastoral care
model through collaborative governance for ageing health promotion in urban areas
of Local Health Security Funds, Region 12. The study was divided into 3 phases. Phase
1 was conducted using a convergent parallel mixed-method design. A quantitative
research was a cross-sectional study proposed to determine collaborative governance
and to identify factors affecting collaborative governance for ageing health promotion
in the urban areas of local health security funds, Region 12. A total of 270 study
subjects. The subjects were selected using stratified cluster sampling and data were
collected using a questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics such as
frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistic was
stepwise-multiple regression analysis. Nineteen Participants in qualitative method were
recruited by purposive sampling technique and data were obtained using in-depth
interviews and focus group interviews from 19 and 14 key informants, respectively.
Content analysis was used for data analysis. Phase 2 was a development and
confirmatory process of the model. The last phase was the implementation and

ฉ
evaluation of the model using qualitative techniques. Data were analyzed by content
analysis.
The study showed that the consisting results from quantitative and
qualitative methods in phase 1 involved 1) knowledge strategies, 2) resource strategies,
3) leadership management, 4) resource management, 5) public relation, and monitoring
and evaluation. The inconsistent reinforcing factors which affecting only in the
quantitative study was problem searching and factors affecting only in the qualitative
approach included 1) leadership strategies, 2) organizational culture strategies, 3)
network management, and 4) project management. The results leading to the
development and confirm the model included 1) input factors such as knowledge
strategies, resource strategies and cultural strategies, 2) the process such as problem
searching, resource management, leadership management, public relation, network
management, and monitoring and evaluation, and 3) the main outcomes were
effectiveness, relationship quality, network management, perspective perception, and
network tight. The last process was the effectiveness evaluation of the model by using
Deming Cycle. The results showed higher financial supported for the elderly health
promotion, better relationship quality, perceived ideas to each other, trustworthiness
to each other, and the increasing of collaborative bonds. However, all systems should
be improved and developed continuously especially in public relation and monitoring
and evaluation.
The collaborative governance model in this study can be utilized for
developing the management of Local Health Security Funds to promote health among
the elderly more effectively including other age groups. Further, the model can be
applied for managing collaboration in health problem solving based on the area
context appropriately
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร ที่ได้เป็น
จุดเริ่มต้น ชี้แนะแนวทางและเห็นความสาคัญของการวิจัยในเรื่องนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจินต์
สงทับ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ข้อคิดเห็น ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่ ให้กาลังใจและดูแลเป็นอย่างดี ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ความรู้ ความถูกต้องและความตรงของเนื้อหา รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย เพื่อให้ วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรีนครยะลา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทางานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง ทุกแห่ง ในเขตพื้นที่สานักงานหลั กประกันสุขภาพแห่งขาติ เขต 12 สงขลา
ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ เขต 12 สงขลา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือ สนับสนุน อานวยความสะดวก ตลอดการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การวิจัยที่ให้ การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลด้วยความเป็นกันเอง
ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาวและญาติพี่น้องทุกท่านที่ได้มอบความรัก
ความห่วงใย กาลังใจและความเชื่อมั่นในความสาเร็จของข้าพเจ้าเสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานใน
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ที่ให้ความช่วยเหลือ กัลยาณมิตรทุกท่านที่คอย
กระตุ้น ให้กาลังใจ และช่วยเหลือ ประโยชน์แห่งวิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบแด่ครอบครัว คณาจารย์ และทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติขึ้นเพื่อการมีหลักประกัน
ในสิทธิการรักษาและความเสมอภาคของการเข้าถึงบริการสาธารณสุ ขสาหรับประชาชนชาวไทย
(สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2545) มาตรา 47 ได้มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนหลักที่สาคัญ คือ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข และกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินงานให้มีกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2549 ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทใน
การพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพ ส่ งเสริ มให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทสนับสนุน
ประชาชนในการดูแลตนเอง และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557)
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public
policy) ที่ตระหนักถึงการจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชน ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ (Health
promotion) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นมิติทางสังคมเพื่อสุข
ภาวะ (Social determinant of health) โดยมีองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นผู้ ดาเนินงานและ
บริหารจัดการ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มาจากความร่วมมือของหลายภาค
ส่วน ตามสัดส่วนที่กาหนด ทั้งในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วม
ค้น หาปั ญหาและความต้องการ วางแผน การดาเนินกิจกรรม รวมถึงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน ด้ ว ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งาน
หลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงการสมทบเงินจากภาค
ประชาชนตามความสมัครใจ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557)
สาหรับงบประมาณของกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลั กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ดาเนินงานและบริห าร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรร
เงินให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
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การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จาเป็นต่อสุขภาพ
และการดารงชีวิตในกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการ กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของ 1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 2) กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
3) ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 4) การบริหารหรือพัฒนา
กองทุนฯ และ 5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,
2557)
องค์ประกอบหลักที่สาคัญของระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ประกอบด้วยส่วนแรก
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนฯ เงินงบประมาณ แผนงานหรือโครงการที่คลอบคลุ ม
กิ จ กรรมทั้ ง 5 ประเภท กระบวนการหรื อ อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการกองทุ น ฯ ได้ แ ก่
1) การพิจารณาอนุมัติมัติแผนงาน/โครงการ 2) การออกระเบียบ 3) การควบคุมและการกากับดูแล
งบประมาณ 4) การกากับดูแล 5) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 6) การให้คาแนะนา
การจัดทาข้อมูล และแผนการดาเนินงาน 7) การพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการจัดทาสรุปผลการ
ด าเนิ น งานและงบประมาณ และ 8) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะท างาน และ
ส่วนสุดท้ายคือ ผลลัพธ์การบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นการประเมินถึงกระบวนการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 หมวด คือ 1) การบริหารจัดการกองทุนฯ 2) การมี
ส่วนร่วม 3) ผลลัพธ์การดาเนินงาน (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557)
จากการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ด้ ว ยการประเมิ น ตนเองผ่ า นระบบรายงานโปรแกรมบริ ห ารจั ด การกองทุ น ในระบบออนไลน์
(ส านั กงานหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ , 2560) ตามประกาศคณะกรรมการหลั กประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 พบว่า การบริหาร
จัดการของกองทุนฯ ภาพรวมระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 มีกองทุนฯ เพียงร้อยละ 10.50 อยู่ใน
ระดับที่เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูง ( A+) ร้อยละ 40.20 เป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี (A) ร้อยละ 20.27
เป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง (B) และร้อยละ 3.26 เป็นกองทุนที่ขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา
(C) (กองทุนที่ยังไม่ได้ประเมิน ร้อยละ 25.77) และผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ พบว่า การสนับสนุนศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ และศูนย์เด็กเล็ก มีการใช้จ่ายงบเพียงร้อยละ 12.31 (เกณฑ์ร้อย
ละ 15) สาหรับกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ใช้จ่ายงบไปเพียงร้อยละ 34.39 (เกณฑ์ร้อยละ 40) และ
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดเพียงร้อยละ 48.53 (เกณฑ์ร้อยละ 80 ของงบประมาณในปีงบ
นั้น ๆ) จะเห็ นว่าอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้มีเงินคงเหลือสูงถึง ร้อยละ 51.47 และ
มากกว่าที่ใช้ไป
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ รายเขต พบว่า ผลการประเมิน
กองทุนฯ ในภาพรวมสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ กองทุนฯ ในเขตพื้นที่ สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ เขต 7 ขอนแก่น และเขต 1 เชียงใหม่ (ร้อยละ 79.60, 78.39 และ
78.21) ตามลาดับ ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง ส่วนพื้นที่เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต
12 สงขลา และเขต 2 พิษณุโลก (ร้อยละ 67.02, 68.05 และ 68.74) มีผลการประเมินกองทุนฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับต่ากว่าเขตอื่น ๆ และเป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีศักยภาพสูง (A+) มากที่สุด ได้แก่ เขต 3 นครสวรรค์
(ร้อยละ 26.27) รองลงมา คือ เขต 7 ขอนแก่น และเขต 1 เชียงใหม่ (ร้อยละ 18.94 และ 17.81)
ตามลาดับ โดยที่เขต 12 สงขลา การประเมินอยู่ในระดับกองทุนที่มีศักยภาพสูง ( A+) น้อยที่สุด เพียง
ร้อยละ 2.43 (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560)
ผลการดาเนินงานการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามที่กล่าวมา ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้กาหนดไว้ หรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ นั้นเอง ที่สาคัญสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของ
การบริหารจัดการกองทุนฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งตามทฤษฎีเชิงระบบ
(ปั จ จั ย น าเข้า กระบวนการ ผลลั พธ์ และข้อมูล ป้อนกลั บ ) (Kinicki, A., & Williams, B. K., 2008)
หรืออาจเกิดจากกระบวนการหลักของการบริหารจัดการ (การวางแผน การจัดองค์การ การนา และ
การควบคุม) (Kinicki, A., & Williams, B. K., 2008, p. 4) และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ, 2557) และปัจจัยด้านความ
ร่วมมือ (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557) สาหรับปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญส่งผลให้ การ
บริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ คือ กระบวนการ โดยเฉพาะการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน
(ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552) จึงเป็นประเด็นที่ควรทาการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือ เพื่อให้มีผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา คือ การสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ฟื้นฟูและการรักษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และศูนย์เด็กเล็ก ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ซึ่งมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยเฉพาะในประเด็นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมี จ านวนประชากรทั้ ง ประเทศ
66,534,000 คน (เพศชาย 32,128,000 คน และเพศหญิง 34,406,000) ทั้งนี้มีจานวนประชากร
สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 12,040,000 คน (เพศชาย 5,081,000 คน และเพศหญิง 6,959,000 คน) คิด
เป็นร้อยละ 18.10 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูงอายุที่มีอายุยืนนานขึ้นทั่วโลก
โดยในปี ค.ศ. 2018 มีจ านวนคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าเด็กที่ มี อายุต่ ากว่ า อายุ 5 ปี และ
คาดการณ์ไว้ว่าในระหว่างปี ค.ศ. 2019 และ 2593 จานวนคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทั่วโลกจะมีจานวน
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มากเป็นสองเท่า ในขณะที่จานวนของเด็กอายุต่ากว่าอายุ 5 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.
2019 คนที่มีอายุ65 ปีขึ้นไป มีจานวนสัดส่วนประชากรประมาณร้อยละ 9 และคาดการณ์ไว้ว่าในปี
ค.ศ. 2030 และ ค.ศ. 2050 จะมีประมาณร้อยละ 12 และ 16 ตามลาดับ และสามารถเข้าถึงร้อยละ
23 ได้ในปี ค.ศ. 2100 จากการที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในส่วน
ตลาดแรงงานและผลการดาเนินงานทางเศรษฐกิจ รวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่หลายประเทศกาลัง
เผชิญอยู่ในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบสาธารณะของการดูแลสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ (United Nations, 2019) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุจากการฉายภาพประชากรของ
สหประชาชาติ ประเทศในประชาคมอาเซียนและประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งหมดภายในปี
พ.ศ. 2573 (สุชาดา ทวีสิทธิ์ และคณะ, 2556)
สถานการณ์แนวโน้มประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่ตามมา คือ ปริมาณและ
คุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเขตเมือง มีจานวนเพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม
ผู้สูงอายุอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย และมีความมั่นคงหรือไม่ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2559) ในส่วนความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลมีการอยู่ตามลาพังคนเดียว
หรืออยู่ตามลาพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ย่อมจะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) สาหรับด้านความเสี่ยงของครอบครับเขตเมืองต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ พบว่า ครอบครัวมีความกังวลว่าผู้สูงอายุจะเหงาเพราะไม่มีเวลาดูแล (ร้อยละ 50) ไม่มีเวลา
ดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 24) มีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (ร้อยละ27) (สุภาวดี หาญ
เมธี, 2557) มีการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดสุโขทัยที่แสดงให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงเขต
ชนบท มีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุเขตเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (เสน่ห์ แสงเงิน และ
คณะ, 2560) ที่สาคัญภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง ส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้าสูง (พัชรา
ภัณฑ์ ไชยสังข์ และคณะ, 2556) ในส่วนนี้จะเห็นว่า ผู้สูงอายุเขตเมืองหรือเขตเทศบาลควรได้รับการ
ดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในทุก ๆ มิติ ไม่เฉพาะที่กล่าวมา จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควร
ทาการศึกษา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ จากข้อมูลอัตราป่วยของผู้ป่วย
ในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่ มอายุ 60 ปี ขึ้นไป (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ. 2561 พบว่า
สาเหตุ ก ารป่ ว ยที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ความผิ ด ปกติ ข องต่ อ มไร้ ท่ อ โภชนาการและเมทาบอลิ ก อื่ น ๆ
(12,082.93) โรคความดันโลหิตสูง (10,044.66) โรคเบาหวาน (5,859.99) และโรคไตวาย (5,343.25)
อัตราป่วยดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระทรวงสาธารณสุข, 2562). โรคเหล่านี้มีปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้มี
แนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ , 2557) สิ่งที่จะ
ช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ไ ด้ ต้ อ งอาศั ย แนวคิ ด การสร้ า งเสริม สุ ข ภาพ ซึ่ ง หมายถึ ง
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กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพตนเองให้เหมาะสม
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ส ภาวะของสุ ข ภาวะที่ ดี ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจและสั ง คม (World Health
Organization, 1986)
การสร้างเสริมสุขภาพมีความสาคัญ เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้คนสามารถควบคุมสุขภาพ
ตนเอง ปกป้องการแทรกแซงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายได้ เป็นประโยชน์และปกป้อง
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของแต่ละคน โดยการจัดการปัญหาและป้องกันสาเหตุหลัก ๆ ของความ
เจ็ บ ป่ ว ยที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพ ไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารรั ก ษาและการท าให้ ห ายจากโรค (World Health
Organization, 2016b) ที่ ส าคั ญ องค์ ก ารอนามั ย โลก (2016) ได้ ป ระกาศกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ โลกและ
แผนการปฏิบัติสาหรับการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ (ปี 2016-2020) โดยเน้นให้ประชาชนทุกคน
สามารถมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานและการมีสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ (Healthy Ageing) อาศัยกลยุทธ์ที่
สาคัญ 5 ประการ คือ 1) ความมุ่งมั่นต่อปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
2) การจั ด ระบบสุ ข ภาพเพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชากรผู้ สู ง อายุ 3) การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 4) สร้างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว และ 5) ปรับปรุงการ
ประเมินผล การติดตามและการวิจัย โดยดาเนินการผ่านความร่วมมือการทางาน (Collaboration)
ของหลากหลายภาคส่วน ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านความร่วมมือของหลากหลายภาค
ส่วน ตามกลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลก จึงเป็นแนวทางที่ควรนาไปประยุกต์ใช้ในวิจัยครั้งนี้
ลั ก ษณะปั ญ หาของการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การระหว่ า ง
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมาของประเทศไทย เป็นไปในลักษณะแยกส่วน
เกิด “ช่องว่าง” ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรและการให้บริการต่อประชาชน รวมทั้งทีมผู้ให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนยังเป็นเฉพาะกลุ่ม ขาดความหลากหลาย ประชาชนจึงเข้าถึงบริการสุขภาพได้
อย่างไม่ทั่วถึง การปฏิรูปโดยการปรับระบบและบทบาทการให้บริการด้านการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ เป็นสิ่งจาเป็น (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2558) จากปัญหาจนน าไปสู่ ข้อเสนอการศึกษาในประเด็นการบริหารจัดการกองทุนฯ ผ่านความ
ร่วมมือ การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเขตเมือง ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่าน
ความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วน สอดคล้องกับ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2557)
เสนอการพัฒนาให้กองทุนให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้าง
ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุข และประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน อาศัยภูมิปัญญาและพลังความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน
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ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ น า แนวคิ ด การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ( Collaborative
Governance) (Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015) ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบของความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่อการตัดสิ นใจและการจัดการ
ตามข้อตกลงของกลุ่ม และเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายร่วมกัน เพื่อกาหนดนโยบาย นานโยบายสู่
การปฏิบัติ และบริหารจัดการโครงการ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015) มาเป็นกรอบการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในประเด็นผู้สูงอายุเขตเมือง โดยที่องค์ประกอบของ
การอภิบาลผ่านความร่วมมือนั้น หมายถึง กลไกการอภิบาลความร่วมมือ (กลไกด้านลักษณะองค์กร
ได้แก่ ตัวแปรด้านโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร และภาวะผู้นา กลไกด้านลักษณะบุคคล
ได้แก่ ตัวแปรด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ และการพึ่งพาอาศัย
กัน และกลไกปัจจัยด้านเครื่องมือ ได้แก่ แผนงาน/โครงการและกฎระเบียบกองทุน) และกระบวนการ
อภิบาลความร่วมมือ (การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาแรงจูงใจร่วมกัน และการสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบั ติการร่ ว มกั น ) นาไปสู่ ผ ลการดาเนินงานที่ส ามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ข อง
กองทุนฯ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
ผลการดาเนินงานของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ เป็นคาถามที่สาคัญมากในทางปฏิบัติ
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ประสิทธิผล คุณภาพสัมพันธ์ของการทางาน มุมมองความคิดเห็น
ความเหนียวแน่นขององค์กร และความสัมพันธ์ในอานาจ ดังนั้น การนาเอาแนวความคิดการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือ มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน
น่าจะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีแนวทางหนึ่ง ในการปรับปรุง เพิ่มผลการดาเนินงานให้กับกองทุนฯ
รวมถึงทุกภาคส่วน ที่สาคัญคือ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และข้อดีที่สาคัญของความร่วมมือกัน
ทางานคือ การลดเวลาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การ
เพิ่มความสามารถในการสร้างทางเลื อกอย่างสร้างสรรค์ การอภิปรายข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือก เพื่อเลือกใช้ประโยชน์ได้และช่วยในการตัดสินใจ ทั้งการปรับปรุงการสื่อสาร การเรียนรู้
ความพึงพอใจส่วนบุคคล และส่งเสริมนวัตกรรม (Alonso, J. et al., 2010)
สาหรับพื้นที่การศึกษาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของทุกเขตในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยเฉพาะ
เขต 12 มีการใช้จ่ายในปี 2558 และปี 2559 เพียงร้อยละ 44.31 และ 44.91 ตามลาดับ (เกณฑ์ร้อย
ละ 80 ของงบประมาณในปี ง บนั้ น ๆ ) ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ กองทุ น ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง
(A+) น้อยที่สุด และผลการประเมินภาพรวมน้อยกว่าเขตอื่น ๆ (กองทุนอยู่ในระดับศักยภาพปาน
กลาง) รวมถึงผลการใช้จ่ายงบให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ในปี 2558 และ 2559 มีเพียงร้อยละ 32.15 และร้อยละ 35.00 ตามลาดับ (เกณฑ์ร้อยละ 40) ที่
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สาคัญคือ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูและการรักษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คนพิการ และศูนย์เด็กเล็ก มีการใช้จ่ายงบ อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด และต่ากว่าเขตอื่น ๆ
โดยมีการใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 เพียงร้อยละ 9.82 และ 9.58 ตามลาดับ (เกณฑ์ร้อยละ
15) (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2560) นอกจากนี้ การป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติด
ติดต่อเป็นปัญหาสาคัญลาดับแรกของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 เช่นกัน ดังนั้น พื้นที่กองทุนฯ เขต 12
เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา และทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง
พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เมื่อพิจารณารายงานสรุปจานวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายของเขตนี้ ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 จะเห็นว่า
ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินงานในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง (ร้อยละ 29 และ 28.91) รองลงมา
คือ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน (ร้อยละ 13.89 และ 15.75) และกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(ร้อยละ 11.93 และ13.38) ตามลาดับ โดยที่การดาเนินงานในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เพียงร้อยละ 11.52 และ 11.12 และกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ เพียงร้อยละ 3.33 และ
2.97 ตามลาดับ (สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ , 2560) กอปรกับรายงานความก้าวหน้า
กองทุนฯ ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ของเขต 12 ปัญหาที่สาคัญ ยังเป็นเงินคงเหลือที่มูลค่าสูง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนฯ ในระดับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่
และเทศบาลนครยะลา มีเงินคงเหลือ 41.1 และ 22.04 ล้านบาท (สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 12, 2560) ดังนั้น กองทุนฯ ในเขตเมือง นั้นคือเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองควร
ได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
จากการทบทวนวรรณกรรม และข้อเสนอเพื่ อ การวิ จัย ดัง กล่ าวมา ร่ว มกับ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความสาคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อดาเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2560) จึงเป็น
ความท้าทาย และความสนใจของผู้วิจัย ในการศึกษารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้าง
เสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 โดยผู้วิจัยจะ
ศึกษาองค์ประกอบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต
12 และทาการประเมินผลลั พธ์ของการนารูปแบบการอภิบาลผ่ านความร่ว มมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ผลการศึกษาที่ได้ของ
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งานวิจัยฉบับนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ทั้ งในเชิงปฏิบัติการ เชิงวิชาการ และเชิงนโยบายของการ
พัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับพื้นที่
คาถามการวิจัย
1. การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เป็นอย่างไร และปัจจัยใดที่มีผลต่อของการอภิบาลผ่ าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12
2. รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เป็นอย่างไร
3. ผลของการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เป็นอย่างไร
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ของการอภิ บ าลผ่ า น
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
3. เพื่อประเมินผลการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 โดยมี ข อบเขต
การวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
1. แนวคิดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
2. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
3. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
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4. แนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
5. แนวคิดของรูปแบบ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดพื้นที่การศึกษา คือ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพใน
ระดับท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่
12 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จานวน
ทั้งหมด 25 กองทุนฯ และพื้นที่การทดลองนารูปแบบลงสู่การปฏิบัติ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เลื อกอย่างเฉพาะเจาะจงในพื้น ที่นี้ เ พราะผลการ
ดาเนินงานของกองทุนฯ ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับต่า ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ขอบเขตด้านประชากร
คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานด้านผู้สูงอายุ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือกลุ่มผู้สูงอายุ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 12
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
เริ่มทาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ได้แก่ ตัวแปรด้านโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
และภาวะผู้นา มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
2. ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ตัวแปรด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ความรู้
ความเข้าใจ การรับรู้ และการพึ่งพาอาศัยกัน มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต
12
3. ปัจจัยด้านเครื่องมือของความร่วมมือระหว่างองค์กร ได้แก่ แผนงาน/โครงการ และ
กฎระเบียบกองทุน มีผลต่อมีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพในการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
4. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการความร่วมมือ ได้แก่ การมีส่วนร่วมตามหลั กธรร
มาภิบาล การพัฒนาแรงจูงใจร่วมกัน การสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมกัน มีผลต่อการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ เขต 12
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การอภิบาลผ่า นความร่วมมือ หมายถึง องค์ประกอบของความร่ว มมือ ในการบริห าร
จัดการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่อการตัดสินใจและการจัดการตามข้อตกลง
ของกลุ่ม และเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายร่วมกัน เพื่อกาหนดนโยบาย นานโยบายสู่การปฏิบัติ
และบริหารจัดการโครงการ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ผู้สูงอายุเขตเมือง หมายถึง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เขต 12
การสร้ า งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง กระบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคมเพื่อ ท าให้
ประชาชนทุกคนเพิ่มความสามารถในการควบคุมปัจจัยกาหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ
ให้ดีขึ้น โดยผ่านโครงการของกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมายถึง กองทุนที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุขและภาคประชาชนในพื้นที่ มีบทบาทสาคัญใน
การสนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ เ ชิ ง รุ ก ภายใต้ ค วามเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีต่าง ๆ ให้เข้ามาบริหาร
จัดการระบบสุขภาพชุมชนขึ้นในพื้นที่ โดยการศึกษานี้ หมายถึง พื้นที่ของกองทุนหลักหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ของเขต 12
รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงถึงโครงสร้างและ
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบ ที่ ป ระกอบด้ ว ย กลไกและกระบวนของการอภิ บ าลผ่ า น
ความร่วมมือ นาไปสู่การกาหนดนโยบาย นานโยบายสู่การปฏิบัติ และบริหารจัดการโครงการ หรือ
ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 หมายถึง กรอบความคิดที่แสดงถึงโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ที่ประกอบด้วย กลไกและกระบวนของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
นาไปสู่การกาหนดนโยบายสาหรับผู้สูงอายุ มีการนานโยบายสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการ
โครงการ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 12
องค์ ป ระกอบของการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ หมายถึ ง กลไกการอภิ บ าล
ความร่วมมือ (กลไกด้านลักษณะองค์กร ได้แก่ ตัวแปรด้านโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
และภาวะผู้นา กลไกด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ตัวแปรด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ความรู้
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และความเข้าใจ การรับรู้ และการพึ่งพาอาศัยกัน และกลไกปัจจัยด้านเครื่องมือ ได้แก่ แผนงาน/
โครงการ และกฎระเบียบกองทุน) และกระบวนการอภิบาลความร่วมมือ (การมีส่วนร่วมตามหลักหลัก
ธรรมาภิ บ าล ได้ แ ก่ ตั ว แปรกระบวนการค้ น หาปั ญ หา การก าหนดเป้ า หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
การพิจารณา และการตัดสินใจ การพัฒนาแรงจูงใจร่วมกัน ได้แก่ ความไว้วางใจ และการสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมกัน ได้แก่ ระบบการทางานร่วมกัน การจัดการความเป็นผู้นาหรือภาวะ
ผู้นา การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากร)
ผลการประเมินการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผลการประเมินในด้านประสิทธิผล คุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน มุมมอง
ความคิดเห็น และความเหนียวแน่นขององค์กร ของความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ความรู้ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์
หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ความรู้ เ กี่ยวกับการสร้ า งเสริ ม สุขภาพผู้สู งอายุ หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ของการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากบุคคลที่เข้าร่วมความร่วมมือภายใน
กองทุน โดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยืดถือปฏิบัติกันจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในกองทุนนั้น
ทรัพยากร หมายถึง ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมของกองทุนในการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้ น า หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี บ ารมี แ ละมี บ ทบาท รวมทั้ ง มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ผู้ อื่ น สามารถสั่ ง
การ หรือชี้นาบุคลอื่นให้ปฏิบัติงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
การรั บรู้ หมายถึงกระบวนการทางความคิดและจิตใจของบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด ที่มีผลมาจากกระบวนการเรียนรู้จากการทางานของกองทุน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาโดยแตกต่างกันตามลักษณะบุคคล และประสบการณ์ที่ผ่านมา
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง แบบแผนที่ว างไว้เป็นแนวปฏิบัติ หรือดาเนินการของ
กองทุนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะและมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของ อปท. และ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระบวนการค้นพบ หมายถึง การสืบค้น สารวจ ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุนร่วมกัน
กระบวนการให้ความหมาย หมายถึง การพยายามที่จะสร้างความหมายร่วมกันในประเด็น
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
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กระบวนการพิจารณา หมายถึง การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และ
มีเหตุผล เพื่อความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กระบวนการตั ด สิ น ใจ หมายถึง การบรรลุ ผ ลส าเร็จโดยการตัดสิ นใจเชิงกระบวนและ
การตัดสินใจที่สาคัญของการอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพั ฒ นาความไว้ ว างใจ หมายถึ ง การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ความซื่อสัตย์ และความสามารถของบุคคลอื่นที่เข้ามาร่วมกันทางานของกองทุน
การพัฒนาความมุ่งมั่นทุ่มเทให้แก่องค์กร หมายถึง การอุทิศตนและความรับผิดชอบต่อ
การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน
ระบบของความร่ ว มมื อ หมายถึ ง แนวทางส าหรั บ การจั ด การของระบบการอภิ บ าล
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุน
การจั ด การความเป็ น ผู้ น าหรื อ ภาวะผู้ น า หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านของผู้ น าหรื อ
คณะกรรมการกองทุนในการชักจูง โน้มน้าวหรือสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทางาน
เพื่อทาให้กองทุนประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในกองทุน ซึ่งมีการกระจายอยู่
ทั้งในตัว บุ คคล กระบวนการทางานหรือเอกสาร มาพัฒ นาให้ เป็นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในกองทุน
สามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ และพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรู้ และมี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การจั ด การทรั พ ยากร หมายถึ ง กระบวนการกระจายทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ของกองทุ น
เพื่อนาทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด
การประชาสั ม พั น ธ์ หมายถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก รและ
กลุ่ ม ประชาชนเป้ า หมาย เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ และความร่ ว มมื อ ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
เพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การติ ด ตามและประเมิ น ผล หมายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของการด าเนิ น งาน
เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ และทาการตรวจสอบการดาเนินงานและผลการดดาเนินงานเพื่อตัดสินใจ
ประสิ ท ธิ ผ ลของความร่ ว มมื อ หมายถึง การบรรลุ ผ ลตามวัต ถุ ประสงค์ ข องกองทุ น ที่
คาดหวังไว้ โดยอาศัยความร่วมมือในการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ เงิ น คงเหลื อ ในปี ง บประมาณลดลง สั ด ส่ ว นการใช้ จ่ า ยเที ย บรายรั บ ที่ ไ ด้ รั บ ใน
ปีงบประมาณ และสัดส่วนการใช้จ่ายเทียบรายรั บทั้งหมดเพิ่มขึ้น จานวนโครงการสาหรับผู้สู งอายุ
เพิ่มขึ้น และโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
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คุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน หมายถึง การคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน และเป็นปัจจัยสาคัญ สู่ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุน
การรั บรู้ มุมมอง หมายถึง การรับรู้ถึงความคิดเห็ น หรือทัศนะของแต่ล ะบุค คลที่ มี ต่ อ
ความร่วมมือกันทางานระหว่างหน่วยงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
ความเหนียวแน่ น ของเครื อข่า ยความร่ ว มมื อ หมายถึง การคานึงถึงความสนใจและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์การ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของกองทุนฯ และส่งผลต่อ
แรงจูงใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกองทุน
ที่ตั้งไว้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมทางด้านแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับการวิจัยดังต่อไปนี้
1. แนวคิดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
2. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
3. แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
4. แนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
5. แนวคิดของรูปแบบ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
1. ความเป็นมาของกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ตามที่ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทาให้มี
การจัดตั้งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อจัดระบบบริการสาธารณสุขที่จาเป็นต่อสุขภาพและการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมของประชาชน นอกจากนั้นแล้วยังได้กาหนดให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สนับสนุน ประสาน และกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม
ความเหมาะสม และความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ โดยให้
ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน รวมถึงสนับสนุนและกาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรดาเนินงาน โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ผ่านการขับเคลื่ อนในเชิงบริหารจัดการนั้น
คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สาคัญในระบบ
สุขภาพของประเทศไทย (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557)
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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือเรียกชื่อย่อว่า สปสช. อปท.
เริ่ ม ด าเนิ น การนั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ มี ป ระกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
การก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหรื อ เทศบาลด าเนิ น งาน
และบริ ห ารจั ด การระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2549 โดยที่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง การบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ (public policy) ซึ่ ง เป็ น หลั ก และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ประชาชนทั่ ว ไป
(สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2557) โดยที่ อปท. สร้างความร่วมมือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล และเกิดการยอมรับจากคนในชุมชนทุกกลุ่มนาไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยความ
เต็มใจ ไม่รู้สึกต่อต้านและรู้สึกเป็นเจ้าของ (รัชนี มิตกิตติ, 2559)
เจตนารมณ์ ข องกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ มุ่ ง เน้ น การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มดูแลสุ ขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสั งคม ด้วยการสร้างเสริม
สุขภาพ (health promotion) ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความ
เสี่ ย งด้านสุ ขภาพ เป็ น มิติทางสั ง คมเพื่ อสุ ขภาวะ (social determinant of health) ท้องถิ่ น และ
ชุมชนก็จะเป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนได้มากขึ้น (สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ , 2557) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสาคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และ
ส่งเสริมให้เกิดการร่ว มดาเนิน กิจ กรรมด้านสุขภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมกั บ ประชาชน สนั บ สนุ น ให้ ป ระชนชนในพื้ น ที่ ไ ด้ แ สดงบทบาทในการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุน
ประชาชนในการการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้าง
กลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง
การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อาศัยองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ และการดารงชีวิต ตลอดจนส่งเสริม
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ให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึง จากจุดเริ่มต้นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจานวนกองทุนสุขภาพตาบลจากยุคก่อเกิด
กองทุนในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2550 แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันจากภาคส่วนท้องถิ่นที่ยินดีเข้า
ร่วมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กาหนด จนถึงยุคปัจจุบัน ถือได้
ว่าเป็นยุคแห่งการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อกระบวนทัศน์ในการทางาน ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของพื้นที่ ทั้งในและนอกภาคส่วนสาธารณสุ ข
เป็นที่น่าสนใจว่า นับจากนี้ต่อไปกองทุนสุขภาพตาบลซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วนว่า เป็น
กลไกที่มีศักยภาพในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ควรจะพัฒนา
ต่อไปในทิศทางใด และควรมีมาตรการรองรับอย่างไร ขณะเดียวกันประเด็นคาถามเกี่ยวกับการมี
กองทุนสุขภาพตาบลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การทางานและบทบาทของ อปท. องค์กร
ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างไร (สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์,
2554)
โดยสรุป กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หมายถึง กองทุนที่เกิดจากความ
ร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุ ขและภาค
ประชาชนในพื้นที่ มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
ภายใต้ ค วามเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกองทุ น ฯ โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ของ
ประชาชนและองค์กรภาคีต่าง ๆ ให้เข้ามาบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนขึ้นในพื้นที่
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม งบประมาณของกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
การด าเนิ น งานเงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่คณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557) ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ เ ชิ ง รุ ก ที่ จ าเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและ
การด ารงชี วิ ต เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม แม่ แ ละเด็ ก กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม คนพิ ก าร กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ที่ มี
ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

17
2. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดาเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือ
ประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
คนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานฯ กาหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลั กประกันสุขภาพให้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น
5. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตาม
ความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
โดยสรุป วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และศูนย์เด็กเล็กในชุมชน หรือ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน เน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้ องกัน โรค การฟื้น ฟูส มรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภู มิเชิง รุก กลุ่ มหรือองค์ ก ร
ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พื้ น ที่ รวมถึ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารหรื อ พั ฒ นากองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดบริการสาธารณสุขตามแผนงาน/โครงการจะต้องมีความสอดคล้ องและ
คลอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
3. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ และหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2557) สามารถสรุปเป็นภาพรวม
ของการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้ดังภาพ 1
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ภาพ 1 ภาพรวมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โดยมีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (ตาราง 1)
ตาราง 1 รูปแบบและโครงสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล
• เทศบาลนคร (ประชากร 50,000 คนขึ้นไป)
• เทศบาลเมือง (ประชากร 10,000 - 50,000 คน)
• เทศบาลตาบล (ประชากรน้อยกว่า 10,000 คน)
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม. และพัทยา)
รวมทั้งสิ้น

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2558

จานวน (แห่ง)
76
2,441
30
178
2,233
5,334
2
7,853
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อานาจหน้าที่ขององค์การปกครองท้องถิ่นในบริบทของงานส่งเสริมสุขภาพ และ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือการบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ปรากฏว่า หน่วยงานรัฐส่วนกลางได้
กระจายอานาจ ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน หรือ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
เพื่อการป้องกันโรคติดต่อ และส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน มาตรา 52 วรรค 2 บัญญัติว่า "การ
บริการทางสาธารณสุขของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และเอกชนมีส่วนร่วมด้วย เท่าที่จะกระทาได้" มาตรา 290 บัญญัติว่า "เพื่อส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
โดยที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรหรือกลไกของประชาชนที่ส าคัญ ที่มี บทบาทในการ
พัฒนาการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ (สานักที่ปรึกษา กรมอนามัย, 2560)
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบขององค์การปกครอง
ท้องถิ่น มีความเข้าถึงและเข้าใจบริบทของพื้นที่ จึงได้รับการกระจายอานาจจากส่วนกลาง ร่วมมือกับ
สานักงานงานหลักประกันสุขภาพ จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค ผ่ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การตั้ ง แต่ การตั้ ง งบประมาณ
การสมทบ การคัดเลือกคณะกรรมการ การสั่งจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน จนกระทั่งถึงการจัดทาบัญชี
กองทุนฯ โดยที่บทบาทหน้าที่ของ อปท. ในการตั้งงบประมาณและการสมทบงบประมาณเข้าสู่กองทุน
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดคือ ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้ รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนดไว้ โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตาบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เทศบาล
เมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุน การดาเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป (สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ, 2557)
3.2 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
คณะกรรมการกองทุนฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น มีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็น ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ เป็นรองประธานกรรมการ สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจานวน หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่ที่ คัดเลือกกันเอง ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนอิสระในพื้นที่ (ถ้ามี) เป็นกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่
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ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบหมายเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และ
ผู้อานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออื่นของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ที่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้สาธารณสุขอาเภอและผู้อานายการโรงพยาบาลใน
พื้นที่ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก
มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละ 4 ปี โดยให้ ค ณะกรรมการกองทุ น มี อ านาจหน้ า ที่ (ส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557) ดังนี้
3.2.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน กรณีกรรมการผู้ ใดในคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ เสนอและดาเนิน การ
แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
อนุมัติแผนงาน หรือ โครงการ หรือกิจกรรมนั้น
3.2.2 ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบ
ว่าด้วยค่าตอบแทน ของอนุกรรมการหรือคณะทางานหรือผู้ดาเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ และไม่เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
3.2.3 ควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ลการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การจั ดทาบั ญชีเงิน หรื อทรั พย์ สิ น ในกองทุนหลักประกันสุ ขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
3.2.4 กากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามที่กล่าวมา
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
หลักประกัน สุขภาพกาหนด
3.2.5 สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.2.6 ให้ ค าแนะน าในการจั ด ท าข้ อ มู ล และแผนด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หา
สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.7 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด ท าสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน รายงาน
การรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สานักงานสาขา
จังหวัด สานักงานเขต สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
3.2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความจาเป็น และให้อนุกรรมการหรือคณะทางานที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ในการดาเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
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การด าเนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น ฯ โดยปกติ นั้ น ประกอบไปด้ ว ย
การประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ อย่างน้อยควรมีการประชุมทุก 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อพิจารณา
โครงการที่ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานโครงการที่ ก องทุ น
ให้การสนับสนุนไปแล้ว กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ จัดทาระเบียบวาระการประชุม และบันทึก
รายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3.3 กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
กระบวนการของการบริหารจัดการกองทุนฯ เริ่มตั้งแต่ 1) การพิจารณาอนุ มัติ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 2) ออกระเบียบที่จาเป็น
เพื่อประสิ ทธิภ าพในการบริ ห ารกองทุน และระเบียบว่าด้ว ยค่าตอบแทน ของอนุกรรมการหรื อ
คณะทางานหรือผู้ดาเนินงาน 3) ควบคุมและกากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การจัดทาบัญชีเงิน หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก าหนด 4) ก ากั บ ดู แ ลให้
หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามที่กล่าวมา ให้เป็นไปตามแผนงาน 5) การสนับสนุน
ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 6) ให้คาแนะนาในการจัดทาข้อมูลและแผนดาเนิน งานที่เกี่ยวกับ
ปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้
ตามความจาเป็น และที่สาคัญคือ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรือประชาชนในพื้นที่ ดาเนินการในส่วน
กระบวนการของการบริหารจัดการ ด้วยการจัดทาแผนงาน/โครงการ ให้คลอบคลุมประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายที่กองทุนฯ ได้กาหนดไว้
เมื่อพิจารณาตามหลักการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึง การแสวงหาเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยการบูรณาการการทางานของบุคคลผ่านการวางแผน
(planning) การจั ดองค์ ก าร (organizing) การนา (leading) และการควบคุ ม (controlling) ด้ว ย
ทรัพยากรขององค์กร (Kinicki, A., & Williams, B. K., 2008, p. 4) จะเห็นว่า กองทุนฯ จะต้องมีการ
วางแผน นั้นคือ การกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ โครงการและวิธีดาเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการจัดองค์กร จะต้องมีการ
จั ด โครงสร้ า ง การออกแบบองค์ ก ร การก าหนดบทบาทหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบกา รก าหนด
ทรัพยากรขององค์กร ในส่วนของการนานั้น เป็นการกระตุ้น และจูงใจให้คนทางานมากขึ้น เพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายขององค์กร และสุ ดท้าย การควบคุม เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2559)
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กระบวนการหลักของการบริหารดังกล่าว กองทุนฯจะต้องดาเนินการให้ได้และ
มี ค วามชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ หากขาดส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดไป การด าเนิ น งานของกองทุ น ฯ ย่ อ ม
ไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งจะเห็นว่าจากกระบวนการของการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามรายละเอียด
ของประกาศฉบับปัจจุบันนี้ กระบวนการของการบริหารจัดการอาจยังไม่ชัดเจน หรือคลอบคลุมตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่กล่าวมาเท่าที่ควร ซึ่งอาจทาให้การดาเนินงานของกองทุนฯ ไม่ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ตั้งไว้ได้
นอกจากนี้ การบริหารจัดกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่น เป็นการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมทางด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลายภาคส่ ว น
ทั้ ง หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และองค์ ก รภาคประชาชน ที่ ด าเนิ น งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีวิธีการดาเนินงานกิจกรรมที่หลากหลาย ในแต่ละกิจกรรมมีความต่อเนื่องและ
เชื่องโยงกันเป็นระบบ ในมุมมองของการบริหารจัดการตามทฤษฎีเชิงระบบ หมายถึง กลุ่มของส่วน
ความสัมพันธ์ที่ดาเนินการร่วมกันเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน มุมมองระบบนี้ถือว่า องค์กรเป็น
ระบบที่มีความสัมพันธ์ของกลุ่มหรือส่วนต่าง ๆ โดยที่องค์กรเป็นการรวบรวมของระบบย่อย ก่อให้เกิด
ภาพรวมทั้งระบบและเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้ องค์ประกอบพื้นฐานของ
ระบบได้แก่ สิ่งที่ป้ อนเข้าไปหรือปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลงาน (Output)
หรือผลิตผล (Product) และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) (Kinicki, A., & Williams, B. K., 2008)
ดั ง นั้ น กองทุ น ฯ เป็ น ระบบที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม หรื อ ส่ ว นต่ า ง ๆ โดยที่
กองทุนฯ เป็นการรวบรวมของระบบย่อย ๆ ก่อให้เกิดภาพรวมทั้งระบบ การบริหารจัดการกองทุนฯ
จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการตามทฤษฎีเชิงระบบ มุมมองภาพรวมกิจกรรมที่สาคัญของบริห าร
จัดการกองทุนฯ ตามทฤษฎีเชิงระบบ เริ่มต้นจากขั้นตอนแรก สิ่งนาเข้า (Input) ได้แก่ คณะกรรมการ
กองทุน แผนงาน/โครงการ สู่กิจกรรมกระบวน (Process) ของบริหารจัดการกองทุนฯ ที่สาคัญ คือ
การวางแผนและการพิจารณาอนุมัติโครงการ และได้ผลผลิต (Output) ได้แก่ โครงการที่ผ่านการ
อนุมัติและการประเมินผลโครงการ อาจรวมถึงผลลัพ ธ์หรือผลกระทบทางบวกที่อาจจะเกิดขึ้น คือ
ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ในแต่ละช่วงของกิจกรรมดังกล่าวยังต้องการผลลัพธ์ระหว่าง
ทาง (intermediate outcomes) ที่สาคัญ คือ ในส่วนแรก ได้แก่ คุณภาพของโครงการ ทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ และเน้นถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนกระบวนการ ได้แก่ แผนงาน/โครงการมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุ น รวมถึงมูลค่าการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและ
คุ้มค่า ส่วนผลลัพธ์ ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและการเข้ า ถึ ง บริ ก าร และสุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ สุ ข ภาพของประชาชน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของแต่ละบุคคลและครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลตนเอง การปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรม และลดความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การขั บ เคลื่ อ นและการติ ด ตาม
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ประเมิน ผลเพื่อประสิ ทธิผ ลของการบริห ารจัดการกองทุนฯ สามารถสรุปการบริห ารจัดการของ
กองทุนฯ ตามทฤษฎีเชิงระบบได้ ดังภาพ 2

ภาพ 2 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
3.4 การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
สาหรับการติดตามประเมินผลกองทุนฯ นั้น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ตระหนักถึงความสาคัญของติดตามประเมินกองทุนฯ จึงพัฒนาระบบการรายงานผลการ
ดาเนินงานและด้านการเงินของแต่ละกองทุนผ่านเว็บไซต์ของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยให้กองทุนฯ เป็นผู้บันทึกข้อมูลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถติดตามการดาเนินงานได้คล
อบคลุมทุกกองทุนฯ ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการดาเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนา
งานด้านใดบ้าง (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557)
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 หมวด
คือ 1) การบริ ห ารจั ดการกองทุน (30 คะแนน) ประกอบด้ว ย 4 ประเด็น คือ 1.1) ศักยภาพของ
คณะกรรมการกองทุน 1.2) กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ 1.3) ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลด้านการเงิน 1.4) ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 2) การมีส่วนร่วม
(30 คะแนน) ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 2.1) การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนและการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน 2.2) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
ความสนใจของชุมชนต่อบทบาทภารกิจ และผลงานของกองทุนฯ 2.3) การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 2.4) การนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาใช้ในการบริหาร

24
จัดการกองทุนฯ 3) ผลลัพธ์การดาเนินงาน (40 คะแนน) ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ 3.1) มีกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 3.2) การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
3.3.) การให้กลุ่มหรื อองค์กรประชาชนเป็นผู้ดาเนินงานสร้างเสริมสุ ขภาพป้องกันโรค 3.4) ความ
สอดคล้องของแผนงานประจาปีกับโครงการในปีงบประมาณ 3.5) การนาเสนอผลของโครงการต่อ
กรรมการกองทุนและองค์กรอื่น ๆ 3.6) การสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2557)
ทั้ ง นี้ การรายงานผลการด าเนิน งานและด้ า นการเงิน รวมทั้ ง สิ้ น 14 ประเด็น
คะแนนรวม 100 คะแนน คือ ได้แบ่งระดับการประเมินเป็น 4 ระดับ
ระดับ A+ ผลคะแนน 90-100 คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูงและสามารถ
เป็นศูนย์เรียนรู้
ระดับ A ผลคะแนน 70-89 คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี
ระดับ B ผลคะแนน 50-69 คะแนน เป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง
ระดับ C ผลคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน เป็นกองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่ง
พัฒนา
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจและการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ประชาชน โดยมี จุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนควรดาเนินการสารวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนาข้อมูลที่ได้
จากการสารวจมาพัฒนากองทุนฯ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพโดย
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
โดยสรุป การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินงานและบริห าร
จั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพภายใต้ ค วามเห็ น ชอบของคณะกรรมการกองทุ น ฯ อาศั ย
กระบวนการบริหารจัดการตั้งแต่ การตั้งงบประมาณ การสมทบ การคัดเลือกคณะกรรมการ การสั่ง
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน จนกระทั่งถึงการจัดทาบัญชีกองทุนฯ รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงาน
และการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานกองทุนฯ โดยภาพรวมของการ
บริหารจัดการควรนาหลักการตามทฤษฎีเชิงระบบมาประยุกใช้ และที่สาคัญกระบวนการหลักของการ
บริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การนา และการควบคุม จะต้องดาเนินการให้ได้ มีคลอบ
คลุมและความชัดเจนในทางปฏิบัติ
4. ผลการดาเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ภาพรวมระดับประเทศจากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 เป็นจานวนเงิน 1,909,971,267.28 บาท เงินอุดหนุนจากองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นจานวนเงิน 901,897,055.55 บาท ดอกเบี้ย 6,056,938.98 บาท
และรายได้อื่น ๆ 11,589,219.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,829,514,480.83 บาท จากผลลัพธ์การ
ดาเนินงาน ในระบบการรายงานผลการดาเนินงานและด้านการเงินของแต่ละกองทุนผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เป็นผู้บันทึกข้อมูล ในปี พ.ศ. 2558
พบว่า ผลการประเมินกองทุน ฯ ดั งภาพที่ 3 อยู่ใน ระดับ A+, A, B และระดับ C คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 10.50, 40.20, 20.27 และ 3.26 ตามลาดับ (ยังไม่ได้ประเมิน ร้อยละ 25.77) โดย
ภาพรวมเป็นกองทุนที่มีศักยภาพดี (A)

ภาพ 3 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกองทุนฯ ภาพรวมระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2558
ที่มา: สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560
เมื่อพิจารณาข้อมูลรายเขต ผลการประเมินกองทุนฯ ในปี พ.ศ. 2558 โดยให้เจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ดังภาพ 4 จะเห็นว่า เขตที่มีกองทุนที่มีศักยภาพสูงและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ (A+) มาก
ที่สุด คือ เขต 3 นครสวรรค์ (ร้อยละ 26.27) รองลงมา คือ เขต 7 ขอนแก่น และเขต 1 เชียงใหม่
ตามลาดับ (ร้อยละ 18.94 และ 17.81) ที่น่าสนใจ คือ เขตที่ 12 เป็นเขตที่มีกองทุนที่มีศักยภาพสูง
และสามารถเป็น ศูนย์ เรีย นรู้ (A+) น้อยที่สุด เพียงร้อยละ 2.43 และผลการประเมินกองทุนฯ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ B (ร้อยละ 68.05) ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง โดยที่ สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตที่ 1 เชียงใหม่ มีผลการประเมินกองทุนฯ ในภาพรวมสูงสุด อยู่ใน
ระดับ A (ร้อยละ 78.25 ) ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูง
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ภาพ 4 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกองทุนฯ ภาพรวมรายเขต ในปี พ.ศ. 2558
ที่มา: สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560
เมื่อพิจ ารณาข้ อ มูล เฉพาะที่ มีใ นรายงานผลการประเมิน ตนเองผ่ านระบบออนไลน์
พบปั ญหาในการดาเนิ น งานบริ ห ารจัด การกองทุน ฯ ในภาพรวมระดับประเทศ ประจาปี 2558
(สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560) ดังนี้
1. การมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ในประเด็นกองทุนฯ มีการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 15 ในการดาเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ เ ชิ ง รุ ก ของศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โดยดูหลักฐานจากข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ประจ าปี ง บประมาณ พบว่ า การใช้ จ่ า ยงบประมาณกองทุ น ฯ ในการด าเนิ น กิ จ กรรม
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ
ปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เพียงร้อยละ
12.31
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2. การใช้ จ่ า ยงบประมาณกองทุ น ฯ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ ในประเด็ น กองทุ นฯ
มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 ของเงิ น ในบั ญ ชี ทั้ ง หมดในปี ง บประมาณนั้ น ๆ
ซึ่ ง สามารถดู ข้ อ มู ล เงิ น ในสมุ ด บั ญ ชี และในโปรแกรมกองทุ น ฯ ในรอบปี ง บประมาณ พบว่ า
การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ เพียงร้อยละ 48.53 และมีเงินคงเหลือถึงร้อยละ 51.47
3. การใช้ จ่ า ยงบประมาณกองทุ น ฯ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ ในประเด็ น กองทุ นฯ
มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 40 ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดาเนินงานสร้างเสริม
สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค สามารถดู ห ลั ก ฐานแผนงานประจ าปี ห รื อ โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในปีงบประมาณนั้น พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
เป็นผู้ดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพียงร้อยละ 34.39
โดยสรุ ป ผลการดาเนินงานบริห ารจัดการกองทุ นฯ ภาพรวมในระดับประเทศเป็ น
กองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีศักยภาพดี (A) โดยที่ เขตที่ 1 เชียงใหม่ มีผลการประเมินกองทุนฯ ใน
ภาพรวมสู ง สุ ด อยู่ ใ นระดั บ A (ร้ อ ยละ 78.25 ) ถื อ ว่ า เป็ น กองทุ น ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ น่ า สนใจ
คือ สานักงานหลักประกั นสุขภาพแห่งชาติ เขตที่ 12 มีกองทุนฯ อยู่ในระดับ A+ หรือกองทุนที่มี
ศักยภาพสู งและสามารถเป็ นศูน ย์ เรียนรู้ เพียงร้อยละ 2.43 น้อยกว่าเขตพื้นที่อื่น ๆ และผลการ
ประเมินกองทุนฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับ B (ร้อยละ 68.05) ถือว่าเป็นกองทุนที่มีศักยภาพปาน
กลาง ที่สาคัญคือการดาเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ ในภาพรวมระดับประเทศ ประจาปี 2558 ใน
ประเด็น หลั ก คือ การใช้จ่ ายงบประมาณกองทุ นฯ ทั้งหมดเพื่อ แก้ ไ ขปั ญหาในพื้น ที่ การดาเนิ น
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และการใช้
จ่ายงบประมาณกองทุนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดาเนินงาน
ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ แสดงให้เห็นถึงผลลั พธ์ของการบริหารจัดการกองทุนฯ
ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่สาคัญสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งตามทฤษฎีเชิงระบบ หรืออาจเกิดจาก
กระบวนการหลักของการบริหารจัดการ จึงเป็นประเด็นที่ควรทาการศึกษา และพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนฯ ต่อไป
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในระดับโลกและกระจายสู่ทุกภูมิภาค เริ่มต้นจากกฎบัตร
ออตตาวาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion) จากการประชุมที่กรุง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 โดยนิยามคาว่า “การสร้างเสริม
สุขภาพ” หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพ

28
ตนเองให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุสภาวะของสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิ ตใจและสังคม แต่ละ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะต้องสามารถระบุและตระหนักถึงแรงบันดาลใจเพื่อตอบสนองความต้องการ
และเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเผชิญกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพจึงถูกมองว่าเป็นทรัพยากรสาคัญสาหรับการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน สุขภาพเป็นแนวคิดเชิงบวกที่เน้นทรัพยากรทางสังคมและส่ วนบุคคล ตลอดจน
ความสามารถทางกายภาพ ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรับผิดชอบของภาค
ส่วนด้านสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นการก้าวไปข้างหน้าของการมีวิถีชีวิตสุขภาพสู่สุขภาวะที่ดี (World
Health Organization , 1986) โดยที่สภาพขั้นพื้นฐานและทรัพยากรที่ต้องมีก่อนที่จะนาไปสู่การมี
สุขภาพดี ได้แก่ สันติภาพ ที่พักอาศัย การศึกษา อาหาร รายได้ ระบบนิเวศที่มั่นคง แหล่งทรัพยากรที่
เพี ย งพอ ความยุ ติ ธ รรมและความเสมอภาคในสั ง คม การปรั บ ปรุ ง สุ ข ภาพจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย
ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ร่วมด้วย
ส าหรั บ ในประเทศไทย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
พ.ศ. 2544 ได้ให้ความหมาย “การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การใด ๆ ที่มุ่งกระทาเพื่อสร้างเสริมให้
บุ ค คลมี สุ ข ภาวะทางกาย จิ ต และสั ง คม โดยสนั บ สนุ น พฤติ ก รรมของบุ ค คล สภาพสั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมที่จะนาไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี ”
( ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ , 2544) แ ล ะ Kreuter, & Devore (1994
อ้างถึง ใน ส านั กวิทยาศาสตร์ การกีฬา, 2552) ได้ให้ ความหมาย “การส่ งเสริมสุ ขภาพ หมายถึ ง
กระบวนการสนับสนุนด้านสุขภาพ โดยให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมมือ
กันปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพที่ดี”
โดยสรุป การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. กลยุทธ์และกลวิธีปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
ขอบเขตปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพ ต้องอาศัยเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางของ
กระบวนการให้ประชาชน และกลุ่มบุคคลสามารถบรรลุสู่การมีสุขภาวะที่ดี นั่นคือ กลยุทธ์ (Strategy)
ซึ่งหมายถึง แผนปฏิบัติการในการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นทรัพยากรและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และกลวิธี
(Method) หมายถึง วิธีการที่นามาใช้เป็นส่วนประกอบการดาเนินงานของกลยุทธ์ โดยที่กลยุทธ์ เป็น
แผนปฏิบัติการที่ได้นามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนั้น (อาภาพร
เผ่าวัฒนา และคณะ, 2556) สาหรับกลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
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ประกอบด้วย การสนับสนุนชี้แนะ (Advocate) การเสริมสร้างความสามารถ (Enable) และการเป็น
สื่อกลาง (Mediate) (World Health Organization, 1986) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การชี้แนะสนับสนุน (Advocate) การมีสุขภาพดีเป็นทรัพยากรที่สาคัญสาหรับการ
พัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และระดับส่วนบุคคล นอกจากนี้สุขภาพเป็นมิติที่สาคัญของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และ
ปัจจัยทางชีวภาพ ล้วนสามารถส่งเสริมสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลดีต่อสุขภาพผ่านการชี้แนะสนับสนุนเพื่อสุขภาพ
(World Health Organization, 1986)
2. การเสริมสร้างความสามารถ (Enable) การสร้างเสริมสุขภาพได้เน้นไปที่การเข้าถึง
ความเสมอภาคทางสุขภาพ การดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแตกต่างของ
สถานะทางสุขภาพที่เป็นอยู่ โดยการสร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วย
ให้ประชาชนทุกคนไปสู่ความสาเร็จในศักยภาพด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้ว ย
พื้นฐานความปลอดภัยในการจัดสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสุขภาพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เพิ่มทักษะชีวิต และโอกาสในการเลือกทาให้สุขภาพดี ประชาชนจะไม่สามารถไปสู่ความสาเร็จใน
ศักยภาพด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ หากประชาชนไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพเหล่านี้
ได้ ปัจจัยเหล่านี้ควรมีความเท่าเทียมกันทั้งในผู้หญิงและชาย (World Health Organization, 1986)
3. การเป็นสื่อกลาง (Mediate) ปัจจัยพื้นฐานและโอกาสของการมีสุขภาพดี ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับภาคส่วนที่ให้บริการสุขภาพเพียงแห่งเดียว ที่สาคัญมากกว่านั้น การสร้างเสริมสุขภาพต้องเกิดจาก
การดาเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เห็นถึงความสาคัญของสุขภาพ ไม่ว่าจะโดยภาครัฐ โดยภาค
ส่วนที่ทางานดูแลสุขภาพ ภาคสังคมต่าง ๆ ภาคเศรษฐกิจ ภาคเอกชน องค์กรอาสาสมัคร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน ประชาชนในทุกเพศทุกวัยทุกช่วงชีวิตมีบทบาท
ต่อสุขภาพในฐานะบุคคล สมาชิกครอบครัว และสมาชิกชุมชน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มทางสังคม และ
บุคลากรทางสุขภาพมีความรับผิดชอบสาคัญในการเป็นสื่อกลางระหว่างภาคส่วนที่มีความสนใจใน
สุขภาพที่แตกต่างกันในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ (World Health Organization,
1986)
กลยุ ทธ์การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและโปรแกรมควรมีการปรับใช้ให้ เหมาะสมกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและความเป็นไปได้ของแต่ละพื้นที่และภูมิภาค ต้องคานึงถึงความแตกต่างของ
ระบบทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สาหรับกลวิธี (Method) หรือโปรแกรมการปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพ เพื่อทาให้สามารถปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยยึดจากกลยุทธ์ทั้ง 3 ประการที่
กล่ าวมา น าไปสู่ กลวิธี (Method) หรือโปรแกรมปฏิบัติการสร้างเสริมสุ ขภาพ ทั้งหมด 5 วิธีการ
(World Health Organization, 1986) ดังนี้
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1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy)
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นมากกว่าการดูแลสุขภาพ ดังนั้น ผู้กาหนดนโยบายในทุก
ภาคส่วนและทุกระดับต้องตระหนักถึงผลที่จะตามมาทางด้านสุขภาพของการตัดสินใจและยอมรับ
ความรับผิดชอบต่อผลทางสุขภาพที่เกิดขึ้น นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยหลากหลาย
แนวทาง แต่เป็นวิธีการที่เสริมกัน ได้แก่ การออกกฎหมาย มาตรการทางการคลัง การเสียภาษีและ
การเปลี่ยนแปลงองค์การ เป็นการประสานการทางานที่นาไปสู่สุขภาพ รายได้และนโยบายทางสังคมที่
ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้น การดาเนินการร่วมกันมีส่วนช่วยสร้างความมั่น ใจในสินค้า
และบริการที่มีความปลอดภัยและมีสุขภาพดี บริการสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดีและสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดและพึงประสงค์มากขึ้น การกาหนดนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพจาเป็นต้องระบุอุปสรรค
ต่อการยอมรับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในภาคส่วนอื่นที่มิใช่ภาคส่วนด้านสุขภาพ และวิธีการ
กาจัดอุปสรรคเหล่านั้น จุดมุ่งหมายคือ ต้องทาให้เป็นทางเลือกที่ทาให้มีสุขภาพดี เป็นตัวเลือกที่ง่าย
ขึ้นสาหรับผู้กาหนดนโยบาย
2. การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create Supportive Environments)
สั ง คมของเรามี ค วามซับ ซ้ อ นและเชื่อ มโยงกั น สุ ข ภาพไม่ ส ามารถแยกออกจาก
เป้าหมายอื่น ๆ ได้ การเชื่อมโยงที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมของ
พวกเขาถือเป็นพื้นฐานสาหรับแนวทางทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ เป็นภาพรวมหลักการของ
แนวทางสาหรับทั้งโลก ประเทศชาติ ภูมิภาคและชุมชน เป็นความจาเป็นในการสนับสนุนการรักษา
สภาพซึ่งกันและกัน เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเรา ที่สาคัญ
ทั่วโลกควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ถือเป็นความรับผิดชอบระดับโลก การเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ของชีวิต การทางานและการพักผ่อนหย่อนใจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ สุขภาพ การทางานและ
การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจควรเป็ น แหล่ ง สุ ข ภาพส าหรับ บุค คล วิ ธี ก ารที่ สั ง คมจัด การท างานควรช่ว ย
สร้างสรรค์เป็นสังคมที่มีสุ ขภาพดี การสร้างเสริมสุขภาพสร้างสภาพความเป็นอยู่และสภาวะการ
ทางานที่ปลอดภัย ตื่นตัว มีความพึงพอใจและสนุกสนาน ในส่วนการประเมินผลกระทบต่ อสุขภาพ
อย่างเป็นระบบในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี
การทางาน การผลิตพลังงานและความเป็นเมือง เป็นสิ่งจาเป็นและต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในผลประโยชน์เชิงบวกต่อสุขภาพของประชาชน การปกป้องสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นและการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติต้องกาหนดให้อยู่ในยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสุขภาพร่วมด้วย
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3. การเสริ ม สร้ า งการด าเนิ น การในชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง (Strengthen Community
Actions)
การทางานสร้ างเสริมสุ ขภาพผ่ านการปฏิบัติงานของชุมชนที่เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ในการกาหนดลาดับความสาคัญ การตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์และลงมือปฏิบัติ
เหล่านี้เพื่อความสาเร็จให้เกิดสุขภาพที่ดีกว่า หัวใจของกระบวนการนี้คือ การเสริมสร้างพลังอานาจ
ของชุมชน ให้ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและควบคุมความพยายามของชุมชนเอง รวมถึงการ
ควบคุมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน สาหรับการพัฒนาชุมชนอาศัยทรัพยากรมนุษย์และวัสดุที่มีอยู่
ในชุมชนเพื่อเพิ่มการช่วยเหลือตนเองและการสนับสนุนทางสังคมและเพื่อพัฒนาระบบที่ยืดหยุ่น
สาหรับการเสริม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและกาหนดทิศทางประเด็นสุขภาพ ต้องมีการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้โอกาสด้านสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุน
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills)
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพโดยการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาส่ ว นบุ คคลและสั ง คม
ผ่านการให้ข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาสาหรับสุขภาพและการเสริมทักษะชีวิต การกระทาเช่นนี้ ช่วย
เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเพื่อการควบคุมสุขภาพของตนเองและสภาพแวดล้อมของพวกเขา และ
เพื่อให้เกิดทางเลือกที่เอื้อต่อสุขภาพ นอกจากนี้ การช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมตัวสาหรับทุก
ขั้นตอนและพร้อมรับมือกับความเจ็บป่วยเรื้อรังและการบาดเจ็บนั้นเป็นสิ่งสาคัญ สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับ
การอานวยความสะดวกทั้งในโรงเรียน บ้านที่ทางานและชุมชน ต้องมีการปฏิบัติการผ่านองค์กรทาง
การศึกษา องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ องค์กรเชิงพาณิชย์และอาสาสมัคร และรวมทั้งภายในหน่วยงาน
ของตนเอง
5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Services)
ความรั บ ผิ ด ชอบส าหรั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข เป็ น การ
แบ่งปันกันระหว่างบุคคล กลุ่มของชุมชน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ หน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพ
และรัฐบาล ต้องทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นส่วนช่วยในการแสวงหาสุขภาพ
บทบาทของภาคส่วนสุขภาพต้องกาหนดทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบในการให้บริการทางคลินิกและการรักษา บริการด้านสุขภาพจาเป็นต้องมีการขยาย
ขอบเขตงานที่ละเอียดอ่อนและเคารพความต้องการทางวัฒนธรรม ขอบเขตงานสร้างเสริมสุขภาพนี้
ควรสนั บ สนุ น ความต้องการของแต่ล ะบุคคลและชุมชนในการมีสุ ขภาพชีวิตที่ดีและเปิดช่องทาง
ระหว่างภาคส่วนสุขภาพกับองค์ประกอบด้านสังคม นโยบาย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
กว้างขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางบริการด้านสุขภาพ ยังต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังเพื่อการ
วิจัยด้านสุขภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขด้วย
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สิ่งเหล่านี้ต้องนาไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติและการจัดบริการด้านสุขภาพซึ่งให้ความสาคัญต่อความ
ต้องการโดยรวมของแต่ละบุคคลในฐานะบุคคลทั้งมวล
นอกจากนี้ การขับเคลื่ อนการสร้างเสริมสุ ขภาพไปสู่ อนาคต (Moving into the
Future) เป็นอีกหนึ่งกลวิธีการปฏิบัติที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสาคัญ ซึ่งมองว่าสุขภาพถูกสร้าง
ขึ้นและอาศัยอยู่โดยบุคคลมีจัดการภายในชีวิตประจาวันของพวกเขา ซึ่งพวกเขามีการเรียนรู้ มีการ
ทางาน การแสดงและความรัก สุขภาพถูกสร้างขึ้นโดยการดูแลตนเองและคนอื่น ๆ โดยสามารถทา
การตัดสินใจและมีการควบคุมสภาพชีวิตของตนเองได้ และโดยการสร้างความมั่นใจว่าสังคมหนึ่ง ๆ ที่
มีชีวิตอยู่มีการสร้างสภาวะที่ช่วยให้สมาชิกทุ กคนสามารถบรรลุสู่สุขภาพที่ดีได้ รวมถึงการดูแลองค์
รวมและนิเวศวิทยาเป็นประเด็นสาคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่
เกี่ยวข้องควรใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การดาเนินการ และประเมินกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพทั้งในผู้หญิงและผู้ชายควรได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนมีความเท่าเทียมกัน
โดยสรุป กระบวนการความร่วมมือเพื่อนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาศัยกลยุทธ์
พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพด้ ว ยการการชี้ แ นะสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ก าหนดสุ ข ภาพ
การเสริมสร้างความสามารถในการเข้าถึงความเสมอภาคทางสุขภาพ และการเป็นสื่อกลางของความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกับกลวิธีของการนาไปปฏิบัติด้วยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การเสริมสร้างการดาเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดีไปสู่อนาคต
2. ความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพสามารถช่วยให้ผู้คนสามารถควบคุมสุขภาพตนเองได้ ปกป้องการ
แทรกแซงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพได้รับการออกแบบมาเพื่ อ
เป็นประโยชน์และปกป้องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแต่ละคน โดยการจัดการปัญหาและป้องกัน
สาเหตุหลัก ๆ ของความเจ็บป่วยที่มีต่อสุขภาพ ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การรักษาและการทาให้หายจากโรค
(World Health Organization, 2016)
จากผลการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพในประชาชนชาวอเมริกา โดยความร่วมมือของ
Trust for America’s Health (TFAH), The Urban Institute, The New York Academy of
Medicine (NYAM), the Robert Wood Johnson Foundation (RWJF), The California
Endowment (TCE), and Prevention Institute พบว่า ประเทศจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสุ ขภาพ ถ้ามีการลงทุน ในการสร้างเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรคมากขึ้น โดยเฉพาะการ
สนับสนุนเงินกองทุนทุนชุมชน ที่ได้รับการพิสูจน์ด้วยโปรแกรมการออกกาลังกายที่มีผลในระดับที่
เพิ่มขึ้น ภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น (ทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร) การลดลงของการสูบบุหรี่และ
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อัตราการใช้ยาสูบอื่น ๆ สามารถทาให้ลดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงลงได้อัตรา
ร้ อยละ 5 ของประเทศ รวมถึงจะสามารถประหยัดเงินค่า ใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพ มากกว่า 5
พันล้านดอลลาร์ การเกิดโรคหัวใจ โรคไตและโรคหลอดเลือดสมองด้วย มีการลดลง ร้อยละ 5 ของ
ความชุกที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เงินฝากออมทรัพย์ให้เพิ่มมากขึ้นกว่า 19 พันล้านดอลลาร์ และเช่นเดียวกัน
ร้ อยละ2.5 ของความชุกที่ลดลงในโรคมะเร็งบางชนิด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคข้อ
อักเสบ เงินฝากออมทรัพย์สามารถเพิ่มขึ้นมากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์
การศึกษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า การพิสูจน์ด้วยโปรแกรมการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคของชุ ม ชน สามารถน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง ที่ ดี ใ นการออกก าลั ง กาย
โภชนาการและการป้องกันการสูบบุหรี่และการใช้ยาสูบอื่น ๆ ที่สาคัญ คือ สามารถการลดการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง ลงเป็นร้อยละ 5 ใน 1 ถึง 2 ปี ลดการเกิดโรคหัวใจ
โรคไตและโรคหลอดเลือดสมอง ลงร้อยละ 5 ใน 5 ปี และลดการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคข้ออักเสบ ลงร้อยละ 2.5 ใน 10 ถึง 20 ปี โดยที่ ค่าใช้จ่ายต่อหั ว ของ
โปรแกรมสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ภายใต้จานวนเงิน 10 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี โดยสรุป
จากการลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้สามารถออมเงินค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประเทศสุทธิกว่า 2.8
พันล้านดอลลาร์ต่อปี ใน 1 ถึง 2 ปี เป็นจานวนเงินสุทธิกว่า 16 พันล้านต่อปี ภายใน 5 ปี และจานวน
เงินสุทธิเกือบ 18 พันล้านต่อปี ภายใน 10 ถึง 20 ปี (เทียบเงินดอลลาร์ในปี 2004) แต่ผลตอบแทน
จากการลงทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เท่านั้นและที่สาคัญคือ
ไม่ได้รวมถึงกาไรที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประสบความสาเร็จของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การขาดการทางาน
และไปโรงเรียนที่ลดลง รวมถึงคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น (Trust for America’s Health, 2008)
โดยสรุ ป ความส าคัญของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพสามารถช่ว ยให้ ประชาชนสามารถ
ควบคุมสุขภาพตนเองได้ อาศัยการออกแบบของการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเป็นประโยชน์และปกป้อง
สุ ขภาพและคุณภาพชีวิต ผู้ กาหนดนโยบายสร้างนโยบายหลั กด้านสุขภาพ หรือธรรมาภิบาลที่ดี
สาหรับสุขภาพ และนโยบายต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่มีเป้าหมายด้านสาธารณสุข
รวมถึงภาวะผู้นาที่เข้มแข็งและความมุ่งมั่นในระดับเทศบาลเป็นสิ่งสาคัญต่อการวางแผนเมืองที่มี
สุขภาพดี (Healthy cities) นาพาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3. แนวคิดพื้นฐานของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่ม
สมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพตนเองให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุสภาวะของสุขภาวะที่ดีทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม สาหรับการป้องกันโรค (Disease prevention) เป็นการแทรกแซง
โดยอาศัยประชากรและแต่ละบุคคลเป็นฐานสาหรับการป้องกันปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Primary and
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Secondary prevention) (การตรวจหาเริ่มแรก) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดภาระของโรคและปัจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง (World Health Organization, 2017)
การป้องกันปฐมภูมิ (Primary prevention) หมายถึง การกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
โรค (ประกอบด้วย การดาเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพผ่านการเปลี่ยนแปลงผลกระทบของปัจจัย
กาหนดสุขภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านพฤติกรรมและ
สุขภาพทางการแพทย์ ควบคู่ไปกับการให้คาปรึกษา และมาตรการเพื่อลดระดับความรุนแรงในระดับ
บุคคลและชุมชน ได้แก่ ภาวะโภชนาการและอาหารเสริม การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และการ
ป้องกันทางคลินิกต่าง ๆ เช่น การกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการฉีดวัคซีนสาหรับเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ตลอดจนการฉีดวัคซีนหรือการป้องกันภายหลังการสัมผัสสาหรับคนที่สัมผัสกับโรคติดต่อ)
การป้องกันทุติยภูมิ (Secondary prevention) เกี่ยวข้องกับการตรวจหาระยะเริ่มต้น
เพื่อเพิ่มโอกาสให้มีผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้น (ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการตรวจคัดกรองตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ สาหรับการตรวจหาโรคหรือเพื่อป้องกันการเกิดความพิการแต่กาเนิด และ
ป้องกันการใช้ยาในการรักษาด้วยการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเมื่อได้รับการพิสูจน์ตั้งแต่เริ่มแรกของ
การเกิดโรค) (World Health Organization, 2017)
อาจกล่าวได้ว่าจุดเน้นหลักของการป้องกันโรคคือ การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ
หรือการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) การป้องกันโรคยังครอบคลุมถึงการค้นหา
โรคตั้งแต่แรกเริ่ มและการรั กษาเพื่ อหยุดการพัฒ นาของปัญหาสุ ขภาพ หรือการป้องกันทุติ ย ภู มิ
(Secondary prevention) อย่างไรก็ตามยังมีการจัดการเพื่อลดผลจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่หรือการ
ป้องกันตติยภูมิ (Tertiary prevention) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือความตายและในกรณีที่
เกิดความพิการขึ้นแล้วก็จะต้องทาการฟื้นฟูสภาวะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถประกอบพฤติกรรมที่จาเป็น
ต่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ (มยุรี ผิวสุวรรณ, 2556)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมีความ
แตกต่างในประเด็นของแนวคิดพื้นฐาน โดยที่การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแนวคิดการปรับปรุงตนเอง
หรื อ ชุ ม ชนให้ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ บ รรลุ ส ภาวะของสุ ข ภาวะที่ ดี อาศั ย กลยุ ท ธ์ ก ารสนั บ สนุ นชี้แนะ
(Advocate) การเสริ มสร้ างความสามารถ (Enable) และการเป็นสื่ อ กลาง (Mediate) ส่ ว นการ
ป้ อ งกั น โรคเป็ น การหลี ก เลี่ ย งจากปั จ จั ย สาเหตุ ข องการเกิ ด โรค อาศั ย กลยุ ท ธ์ ข องการเข้ า ถึ ง
(approach) หรือการหลีกหนี (avoidance) (อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ, 2556)
นอกจากนี้ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพยั ง เน้ น ที่ ภ าวะสุ ข ภาพที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย
มีการโยงใยความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสุขภาพเกิดจากการสร้างความร่วมมือของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพส่วนบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่ศึกษาอาจเกี่ยวกับทัศนคติ ความตระหนัก โดยมีประชาชนโดยรวมเป็น
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กลุ่มเป้าหมาย อาศัยการสร้างความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกลวิธีที่ใช้ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ได้แก่ วิธีการจัดการเป็นการตัดโยงใยความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความ
หลากหลายของการดาเนินงานร่วมกับการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน สร้ างระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อ
การดูแลสุขภาพ ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ภาวะสุขภาพของบุคคล โดยเน้นที่การประเมินกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ส่วนการป้องกันโรค จุดเน้นสาคัญอยู่ที่เมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้ว หรือสัมผัสกับ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเจ็บป่วย และให้ความสาคัญกับพยาธิสภาพ ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสาเหตุ
และผลที่เกิดขึ้น มุมมองสุขภาพเป็นแนวคิดทางด้านคลินิก มีจุดมุ่งหมาย คือ การปรับเปลี่ยนภาวะ
สุขภาพส่วนบุคคล และปัจจัยที่ศึกษาเป็นสิ่งที่ประเมินได้ชัดเจน เช่น ความดันโลหิต ระดับน้าตาลใน
เลือด มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเป้าหมาย การดาเนินงานอาศัยบุคลากรสาธารณสุขเป็นหลัก
อาศัยกลวิธีในการป้องกันโรค ได้แก่ วิธีการจัดการเฉพาะปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลัก หรือเฉพาะกับสาเหตุ
ของปัญหา วิธีการสอนให้ทาตามและการชักชวนให้เกิดพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลลัพธ์ที่
ต้ อ งการประเมิ น ได้ จ ากอั ต ราป่ ว ย อั ตราตาย โดยเน้ น ที่ ก ารประเมิ น ผลลั พ ธ์ (อาภาพร
เผ่าวัฒนา และคณะ, 2556)
โดยสรุ ป แนวคิดคิดพื้นฐานของการสร้างเสริมสุ ขภาพ เป็นกระบวนการส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถควบคุมและพัฒนาสุขภาพตนเองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยที่การป้องกันโรค เป็น
กระบวนการแทรกแซงเพื่ อ ลดภาระของโรคและปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แนวคิ ด ทั้ ง สองส่ ว น
ผสมผสานกันเพื่อเพิ่ มโอกาสให้ประชาชนมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดี เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทั้งสองแนวคิด และในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดทั้งสองร่วมกัน
4. การสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย
จากการประชุมเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานที่อัลมาอาตาและการประชุมเรื่องการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพที่ออตตาวามีผ ลต่อการพัฒ นาระบบสุ ขภาพของประเทศไทยในเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพอย่างมาก และได้มีการพัฒนาสู่นโยบายเมืองไทยแข็งแรงที่มุงหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนมี
สุขภาพที่ดีในปี 2558 (พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน, 2550) ที่ผ่านมา การส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย มี
ลักษณะเป็นการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นโรคมี
สุขภาพแข็งแรง เช่น การให้สุขศึกษาให้คนทั่วไปมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ดี การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ภายหลังการส่งเสริมสุขภาพที่มาจากคาว่า Health Promotion
ซึ่งมีความหมาย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก การจัดบริการโดยบุคลากรสาธารณสุขดังที่กล่าวข้างต้น
และลักษณะที่ 2 คือ กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อทาให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมปัจจัยกาหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้นทั้งในคนปกติทั่วไปและผู้ที่เจ็บป่วย จึงมีการใช้
คาว่า การสร้างเสริมสุขภาพขึ้น (กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร และคณะ, 2562)
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ส าหรั บ ในปั จ จุ บั น แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาพ ไว้ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าใน
ระบบบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กาลังคนด้านสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุกที่มีความมุ่งเน้นต่อการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ คื อ 1. เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของบุ ค คล ชุ ม ชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้าน
สุขภาพ ให้มีศักยภาพ มีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องด้านพฤติกรรมสุขภาพ มีการเรียนรู้ มีพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพลดลง สามารถช่วยเหลือ ดูแลตนเองและชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างและ
จัดการระบบสุขภาพ 2. เพื่อสร้างระบบสุขภาพเชิงรุก ที่มุ่งสร้างเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพดี
มีระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ดี มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และ 3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เกิดจาก
ความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน และสถานพยาบาล ให้มีความพอเพียง และเหมาะสมต่อการเข้าถึง
บริ ก ารของผู้ สู ง อายุ ส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เข้ า สู่ สั ง คมสู ง วั ย ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
(คณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559)
ภายใน 10 ปี ที่ผ่ านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเชิง
บริหารจัดการ โดยกาหนดให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือเรียกชื่อย่อว่า
กองหลักประกันสุขภาพ อปท. มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนและท้องถิ่นจะ
เป็นศูนย์รวมของการขับ เคลื่ อนกิจกรรมสุ ขภาพ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของประชาชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การระบบสุ ข ภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยในท้องถิ่น โดยเฉพาะประเด็นสาคัญนั่นคือ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจาก
ภาคประชาชนในพื้นที่ ให้ได้มาซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างยั่งยืน และความสาเร็ จ
ของระบบสุขภาพในอนาคต เช่นเดียวกันกับนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมี
โอกาสได้ร่วมคิด ร่วมนา ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ ด้วยการอภิบาลแบบเครือข่าย เอื้ออานวยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน (ปิยะสกล สกลสัตยาทร, 2558)
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โดยสรุ ป การสร้ างเสริมสุ ขภาพในประเทศไทยมีการริเริ่ มมานาน จากการส่ งเสริ ม
สุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข สู่การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเพิ่มความสามารถของประชาชนใน
การควบคุมปัจจัยกาหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น โดยการนานโยบายระดับชาติลงสู่การ
ปฏิบัติ ด้วยการสนับสนุนเชิงบริหารจัดการ สนับสนุนงบประมาณ ในรูปแบบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคลอบคลุมประชาชน
ทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคด้วยการอภิบาลแบบภาคีเครือข่ายและพันธมิตร เชื่อมประสานทุก
ภาคส่วนเข้าด้วยกัน
แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คานิยามของ “ผู้สูงอายุ” ในปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยังไม่มี
นิยามที่แน่นอนว่าอายุ เท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person) แต่องค์การ
สหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการนาเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ อ ายุ 65 ปี ขึ้ น ไปเป็ น เกณฑ์ ใ นการเรี ย ก “ผู้ สู ง อายุ ” (World Health
Organization, 2001) สาหรับประเทศไทย กาหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้ สู งอายุ ” หมายความว่า บุ คคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, 2546)
สารับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย
1. สถานการณ์ผู้สูงอายุ
แนวโน้ ม สั ง คมผู้ สู ง อายุ เป็ น สถานการณ์ ห นึ่ ง ของทั่ ว โลกที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด โดยที่ สั ง คม
ผู้สูงอายุ หมายถึง กระบวนการทางสังคมและประชากรที่มีผลต่อประชากรผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ไปสู่โครงสร้างตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นและสัดส่วนที่สูงขึ้นของผู้สูงอายุ และตัวเลขอายุที่น้อยลดลงในทุก
เพศทุกวัย การที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเกิดมาจากทั้งอัตราการเกิดและอัตราการตายต่า เมื่อผู้คนใน
วัยชราจานวนมากอายุยืนขึ้นและเด็กเกิดค่อนข้างน้อย สังคมจะมีประชากรอายุขัยสูงและสัดส่วนของ
ประชากรอายุ 65 ปีและมากกว่าอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (Kunkel, S. R., & Morgan, L. A., 2015)
สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก ในปี พ. ศ. 2515 มีจานวนประชากรที่มีอายุ 60
ปี หรือมากกว่าในโลกเกือบ 700 ล้านคน เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรที่มีอายุ 60 ปี หรือมากกว่า
อาศัย อยู่ ในประเทศจี น และจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปี หรือมากกว่าในประเทศจีน อินเดีย
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหพันธรัฐรัสเซีย รวมกันเพียงห้าประเทศ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั่ว
โลกที่มีอายุ 60 ปี หรือมากกว่า นอกจากนี้ จานวนประชากรอายุ 80 ปี หรือมากกว่าในโลกมีจานวน
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ประชากรเกื อ บ 100 ล้ า นคน และประเทศที่ มี จ านวนประชากรอายุ 80 ปี หรื อ มากกว่ า ได้ แ ก่
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี รวมกันคิดเป็นร้อยละ 48 ของประชากรอายุ
80 ปี หรือมากกว่า โดยที่ในจานวน 19 ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีจานวนสามในสี่ของประชากร
ประชากรอายุ 80 ปี หรือมากกว่า (United Nations, 2015)
สาหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุจากการฉายภาพประชากรของสหประชาชาติ
ประเทศในประชาคมอาเซีย นและประเทศไทย จะเข้าสู่ สั งคมสู งวัยทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2573
(สุ ช าดา ทวี สิ ท ธิ์ และคณะ, 2556) ประเทศไทยเข้ า สู่ “สั ง คมสู ง วั ย ” (Aged society) มาตั้ ง แต่
ปี 2548 จากนั้ น ประเทศไทยจะใช้ เ วลา 16 ปี ก่ อ นจะกลายเป็ น “สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ ”
(Complete aged society) ในราวปี 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะกลายเป็น “สังคมสูง
วัยระดับสุดยอด” (Super aged society) ประมาณปี 2574 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2558) จากที่กล่าวมา สังคมสูงวัย (Aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7) สังคม
สู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ (Complete aged society) หมายถึ ง สั ง คมที่ มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14) และ
สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ สุ ด ยอด (Super aged society) หมายถึ ง สั ง คมที่ มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป
มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20) (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)
ในปี 2556 จากข้อมูลประชากร ของสานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง พบว่า
ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจานวนถึง 8,734,101 คน และดัชนีการสูงวัยอยู่ที่ร้อยละ 68.77 โดย
จังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ ลาปาง (121.79%) ลาพูน (116.48%) และแพร่
(116.47%) ส่ ว นจั ง หวั ด ที่ มี ดั ช นี ก ารสู ง วั ย น้ อ ยที่ สุ ด 3 ล าดั บ ได้ แ ก่ นราธิ ว าส (36.17%) กระบี่
(37.62%) และยะลา (37.67%) โดยที่ประชาการผู้สูงอายุในพื้นที่เขต 12 ซึ่งเป็นพื้นที่การศึกษาวิจัย
ครั้ ง นี้ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 579,447 คน แยกเป็ น ชาย จ านวน 254,820 คน และเพศหญิ ง จ านวน
324,987 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)
จากสถานการณ์แนวโน้มประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก ที่น่าเป็นห่วงคือ ระบบ
การบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุของทุกภาคส่วน รวมถึงครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ
จากข้อมูล จานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ ได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน
จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2550 – 2556 ทั้งประเทศ พบว่า มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรคอย่างต่อเนื่อง (สานักโรคไม่ติดต่อ, 2559) และที่สาคัญจากการสารวจสุขภาวะ
ผู้ สู ง อายุ ไ ทย ปี 2556 พบว่ า ร้ อ ยละ 41 ของผู้ สู ง อายุ เ ป็ น โรคความดั น โลหิ ต ร้ อ ยละ 18 เป็ น
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โรคเบาหวาน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2557) สืบเนื่องด้วยปัจจัยสภาวะ
ทางสังคมเศรษฐกิจ ประเพณี การเมือง สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งโลกาภิวัตน์ สภาพสังคมสู่
ความเป็นชุมชนเมือง รวมถึงประชากรชุมชนวัยสูงอายุ มีผลกระตุ้นให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรม
ร่วมที่สาคัญ 4 ปัจจัยด้วยกันของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม และกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลง 4 ปัจจัย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง น้าตาลในเลือดสูง ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน
และไขมั น ในเลื อ ดสู ง ส่ ง ผลให้ มี แ นวโน้ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เพิ่ ม ขึ้ น (สถาบั น วิ จั ย และประเมิ น
เทคโนโลยีทางการแพทย์, 2557)
เมื่อคนไทยอายุยืนยาวขึ้นค่าใช้จ่ายของรัฐและครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผู้สูง อายุ
จึงเป็นประเด็นสาคัญ รัฐบาลจึงต้องรีบเร่งวางนโยบายและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับสั ง คม
สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการ
ปกป้องตนเองจากภัยรอบด้านด้วยการให้ข่าวสารความรู้ รวมทั้งพัฒนาเครื่ องมือ/กลไก/เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการดารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยของผู้สูงอายุ จัดระบบสาธารณสุขให้เอื้อต่อการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่ม
สร้างและดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี สร้างระบบอาสาสมัครที่ได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อทาหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559)
โดยสรุป สถานการณ์ผู้สูงอายุในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีแนวโน้มชัดเจนว่ากาลังสูง
วัยขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก ประเทศไทยกาลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่เกิน
10 ปี ข้ า งหน้ า ที่ ส าคั ญ พบปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ โดยเฉพาะโรคความดั น โลหิ ต และ
โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคล ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐและครอบครัวใน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ รัฐบาลและทุกภาคส่วนจาเป็นต้องให้ความสาคัญ ทั้งการวางนโยบาย
และหามาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมี
ศักดิ์ศรี สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุ ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. การสร้างเสริมสุขภาพสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
จากแนวโน้มสังคมในปัจจุบัน กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสถานการณ์หนึ่งของทั่ว
โลกที่สาคัญที่สุด คนส่วนใหญ่คาดหวังว่า จะสามารถมีชีวิตของตัวเองเข้าสู่อายุ 60 ปี และอาจจะเกิน
กว่านั้น ในปี 2050 พบว่าประชาชน 1 ใน 5 คน จะมีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า การชีวิตที่ยืนยาวจะ
นาพาโอกาสที่ดีสู่ชีวิต แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ นั้นคือ การมีสุขภาพที่ดีมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ส่วนใหญ่สุขภาพไม่แข็งแรงและพบว่า ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการ
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มีสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ การใช้กลยุทธ์ในการดาเนินงานจะช่วยให้ผู้สูงอายุทุกคน สามารถมีอายุมาก
ขึ้น และยังคงทางานหรือมีคุณค่าในสังคมอย่างต่อเนื่อง (World Health Organization, 2016)
ในปั จ จุ บั น World Health Organization (2016a) ได้ เ สนอกลลุ ท ธ์ ร ะดั บ โลกและ
แผนการปฏิบัติสาหรับการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ (ปี 2016-2020) โดยมีมุมมองวิสัยทัศน์ของกล
ยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในผู้ สู ง อายุ นี้ คื อ ประชาชนทุ ก คนสามารถมี ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งยาวนาน
และมีสุขภาพชีวิตที่ดี แนวคิดสาคัญของกลยุทธ์นี้คือ การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ (Healthy Ageing)
มีความเกี่ยวข้องกับทุกคน ความหมายว่า กระบวนการของการพัฒนาและรักษาสภาพความสามารถ
ในการท างานในการช่ ว ยให้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพที่ ดี ประกอบด้ ว ย ความสามารถในการท างาน
(Functional ability) ซึ่งเป็นการกาหนดความสามารถที่อยู่ภายใน (Intrinsic capacity) ของบุคคล
(การผสานความสามารถทางร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคลทั้งหมด) มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental factors) และการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั้ ง สอง ปั จ จั ย
สิ่ งแวดล้ อมเหล่ านั้ น ได้แก่ นโยบาย ระบบและบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง ที่อยู่อาศัย การ
คุ้มครองทางสังคม ถนนและสวนสาธารณะ การอานวยความสะดวกทางสังคมและการดูแลสุขภาพ
ระยะยาว การเมือง ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัวและผู้ดูแล ทัศนคติ
ทางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยม
เป้าหมายของการปฏิบัติตามกลยุทธ์ คือ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน เติม
เต็มช่องว่างของหลักฐานเชิงประจักษ์และการสร้างความร่วมมือ และเพื่อให้มั่นใจว่าในปี 2020 –
2030 เป็นทศวรรษแห่งการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ สาหรับวัตถุประสงค์ของการดาเนินกลยุทธ์ควร
ได้รับการสนับสนุนตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน (Human rights) ความเป็นธรรม (Equity) ความ
เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ (Equality and non-discrimination) (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นฐาน
ของอายุ) ความเสมอภาคทางเพศ (Gender equality) และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างแต่ละ
กลุ่มวัย (Intergenerational solidarity) กลยุทธ์ที่มุ่งสู่การประสบความสาเร็จ ต่อการมีสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุ กลยุทธ์ที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1. ความมุ่งมั่นต่อปฏิบัติการ (Commit to action) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมี
สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ต้องมีภาวะผู้นาและความมุ่งมั่น เพื่อให้แน่ใจว่าการแถลงการณ์ทางการเมือง
และการดาเนินงานที่มี อยู่เกิดประสิทธิภาพขึ้นจากความร่วมมือของการปฏิบัติการจากหลากหลาย
ภาคส่ ว น โดยที่ ความร่ ว มมือการทางาน (Collaboration) เป็นสิ่ งจาเป็นระหว่างผู้แสดงบทบาท
องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการ นักออกแบบและนักวิชาการ เป็นต้น อาศัยปฏิบัติการที่
ส าคัญ ได้แก่ 1) การสร้ างกรอบระดับชาติเพื่อนาไปสู่ การมีสุ ขภาพที่ดีของผู้ สู งอายุ 2) การสร้าง
ความสามารถระดับชาติเพื่อการกาหนดนโยบายตามหลักฐานประจักษ์ และ 3) การต่อสู้ในทัศนคติ
เชิงลบที่มีต่อผู้สูงอายุ
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2. การจัดระบบสุขภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ (Align
health systems to the needs of older populations) ลั ก ษ ณ ะ ที่ อ อ ก แ บ บ ม า ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณสุขควรได้รับการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นสามารถเข้าถึงบริการที่
ครบวงจร และมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและสิทธิของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่แล้วบริบทการดูแลสุขภาพ
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการดูแลขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นทางคลินิกสาหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดการ
วิธีการดูแล การจั ดกองทุน และน าส่ งบริการร่ว มกันทั่ว ทุกภาคส่ ว นทางสุ ขภาพและสั งคม อาศัย
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) การก าหนดระบบสาธารณสุ ข ให้ มี ขี ด ความสามารถภายในและ
ความสามารถในการทางาน 2) พัฒนาและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และการบูรณาการการดูแลสุขภาพที่เน้นผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง 3) มีการฝึกอบรม การปรับใช้ และ
การจัดการบุคลากรด้านสุขภาพอย่างมั่นคง เหมาะสม และมีความยั่งยืน
3. การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู ง อายุ ( Develop age-friendly
environments) ต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหลายภาคส่วน และกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมทั้งผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับกับผู้ สูงอายุ ทาให้มีการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ขจั ดอุป สรรคและสนับสนุนสาหรับบุคคลที่กาลั งสูญเสียขีดความสามารถ ทาให้
สามารถสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในสถานที่ที่เหมาะสม ปราศจากความยากจน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนของตนเองของช่วงเวลารักษา
สุขภาพอย่างมีอิสระ อาศัยปฏิบัติการที่สาคัญ ได้แก่ 1) การส่งเสริมความเป็นอิส ระของผู้สู ง อายุ
2) การสนับสนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 3) การส่งเสริมปฏิบัติการของหลายภาค
ส่วน
4. สร้างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว (Strengthen long-term care) ในปัจจุบัน
จานวนผู้สูงอายุทั่วโลก ที่ต้องการความดูแลและการสนับสนุนมีเพิ่มขึ้น ทุกประเทศจาเป็นต้องมีระบบ
บูรณาการในการดูแลระยะยาว แต่ละระบบควรช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อรักษาระดับความสามารถใน
การท างานให้ ดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถมี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละ
เพลิ ดเพลิ น กับ สิ ทธิมนุ ษยชนขั้น พื้นฐานและเสรีภ าพขั้น พื้นฐาน อาศัยปฏิบัติการที่ส าคัญ ได้แ ก่
1) การสร้างและปรับปรุงระบบการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2) สร้างบุคลากรที่ทาหน้าที่
การดูแลระยะยาวและสนับสนุนผู้ดูแลอย่างไม่ เป็นทางการ 3) สร้างความมั่นใจในคุณภาพของการ
ดูแลสุขภาพและการบูรณาการการดูแลระยะยาวที่เน้นผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง
5. ปรั บ ปรุ ง การประเมิ น ผล การติ ด ตามและการวิ จั ย (Improve measurement,
monitoring, and research) ในปัจจุบันการวัดและวิธีการที่ใช้ประเมินผู้สูงอายุ มีข้อจากัด ทาให้ไม่
สามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่กาลังประสบอยู่และการใช้ประโยชน์
จากการแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน การวิจัยที่มุ่งเน้นและการวัดผลที่ดีขึ้นเป็น
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สิ่งจาเป็น เพื่อทาความเข้าใจที่ดีขึ้นและการปฏิบัติต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ อาศัยปฏิบัติการที่
สาคัญ ได้แก่ 1) การยอมรับวิธีการวัด การวิเคราะห์ การบรรยาย และการติดตามสาหรับการมีสุขภาพ
ที่ดีของผู้สูงอายุ 2) เสริมสร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3) สร้างและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
สาหรับในประเทศไทย คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้จัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ขึ้น ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) โดยให้ความสาคัญ
ต่อวงจรชีวิต และความสาคัญของทุกคนในสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับผู้สูงอายุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
และจะต้องเข้าสู่ระยะวัยสูงอายุตามวงจรชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ยกเว้นจะเกิดการเสียชีวิตไปก่อน
ในวัยอันควร โดยมุมมองผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุ ณค่าไว้
ให้นานที่สุด แต่ในกรณีที่ตกอยู่ในสถานะต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชน จะต้องเป็นด่านแรกใน
การเกื้อกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุส มผลได้นานที่สุ ด
โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพื่อให้เกิดหลักประกันในวัยสู งอายุและความมั่นคงของสังคม
(คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2553)
โดยสรุ ป การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคั ญ คื อ
การมี สุ ข ภาพที่ ดี ข องผู้ สู ง อายุ โดยอาศั ย กลยุ ท ธ์ แ ละกลวิ ธี ก ารด าเนิ น งานที่ ห ลากหลายแต่ มี
ความสั มพัน ธ์กัน และอาศัย การปฏิ บัติ ข องความร่ว มมื อระหว่ างหลายภาคส่ ว นเพื่อ การประสบ
ความส าเร็ จ ตามเป้ าประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการวิจัยครั้งนี้ อาศัยกลยุทธ์ที่ภ าวะผู้ นามีความมุ่งมั่นต่อ
ปฏิบัติการ มีการจัดระบบสุขภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ สูงอายุ การสร้างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว และการปรับปรุง
การประเมินผล การติดตามและการวิจัย ซึ่งกลยุทธ์ ดังกล่าวนาไปสู่กลวิธีหรือกิจกรรมที่สามารถนาไป
เป็นกรอบในการพิจารณาถึงโครงการและการดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการดาเนินงานให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น
3. ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ทิศทางการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้องกันโรคส าหรับผู้ สู งอายุในปี 2559 รัฐ บาลได้
มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง อาศัยความร่วมมือของ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดาเนินการ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
2559) โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ ทาอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้อง
อยู่ในภาวะพึ่งพิง และทาอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รัฐบาล
จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากงบเหมาจ่ า ยรายหั ว ปกติ จ านวน 600 ล้ า นบาท ให้ แ ก่
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สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นพิเศษ สาหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ มนี้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการทางการแพทย์ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน์
รัฐบาลคาดหวังว่าผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงจานวน 100,000
ราย ในพื้นที่ประมาณ 1,000 ตาบล ในทุกจังหวัด รวมกรุงเทพมหานครจะได้รับดูแลจากทีมสหสาขา
วิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล บริการดูแลด้านสุขภาพ
ถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามปัญหาสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึง
บริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร อีกทั้ งยังเป็นการสร้าง
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน
เพื่อ “สังคมไทยสังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ ” ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี เป็นหลักชัยของสังคม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559)
การบริหารจัดการระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมาของ
ประเทศไทย เป็นไปในลักษณะแยกส่วน เกิด “ช่องว่าง” ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรและการ
ให้ บ ริ การต่อประชาชน รวมทั้งทีมผู้ ให้ บริการสุ ขภาพแก่ประชาชนยังเป็นเฉพาะกลุ่ ม ขาดความ
หลากหลาย ประชาชนจึงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างไม่ทั่วถึง การปฏิรูปโดยการปรับระบบและ
บทบาทการให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ของ
ส่วนราชการในแต่ละระดับ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องยึดหลักการ “ทุกนโยบายห่วงใย
สุ ข ภาพ” (Health in All Policies Approach: HiAP) โดยส่ ว นกลางมี บ ทบาทส าคั ญ ในการวาง
นโยบาย กฎหมายและกากับระดับชาติในภาพรวม และให้ส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการปฏิบัติการ
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน บุคคล
และครอบครัว ประกอบด้วย 1) การปรับวิธีการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของหน่วยงานทุกระดับต้อง
ใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public
Policy Process: PHPPP) เป็นกระบวนสาคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพให้กับประชาชน 2) การพัฒนากลไก“คณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด”
และ“คณะกรรมการสาธารณสุขระดับชุมชนหรือท้องถิ่น ” เพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนและ
เครือข่ายพันธมิตร (Collective Leadership) ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาค
ท้องถิ่น ภาคพลเมือง ภาคประชาสังคม และภาควิชาการหรือวิชาชีพ 3) เสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถ (Capacity Building) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่พึงประสงค์ใ นการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ รวมทั้งการสร้าง
สิ่ งแวดล้ อมเพื่อสุ ขภาพที่ดี (Healthy Environment) ภายใต้เงื่อนไขความพร้อมและศั กยภาพที่
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แตกต่างกัน และการถ่ายโอนภารกิจของส่วนกลาง 4) การพัฒนากฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบงาน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค และภั ย คุ ก คามสุ ข ภาพ ทั้ ง ในระดั บ กฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะ พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข (ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558)
โดยสรุป ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้
มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วนในการดูแลสุขภาพ โดยส่วนกลางมีบทบาทสาคัญในการวางนโยบาย กฎหมายและ
กากับระดับชาติในภาพรวม และให้ส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการปฏิบัติการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน บุคคลและครอบครัว
4. ผู้สูงอายุเขตเมือง
จากสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ลักษณะของประชากรที่มีความหลากหลาย การอยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูงโดยเฉพาะในเขตเมือง
ซึ่งหมายถึง พื้นที่ ที่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น หรือมีจานวนคนมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ และ
ประชากรส่ ว นใหญ่ ในพื้ น ที่ นั้ น ประกอบอาชี พ ที่มิ ใช่ เ กษตรกรรม ประเทศไทยถื อว่า พื้ นที่ ใ นเขต
เทศบาลทั้งหมดเป็นเขตเมือง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) พระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แบ่งเป็นเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร (ทัศนา พฤติการณ์กิจ, 2558) และที่สาคัญ ในปัจจุบันและอนาคต เมื่อประชากร
ไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว จานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สาคัญที่
ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยมีจานวนเพียงพอ
หรือไม่ และที่อยู่อาศั ยเหล่านั้น มีคุณภาพเหมาะสมที่ทาให้ผู้สูงอายุ อยู่ได้อย่างปลอดภัย มีความ
มั่น คง (มูล นิ ธิส ถาบั น วิจั ย และพัฒ นาผู้ สู ง อายุ ไทย , 2559) รูปแบบการอยู่อาศัย ของผู้ สู ง อายุ ใ น
ลักษณะการอยู่ตามลาพังคนเดียวหรืออยู่ตามลาพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง
หรือเขตเทศบาลจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง คิดเป็นร้อยละมากกว่านอกเขตเทศบาล หากสัดส่วนและ
จานวนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพัง คนเดียวหรืออยู่ตามลาพังกับคู่สมรสมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นไปอีกใน
อนาคต ก็ย่อมจะมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (มูลนิธิสถาบันวิ จัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,
2558)
สาหรับการจัดบริการสุขภาพในเขตเมืองมีบริบทที่ซับซ้อน มีผู้ร่วมจัดบริการหลากหลาย
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามี บทบาท
ในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนในเขตเมืองมากขึ้น การบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง และกรุงเทพมหานครอย่างมีส่วนร่ว มมี
ข้อจากัด จากเหตุหลายประการ เช่น ความแตกต่างของนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของแต่ละ
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หน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ อันหมายรวมถึงกาลังคนด้านสุขภาพทั้งเรื่อง
ปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ ความพร้อมเชิงทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบการส่งต่อ และ
ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น การบริ ห ารจั ด การและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณด้ า นสุ ข ภาพ ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่มีเจ้าภาพหลักของ
ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยรวม แม้จะมีการแบ่งแยกพื้นที่ปกครองเชิงอานาจนาจตามกฎหมาย
ก็ตาม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ทาให้ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองได้รับการพัฒนาแบบแยกส่วน และไร้ทิศทาง
ที่ชัดเจนในภาพรวม ส่ งผลให้ ป ระชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองนั้น มีความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพอย่ าง
หลีกเลี่ยงได้ยาก (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2558)
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของชุมชนเขตเมืองควรพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านภาวะผู้นา
และการทางานเป็นทีม ภาครัฐและภาคเอกชน ควรประสานความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลผู้ สูงอายุ (นารีรัตน์ จิตรมนตรี และคณะ, 2554) สถานการณ์โรคที่ส าคัญ
นอกจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตเมืองส่วนใหญ่มีระดับภาวะ
ซึมเศร้าสูง (พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ และคณะ, 2556) ที่สาคัญคือ พฤติกรรมตามวิถีชีวิตของผู้สูงอายุเขต
เมือง มีการดาเนินพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการขาดการออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม กลุ่มผู้สูงอายุให้ข้อเสนอแนะถึงปัจจัยการดารงอยู่ของอาหารพื้นบ้าน
เพื่อการเสริ มสร้ างสุ ขภาพผู้สู งอายุในเขตเมือง โดยหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ ความส าคัญ กับ
นโยบายการพึ่งตนเองด้านอาหารของผู้สู งอายุ และเสริมสร้างองค์ความรู้ ท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหาร
พื้นบ้านที่เหมาะสมให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน (สามารถ ใจเตี้ย, 2558) ดังนั้น การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในการให้บริการสุขภาพ และสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ท้าทายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีเจ้าภาพหลัก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องความต้องการของผู้สูงอายุ
โดยสรุป ผู้สูงอายุในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลมีการอยู่ตามลาพังคนเดียวหรืออยู่ตาม
ลาพังกับคู่สมรสมีสัดส่วนที่สูงขึ้น จะมีส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ร่วมกับการระบบบริการ
สุขภาพเขตเมืองได้รับการพัฒนาแบบแยกส่วน และไร้ทิศทางที่ชัดเจนในภาพรวม ส่ งผลให้ประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองนั้น มีความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก จึงควรบูรณาการรูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ดีของชุมชนเขตเมือง ด้วยการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็น
ทีม ภาครัฐและภาคเอกชน ควรประสานความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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5. ความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
องค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพสู่ความสาเร็จ จะเห็นว่า ในภาพรวมกลลุทธ์ระดับ
โลกและแผนการปฏิ บั ติ ส าหรั บ การมี สุ ข ภาพที่ ดี ข องผู้ สู ง อายุ (ปี 2016-2020) (World Health
Organization, 2016) มุ่งไปที่ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการสัมมนาความ
ร่วมมือองค์กรระหว่างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสาหรับผู้สูงอายุ (Regional Seminar on Government
NGO Cooperation for Older Persons) ณ ประเทศมาเก๊า ทั้งหมด 15 ประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทย ได้กาหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ และเอกชน ในการทางานเพื่อ
ผู้สูงอายุ (เมืองทอง แขมมณี, 2560) มีข้อสรุปในประเด็นหลัก คือ การพัฒนานโยบาย การจัดการ
เกี่ย วกับ กฎหมายและระเบี ย บข้อบังคับ การพัฒ นาแผนงาน การนาแผนงานไปปฏิบัติ และการ
ประเมินแผนงาน
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและต้องการความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันให้ เกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นต้องพัฒนานโยบาย กลไก และการจัดการในพื้นที่ โดยการเสริมกลไกประสานในระดับพื้นที่
(จังหวัด อาเภอหรือตาบล) และสร้างมาตรฐานงาน ตัวชี้วัดการทางาน ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่มุ่งเน้น
ให้เกิดแนวทางสาคัญในการดาเนินงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุประเทศไทย โดยใช้โรงพยาบาลตาบล
ส่งเสริมสุขภาพ และแกนนา อสม. เป็นหลักในการจัดการและให้บริการ โดยมีหน่วยงานองค์กรใน
ชุมชนให้การสนับสนุน นอกจากนี้ การเสริมสร้างศักยภาพบริการปฐมภูมิโดยเน้นครอบครัวและชุมชน
เป็ น ฐานส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ เน้ น ระบบการดู แ ลดู แ ลสุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การป้องกันโรคและการคัดกรองด้านสุขภาพ การดูแลรักษาโรคและความเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ
ตลอดจนการดูแลระยะสุดท้าย (วิทยา แก้วภราดัย, 2552)
โดยสรุ ป องค์ ค วามรู้ ที่ ส าคั ญ ของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ สู่ ค วามส าเร็ จ
นั้นคือ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นของความร่วมมือในการพัฒนา
นโยบายการจัดการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การพัฒนาแผนงาน การนาแผนงานไป
ปฏิบัติการประเมินแผนงาน และการจัดการทรัพยากรเพื่อผู้สูงอายุ
จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นการสร้างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค เป็นการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ จากรัฐบาลส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้ อ งถิ่ น โดยมี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ น ผ่ า นคณะกรรมการกองทุ น ฯ
ที่มาจากหลายภาคส่วน โดยอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัย มีสุขภาพที่ดี จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นว่า การบริหารจัดการในภาพรวมยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยเฉพาะในกลุ่ มผู้สูงอายุ ซึ่ง
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จะเห็นว่า มีแนวโน้มของการเจ็บป่วยที่สูงขึ้น ร่วมกับประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน รูปแบบ
การบริหารจัดการของกองทุนฯ ที่อาศัยกระบวนการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม (การวางแผน การจัด
องค์การ การนา และการควบคุม) อย่างเดียวนั้น ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร และจากการทบทวน
วรรณกรรมจะเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะประเด็น
ผู้สูงอายุทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ได้นาเสนอกลยุทธ์ที่จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนด้วยการอภิบาลแบบภาคีเครือข่ายและพันธมิตร เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อ
มุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา แนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
(Collaborative Governance) เพื่อเป็นรูปแบบการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายถึง กองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนด ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในประเด็นผู้สูงอายุ โดยมี
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
แนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือ (Collaborative Governance)
1. ความหมาย
ในศตวรรษที่ 20 การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ (Collaborative Governance)
ได้กลายเป็ น ค าศั พ ท์ ที่รู้ จั ก กัน ทั่ว โลก และได้รับความสนใจส าหรับ การบริห ารจั ดการสาธารณะ
มีการนาไปใช้ทั้งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เพื่อทาให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของ
การทางาน ในประเด็นเกี่ยวกับสาธารณะขององค์การและภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Emerson, K.,
& Nabatchi, T., 2015)
จากคาในภาษาอังกฤษ “Collaborative Governance” ได้มีการนามาใช้ในภาษาไทย
ที่หลากหลาย ดังเช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2017) ได้ให้ความหมายเป็น
สหอภิบาล หรือการบริหารจัดการร่วมกัน (คาว่า สห – [สะหะ-] เป็นคากริยา หมายถึง ด้วยกัน ,
พร้อม, ร่วม, ร่วมกัน /ใช่ประกอบหน้าคาอื่น) สมาสกับคาว่า อภิบาล คานาม หมายถึง บารุงรักษา,
ปกครอง โดยที่ สถาพร เริ ง ธรรม, และอภิ ชั ย พั น ธเสน (2553) ใช้ ค าว่ า “การอภิ บ าลผ่ า น
ความร่วมมือ” ในการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้แนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปราม การคอร์รัปชัน ศึกษากรณี: แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ ของต่างประเทศ” ภคพร
กุลจิรันธร (2559) ได้ใช้คาว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ในการนาเสนอบทความทาง
สื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (2558) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ
คาว่า การอภิบาลแบบเครือข่าย ในนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ การพัฒนาการส่งเสริม
สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค นอกจากนี้ ประเด็ น การขั บ เคลื่ อ นระบบราชการสู่ Government 4.0
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ได้เสนอคาว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (กิตติยา คัมภีร์, 2559) ดังนั้น ผู้วิจัยใช้คาว่า “การอภิบาลผ่านความร่วมมือ” สาหรับการ
วิจัยนี้ โดยที่ความหมายของคานี้มีหลากหลาย ดังเช่น
การอภิบาลผ่านความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการและโครงสร้างของการตัดสินใจ
นโยบายสาธารณะ และการจัดการนโยบายสาธารณะ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดย
มีลักษณะข้ามขอบเขต ในระดับของรัฐบาล และ/หรือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์สาธารณะที่ต้องการและหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถทาได้เพียง
หน่วยงานเดียว (Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015)
การอภิบาลผ่านความร่วมมือ หมายถึง การจัดการที่หนึ่งหรือหลายหน่วยงานของรัฐมี
ส่วนร่วมโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่ภาครัฐ ในกระบวนการตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นทางการที่
มุ่งเน้ น ฉัน ทามติ และการอภิป รายร่ว มกั น และมีจุดมุ่งหมายเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ หรือการนานโยบายสาธารณะไปใช้ หรือการจัดการโครงการสาธารณะ หรือทรัพย์สิน
สาธารณะ (Ansell, C., & Gash, A., 2008)
การอภิบาลผ่านความร่วมมือ หมายถึง แนวทางของการทางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่หลากหลาย เพื่อร่วมสร้างวิธีการที่ยั่งยืน สาหรับประเด็นที่ซับซ้อนส่วนใหญ่ ปัญหาและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น (Twyfords, V. et al., 2556)
การอภิบาลผ่านความร่วมมือ หมายถึง รูปแบบการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่มี
กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ (formal) มุ่งเน้นข้อสรุปของกลุ่ม
(consensus-oriented) และเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการอภิปราย (deliberative) โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะร่วมกันกาหนดนโยบาย นานโยบายสู่การปฏิบัติจริง และบริหารจัดการโครงการ หรือทรัพยากร
ต่าง ๆ ร่วมกัน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)
โดยสรุป การอภิบาลผ่านความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการและโครงสร้างของการ
ตัดสินใจนโยบายสาธารณะ และการจัดการนโยบายสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้ตัดสินใจร่วมกันและการจัดการนโยบายตาม
ข้ อ ตกลงของกลุ่ ม (consensus-oriented) และเป็ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการอภิ ป รายร่ ว ม กั น
(deliberative) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันกาหนดนโยบาย นานโยบายสู่การปฏิบัติและบริหาร
จัดการโครงการ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน ร่วมสร้างวิธีการที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ
ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ หมายถึ ง องค์ ป ระกอบ
ของความร่วมมือ ในการบริหารจัดการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการตัดสินใจ
และการจัดการตามข้อตกลงของกลุ่ ม และเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายร่ว มกัน เพื่อกาหนด
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นโยบาย นานโยบายสู่การปฏิบัติ และบริหารจัดการโครงการ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกั น เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
นอกจากนี้ การบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaborative Management) มักจะใช้
สลับกันได้กับคาว่า การอภิบาลผ่านความร่วมมือ (Collaborative Governance) และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Governance) และมักชอบใช้คาว่า การบริหาร
กิจการบ้านเมืองหรือการบริหารปกครอง (Governance) มากกว่าการบริหารจัดการ (Management)
เพราะมันมีความหมายที่กว้างกว่า และครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของกระบวนการปกครอง รวมถึง การ
วางแผน การกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ ส่วนคาว่า ความร่วมมือกัน (Collaborative)
เป็นตัวบ่งชี้ของแนวทางที่มุ่งเน้นแบบการปรึกษาหารือและฉันทามติ ซึ่งมักใช้คาตรงข้ามกับคาว่า
ความขัดแย้งนิยม (Adversarialism) หรือการจัดการนิยม (Managerialism) มากกว่าที่จะใช้คาว่า
การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory) หรื อ การโต้ ต อบ (Interactive) (Ansell, C., & Gash, A., 2008)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนการบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaborative Management) สาหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อความคลอบคลุมของงานวิจัยต่อไป
2. การบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaborative Management)
2.1 ความหมายการบริหารจัดการ
ความหมายการบริ ห ารจั ด การได้ มี นั ก วิ ช าการให้ ค วามหมายกั น ไว้ ม ากมาย
ตามแนวทางที่แต่ละท่านได้ศึกษามา ดังเช่น
Drucker, P. F. (2008, p. 4) การบริ ห ารจั ด การ หมายถึ ง การท างานหรื อ
การปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความสาเร็จขององค์กรโดยผ่านผู้บริหารหรือผู้จัดการ
Cassidy, C., & Kreitner, B. (2009, p. 5) ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห ม า ย ถึ ง
กระบวนการของการท างานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ๆ และการท างานผ่ า นบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รในสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง ที่ ส าคั ญ ในกระบวนการนี้ คื อ การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
Kinicki, A. , & Williams, B. K. (2008, p. 4) การบริ ห ารจั ด กา ร หมายถึ ง
การแสวงหาเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยการบูรณาการการทางาน
ของบุคคลผ่านการวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การนา (leading) และการ
ควบคุม (controlling) ด้วยทรัพยากรขององค์กร
สาคร สุขศรีวงศ์ (2550, น. 26) การบริหารจัดการ หมายถึง การทางานให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4
ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และการควบคุมองค์กร
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สุทิน อ้อนอุบล และคณะ (2557, น. 17) การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จโดยการผสมผสานใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งบุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านระเบียบและขั้นตอนที่รัดกุม ประกอบด้วย คุณภาพการจัด
องค์กร กลยุทธ์การบริหาร และความเหมาะสมของกฎระเบียบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
โดยสรุ ป การบริห ารจัดการ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานขององค์กรโดย
การบูรณาการการทางานร่วมกันของบุคคลในการขับเคลื่อนให้ไปสู่ความสาเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรที่
มี อ ยู่ จ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิผ ล อาศั ย กิ จ กรรมหลั ก ทางการบริ ห ารจัดการ
(การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม) ผ่านขั้นตอนและระเบียบที่ถูกต้อง เหมาะสม
2.2 ความหมายของความร่วมมือ (Collaboration)
ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การทางานร่วมกับผู้อื่น การร่วมมือกัน
การร่วมรู้ ร่วมคิด การทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน เป็นคุณลักษณะที่สาคัญที่
ทาให้การทางานร่วมกันหรือการทางานเป็นทีมประสบความสาเร็จ ความร่วมมือจึงเป็นคุณลักษณะที่
กลุ่ม ทีม หรือองค์กรพึงปรารถนา (Crowther, R. A., Henderson, R., & Smith, J. M., 1996)
ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง กระบวนการที่กระตุ้นให้องค์การต่าง ๆ
เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาศักยภาพขององค์การหนึ่งองค์การใดเพียง
องค์ ก ารเดี ย วจะสามารถท าให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปไม่ ไ ด้ หรื อ ถ้ า สามารถที่ จ ะท าได้ ก็ อ าจจะประสบ
ความสาเร็จได้ยาก นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือยังหมายรวมถึง การค้นหาหรือคิดค้นทางเลือก
สาหรับการแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น องค์ความรู้ เวลา งบประมาณและการ
แข่งขัน เป็นต้น (McGuire, M., 2006, p. 4)
ความร่วมมือ หมายถึง การร่วมมือของพนักงานเพื่อให้เกิดความสาเร็จของเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ อาจจะเป็นทางานข้ามขอบเขตและในความหลากหลายของภาคส่วนและมีความสัมพันธ์
ของผู้แสดงที่หลากหลาย (O’Leary, R., & Vij, N, 2012)
ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มีบทบาท
ขององค์กรอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการเจรจาต่อการแบ่งปันความสนใจร่วมกัน (Gray, C. M.,
& Singer, W., 1989)
ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงโดยหน่วยงานราชการ
สองหน่วยงานหรือมากกว่ามาทางานร่วมกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าสาธารณะโดยมีการทางาน
ร่วมกันมากกว่าการแยกกันทางาน (Bardach, E., 1998)
ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นกระบวนการซึ่งนักแสดงอิสระหรือกึ่งอิสระมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านการเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมกันสร้างกฎและ
โครงสร้างการปกครองความสัมพันธ์ของพวกเขา และช่องทางเพื่อนาไปสู่ประเด็นการปฏิบัติหรือการ
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ตัดสินใจร่วมกันของพวกเขา; มันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานของการแบ่งปันและมี
ปฏิสัมพันธ์ในผลประโยชน์ร่วมกัน (Thomson, K., 2007)
โดยสรุป ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ลักษณะหรือกระบวนเกี่ยวข้อง
กับบรรทัดฐานของการแบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์ในผลประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่
ของการเข้ามาทางานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสององค์กรหรือมากกว่า โดยมีผู้แสดง
บทบาทองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ ให้บริการ นักออกแบบและนักวิชาการ ผ่านการเจรจา
ต่อรองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมกันสร้างกฎและโครงสร้างการปกครองความสั มพันธ์
ร่ ว มรู้ ร่ ว มคิ ด การค้ น หาหรื อ คิ ด ค้ น วิ ธี ท างปฏิบั ติ ห รื อ การตั ด สิ น ใจในประเด็น หรื อ แก้ ไ ขปั ญหา
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มคุณค่าสาธารณะประโยชน์
2.3 ความหมายของการบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaboration management)
จากความหมายการบริหารจัดการที่ผ่านมา เป็นกระบวนการ ที่อาศัยการบูรณา
การความร่วมมือในการทางานของบุคคลในการขับเคลื่อนให้ไปสู่ความสาเร็จโดยอาศัยกิจกรรมหลัก
ทางการบริหารจัดการ (การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม) ด้วยขั้นตอนและ
ระเบียบที่ถูกต้อง เหมาะสม ร่ วมกับคาว่า ความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งหมายถึง ลักษณะหรือ
กระบวนเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานของการแบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์ในผลประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้
ข้อจากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ ของการเข้ามาทางานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสององค์กรหรือ
มากกว่ า โดยมี ผู้ แ สดงบทบาทองค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนรวมถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร นั ก ออกแบบและ
นั ก วิ ช าการ ผ่ า นการเจรจาต่ อ รองอย่ า งเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ ร่ ว มกั น สร้ า งกฎ และ
โครงสร้ างการปกครองความสั มพันธ์ ร่ว มรู้ ร่ว มคิด การค้นหาหรือคิดค้นวิธีทางปฏิบัติห รื อ การ
ตัดสินใจในประเด็นหรือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มคุณค่าสาธารณะประโยชน์
ดังนั้น การบริหารจัดการความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการดาเนินงาน ที่อาศัย
การบูรณาการความร่วมมือในการเข้ามาทางานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสององค์กร
หรื อมากกว่า อยู่ บ นบรรทัดฐานของการแบ่งปันและมีปฏิสั มพันธ์ในผลประโยชน์ร่ว มกัน ภายใต้
ข้อจากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ ร่วมกันสร้างกฎและโครงสร้างการปกครองความสัมพันธ์ ร่วมรู้ ร่วมคิด การ
ค้นหาหรือคิดค้นวิธีทางปฏิบัติหรือการตัดสินใจในประเด็นหรือแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกิจกรรมหลัก
ทางการบริหารจัดการ (การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม) ในการขับเคลื่อนให้
ไปสู่ความสาเร็จ ด้วยขั้นตอนและระเบียบที่ถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้การบริหารจัดการความ
ร่วมมือ ยังมีความหมายที่มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้ ดังต่อไปนี้
การบริ ห ารจั ด การความร่ ว มมื อ (Collaboration management) หมายถึ ง
พฤติ ก รรมการท างานร่ ว มกั น ของบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล และอาจมี ค วามหมายครอบคลุ ม ไปถึ ง
ความร่ ว มมือขององค์กร ประกอบด้ว ยการออกแบบและการจัดล าดับความสาคัญของเป้าหมาย
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เพื่ อ น ามาท าแผนปฏิ บั ติ ก ารตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ร วมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพ
ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ น าผลมาใช้ ใ นการปรั บปรุ ง งาน สมาชิ ก ทุ ก คนต้ อ งมี จิ ต ส านึ ก ด้ า น
ความรับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการที่จะ
พัฒนาความสัมพันธ์ในการทางานของตน (Cramer, J. A. et al., 1998)
การบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaboration management) หมายถึง การที่
กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาปฏิบัติการทางานร่วมกัน อาจร่วมมือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการเพื่อให้ ได้รับ ผลประโยชน์ ร่วมกัน โดยอาจไม่ต้องทาวาระการประชุมร่วมกัน การทางาน
ร่วมกันดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วย การวางแผนกาหนดเป้าหมาย ทาแผนปฏิบัติการ ดาเนินการตามที่
กาหนด โดยสมาชิกทุกคนต้องมีจิตสานึกด้านความรับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการ เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างพลัง และการช่วยเหลือกัน (พิสิฐ เทพไกรวัล ,
2554)
การบริหารจัดการความร่วมมือ (Collaboration management) หมายถึง ความ
มุ่งหมายหรือการรวบรวมวิธีการเพื่อแก้ไขประเด็นหรือปัญหาของประชาชนที่มีอยู่ผ่ านการสร้ าง
ความรู้ร่วมกัน การออกแบบวิ ธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การสร้างความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการนากลยุทธ์ความร่วมมือมาใช้ในการผลิตเพื่อให้เกิดผลกระทบในทางบวก และผู้มีส่วนได้เสียมี
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือโปรแกรม อาศัยความสามารถของบุคคลและองค์กรอย่าง
เข้มแข็งนาไปสู่ประสิทธิภาพของการทางานร่วมกัน Norris- Tirrell, D., & Clay, J. A. (2010)
โดยสรุ ป การบริ ห ารจั ด การความร่ ว มมื อ (Collaboration management)
หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมการทางานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุม
ไปถึงความร่วมมือขององค์กร 2 องค์กรหรือมากกว่ามาปฏิบัติการทางานร่วมกัน ผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการ (การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม) ในการสร้างความรู้ร่วมกันและ
การจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมาย การออกแบบวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การปฏิบัติการแผน
หรือวิธีการสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการประเมินศักยภาพผลการปฏิบัติงานและ
การสร้างความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งหมายแก้ไขประเด็นหรือปัญหาของประชาชนที่มีอยู่
โดยที่สมาชิกทุกคนต้องมีจิตสานึกด้านความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของร่วมกัน รวมถึงแสวงหา
วิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนและแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในการทางาน
ร่วมกัน
3. รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ด้วยความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทรัพยากรที่ขาดแคลนและการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาอาศัยกันและกันขององค์กร
เป็นปัจจัยที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการ โดยที่การอภิบาลผ่านความ
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ร่วมมือระหว่างองค์กร เป็นคาที่ใช้โดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่ออธิบายกระบวนการที่สามารถ
เกิดขึ้นออกมาได้เป็นลักษณะขององค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสร้างโครงสร้างองค์กร
และสังคมใหม่ รูปแบบของการจัดระเบียบที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากระบบราชการหรือบริษัทที่
ผ่านมา ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยงข้ามภาคส่วนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สาหรับข้อดีที่สาคัญของความร่วมมือกันทางาน คือ การลดเวลาในการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การเพิ่มความสามารถในการสร้างทางเลือกอย่าง
สร้างสรรค์ การอภิปรายข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกเพื่อเลือกใช้ประโยชน์ได้และช่วยในการ
ตัดสินใจ ทั้งการปรับปรุงการสื่อสาร การเรียนรู้ ความพึงพอใจส่วนบุคคล และส่งเสริมนวัตกรรม
(J. Alonso, 2010) องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ม องเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของความร่ ว มมื อ การท างาน
(Collaboration) เป็นสิ่งจาเป็นระหว่างผู้แสดงบทบาทองค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ให้บริการ
นักออกแบบ และนักวิชาการ (World Health Organization, 2016)
Ansell, C., & Gash, A. (2008) ได้เสนอรูปแบบเชิงสถานการณ์ของการอภิบาลผ่ าน
ความร่วมมือ (contingency model of collaborative governance) สามารถบ่งชี้ตัวแปรที่สาคัญ
ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ วิ ธี ก ารของการอภิ บ าลและท าให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ
ประกอบด้วย 1) ตัวแปรสภาพเงื่อนไขของการเริ่มต้น (starting conditions) ได้แก่ ประวัติความ
ขัดแย้งหรือการทางานร่วมกัน (cooperation) ในอดีต แรงจูงใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามีส่ว นร่วม
และความไม่สมดุลของพลังอานาจและทรัพยากร 2) ภาวะผู้นา (leadership) และ 3) การออกของ
แบบสถาบัน (institutional design) นอกจากนี้ยังสามารถระบุถึงลาดับของปัจจัยซึ่งมีความสาคัญ
ภายในกระบวนการความร่ วมมือด้ว ย ได้แก่ 1) การสนทนาแบบเผชิญหน้าต่อหน้า 2) การสร้าง
ความไว้ว างใจ 3) การพัฒ นาความมุ่ งมั่ น 4) การมีความเข้ าใจร่ว มกั น และ 5) ผลลั พธ์ขั้นกลาง
พบว่าวัฏจักรของความร่วมมือที่ดีมีแนวโน้มไปสู่การพัฒนา ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจกัน (trust) ความ
มุ่งมั่น (commitment) และความเข้าใจร่วมกัน (shared understanding) กระบวนการความร่วมมือ
ถือว่าเป็นแกนหลักของรู ปแบบนี้ ร่วมกับปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบที่สาคัญหรื อ
บริบทสาหรับกระบวนการความร่วมมือ
Twyfords, V. et al. (2011) ได้เสนอรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ เป็นแนวทาง
ใหม่เพื่อการจัดการกับภาวะวิกฤตที่ขัดแย้งกันและซับซ้อน โดยอาศัยองค์ประกอบของของการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือ คือ ความคิดที่เป็นประโยชน์ (Appreciative mindsets) การเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน
(Shared learning) การสนทนาอย่างพิถีพิถัน (Sophisticated conversations) การพิจารณาด้วย
ความรอบคอบ (Thoughtful deliberation) โดยที่ขั้นตอนของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ เกิดขึ้น
จากภาวะวิกฤตของความขัดแย้งกันและมีความซับซ้อน ที่ประกอบด้วย ความมุ่งมั่นในความร่วมมือ
(Commit to collaboration) การร่วมกันค้นหาปัญหาที่สาคัญ (Co-define dilemma) การร่วมกัน
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ออกแบบกระบวนการ (Co-design process) การร่วมกันสร้างวิธีการแก้ไข (Co-create solutions)
และการร่วมกันปฏิบัติ (Co-deliver actions) ขั้นตอนเหล่านี้อาศัยการเพิ่มความไว้วางใจและการเพิ่ม
ความสามารถร่วมด้วย ไปสู่การแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านั้น ที่ประกอบด้วย การสร้างความพร้อม
ของความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ และสร้างความสามารถของความร่วมมือนั้นเอง โดยที่ประโยชน์
ระยะยาวของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ มาจากความไว้ว างใจ ความสัมพันธ์ในเชิงบวกและความรู้
ใหม่ที่สร้างขึ้นภายในองค์กรและระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนที่สนใจ ความสัมพันธ์ของความ
ไว้วางใจ เกิดขึ้นเมื่อได้รับการจัดตั้งโครงสร้างของอภิบาลการทางาน การปฏิบัติตามแผน และการลง
มือปฏิบัติอย่างรวดเร็วและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Emerson, K. et al. (2012) ได้เสนอกรอบบูร ณาการส าหรั บการอภิบ าลผ่ า นความ
ร่วมมือ ประกอบด้วย องค์ประกอบการอภิบาลผ่านความร่วมมือหลายมิติข้อมูลที่ซ้อนกันเป็นระบบ
ภายในระบบประกอบด้วยส่วนประกอบและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ถูกจัดวางให้ทางานร่วมกันเป็น
แบบพลวัตร ได้แก่ บริบทของระบบ (system context) ที่มีผลต่อการกระตุ้นตัวขับเคลื่อนหรือกล
ไกล (Driver) หลักจากนั้นจะมีการพยายามผลักดันช่วยให้เกิดการริเริ่มของระบบการอภิบาลผ่าน
ความร่ ว มมื อ (Collaboration Governance regime: CGR) ที่ ภ ายในประกอบด้ ว ยกระบวนของ
ความร่วมมือ (Collaboration dynamics) และการปฏิบัติ (actions) สู่เป้าหมายของความร่วมมือ
(outcomes)
องค์ประกอบหลักของบริบทของระบบ (System Context) ได้แก่ ทรัพยากรหรือสภาพ
ของการบริการ นโยบายและกรอบกฎหมาย ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะของ
เครื อข่าย พลวัตทางการเมื องและความสั ม พั นธ์เชิ ง อ านาจและประวัติ ความขัด แย้ ง ส าหรับ ตั ว
ขับเคลื่อนหรือกลไก (Driver) เป็นแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ประกอบด้ว ย
4 ประการ คือ 1) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นลักษณะเริ่มต้นของปัญหา สามารถผลักดันให้
กลุ่มมีความร่วมมือกันเพื่อลดความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง และแบ่งปันความเสี่ยง 2) ความพึ่งพาซึ่ง
กั น และกั น (Interdependence) หมายถึ ง การรั บ รู้ ค วามจ าเป็ น ในการพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น ใน
สถานการณ์ ที่ บุ ค คลและองค์ ก รไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายด้ ว ยตั ว เองได้ 3) แรงจู ง ใจที่ ส าคั ญ
(Consequential incentives) หมายถึ ง แรงกดดั น ภายใน (ในประเด็ น ความต้ อ งการทรั พ ยากร
ผลประโยชน์ หรือโอกาส) หรือความกดดันภายนอก (สถานการณ์หรือภาวะวิกฤตของสถาบัน ภัย
คุกคาม หรือโอกาส) ซึ่งต้องจัดการเพื่ อลดความเสี่ยงสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและประชาชน
ทั่วไป สุดท้าย 4) การริเริ่มของผู้นา (initiating leadership) เป็นสิ่งที่จาเป็น เพื่อกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมเบื้องต้นในกลุ่มผู้มีส่วนร่วมร่วมที่มีศักยภาพและเพื่อสร้างเงื่อนไขในการเริ่มต้นการขับเคลื่อน
ความร่วมมือ (Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015)
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ระบบการอภิบ าลผ่ านความร่ว มมื อ หมายถึง ระบบความร่ว มมือระหว่ างภาคส่ ว น
มีการดาเนินการในลักษณะที่โดดเด่น มีการตัดสินใจและการมาร่วมกันในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ผู้มีส่วนร่วมอย่างเป็นอิสระ เพื่อความสาเร็จของวัตถุประสงค์ร่วมบางอย่าง ที่ได้กาหนดเป้าประสงค์
ร่ ว มกั น ไว้ กรอบความคิ ด ของระบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ทั้ ง หมด จะถู ก สร้ า งขึ้ น โดย
กระบวนการหรื อ การเปลี่ ย นแปลงความร่ ว มมื อ (Collaborative dynamics) และปฏิ บั ติ ก ารที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการเหล่านั้น สาหรับกระบวนการความร่วมมือ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน 3 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่
1) กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มตามหลั ก ความร่ ว มมื อ (principled engagement) ประกอบด้ ว ย
กระบวนการค้นพบ (discovery) กระบวนการให้ความหมาย หรือนิยาม (definition) กระบวนการ
พิจารณาหารือ (deliberation) และกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน (determination) 2) การพัฒนา
แรงจูงใจร่วม (shared motivation) ซึ่งประกอบด้ว ย การพัฒนาการไว้ว างใจ (trust) การพัฒ นา
ความเข้ า ใจร่ ว มกั น (mutual understanding) การพั ฒ นาความชอบธรรมภายใน (internal
legitimacy) และการพัฒนาความมุ่งมั่น (commitment )และสุดท้าย 3) การสร้างศักยภาพของการ
ปฏิบัติร่วมกัน (capacity for joint) ซึ่งประกอบด้วย การจัดขั้นตอนการดาเนินงานและการออกแบบ
โครงสร้ า งสถาบั น (procedural and institutional arrangements) การจั ด การความเป็ น ผู้ น า
(leadership) การจัดการความรู้ (knowledge) และการจัดการทรัพยากร (resources)
ส่วนประกอบเหล่านี้ขับเคลื่อนการทางานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างองค์ประกอบแต่ละส่วน
และทั้งสามองค์ประกอบทางานร่วมกันโดยมีปฏิกิริยาต่อกันและทาซ้า ๆ เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
ผ่านการหมุนเวียนของกระบวนความร่วมมือแบบความก้าวหน้าของการมีส่วนร่วมพัฒนาวัตถุประสงค์
ร่วมกัน การตั้งเป้าหมายและทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ ซึ่ง
อาจนาไปสู่การปรับตัวภายในบริบทของระบบหรือระบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ (Emerson, K.,
& Nabatchi, T., 2015) สามารถแสดงแนวทางรูปแบบของธรรมาภิบาลความร่วมมือ ของ Emerson,
K. et al. (2012) ดังตาราง 2 และตัวแปรบ่งชี้และแหล่งข้อมูลของกระบวนความร่วมมือทั้ง 3 ประเด็น
ดังตาราง 3-5
จากการทบทวนการอภิบาลผ่านความร่วมมือ จะเห็นว่าแต่ล ะรูปแบบมีจุดเน้นหรื อ
กระบวนการหลักที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่อาจแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบของแต่ละรูปแบบ และ
เมื่อมองในภาพรวมทั้งระบบ สังเกตถึงความชัดเจน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และน่าสนใจที่จะ
น ารู ป แบบธรรมาภิบ าลความร่ ว มระหว่า งภาคส่ ว น ของ Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015)
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ โดยเฉพาะองค์ประกอบในส่วนของกระบวนการของการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือ
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โดยสรุป จากงานวิจัยที่เกี่ย วข้องของการบริหารจัดการความร่วมมือดังกล่าว สามารถ
นารูปแบบมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหลายภาคส่วนมาร่วมกันทางาน
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น กั บ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ ที่ มี ห ลายภาคส่ ว นมาร่ ว มด าเนิ น การ
เช่นเดียวกัน ดังนั้น การนาแนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือ โดยเฉพาะการมองถึงภาพรวมทั้ง
ระบบของการบริหารจัดการ จะมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และน่าสนใจในการนามาใช้ใน
การศึกษาการบริ หารจัดการกองทุนฯ ผู้ วิจัยจึงเลื อกใช้รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือของ
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะกระบวนการ
ความร่วมมือ ที่อาจต้องคานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักความร่วมมือ การพัฒนาแรงจูงใจ
และการสร้างศักยภาพของการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นต้น

- สภาพของทรัพยากร
- กรอบนโยบาย
และกฎหมาย
- ความล้มเหลวในการ
แก้ไขปัญหาที่ผา่ นมา
- การขับเคลื่อน
นโยบาย/ความสัมพันธ์
เชิงอานาจ
- ความเชื่อมโยง
เครือข่าย

ส่วนประกอบ
ภายใน
องค์ประกอบ

- ระดับความขัดแย้ง /
ความไว้วางใจ

บริบทของระบบ

มิติและ
องค์ประกอบ

- ภาวะผู้นาของ
องค์กร
- สิ่งจูงใจที่เข้ามา
- การพึ่งพาอาศัย
กันและกัน
- ความไม่แน่นอน

กลไก

ระบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
กระบวนการความร่วมมือ
(Collaborative dynamics)
กระบวนการมี
การพัฒนา
การสร้าง
ส่วนร่วมตามหลัก แรงจูงใจร่วมกัน ศักยภาพของการ
ความร่วมมือ
(shared
ปฏิบตั ิร่วมกัน
(principled
motivation)
(capacity for
engagement)
joint)
- กระบวนการ
- การพัฒนาความ - การจัดการ
ค้นพบ
ไว้วางใจร่วมกัน
ขั้นตอนการ
- กระบวนการให้
- การพัฒนาความ ดาเนินงานและ
ความหมาย
เข้าใจร่วมกัน
การออกแบบ
- กระบวนการ
- การพัฒนา
โครงสร้างสถาบัน
พิจารณาหารือ
ความชอบธรรม
– การจัดการ
- กระบวนการการ ภายใน
ความเป็นผู้นาของ
ตัดสินใจ
- การพัฒนาความ ผู้เข้าร่วม
มุ่งมั่นร่วมกัน
- การจัดการ
ความรู้
- การจัดการ
ทรัพยากร

ตาราง 2 แนวทางรูปแบบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ

- การปฏิบัติในการจัดการ
ออกกฎหมายใหม่

จะขึ้นอยู่กับบริบทและ
ค่าใช้จ่าย แต่อาจรวมถึง:
- การรับรองความ
ปลอดภัย
- การบังคับใช้นโยบาย
กฎหมายหรือกฎ
– การระดมทรัพยากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การพิจารณา / การ
อนุญาต
- การสร้าง / การแก้ไข

ผลผลิตปฏิบตั ิการความ
ร่วมมือ

จะขึ้นอยู่กับบริบท
และค่าใช้จ่าย แต่
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสภาพ
ที่มีอยู่ก่อนหรือ
สภาพโครงการใน
บริบทของระบบ

ผลลัพธ์ความ
ร่วมมือและ
ผลกระทบ

- การเปลี่ยนแปลง
บริบทของระบบ
- การเปลี่ยนแปลง
ระบบการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือ
- การเปลี่ยนแปลง
กระบวนความ
ร่วมมือ

การปรับปรุง
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- ความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสุขภาพ

บริบทของระบบ

ที่มา: Emerson, K. et al., 2012

มิติและ
องค์ประกอบ

กลไก

ระบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
กระบวนการความร่วมมือ
ผลผลิตปฏิบตั ิการความ
(Collaborative dynamics)
ร่วมมือ
กระบวนการมี
การพัฒนา
การสร้าง
ส่วนร่วมตามหลัก แรงจูงใจร่วมกัน ศักยภาพของการ
ความร่วมมือ
(shared
ปฏิบตั ิร่วมกัน
(principled
motivation)
(capacity for
engagement)
joint)
- การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ
- การยอมตามการบังคับใช้

ผลลัพธ์ความ
ร่วมมือและ
ผลกระทบ

การปรับปรุง
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4. กระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกัน
(determination)

1. กระบวนมีส่วน
ร่วมตามหลักความ
ร่วมมือ (ประเด็น

แหล่งข้อมูลที่ดี
ข้อมูลหลักฐาน
(เช่น รายงานการ
ประชุม รายงาน
เอกสารรายกรณี)
การประเมินความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ใช้ร่วมกันของผู้มีส่วน การสารวจหรือการ
ร่วม รวมถึงการกาหนดปัญหาและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน การกาหนด สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
แนวคิดและคาศัพท์ การชี้แจงรายละเอียดและความคาดหวัง การพัฒนาเกณฑ์ หรือ การ
การประเมินผล
สังเกตการณ์
โดยตรงในที่ประชุม
การประเมินการมีส่วนร่วมในการสนทนา แต่ละคนสามารถนาเสนออย่างเท่า
เทียมและมีความสุภาพ เปิดกว้างและทุกคนมีส่วนร่วมในระหว่างการสื่อสาร มี
การอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาและอภิปรายอย่ างมีเหตุผล สนับสนุนความ
คิดเห็นของแต่ละบุคคล ตั้งใจฟังและตรวจสอบมุมมองของแต่ละคน การจัดการ
ความขัดแย้งและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เข้าร่วม
หลังจากการอภิปราย

ตัวอย่างของตัวบ่งชี้
การประเมินการแสดงความสนใจ ความสัมพันธ์และคุณค่าของผู้เข้าร่วม การ
ตระหนักถึงเป้าหมาย วิธีการร่วมกัน ผู้เข้าร่วมมีความสนใจในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกลุ่ม การค้นหา แบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างไร

การบรรลุผลสาเร็จ การประเมินข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ข้อมูลหลักฐาน
โดยการตัดสินใจเชิง และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ร่วมกัน จานวนและประเภทของการ (เช่น รายงานการ
กระบวนการและ
ตัดสินใจ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน (เช่น การกาหนดวาระการ ประชุม รายงาน

ส่วนประกอบ
ความหมาย
1. กระบวนการค้นพบ การสืบค้น สารวจ ทา
(discovery)
ความเข้าใจและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน
2. กระบวนการให้
การพยายามที่จะสร้าง
ความหมายหรือนิยาม ความหมายร่วมกันใน
รวมกัน (definition) ประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ ระบบธรร
มาภิบาล
3. กระบวนการ
การอภิปราย
พิจารณาหารือร่วมกัน แลกเปลีย่ นข้อมูลอย่าง
(deliberation)
ตรงไปตรงมาและมี
เหตุผล เพื่อการจัดการ
ปัญหา

องค์ประกอบ
1. กระบวนมีส่วนร่วม
ตามหลักความร่วมมือ
(ประเด็นปฏิสมั พันธ์
ของพฤติกรรมระหว่าง
ผู้เข้าร่วม)

ตาราง 3 ตัวแปรบ่งชี้และแหล่งข้อมูลของกระบวนความร่วมมือ ประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักความร่วมมือ
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ส่วนประกอบ

ที่มา: Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015

ปฏิสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมระหว่าง
ผู้เข้าร่วม)

องค์ประกอบ

ตัวอย่างของตัวบ่งชี้

การตัดสินใจที่สาคัญ ประชุม ตารางการอภิปราย การมอบหมายการทางานกลุ่ม) จานวน
ของธรรมภิบาล
และประเภทของการพิจารณากาหนดที่สาคัญ (เช่น การตัดสินใจทาง
ความร่วมมือ
เทคนิค หรือการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การตัดสินใจปฏิบัติการ
ในอนาคต) การบรรลุ ผ ลส าเร็จของข้อตกลงที่มีการยอมรับและมี
ความเป็นธรรม/ความเท่าเทียม การบรรลุผลสาเร็จข้อตกลงที่มีความ
มั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิผล

ความหมาย

เอกสารรายกรณี)
การสารวจหรือ
การสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วม หรือ
การสังเกตการณ์
โดยตรงในที่
ประชุม

แหล่งข้อมูลที่ดี
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2. การพัฒนาแรงจูงใจ
ร่วมกัน (shared
motivation) ประเด็น

องค์ประกอบ
2. การพัฒนาแรงจูงใจ
ร่วมกัน (shared
motivation) ประเด็น
ความสนใจระหว่าง
บุคคล

4. การพัฒนาความ
มุ่งมั่น
(commitment)

2. การพัฒนาความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน
(mutual
understanding)
3. การพัฒนา
ความชอบธรรม
ภายใน (internal
legitimacy)

ส่วนประกอบ
1. การพัฒนาความ
ไว้วางใจ (trust)

ความหมาย
การสร้างความเชื่อมั่น
ในความน่าเชื่อถือ
ความซื่อสัตย์และ
ความสามารถของ
บุคคลอื่น
ความสามารถในการ
ยอมรับ และเข้าใจ
ความคิดเห็นของผู้อื่นที่
มีความเห็นต่าง
ความเชื่อเกี่ยวกับความ
คุ้มค่าและความ
น่าเชื่อถือของ ระบบ
ธรรมาภิบาลความ
ร่วมมือและความ
เชื่อมั่นในผู้เข้าร่วม
การอุทิศตนและความ
รับผิดชอบต่อ ระบบ
ธรรมาภิบาลความ

การประเมิน ระดับ ความมุ่ งมั่น ของผู้มีส่ วนร่ว มต่อ ระบบธรรมาภิบ าลความ ข้อมูลหลักฐาน
ร่วมมือ รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีร่วมกัน และการแบ่งปันทฤษฎี (เช่น กฎบัตรและ
การอ้างอิงถึงการ

ตัวอย่างตัวบ่งชี้
แหล่งข้อมูลที่ดี
การประเมินระดับของการรับรู้ความไว้วางใจของกลุ่มผูม้ ีส่วนร่วม ในความ
ข้อมูลหลักฐาน
เชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์และความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างมี (เช่น กฎบัตรและ
เหตุผล
การอ้างอิงถึงการ
พัฒนาความมุ่งมั่น
ขององค์กรที่มีส่วน
การประเมินระดับสามารถของผู้เข้าร่วมที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการเข้าใจ ยก ร่วมกัน); การสารวจ
หรือการสัมภาษณ์
ย่องและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความเห็นต่าง
ผู้เข้าร่วม การ
สนทนากลุ่มและ
การประเมินระดับความเชื่อเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือของระบบ การสนทนาอย่าง
เป็นทางการและไม่
ธรรมาภิบาลความร่วมมือและความเชื่อมั่นในผู้เข้าร่วม
เป็นทางการอื่น ๆ
กับผู้เข้าร่วม

ตาราง 4 ตัวแปรบ่งชี้และแหล่งข้อมูลของการขับเคลื่อนความร่วมมือสาหรับประเด็นแรงจูงใจร่วมกัน
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ส่วนประกอบ

ที่มา: Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015

องค์ประกอบ
ความสนใจระหว่าง
บุคคล

ความหมาย
ร่วมมือ รวมถึง
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีม่ ีร่วมกัน

ตัวอย่างตัวบ่งชี้
แหล่งข้อมูลที่ดี
การเปลี่ ย นแปลง การสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ให้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายร่ ว มกั น พัฒนาความมุ่งมั่น
ความรู้สึกรับผิดชอบ และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ได้
ขององค์กรที่มีส่วน
ร่วมกัน); การสารวจ
หรือการสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วม การ
สนทนากลุ่มและ
การสนทนาอย่าง
เป็นทางการและไม่
เป็นทางการอื่น ๆ
กับผู้เข้าร่วม
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องค์ประกอบ
3. การสร้างศักยภาพ
ของการปฏิบัติร่วมกัน
(Capacity for joint
action) เน้นประเด็น
ความสามารถของการ
ทางานต่อระบบการ
อภิบาลผ่านความ
ร่วมมือ)

3. การจัดการความรู้
(knowledge)

ส่วนประกอบ
1. การจัดการขั้นตอน
การดาเนินงานและ
การออกแบบ
โครงสร้างสถาบัน
(procedural and
institutional
arrangements)
2. การจัดการความ
เป็นผู้นา
(leadership)
จานวนและประเภทของการเป็นผู้นา และบทบาทการเป็นผู้นาที่สมบูรณ์และไม่
สมบู ร ณ์ (เช่ น ผู้ ป กป้ อ ง ผู้ ส นั บ สนุ น ผู้ น าประชุ ม วิ ท ยากร / ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย
ผู้เชี่ยวชาญ)

ความหลากหลายของ
การแสดงบทบาทเพื่อ
ทาหน้าที่ต่าง ๆ ของ
ผู้เข้าร่วมในระบบการ
อภิบาลผ่านความ
ร่วมมือ
การสร้าง การแบ่งปัน
และการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ ข้อมูลทั่วไป
และความเชี่ยวชาญ

การประเมินความรู้ที่เกี่ยวข้องจากการสร้างและพัฒนา (และวิธีการพัฒนาได้
อย่างไร) การจัดการความรู้โดยนัยและโดยปริยายเป็นที่ประจักษ์ การนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้ าถึงและเข้าใจ
ได้ง่าย เทคโนโลยีถูกนามาใช้เพื่อช่วยในการสร้างความรู้และการจัดการ

ตัวอย่างตัวบ่งชี้
ลักษณะและคุณภาพของกฎพื้นฐาน เกณฑ์วิธีการดาเนินงาน กฎการตัดสินใจ
กฎบัตร ข้อบังคับ เป็นอย่างไร การประเมินการบริหารและการจัดการที่
สามารถช่วยให้มีส่วนร่วมของระบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเมินถึงแนวทางและการมีส่วนร่วมในการจัดการสถาบันของ
แต่ละองค์กรภายใต้ระบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ

ความหมาย
แนวทางสาหรับการ
จัดการของระบบการ
อภิบาลผ่านความ
ร่วมมือ ที่นาไปใช้
ตลอดเวลาการทางาน

ตาราง 5 ตัวแปรบ่งชี้และแหล่งข้อมูลของการขับเคลื่อนความร่วมมือสาหรับประเด็นการสร้างศักยภาพของการปฏิบัติร่วมกัน
แหล่งข้อมูลที่ดี
ข้อมูลหลักฐาน
(เช่น รายงานการ
ประชุม รายงาน
ข้อมูรายกรณี การ
สารวจหรือการ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
การสังเกตโดยตรง
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ส่วนประกอบ
4. การจัดการ
ทรัพยากร
(resources)

ที่มา: Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015

องค์ประกอบ
3. การสร้างศักยภาพ
ของการปฏิบัติร่วมกัน
(Capacity for joint
action) เน้นประเด็น
ความสามารถของการ
ทางานต่อการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือ)

ความหมาย
การได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ เทคโนโลยี
เงินทุนและทรัพยากร
อื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ของ การอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือ

ตัวอย่างตัวบ่งชี้
การประเมินเงินทุน การสนับสนุนในการบริหาร ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ที่จะได้มา เช่น การรับบริจาค หรือระดมทุนมาเพื่อ ดาเนินการ
ให้เกิดผลประโยชน์ ทุก ๆ ฝ่ายพยายามจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี ความช่วยเหลือด้านบริหารและการจัดการองค์กร
ทักษะที่จาเป็น และความสามารถของบุคคลที่เข้าร่วม

แหล่งข้อมูลที่ดี
ข้อมูลหลักฐาน
(เช่น รายงานการ
ประชุม รายงาน
ข้อมูรายกรณี การ
สารวจหรือการ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
การสังเกตโดยตรง
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4. ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ความหลากหลายของผลลั พ ธ์ ที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น เรื่ อ งใหญ่ ผลลั พ ธ์ อ าจเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขของบริบทของระบบ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพที่เฉพาะเจาะจงอาจจะเป็นก่อนหน้าหรือคาดการณ์ที่ไว้ที่ทาให้เกิดการก่อตั วของระบบอภิบาล
ผ่านความร่วมมือ ผลลัพธ์อาจรวมถึงคุณภาพ หรือปริมาณที่ดีขึ้นของสาธารณประโยชน์ การส่งมอบ
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการตอบสนองนวัตกรรมต่อโอกาสใหม่ ๆ ผลลัพธ์อาจ
เป็นทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและ/ หรือทางการเมือง อาจมีระยะเวลาสั้นหรือระยะ
ยาว และเฉพาะเจาะจงหรือค่อนข้างกว้างในการเข้าถึง ผลลัพธ์ของความร่วมมือโดยประมาณอาจ
น้ อยลงหรื อเพิ่มมากขึ้น ขึ้น อยู่ กับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการประเมินประสิ ทธิภ าพระบบการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือ ประกอบด้วยประสิทธิภาพ 3 ระดับ คือ ระดับเชิงปฏิบัติ ระดับเชิงผลลัพธ์
และการปรับตัว) โดยหน่วยการวิเคราะห์อยู่ที่ 3 ส่วน คือ องค์กรของผู้มีส่วนร่วม ตัวระบบการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือเอง และเป้าหมาย (Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015)
Thomson, A. M., & Miller, T. (2002) ได้เสนอผลลัพธ์สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการความร่วมมือและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นคาถามที่สาคัญมากในทางปฏิบัติสาหรับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย การรับรู้ประสิทธิผล การรับรู้คุณภาพสั มพันธ์ของการทางาน การรับรู้
มุมมองความคิดเห็น การรับรู้ความเหนียวแน่นขององค์กร การรับรู้ความสัมพันธ์ในอานาจ โดยได้
ความหมายไว้ดังนี้
การรับรู้ประสิทธิผล หมายถึง ภาพรวมระดับความร่วมมือในการบรรลุตามเป้าหมายที่
คาดหวังและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
การรับรู้คุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน หมายถึง ภาพรวมระดับคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ในการทางานจากความร่วมมือระหว่างองค์กรและองค์กรพันธมิตร
การรับรู้มุมมองความคิดเห็น หมายถึง ภาพรวมระดับมุมมององค์กรเกี่ยวกับประเด็น
หรือ ปัญหา / ปัญหา ที่เป็นผลจากการรับฟังมุมมองขององค์กรพันธมิตรที่มาร่วมมือกัน
การรับรู้ความเหนียวแน่นขององค์กร หมายถึง ภาพรวมระดับปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของ
องค์กรองค์กรพันธมิตรที่มาร่วมมือกัน(เช่น การแนะนาผลิตภัณฑ์ และ / หรือการสัญญาการให้บริการ
การพัฒนาโปรแกรมที่เพิ่มขึ้น)
การรับรู้ความสัมพันธ์ในอานาจ หมายถึง ภาพรวมระดับการสร้างพันธมิตรหรือความ
เสมอภาคจากความร่วมมือ
Chien, N. C., & Mistry, R. S. (2013) ได้ แ สดงผลลั พ ธ์ ข องความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อทาความเข้าใจปัญหาของนโยบาย (การเรียนรู้นโยบาย การให้ความหมายของ
ปัญหาร่วมกัน ฉันทามติองค์ประกอบข้อมูลที่สาคัญ) การลดการแบ่งแยก ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและ
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ความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมความร่วมมือ (สาหรับผู้มีส่วนได้เสีย
และพื้นที่ของนโยบาย) การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวสาหรับผู้มีส่วนได้เสีย การเข้าถึงแหล่ง
ทรั พยากรใหม่ (ส าหรั บ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยและพื้นที่ของนโยบาย) ความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมายของความร่วมมือที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
แนวคิดของรูปแบบ
รู ป แบบเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ นั ก วิ จั ย หรื อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ มั ก ใช้
โดยการสร้ า งรู ป แบบ ข้ อ ความ สู ต รทางคณิ ต ศาสตร์ห รือ ทางกราฟิ ก เป็ น ตัว แทนปรากฏการณ์
(Busha, C. H., & Harter, S. P., 1980) โดยที่การพัฒนารูปแบบถือเป็นวิธีการวิ จัยที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์แสวงหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้สามารถอธิบาย ทานาย ทดสอบหรือทาความเข้าใจระบบหรือเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ดังนั้น
รูปแบบมักเป็นกรอบในการดาเนินการวิจัยและอาจจะประกอบด้วยสิ่ง ที่เป็นจริงหรือเป็นรูปแบบ
นามธรรม เช่น ร่าง สูตรทางคณิตศาสตร์ หรือแผนภาพ เป็นต้น
สาหรับความหมายของรูปแบบได้มีนักวิชาการได้ให้ไว้ ดังเช่น พิสิฐ เทพไกรวัล (2554)
รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรหรือองค์ประกอบของ
สิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลั กษณะส าคัญของปรากฏการณ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้เข้าใจง่ าย
มองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่มีองค์ประกอบตายตัวหรือให้รายละเอียดทุกแง่มุม โดยผ่านกระบวนการ
ทดสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้ แล้วนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สาหรับ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552) นั้น รูปแบบหมายถึง กรอบความคิด
ทางด้านหลักการ วิธีการดาเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดาเนิ น งานเพื่อให้ บ รรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ได้ (วาโร เพ็งสวัส ดิ์ , 2553) รูปแบบ หมายถึง สิ่ งที่เป็น
นามธรรมของกรอบความคิดสาหรับการวิเคราะห์ระบบ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นตัวแทนของ
ปรากฏการณ์ ใ นโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง (Busha, C. H., & Harter, S. P., 1980; Powell, R. R., &
Connaway, L. S., 2004) รู ป แบบคือ การเป็นตัว แทนหรื อ นามธรรมของวั ต ถุห รื อสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นจริง ที่แสดงให้เห็นถึงระหว่างความสัมพันธ์ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม และความสัมพันธ์
ระหว่างการกระทาและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของสาเหตุและผลกระทบ (Adeyemi, N.
M., 1975)
โดยสรุปแล้ว รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิด ที่แสดงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
ปัจจัย หรือตัวแปร หรือองค์ประกอบของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะสาคัญของปรากฏการณ์
ภายใต้หลักการ วิธีการดาเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
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ลั กษณะของรู ป แบบมีห ลายประเภท Sowden, S., & Keeves, J. P. (1988) ได้จาแนก
รู ป แบบทางการศึกษาและสั งคมศาสตร์ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ
(Analogue Model) 2) รู ป แบบเชิ ง ข้ อ ความ (Semantic Model) 3) รู ป แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์
(Mathematical Model) 4) รู ป แบบเชิ ง สาเหตุ (Causal Model) โดยที่ Cassileth, B. R. et al.
(1980) จาแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ซึ่งมี
ลักษณะของรูปแบบที่คล้ายจริง (Iconic Model) และรูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) และ 2)
รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิง
คุณภาพ (Qualitative Model) โดยที่การศึกษาวิจัยนี้ต้องการแสดงลักษณะของรูปแบบเชิงข้อความ
(Semantic Model) ซึ่งเป็ น รู ป แบบที่ใช้ภ าษาเป็นสื่ อในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่
ศึกษา เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ปรากฏการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
สาหรับกระบวนการพัฒนารูปแบบ Willer, J. C., & Ernst, M. (1986) ได้แบ่งขั้นตอนใน
การพัฒนา ออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการสร้างรูปแบบ (Construct) และส่วนที่สอง เป็นการ
หาความตรง (Validity) Tahir, M., Mahmood, K., & Shafique, F. (2010) ได้พัฒ นารูปแบบเป็น
เครื่ องมือวิจั ย ส าหรั บ การพัฒ นารู ป แบบระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาในประเทศปากีส ถานที่
ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาพัฒนารูปแบบ ที่ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1
กระบวนการพัฒนารูป แบบ ซึ่งมี อยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นคว้าวรรณกรรม การพัฒ นา
เครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ผ ล ระยะที่ 2 การพัฒ นาร่างรูปแบบ ระยะที่ 3
การตรวจสอบรูปแบบ และสุดท้ายระยะที่ 4 เป็นการนาเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศทางการศึกษา
แก่ผู้บริหารการศึกษา โดยที่การตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล อาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ระบบสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อทาการตรวจสอบ
นอกจากนี้ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552) ได้เสนอการทดสอบรูปแบบที่สามารถกระทาได้ใน 4 ลักษณะ คือ
1) การทดสอบรู ป แบบด้ว ยการประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด 2) การทดสอบรูปแบบด้ว ยการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การทดสอบรูปแบบโดยการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และสุดท้าย 4) เป็นการทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ
โดยสรุ ป ของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารพั ฒ นารู ป แบบของ Tahir, M.,
Mahmood, K., & Shafique, F. (2010) ที่ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาพัฒนารูปแบบ
ที่ ป ระกอบด้ ว ย 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 กระบวนการพั ฒ นารู ป แบบ ซึ่ ง มี อ ยู่ ด้ ว ย กั น
4 ขั้ น ตอน 1) การค้ น คว้ า วรรณกรรม 2) การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ 3) การรวบรวมข้ อ มู ล และ
4) การวิเคราะห์ผล ระยะที่ 2 การพัฒนาร่างรูปแบบ และสุดท้ายระยะที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบ
ผู้วิจัยเลือกใช้การตรวจสอบรูปแบบ โดยการทดลองใช้รูปแบบในพื้นที่ตัวอย่าง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพหรือมีความสาเร็จได้นั้น อาจมีปัจจัยหลายส่วนด้วยกันที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ
จากการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนฯ
นั้น ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยมีอิทธิพลมากที่สุด (รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ, 2557)
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมกองทุนฯ (วรรณา ทองกาว
แก้ว, 2554) สอดคล้องกับ พจนารถ ดวงคาน้อย และขจรศักดิ์ วงษ์ขันธ์ (2554) ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุนฯ ได้แก่ การวางแผน การบริหารงบประมาณ การประสานงาน และการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการและประชาชน และการติดตามประเมินผล โดยที่การบริหารจัดการกองทุนฯ
ต้องเป็นไปตามขั้นตอน (เริ่มจากเสนอแผน/พิจารณา/อนุมัติ/ติดตาม/ประเมินผล) อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ (ศิริพร พันธุลี, 2555) ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ประชาชนยอมรับได้กองทุนฯ
(ปทิตตา ซุ้นซิ่ม, 2556) ในทางตรงกันข้ามการบริหารจัดการบางแห่งยังไม่เป็นรูปธรรม (นงลักษณ์
พวงมาลัย และคณะ, 2559) ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการฯ กองทุน (สุทิน อ้อนอุบล และคณะ,
2557) ไม่เข้าใจการบริหารแบบธรรมาภิบาล การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาชนไม่มีส่วนร่วม
(ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
ด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนฯ รองลงมาจากปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการคือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ (รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ, 2557)
(สุภาภรณ์ เอียนรัมย์ และคณะ, 2558) เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภ าพ (รัชนี สรรเสริญ
และคณะ, 2533) (นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ, 2559) มีรูปแบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ (ศิริพร
พันธุลี, 2555) สอดคล้องกับ สัญญา เหมือนโพธ์ทอง และคณะ (2559) การได้รับข้อมูล /ข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นปัจจัยกระตุ้นที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง
กองทุ น ฯ ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ของกองทุ น ที่ ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ป ระโยชน์ แ ละ
กิจกรรมกองทุนฯ อย่างทั่วถึง (ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556; สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557;
ปั ญ ญา รั ต น์ นุ รั ก ษ์ และคณะ, 2558; ชาญชั ย ชั ย สว่ า ง และคณะ, 2552) และควรมี ก ารพั ฒ นา
(สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557)
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ด้านความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนฯ
ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ (รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ, 2557) และเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ (ไพโรจน์ อุทรส และ
คณะ, 2554) (สุภาภรณ์ เอียนรัมย์ และคณะ, 2558; ชัยยา วีระกุล, 2556) โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและทีมงานมีความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ (รัชนี สรรเสริญ และคณะ, 2533)
รวมถึงบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในกระบวนการกองทุนฯ (รัตชพร กาละปัตน์ และคณะ,
2558) สอดคล้องกับ สัญญา เหมือนโพธ์ทอง และคณะ (2559) ปัจจัยด้านความรู้ เป็นปัจจัยด้าน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองกองทุนฯ และปัญหาที่สาคัญของกองทุนที่ต้องเร่ งพัฒนา คือ
ขาดความรู้และทักษะ (ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556; สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557) ขาดการ
ชี้แจงทาความเข้าใจการดาเนินงานของกองทุน (นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ, 2559)
ด้านความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนฯ
ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนฯ ปัญหาหนึ่งคือ
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกองทุนน้อย (สุทิน อ้อนอุบล และคณะ, 2557) หรือขาดความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนฯ (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557)
ด้านเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนฯของประชาชน
ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนฯ ปัญหาหนึ่งคือ
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนฯ (สุทิน อ้อนอุบล และคณะ, 2557)
ด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
การรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนฯ (รุ่ งเรือง แสนโกษา และคณะ, 2557) คณะกรรมการ
กองทุนฯ ทุกคนรับรู้บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ (ศิริพร พันธุลี, 2555) มีเป้าหมายในการ
ดาเนินงาน (ปทิตตา ซุ้นซิ่ม, 2556) สอดคล้องกับ สัญญา เหมือนโพธ์ทอง และคณะ (2559) ปัจจัย
ด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่เป็นปัจจัยด้านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองกองทุนฯและต้องมี
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทความรับผิดชอบ (ไพโรจน์ อุทรส และคณะ, 2554; ปิยนุช เนื้ออ่อน
และคณะ, 2552) คณะกรรมการกองทุนฯ ขาดความชัดเจนต่อนโยบาย (นงลักษณ์ พวงมาลัย และ
คณะ, 2559; ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
ด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุนฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องกองทุ น ฯ ของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองกองทุนฯ (ปิยนุช เนื้ออ่อน และคณะ, 2552)

70
ด้านการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนฯ
การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกิจกรรมกองทุนฯ (วรรณา ทองกาวแก้ว, 2554) ประชาชนบางคนไม่ทราบสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง (นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ, 2559)
ด้านผู้นา
บทบาทในการดาเนินงานของกองทุนฯ ขึ้นอยู่กับผู้กาหนดนโยบายคือ ผู้บริหารท้องถิ่น
(วรพจน์ พรหมสัตยพรต, 2554) ผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถความเข้าใจการดาเนินงานกองทุนฯ
เป็นปัจจัยสาเร็จของการบริหารจัดการกองทุนฯ (รัตชพร กาละปัตย์ และคณะ, 2558) และเป็นปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ดการกองทุ น ฯ (รุ่ ง เรื อ ง แสนโกษา และคณะ, 2557)
โดยเฉพาะภาวะผู้นาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รัชนี สรรเสริญ และคณะ, 2533; ดิษณ์กร
สิงห์ยะเมือง และคณะ, 2558) รวมถึงผู้นาหรือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพและให้ความสนใจงาน
กองทุนฯ (ศิริพร พันธุลี, 2557)
ด้านการจัดทากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
การจั ด ท ากิ จ กรรมบริ ก ารสุ ข ภาพตามชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนฯ (รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ, 2557) มีการจัดบริการ
สุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม (พงษ์สันต์ ฮามวงศ์ และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, 2558) ต้องมี
กิจกรรมที่กลุ่มประชากรเป้าหมายเข้าถึงได้ (ปทิตตา ซุ้นซิ่ม, 2556) อย่างไรก็ตาม ขาดเจ้าภาพหรือ
ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการที่ชัดเจน (นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ, 2559) คิดเห็น เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัยกับเจ้าหน้าที่ อบต. เป็นผู้จัดทาแผนงาน โครงการ (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดการจัดบริการตามขอบข่าย (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
ด้านการติดตามประเมินผล
การติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง แห่ ง ความส าเร็ จ (สุ ภ าภรณ์ เอี ย นรั ม ย์
และคณะ, 2558) การบริ ห ารกองทุนฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุ ทธิ์ ยุติธ รรม และตรวจสอบได้
กองทุนฯควรได้รับการติดตาม และการตรวจสอบจากองค์กร หรือบุคคลภายนอกอย่าง สม่าเสมอ
(พจนารถ ดวงคาน้ อย, 2557) ปั ญหาอุปสรรคของการพัฒ นากองทุนฯ ด้านกระบวนการติดตาม
ประเมิน ผล คือ การขาดการประเมิ น ที่มี ประสิ ทธิภ าพ (รุ่งวิทย์ วิว รรณพงษ์ และคณะ, 2555)
ความชัดเจนของการประเมิน (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557) ควรมีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของทุกกลุ่ มอย่างต่อเนื่อง (ศิริพร พันธุลี , 2557) (นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ,
2559) ระบบรายงานไม่ชัดเจน การส่งข้อมูลและการรายงานล่าช้า (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ,
2552) ไม่มีการแต่ตั้งคณะกรรมการติดตาม กากับ และประเมินผลการดาเนินงานกองทุนฯ (ชาญชัย
ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
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ด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการ
บริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ (รุ่ ง เรื อ ง แสนโกษา และคณะ, 2557) คณะกรรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน (ไพโรจน์ อุทรส และคณะ, 2554) (พจนารถ ดวงคาน้อย, 2557) มีส่วนร่วมในการคิด
การวางแผน ร่วมรับผิดชอบ (ชัยยา วีระกุล, 2556) คณะกรรมการกองทุนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความ
ไว้วางใจได้เข้ามาบริหารจัดการกองทุนฯ และกองทุนฯต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอนของการทางาน (ปทิตตา ซุ้นซิ่ม , 2556) ไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการกองทุนฯ แสดง
ความคิดเห็น (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการ
บริหารจัดการกองทุนฯ (รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ, 2557) (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557)
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน/ชุมชนที่เข้มแข็ง (ศิริพร พันธุลี, 2555) (พจนารถ ดวงคา
น้อย, 2557) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของกองทุนฯ คือ ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย (สุทธิพงษ์
โคตรวันทา และคณะ, 2557) (นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ, 2559) (ปัญญารัตน์ นุรักษ์ และคณะ,
2558) สอดคล้องกับ พจนารถ ดวงคาน้อย (2557) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กองทุนฯ เนื่องจาก คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนและควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการกองทุนฯ (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557)
ด้านการมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา
การมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการ
ด าเนิ น งานกองทุ น ฯ (ไพโรจน์ อุ ท รส และคณะ, 2554; ชั ย ยา วี ร ะกุ ล , 2556) โดยที่ เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข มีการพัฒนาศักยภาพ บูรณาการงานร่วมกับกองทุนฯ และเครือข่ายสุขภาพในชุมชนได้
อย่างเหมาะสม (พงษ์สันต์ ฮามวงศ์ และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ , 2558) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ที ม ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข และประชาชนในพื้ น ที่ (รัช นี
สรรเสริญ และคณะ, 2533) ปัญหาการบริหารกองทุนฯ คือ การขาดบุคลากรสาธารณสุข (ธีระศักดิ์
กิตติคุณ, 2556) บุคลากรสาธารณสุขของฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
(นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ, 2559)
ด้านการทางานเป็นทีม
การทางานเป็นทีมเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานกองทุนฯ (ไพโรจน์
อุทรส และคณะ, 2554; ชัยยา วีระกุล, 2556) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคณะทางานที่รับผิดชอบ
โดยตรง และประชาชนมีความสามัคคีและทางานเป็นทีม (พงษ์สันต์ ฮามวงศ์ , และสถาพร มงคลศรี
สวัสดิ์, 2558; ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง และคณะ, 2558; สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557)
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ด้านระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นอีกปัจจัยความสาเร็จของการดาเนินงาน
กองทุนฯ (พงษ์สันต์ ฮามวงศ์, และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, 2558)
ด้านงบประมาณ
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารกองทุ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ในด้ า น
งบประมาณ (พจนารถ ดวงคาน้อย, 2557) การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมครอบคลุม
ทุกภาคส่วนและได้รับงบประมาณเพียงพอ รวมถึงได้รับการสมทบเงินเข้าสู่กองทุนฯเพิ่มจากแหล่งอื่น
(ศิริพร พันธุลี , 2555) ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัด การ
กองทุนควรมีการพัฒนางบประมาณ (สุทิน อ้อนอุบล และคณะ, 2557) ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนา
กองทุนฯ ด้านงบประมาณ คือ ขาดการระดมทุนจากภาคประชาชนเพื่อสมทบเงินกองทุน ฯ (รุ่งวิทย์
วิวรรณพงษ์ และคณะ, 2555) งบประมาณไม่เพียงพอ (ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556; ชาญชัย ชัยสว่าง
และคณะ, 2552) จานวนวงเงินงบประมาณกองทุนในหมวดค่าใช้จ่ ายการบริหารจัดการหรือพัฒนา
กองทุนให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน (ปัญญารัตน์ นุรักษ์ และคณะ, 2558) มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
และมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย (นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ,
2559) การได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจากส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ล่ า ช้ า (ชั ย ยา
วีระกุล, 2556)
ด้านโครงสร้างองค์กร
การพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ควรมี ก ารพั ฒ นา
โครงสร้างองค์กร (สุทิน อ้อนอุบล และคณะ, 2557)
ด้านความเข้มแข็งขององค์กรในพื้นที่
ความเข็ ม แข็ ง ขององค์ ก รชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ป็ น บริ บ ทที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารกองทุ น ฯ
(ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556) ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน พบว่า การมี
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557)
ด้านวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบริบทที่มีผลต่อการบริหาร
กองทุนฯ (ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556) ปัญหาที่สาคัญของกองทุนที่ต้องเร่งพัฒนา ขาดนโยบายสุขภาพ
ร่ ว มกับ พื้น ที่ (ธีร ะศักดิ์ กิตติคุณ , 2556; ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552) การออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนฯ ไม่ชัดเจน (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552) ระเบียบการเงินไม่ชัดเจน (ชาญชัย
ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
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ด้านความร่วมมือ
ปั จ จั ย หนึ่ ง ความส าเร็จ ในการพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิน งาน คื อ ความร่ ว มมื อ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา และคณะ, 2557) สอดคล้องกับ พจนารถ ดวงคาน้อย (2557)
ความร่วมมือในการทางานอย่างเต็มความสามารถ มีการสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย (สุภาภรณ์ เอียนรัมย์ และคณะ, 2558) กรรมการบริหารได้เข้ามาร่วมดาเนินงานของ
กองทุนฯ ตามขั้นตอน ต้องสร้ างความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการทางาน
(ปทิตตา ซุ้นซิ่ม, 2556) ขาดการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หรื อ สถานพยาบาลในพื้ น ที่ (นงลั ก ษณ์ พวงมาลั ย และคณะ, 2559) ไม่ มี ค วามร่ ว มมื อ จากภาค
ประชาชนผู้เข้าร่วมควรประชุมร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค วางแผนกาหนดกรอบ
แนวทาง แผนการปฏิบัติการพัฒนา การทาพันธะสัญญา มอบหมายภารกิจ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบใน
การดาเนินงานพัฒนากองทุนฯ (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
ด้านการใช้แผนชุมชน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการวางแผน (การมีส่วนร่วม
ในการจัดทา /วางแผนงาน/โครงการฯ ของกองทุนฯ การสร้าง และใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การ
บริหารกองทุนฯ ทา ให้การดาเนินงานมีทิศทาง เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ แผนงาน/
โครงการ ของกองทุนฯ มีลักษณะบูรณาการ และยืดหยุ่น) (พจนารถ ดวงคาน้อย, 2557) การมีแผน
ชุมชนที่เกิดจากการชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อนาสู่กระบวนการ
จั ด ท าแผนชุ ม ชน (สุ ท ธิ พ งษ์ โคตรวั น ทา และคณะ, 2557) ประชาชนมี ก ารประชาคมสุ ข ภาพ
เพื่ อ ค้ น หาปั ญ หาสุ ข ภาพ และการใช้ แ ผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธศาสตร์ม าเป็ น เครื่อ งมื อ จั ด ท าแผนงาน
โครงการ มีความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็ น ค้นหาปัญหา และร่วมดาเนินการแก้ไขปัญ หา
(พงษ์สันต์ ฮามวงศ์ และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ , 2558; ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง และคณะ, 2558)
และมีการแสดงออกถึงความสามารถและความต้องการอย่างแท้จริง (ไพโรจน์ อุทรส และคณะ, 2554)
ในทางตรงกันข้ามโครงการไม่มีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ,
2552)
ด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัจจัยหนึ่งความสาเร็จในการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน คือ มีการนาองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน (สุทธิพงษ์ โคตรวันทา
และคณะ, 2557)
ด้านทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประสิทธิภาพของการ
บริหารกองทุนฯ (พจนารถ ดวงคาน้อย, 2557)
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ด้านประสานงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารกองทุ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นการประสานงาน (พจนารถ
ดวงคาน้อย, 2557) ขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยกับเจ้าหน้าที่
อบต. (ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ, 2552)
โดยสรุป จากการทวทวนวรรณกรรม ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ
ประกอบด้วยหลากหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความรู้
ความเข้าใจของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนฯ ด้านความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับกองทุนฯ ด้านเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนฯของประชาชน ด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุนฯ ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ฯ ด้านการรั บ รู้ ของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนฯ ด้านผู้ นา ด้านการจัดทากิจกรรมบริการ
สุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ ด้านการติดตามประเมินผล ด้า นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ด้านการมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่
เลี้ยงให้คาปรึกษา ด้านการทางานเป็นทีม ด้านระบบสารสนเทศ ด้านงบประมาณ ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านความเข้มแข็งขององค์กรในพื้นที่ ด้านวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ด้ า นความร่ ว มมื อ ด้ า นการใช้ แ ผนชุ ม ชน ด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า ด้านประสานงาน โดยที่ผู้วิจัยมีความสนใจในปัจจัยของการบริหาร
จัดการ และความร่วมมือเป็นหลัก จึงทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ในเรื่ องของการบริหารจัดการความ
ร่วมมือ รวมถึงปัจจัยที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนอื่น ๆ จากการทบทวนวรรณกรรม นั้นคือ ด้านโครงสร้างองค์กร การสร้างทีมงานภาวะผู้นา
ความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้
2. รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ
สุทิน อ้อนอุบล และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริ ห ารจั ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ พบว่า การมีส่ ว นร่วม
ในการคิด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมิน ผล การมีส่ ว นร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่ ว นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
กองทุนเหล่านี้อยู่ในระดับปานกลาง แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพท้ อ งถิ่ น นี้ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การพั ฒ นา
โครงสร้างองค์กร การพัฒนาการบริหารงบประมาณ และการพัฒนาการบริหารจัดการ
สุทธิพงษ์ โคตรวันทา (2557) ได้ทาการศึกษาพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแก่ ง เค็ ง อ าเภอกุ ด ข้ า วปุ้ น จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พบว่า กระบวนการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ 1) ศึกษาข้อมูลบริบทของพื้นที่ 2) การประชุมเตรียม
คณะทางาน 3) การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง 4) การทาประชาคมหมู่บ้าน 5) การจัดทาแผน
6) การประชุมอนุมัติแผน 7) การปฏิบัติตามโครงการทั้ง 5 โครงการ 8) การประเมินผล 9) การถอด
บทเรียน ทาให้ได้รูปแบบของการพัฒนารูปแบบที่ประกอบด้วย 6 ป 1 ศ ได้แก่ ป 1. คือ ประชุม ป 2
คือ ประชาคม ป 3 คือ ประสานงาน ป 4 คือ ประกวด ป 5 คือ ประเมิน ป 6 คือ ประชาสัมพันธ์
และ ศ คือ ศึกษาดูงาน และจากการประเมินผลทาให้ การดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อยู่ในระดับ A
นงลักษณ์ พวงมาลัย และคณะ (2559) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้านผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ประกอบด้วย ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 2) กระบวนงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย ระดั บ นโยบาย ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารและการเข้ า ถึ ง ตามชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ผู้รับบริการ และ 3) ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับผิดชอบและ
กิจกรรมเชิงรุก จากการดาเนินงานผลการประเมินรูปแบบการบริห ารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ และการมีประโยชน์
อยู่ในระดับมาก
รัตชพร กาละปัตย์ (2558) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เทศบาลต าบลหนองผื อ อ าเภอเขมราฐ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
มีกระบวนการ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมคณะทางานวิจัย
2) การประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 3) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 4) การประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ
5) การปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก าร 6) การติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น การด าเนิ น งาน และ
7) การสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน เกิ ด รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ที่ เรี ย กว่า หนองผื อ โมเดล
(NONGPHUE Model) ประกอบด้ ว ย N คื อ Network (เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ ) O คื อ Organization
(บุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว นและประชาชน) N คื อ Need (ความต้ อ งการ) G คื อ Geographic of
Expectation (ความคาดหวังทางภูมิศาสตร์) P คือ Participation (การมีส่วนร่วม) H คือ Holistic
(การบริหารจั ดการแบบองค์รวม) U คือ Unity (ความเป็นเอกภาพ) และ E คือ Empowerment
(ความสามารถ) ส่งผลให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหนองผือ มี การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ A+ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์กรในชุมชน และชุมชน
ผู้นามีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการดาเนินงานแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนทั้งระบบ โดย
เน้ น หลั กการร่วมคิด ร่ว มทา ร่ ว มรับผลประโยชน์ ร่ว มตรวจสอบประเมินผล โดยสรุปปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ คือ ความสามารถของผู้นาที่มีความเข้าใจสภาพ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์กร
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ใน ชุมชนและชุมชน ในทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ร่วมกัน
ไพโรจน์ อุทรส และคณะ (2554) การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น อ าเภอโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม ได้ รู ป แบบการด าเนิ น งานที่
ประกอบด้ ว ย การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนงานโครงการกองทุ น โดยประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค
กระบวนการแผนที่ ท างเดิ น ยุ ท ธศาสตร์ การอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการบริ ห ารและ
อนุกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน การ
นิ เ ทศติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานพั ฒ นากองทุ น และการจั ด ประชุ ม เวที เ สวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดาเนินงานกองทุนตามแผนปฏิบัติ
การ ทาให้ระดับการพัฒนาดีขึ้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .001) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ ความรู้และความเข้าใจ การมีส่วน
ร่ ว ม การปฏิบั ติห น้าที่ตามบทบาทความรับผิ ดชอบ การทางานเป็นทีม การมีส่ ว นร่วมของชุมชน
ประชาชนแสดงออกถึงความสามารถและความต้องการอย่างแท้จริง และการมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการกองทุนบาง
คนไม่ป ฏิบั ติงานตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ การประชาสั มพันธ์ค่อนข้างน้อย ประชาชน
บางส่วนยังขาดการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกองทุนฯ และงบประมาณในการ
ดาเนินงานน้อย
รุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์ และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษารูปแบบการจัดการเชิงระบบ
เพื่อพัฒ นาการด าเนิ น งานกองทุน หลั ก ประกันสุ ขภาพ ระดับทองถิ่นหรือ พื้น ที่ ตาบลน้าคาใหญ่
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยโสธร ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการวิ จั ย เป็ น วงจร P-A-O-R ประกอบด้ ว ย
การวางแผน (P) การปฏิบัติ (A) การสังเกต (O) และการสะท้อนผล (R) ร่วมกับการจัดการของ Henri
Fayol ผลการศึกษาได้รูปแบบที่ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผน โดยใช้เทคนิค
AIC การปฏิ บั ติ ต ามแผนตามหลั ก การจั ด การของ Henri Fayol ประกอบด้ ว ย การศึ ก ษาดู ง าน
การนิเทศติดตาม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้คณะกรรมการกองทุน ฯ มีความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.001) ผลการประเมินกองทุน ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นกองทุนที่มีศักยภาพสูง หรือระดับดี
มาก (A+) แต่ยังมีกิจกรรมที่ยังเป็นปัญหา คือ ขาดการระดมทุนจากภาคประชาชนเพื่อสมทบกองทุน
ฯ และขาดการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาและนาเสนอรูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการ สุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ที่ได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์กองทุน
ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุน ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ปัจจัยด้านผู้นาปัจจัยด้านการจัดทากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหารกองทุน และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชน 2) ส่วนกระบวนการ ได้แก่ ความสาเร็จด้านการร่วมรับประโยชน์ ด้านการ
บริหารจัดการแบบมีส่ว นร่ว ม และด้านการสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่ว ม 3) ส่วนผลผลิต ได้แก่
ประสิทธิภาพหรื อประสิทธิผลของการบริห ารจัดการกองทุนหลั กประกันสุขภาพในระดับท้ อ งถิ่น
เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์สุดท้ายคือ การมีสุขภาพที่ดี ของประชาชนต่อไป
โดยสรุป รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีหลากหลายรูปแบบ และองค์ประกอบใน
แต่ละรูปแบบมีทั้งที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน อาศัยมุมมองทั้งเชิงระบบและเฉพาะด้าน ขึ้นกับ
บริบทของพื้นที่และผู้วิจัย แต่จะเห็นว่าในประเด็นของรูปแบบการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนหรือ ธรรมภิบาลความร่วมมือ ยังไม่มีการกล่าวถึง จึงเป็นความท้าทายและความน่าสนใจของ
การวิจัยในครั้งนี้
3. ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการความร่วมมือ
ภายใต้ความร่วมมือในการทางานสาหรับผู้บริหารงานภาครัฐที่มีลักษณะซับซ้อน ไม่มีใด
รูปแบบรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทั้งหมด เพื่อความร่วมมือที่ประสบความสาเร็จ
ผู้บริหารหรือผู้จัดการ จาเป็นต้องมีความสมดุ ลของความหลากหลายในปัจจัยที่สาคัญที่อาจส่งผล
กระทบต่อความร่ วมมือ จากกรณีศึกษาใน 14 ราย จาก 9 ประเทศ (เม็กซิโ ก, เอกวาดอร์ , มาลี,
มาดากัสการ์, ฝรั่งเศส, เนปาล, เบลีซ, เอกวาดอร์ และสหรัฐอเมริกา) ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนทา
ความร่ ว มมื อ กั น ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้ (O’Leary, R., & Vij, N, 2012) คื อ 1) บริ บ ท
(Context) 2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ภารกิ จ ของความร่ ว มมื อ (Purpose or the mission of the
collaboration) 3) การเลื อ กสมาชิ ก และการสร้ า งขี ด ความสามารถ (Member selection and
capacity building) 4) การจูงใจและพันธะสัญญาของผู้เข้าร่วม (Motivation and commitment
of the collaborators) 5) โครงสร้ า งและธรรมาภิ บ าลของความร่ ว มมื อ (Structure and
governance of the collaboration) 6) พลังอานาจในความร่วมมือ (Power in collaborations)
7) ความรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) 8) การสื่ อสาร (Communication) 9) การรับรู้ความชอบ
ธรรม (Perceived legitimacy) 10) ความไว้วางใจ (Trust) 11) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
technology)

78
Center for Technology in Government (2003) ได้ น าเสนอปั จ จั ย ความส าเร็ จ ที่
ส าคั ญ ของความร่ ว มมื อ เพื่ อ บริ ก ารประชาชน สามารถจั ด กลุ่ ม ปั จ จั ย ได้ เ ป็ น 5 มิ ติ คื อ มิ ติ แ รก
สิ่งแวดล้อมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม (Political, Social, Economic and
Cultural Environment) มิติที่ส อง สิ่ งแวดล้ อมทางสถาบัน ธุรกิจและเทคโนโลยี (Institutional,
Business and Technological environment) มิ ติ ที่ ส า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง พั น ธ มิ ต ร แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษณะ (Partners' Objectives and Characteristics) มิ ติ ที่ สี่ กระบวนการความร่ ว มมื อ
(The Collaboration Process) ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนที่ 1 ขั้ น เริ่ ม ต้ น (Start-up) ขั้ น ตอนที่ 2
การค้ น หาพั น ธมิ ต ร (Search for partners) ขั้ น ตอนที่ 3 การสร้ า งโครงการและการเริ่ ม ต้ น ขึ้ น
(Project creation and start up) ขั้นตอนที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Implementation) ขั้นตอนที่ 5
การดาเนินงาน / การจัดการ (Operation / management) และขั้นตอนที่ 6 การสิ้นสุดของโครงการ
(Termination of the project) และมิ ติ สุ ด ท้ า ยเป็ น รู ป แบบของความร่ ว มมื อ กั น (Models of
Collaboration) (Government, 2003)
การศึกษาเกี่ย วกับ กระบวนการการจัดการในบริบททางธุรกิจระหว่างองค์กรพิเศษ
อธิบายถึงปัจจัยความสาเร็จที่สามารถพัฒนากระบวนการความร่วมมือระหว่างองค์กร ประกอบด้วย
1) การบริหารจัดการ (Management) 2) ความสมบูรณ์ของงาน (Maturity) 3) ความรู้ของพันธมิตร
(Partner knowledge) 4) ความสามารถวัดได้ (Scalability) 5) ความเรียบง่าย (Simplicity) 6) ธรร
มาภิ บ าลระหว่ า งองค์ ก ร (Inter-organization Governance) ระดั บ ความร่ ว มมื อ ภายในองค์ ก ร
(Intra-Organizational Collaboration level) 7) Benefits (ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ) 8) การแข่ ง ขั น
ร่ ว มกั น (Co-Competition) 9) ประชาธิ ป ไตย (Democratization) 10) การแพร่ ก ระจายของ
นวัตกรรม (Diffusion of innovation) 11) ประสบการณ์ (Experiences) 12) การเงิน (Finance)
13) ธรรมาภิ บ าลองค์ ก ร (Organization Governance) 14) การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล (Information
sharing) 15) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ( Involvement) 16) เ ค รื่ อ ง มื อ มี คุ ณ ภ า พ ( IS tool quality)
17) ทรั พ ยากร (Resources) 18) การสนั บ สนุ น (Support) 19) ความโปร่ ง ใส (Transparency)
20) การเข้ า ถึ ง (ผู้ ใ ช้ ) (Accessibility: users) 21) ความเชื่ อ มโยงกั น (Coherency) 22) ความ
สอดคล้อง (Consistency) 23) ความต่อเนื่อง (Continuity) 24) ความชัดเจนของสัญญา (Contract
clarity) 25) วั ฒ นธรรม (Culture) 26) ความรวดเร็ ว ในการตั ด สิ น ใจ (Decision promptness)
27) ความเท่ า เที ย มกั น ( Equality) 28) ความชอบธรรม (Legitimacy) 29) ขนาดองค์ ก ร
( Organizational size) 30) ผ ล ง า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ( Relationship portfolio) 31) คุ ณ ภ า พ
ความสั ม พั น ธ์ (Relationship quality) 32) ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) 33) มาตรฐานที่
ส า ม า ร ถ ป รั บ ไ ด้ ( Adaptive standards) 34) ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ บ บ ขั้ น ต อ น ( Stepwise
implementation) 35) ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น์ ( Strategy and vision) 36) ค า ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ
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(Terminology) เหล่านี้อาจมีความสาคัญเป็นจุดเริ่มต้นสาหรับการวิจัยในอนาคตของการให้บริการ
ด้ า นสุ ข ภาพด้ ว ยเทคโนโลยี ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต (Garmann- Johnsen, N. F., & Eikebrokk, T. R.,
2014)
ศูนย์ความต่อเนื่องทางการศึกษาทางการแพทย์ (CME's) ได้เน้นถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางคลินิก โดยอาศัยความร่วมมือการทางาน ในการศึกษาวิจัยได้การ
อธิ บ ายความร่ ว มมื อ การท างานระหว่ า ง CME ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการรณรงค์ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่
(CS2day) และได้สรุปสิ่งที่ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า ปั จจัยความสาเร็จของความร่วมมือ
การท างาน ได้ แ ก่ 1) ความไว้ ว างใจ (Trust) 2) ความเคารพ (Respect) 3) ความคล้ า ยคลึ ง กั น
(Inclusiveness) 4) ผลประโยชน์ (Benefit) 5) เวลา (Time) 6) ความมุ่ ง มั่ น (Commitment)
7) การตัดสินใจที่ทันเวลา (Timely Decision Making) 8) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 9) บทบาท
(Role) 10) กระบวนการตั ด สิ น ใจ (Decision-Making Process) 11) การปรั บ ตั ว (Adaptability)
12) ภ า ร ะ ง า น ( Work Load) 13) ก้ า ว ข อ ง ก า ร ท า ง า น ( Pace of Work) 14) ก า ร สื่ อ สาร
(Communication) 15) ผู้นาการสื่อสาร (Leader Communication) 16) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย
(Knowledge of Goals) 17) ความสมเหตุส มผลของเป้าหมาย (Reasonableness of Goals) 18)
การอุทิศตนเพื่อความสาเร็จ (Dedication to Success) 19) การเปรียบเทียบความร่วมมือกับที่อื่น
(Comparison to Other Collaborations) 20) ทรัพยากร /พลังประชาชน (Resources/ People
Power) 21) ทักษะของผู้นา (Skills of Leaders) (Olson, C. A. et al., 2011)
การกาหนดขอบเขตการทบทวนการวัดและการประเมินปัจจัยสนับสนุนเพื่อประสิทธิผล
ของการทาหน้าที่ความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพ โดยที่จุดประสงค์ของการทบทวนขอบเขตนี้คือ การ
หาปัจจัยที่มีแนวโน้มที่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ วิธีการ
วัดผลและการประเมินผล พบว่า ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นา 2) เพศ
3) ความไว้ ว างใจ (Trust) 4) ระยะเวลาของความร่ ว มมื อ (length of the collaboration)
5) งบประมาณ (budget) และ 6) การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบองค์กร (changes in organizational
model) (Stolp, S. et. al., 2017)
การศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างองค์การ ในประเด็นกรอบการ
จั ด การสาธารณะ พบว่ า ปั จ จั ย ผลลั พ ธ์ ส าหรั บ การประเมิ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพในภาคสาธารณะ (Kożuch, B., & Sienkiewicz-Małyjurek, K., 2016) ประกอบด้วย
5 ปัจจัยหลักที่สาคัญ และตัวแปรที่มีอิทธิพลของปัจจัยหลักเหล่านั้น ดังตาราง 9
โดยสรุป ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือมีหลากหลายปัจจัยและตัวแปร แต่เมื่อสรุป
เป็นภาพใหญ่ จะเห็นว่า ประกอบด้วยปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านลักษณะองค์กร ด้านลักษณะส่วน
บุ คคล ด้านความสั มพัน ธ์ของความร่ว มมือ ด้านเครื่องมือของความร่ว มมื อระหว่างองค์กร และ
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ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยที่ผู้วิจัยได้เลื อกตัวแปรที่มีความน่าสนใจและสอดคล้ องกับปั จจั ยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อกาหนดเป็นตัวแปรในการการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยแยก
ประเภทตามองค์ประกอบของทฤษฎีเชิงระบบ ได้เป็นปัจจัยนาเข้า โดยนาปัจจัยในส่วนของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้านลักษณะองค์กร ด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้านเครื่องมือของความร่วมมือระหว่างองค์กร
มาใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ การน าองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ
(Collaboration Governance) ที่สรุปไว้ข้างต้น โดยเฉพาะปัจจัยด้านกระบวนการความร่วมมือที่
ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมตามหลักหลักธรรมาภิบาล 2) การพัฒนาแรงจูงใจ
ร่วมกัน และ 3) การสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมกัน ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยและ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย และ 12
ตัวแปร ดังนี้ ในส่วนของปัจจัยนาเข้า คือ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะองค์กร ได้แก่ ตัวแปรด้าน
โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร และภาวะผู้นา 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคคล ได้แก่
ตัวแปรด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ความรู้และความเข้าใจ และการรับรู้ และ 3) ปัจจัยด้าน
เครื่องมือของความร่วมมือระหว่างองค์กร ได้แก่ ตัวแปรด้านแผนงาน/โครงการ และกฎระเบียบ
กองทุนฯ และในส่วนปัจจัยของกระบวนการบริหารจัดการความร่วมมือ คือ 4) ปัจจัยกระบวนการ
ความร่วมมือ ได้แ ก่ 1) ตัวแปรการมีส่ว นร่ว มตามหลั กหลักธรรมาภิบาล 2) การพัฒนาแรงจูง ใจ
ร่วมกัน และ 3) การสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมกัน
4. งานวิจัยเกี่ยวกับการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
พันธมิตรของการปฏิบัติการบริหารจัดการความร่วมมือของมหานครโตรอนโต แสดงให้
เห็นถึงพันธมิตรที่มีความยั่งยืน มีสมรรถนะสูง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและนักการเมืองที่ทุ่มเทให้กับ
กลยุทธ์ในการพัฒนาภูมิภาค รวมถึงเป้าหมายเพื่อการเติบโตและความเสมอภาค โดยการพัฒนา
รูปแบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความร่วมมือของชุมชน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขช่องว่างการ
บริหารจัดการที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงในภาวะผู้นาที่มีการปรับเปลี่ยนวาระการประชุมเป็นประจา
และได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงสร้างและกระบวนการในการกาหนดเป้าหมายของ
นโยบายทางการเมือง สามารถติดตามการดาเนินงาน การปรับตัว และประเมินความสามารถในการ
เจริญเติบโตหรือการพัฒนาของสถาบันทาให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงขึ้น (Allison Bramwell,
2016)
กระบวนการความร่วมมือเป็นหัวใจสาคัญของรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่
และได้รับการพิจารณาในทางปฏิบัติและทางทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายของท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่ ว มในการสร้ างความร่ ว มมื อ แบบเป็น หุ้ น ส่ ว นในท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพการดู แ ลผู้ สู ง อายุที่ดี
ความร่ ว มมือดังกล่ าวต้องการให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและผู้ มีบทบาทจากภาคส่ ว นต่าง ๆ
ทางานร่วมกันในความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วน และเครือข่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบาย จาก
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รายงานการวิจัยในความร่วมมือของหน่วยงาน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
รัฐควีนส์แลนด์ แสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนที่
ก่อให้ เกิดความท้าทาย เกี่ย วกับ บริบททางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นระหว่างความ
ยืดหยุ่นของความตึงเครียดและการประสานงาน และระหว่างความตึงเครียดในการควบคุมทรัพยากร
ของชุมชนและการลงทุนในทรัพยากร ผลที่ได้เน้นถึงคุณค่าบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดกรอบ
และสร้างความมั่นใจได้ว่า รูปแบบการการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลสาหรับการดาเนินการ
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นสาหรับรัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้องลงทุนในกระบวนการความร่วมมือและสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและสินทรัพย์เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นในการอานวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาคส่วน (Cheshire, L et al., 2011)
การศึกษาตรวจสอบบทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับท้องถิ่น (Local health
department: LHD) ในส่วนของลักษณะขององค์กร งบประมาณและโครงสร้าง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
อย่างไรต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชน โดยประเมินสมรรถนะของหน่วยงานสาธารณสุข
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น (LPH) ในช่ ว งสองปี เ ริ่ ม แรกของการน าโปรแกรมการปรั บ ปรุ ง สุ ข ภาพของมลรั ฐ
มินนิโซตา (SHIP) ปัจจัยอะไรที่ช่วยให้ประสบความสาเร็จในการลงมือปฏิบัติการแทรกแซงโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐานเหล่านี้ พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีส่วนต่อการใช้งานระบบ SHIP ประเด็นสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ
ชุ ม ชน ภาวะผู้ น า การจั ด คนเข้ า ท างานและการด าเนิ น งานของพื้ น ที่ โ ดยผู้ รั บ ทุ น บางราย
(MacDonald, G. Z., 2013)
คุณภาพของการดูแลสุ ขภาพ คือ ผลผลิ ตของการทางานร่ว มกันระหว่างผู้ป่วยและ
ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้
ให้บริการและผู้ป่วย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมทั้งหมดส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การทาให้การดูแล
สุขภาพมีคุณภาพดีขึ้นได้โดยผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ การสนับสนุนการวางแผนที่เหมาะสม การศึกษาและ
การฝึกอบรม ความพร้อมของทรัพยากร การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภ าพ พนักงานและ
กระบวนการ การทางานร่วมกัน (cooperation) และความร่วมมือ (collaboration) (Mosadeghrad,
A. M., 2014 )

82
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมื อในการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ ผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 โดยศึ ก ษา
องค์ ป ระกอบของการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 นาไปสู่การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 และทาการประเมินผลลัพธ์ของการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 จากการทบทวน
วรรณกรรมด้วยการค้นคว้าเอกสาร บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อนี้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) (Von Bertalanffy, L., 1973) ประกอบด้วย
กระบวนการหลักที่สาคัญ คือ 1) สิ่งที่ป้อนเข้าไปหรือปัจจัยนาเข้า (Input) ภายใต้การอาศัยซึ่งกัน
และกันของแต่ละส่วนประกอบในระบบ 2) ผ่านการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ (Process) หรือ
ผ่ า นหน้ า ที่ ข องการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ไปสู่ 3) ผลลั พ ธ์ (Output) หรื อ ผลิ ต ผล (Product) และ
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ มาเป็นกรอบในการศึกษาระบบกองทุนฯ
ที่มีความสันธ์กับส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนพิจารณางบประมาณ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ และหลัง
การอนมัติงบประมาณ และบริบทของกองทุนฯ ตามประกาศการบริหารจัดการกองทุนฯ (สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557)
ประยุกต์ใช้แนวคิดองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2016) ได้ประกาศ
กลยุทธ์ระดับโลกและแผนการปฏิบัติสาหรับการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ (ปี 2016-2020) โดยเน้นให้
ประชาชนทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานและการมีสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ (Healthy Ageing)
อาศัยกลยุทธ์ที่สาคัญ 5 ประการ คือ 1) ความมุ่งมั่นต่อปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพ
ที่ดีของผู้ สู งอายุ 2) การจั ดระบบสุ ขภาพเพื่อสอดคล้ องกับความต้ องการของประชากรผู้ สู ง อายุ
3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 4) สร้างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว และ
5) ปรับปรุงการประเมินผล การติดตามและการวิจัย โดยดาเนินการผ่านความร่วมมือการทางาน
(Collaboration) ของหลากหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นบริบทของระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
และนามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ของการบริหารจัดการกองทุนฯ ประเด็นการพิจารณา
โครงการและการดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่เสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการดาเนินงานให้กับผู้สูงอายุ

83
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด กระบวนการและโครงสร้ า งของการตั ด สิ น ใจการบริ ห ารจั ด การ
กองทุ น ฯ ที่ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม กั บ กองทุ น ฯ โดยเฉพาะในส่ ว นกระบวนการอภิ บ าลผ่ า น
ความร่ ว มมื อ (Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015) ประกอบประกอบด้ ว ย 3 ตั ว แปร ดั ง นี้
1) การมีส่วนร่วมตามหลักความร่วมมือ 2) การพัฒนาแรงจูงใจร่วมกัน 3) การสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการร่วมกัน มาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการ (Process) ของการบริหารจัดการกองทุนฯ
และการมีปฏิสัมพันธ์กันของคณะกรรมการกองทุนฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จานวน 9 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะองค์กร ได้แก่ 1) ตัวแปรด้าน
โครงสร้าง 2) วัฒนธรรมองค์กร 3) ทรัพยากร และ 4) ภาวะผู้นา ตัวแปรจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะบุคคล ได้แก่ 5) ตัวแปรด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 6) ความรู้ ความเข้าใจ และ
7) การรับรู้ และตัวแปรจากปัจจัยด้านเครื่องมือของความร่วมมือระหว่างองค์กร ได้แก่ 8) แผนงาน/
โครงการ และ 9) กฎระเบียบกองทุน ผู้ วิจัยจึงนามาเป็นปัจจัยและตัวแปรในส่วนของสิ่งป้อนเข้าไป
หรื อปั จ จั ย น าเข้า (Input) ดังตาราง 6 ของกรอบแนวคิ ดในการศึ ก ษารูป แบบการอภิบาลผ่ า น
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ภาพ 5
ตาราง 6 ปัจจัยและตัวแปรของการศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ ของกองทุน
ปัจจัยเชิงระบบ
1. ปัจจัยนาเข้า

ปัจจัย
1. ด้านลักษณะองค์กร

2. ด้านลักษณะบุคคล

2. ปัจจัยกระบวนการ

3. ด้านเครื่องมือของความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร
4. การมีส่วนร่วมในความร่วมมือ

5. การพัฒนาแรงจูงใจร่วมกัน

ตัวแปร
1. ด้านโครงสร้าง
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. ทรัพยากร และ
4. ภาวะผู้นา
5. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
6. ความรู้ ความเข้าใจ
7. การรับรู้ประโยชน์
8. แผนงาน/โครงการ
9. กฎระเบียบกองทุน
10. การค้นหา
11. การกาหนดเป้าหมาย
12. การพิจารณา
13. การตัดสินใจ
14. ความมุ่งมั่นการทางาน
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ปัจจัยเชิงระบบ

ปัจจัย
6. การสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน

3. ปัจจัยผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ

ตัวแปร
15. การสร้างความไว้วางใจ
16. ระบบความร่วมมือ
17. การจัดการความเป็นผู้นา
18. การจัดการความรู้
19. การจัดการทรัพยากร
20. การประชาสัมพันธ์
21. การติดตามและประเมินผล
1. ประสิทธิผล
2. คุณภาพสัมพันธ์
3. มุมมองความคิดเห็น
4. ความเหนียวแน่นขององค์กร

ปั จจัยด้านเครื่องมือ
1. แผนงาน/โครงการ
2. กฎระเบียบ

ภาพ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย

(Kożuch, B., & Sienkiewicz-Małyjurek, K., 2016)

Collaborative Governnance (Emerson, K., & Nabatchi, T., 2015)

3. มุมมองความคิดเห็น

4.ความเหนียวแน่น

3. การสร้างศักยภาพของการปฏิบตั ิ
ร่วมกัน

ปั จจัยผลการอภิบาลความร่วมมือ

2. การพัฒนาแรงจูงใจร่วมกัน

2.ความสัมพันธ์

1. กระบวนการมีสว่ นร่วมตาม
หลักความร่วมมือ

1. ประสิทธิผล

ปั จจัยลักษณะบุคคล
1. ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ
2. ความรู ้
3. การรับรู ้

ปั จจัยกระบวนการการอภิบาลความร่วมมือ

ปั จจัยลักษณะองค์กร
1. โครงสร้าง
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. ทรัพยากร
4. ภาวะผูน้ า

ปั จจัยนาเข้าหรือกลไกการขับเคลื่อน

ปั จจัยนาเข้า (Input)

รูปแบบการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่ เขต 12

ผลลัพธ์ (Output)

System Theory (Von Bertalanffy, L., 1973)

1. การร่างรูปแบบ
2. การยืนยัน
3. การประเมิน

การพัฒนารูปแบบการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สงู อายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน่
เขต 12

กระบวนการ (Process)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอภิบาล
ผ่ านความร่ ว มมือและปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อของการอภิบาลผ่ านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ผลที่ได้เพื่อนาไปพัฒ นา
รู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 และสุดท้ายเพื่อประเมินผลการนารูปแบบการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ภายหลังการนารูปแบบไปทดลองใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารพั ฒ นารู ป แบบของ Tahir, M., Mahmood, K., & Shafique, F. (2010)
ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาอภิบาลผ่ านความร่ว มมือและปัจจัยที่มีผ ลต่อของการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 เริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรม และดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน
(Mixed Methodology Research) แบบการวิ จั ย แบบพร้ อ มกั น (Convergent Parallel Design)
ประกอบด้วย 2 วิธีการวิจัย คือ
การวิจั ย ที่ 1 เป็ น การดาเนินการด้ว ยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method)
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
การวิ จั ย ที่ 2 เป็ น การด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative method)
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group
Interview)
การวิจัยเชิงปริมาณดาเนินการไปพร้อมกันกับวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการให้ความสาคัญของ
การวิจัยทั้งสองแบบเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล
แยกจากกันเป็นอิสระ และสุดท้ายนาผลการวิจัยทั้งสองส่วน มาสรุปรวมกันหรือการรวมผล (Merge)
ในส่วนของการแปลผล เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมูลหรือทาให้ผลการวิจัยสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และนาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 นี้ ไปใช้เพื่อพัฒนารูปแบบในระยะที่ 2 ต่อไป

87
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การดาเนินการในระยะที่ 2 เป็นการนาผลการการวิจัยจากระยะที่ 1 มาพัฒนาร่างรูปแบบ
และทาการยืนยันรูปแบบอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการระดมสมอง โดยนารูปแบบที่ได้ไป
ทดลองใช้ในระยะที่ 3 ของการวิจัย
ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้ างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
ระยะสุดท้ายนี้ เป็นการนารูปแบบที่ได้พัฒนาจากระยะที่ 2 มาทดลองใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง
หลังจากนั้นทาการประเมินผลรูปแบบที่ได้ และสรุปผลการวิจัย ภาพ 6
การทบทวนวรรณกรรม

การพัฒนาเครื่องมือ
สาหรับการสารวจของการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ

การพัฒนาเครื่องมือ
สาหรับการสัมภาษณ์ของการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ
การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล

การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล

การผสานผลการวิจยั (merge)

การพัฒนารู ปแบบ
- การร่างรู ปแบบ
- การยืนยันรู ปแบบ
การประเมินผลรู ปแบบ
- การทดลองใช้
- การประเมินผล

ภาพ 6 ขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
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จากภาพรวมขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมือ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้อ งถิ่ น เขต 12
ดังกล่ าวสามารถสรุ ป วิธีการวิจั ย การวิเคราะห์ ข้อมูล และผลที่ได้จากการศึกษาของแต่ล ะระยะ
ตาราง 7
ตาราง 7 สรุปวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ได้จากการศึกษา
กระบวน
วิธีการ
การวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัย การวิจัยเชิงปริมาณ
ที่มีผลต่อการอภิบาลผ่าน (Quantitative
ความร่วมมือฯ
method):การสารวจ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative
method) :
การสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม)
การผสมผสาน

ระยะที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือฯ
ระยะที่ 3 การประเมินผล
รูปแบบการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือฯ

การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative
method) : การระดม
สมอง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative
method) : การระดม
สมอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้

- สถิติเชิงพรรณนา
- การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple
regression analysis)
- การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
อภิบาลความร่วมมือฯ

การผสมผสานแบบ
ฐานข้อมูลคู่ขนาน
(The parallel
database variant)
- การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
อภิบาลความร่วมมือฯ

- การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)

ผลการดาเนินงานตาม
รูปแบบการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือฯ

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ
การอภิบาลความ
ร่วมมือฯ

รูปแบบการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือฯ
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ระยะที่ 1 การศึกษาอภิบาลผ่า นความร่ วมมื อและปัจจัย ที่ มีผลต่ อของการอภิ บาลผ่า นความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12
การศึกษาวิจัยรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในระยะที่ 1 รูปแบบวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research) แบบการวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent
Parallel Design) โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณหาคาตอบไปพร้อมกับการศึกษาเชิงคุณภาพ และให้
น้าหนักความสาคัญของวิธีการวิจัยทั้งสองอย่างเท่าเทียมกัน ใช้ช่วงระยะเวลาดาเนินการวิจัยในระยะ
เดียวกัน คาถามการวิจัย จะมีลักษณะเอื้อให้ใช้เทคนิควิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นเดียวกัน (Creswell, J. W., 2014) สาหรับกระบวนการศึกษวิจัยนี้
เริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสาร ตารา บทความ วารสารและงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา
กรอบแนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เป็นข้อมูลการพัฒนารูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือ
ทั้งแบบสอบถาม เพื่อการสารวจในการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์ เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
รวมถึงแนวคาถาม เพื่อการสนทนากลุ่ม ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการเก็บการรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการไปพร้อมกัน และการวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือสอดคล้องข้อมูลและความแตกต่าง แล้ว
สรุปตีความ ตอบปัญหาการวิจัยร่วมกัน ในลักษณะส่งเสริมเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สาระสาคัญของการดาเนินงานในระยะที่ 1 เพื่อศึกษาอภิบาลผ่านความร่วมมือและปัจจัยที่
มีผลต่อของการอภิบาลผ่ านความร่ว มมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพผู้สู งอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12โดยสามารถพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. การศึกษาเอกสาร และการทบทวนวรรณกรรม สภาพการบริหารจัดการของกองทุนฯ
และองค์ประกอบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. การส ารวจองค์ป ระกอบใดที่มีผ ลต่อการอภิบาลผ่ านความร่ว มมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
3. องค์ ป ระกอบของการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เป็นอย่างไร
สาหรับเทคนิควิธีการ การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 การ
วิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design) โดยที่การสารวจปัจจัยใดที่มีผลต่อการอภิบาล
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ผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เขต 12 เป็นการดาเนินการด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) โดยการ
พัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) และการค้นหาคาตอบของ
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น เขต 12 เป็นอย่างไร ใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์
เจาะลึ ก (In-depth Interview) และแนวค าถามส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ( Focus Group
Interview) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแยกจากกัน แต่การแปลผลหรือการสรุป
ผลการวิ จั ย จะเป็ น การรวมผล (Merge) การวิ จั ย ทั้ ง สองวิธีวิจั ยเข้ า ด้ว ยกั น ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิจั ยแบบ
ฐานข้อมูลคู่ขนาน (The Parallel Databases Variant) เป็นการคัดเลือกเอาผลการวิจัยที่เหมือนกัน
มาวิเคราะห์ เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องกันของผลการวิจัยและนาข้อมูลที่ต่างกันมาเปรียบเทียบเพื่อ
สังเคราะห์เป็นผลการวิจัยและอภิปรายผล (กนกพร กระจ่างแสง, และประสพชัย พสุนนท์ , 2561)
จากการดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณพร้อมกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Convergent Parallel Design)
ตามระยะที่ 1 สามารถแสดงวิธีการวิจัยระยะที่ 1 และการใช้ข้อมูลของการวิจัยแบบผสม (Mixed
Methods Research) ภาพ 7
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การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(QUAL)

ขัน้ ตอน
การวิจยั เชิงสารวจ
ใช้แบบสอบถาม

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ
(QUAN)

ปั จจัยที่มีผลต่อการ
อภิบาลความร่วมมือฯ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริมาณ
(QUAN)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพ
(QUAL)

ขัน้ ตอน
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุม่
แบบสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครง

ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ
ต่อการอภิบาล
ความร่วมมือฯ

ผสานผลลัพธ์
(Merge Results)

การตีความ
(Interpretation)

ภาพ 7 วิธีการวิจัยระยะที่ 1 และการใช้ข้อมูลของการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods
Research) แบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design)
ที่มา: ปรับปรุงจาก Creswell, J. W., 2014
การวิจัยที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทาการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่า น
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เขต 12
คาถามของการวิจัย ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
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พื้นที่การศึกษา
กองทุน หลั กประกัน สุ ขภาพในระดับ ท้อ งถิ่ น อยู่ภ ายใต้ความรับผิ ดชอบของส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในเขต 12 สงขลา ประกอบด้วย 7
จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดังภาพที่ 8
เหนือ

กลาง

ใต้

ภาพ 8 แผนที่พื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เขต 12
ที่มา: สานักงานเขตสุขภาพที่ 12 , 2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่ มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดั บ
ท้องถิ่นเขตเมือง เขต 12 ซึ่งมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับต่า และเงินคงเหลือสูง รวมถึงปัญหา
สุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมด้วย ดังนั้น จึงทาการศึกษาในพื้นที่เขตเมือง (ตามการแบ่งทางอานาจ
การปกครอง ยกเว้นเทศบาลตาบล) ซึ่ งหมายถึง เทศบาลนครและเทศบาลเมือง จานวน 25 กองทุน
ประกอบด้ ว ย เทศบาลนคร 4 กองทุ น และเทศบาลเมื อ ง 21 กองทุ น ดั ง ข้ อ มู ล ในตาราง 7
ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตเมือง ของจังหวัดสงขลา 13 กองทุน
(เทศบาลนคร 2 กองทุน และเทศบาลเมือง 11 กองทุน) สตูล 1 กองทุน (เทศบาลเมือง 1 กองทุน)
ตรัง 2 กองทุน (เทศบาลนคร 1 กองทุน และเทศบาลเมือง 1 กองทุน) พัทลุง 1 กองทุน (เทศบาล
เมือง 1 กองทุน) ปัตตานี 2 กองทุน (เทศบาลเมือง 2 กองทุน) ยะลา 3 กองทุน (เทศบาลนคร 1
กองทุน และเทศบาลเมือง 2 กองทุน) และนราธิวาส 3 กองทุน (เทศบาลเมือง 3 กองทุน)
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2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบด้ ว ย 2 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น 2) กลุ่ ม คณะท างานด้ า นผู้ สู ง อายุ โดยแต่ ล ะกองทุ น ฯ
ที่ได้รับการสุ่มเลือก ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 15 คน
กลุ่ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น จากการสุ่ ม เลื อ ก จ านวน
12 กองทุนฯ และเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยใช้การสุ่มอย่างงาย กองทุนละ 15 คน โดยคณะกรรมการใน
กองทุนฯ ประกอบด้วย ประธานและรองประธานกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านใน
พื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุ ขภาพ
ประชาชน (ถ้ามี) ปลัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยสานัก/กองการ
สาธารณสุข
กลุ่ ม คณะท างานด้ า นผู้ สู ง อายุ หมายถึ ง ผู้ ป ระสานงานหลั ก ของกองทุ น ฯ และ
คณะทางานหรื อคณะอนุ กรรมการ ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริห าร และมีความรับผิดชอบด้านการ
ดาเนินงานผู้สูงอายุ เลือกผู้ให้ข้อมูลโดยใช้การสุ่มอย่างงาย กองทุนละ 15 คน
3. การคานวณขนาดตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ านวนประชากรไม่ แ น่ น อนของ Danial, W. W., & Cross, C. L. (2013) ส าหรั บ
ประมาณการค่ า เฉลี่ ย ของประชากร จากคณะกรรมการบริ ห าร คณะอนุ ก รรมการ และ/หรื อ
คณะทางานด้านผู้สูงอายุ ของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพในระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมื อง
จานวนทั้งสิ้น 25 กองทุน ในพื้นที่ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ประกอบด้วย 7
จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในแต่ละกองทุนมีจานวนคณะ
กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานด้านผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน สามารถแสดง
วิธีการคานวณขนาดตัวอย่าง ดังนี้
สูตร

n = (Zα/2)2(σ)2
(d)2

เมื่อ Zα/2 = ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือ α เท่ากับ 0.05 = 1.96
n = จานวนตัวอย่าง
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σ = ค่าความแปรปรวน ผู้วิจัยอ้างอิงจากการศึกษาของ สัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
และคณะ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองการดาเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี มี
ค่า SD = 0.39
d = ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของ
ค่าเฉลี่ยที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของประชาการ มีค่าเท่ากับ 0.05
แทนค่าจากสูตร
n = (1.96)2(0.39)2
(0.05)2
n = (3.8416)(0.1521)
(0.0025)
n = 233.72
n = 234 ตัวอย่าง
จากการคานวณได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 234 คน ผู้วิจัยปรับเพิ่มเป็นจานวนเต็ม ได้
เท่ากับ 240 คน
จากนั้นผู้วิจัยกาหนดให้ค่าอัตราการสูญเสียเท่ากับร้อยละ 10 (R = 10) เพื่อลด
ปัญหาของการตอบกลับของแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์หรือน้อยกว่าที่กาหนด หรือข้อมูลมีการสูญ
หาย (Missing data) (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2556) ดังนี้
nr = n/(1-R)
เมื่อ nr = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
R = อัตราการตอบกลับ (Response rate) เท่ากับ 0.1
แทนค่า
nr = 240/(1-0.1)
= 270 คน
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ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 270 คน
4. การสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตสุขภาพที่
12 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Stratified cluster random sampling) (วรรณี
แกมเกตุ , 2555) ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยการสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified random sampling) การสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบยกกลุ่ ม (Cluster random sampling) และการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple random
sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 270 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังต่อไปนี้ (รายละเอียด
ภาพ 9)
4.1 หน่วยการสุ่มหน่วยแรก เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบแบ่งประชากรออกเป็น
กลุ่มย่อยหรือชั้น (Stratum) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ด้วย
มีลักษณะภายในกลุ่มเดียวกันมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม นั้นคือ การสุ่มจาก
ประชากรกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พื้นที่เขต 12 เขตเมือง จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
หรือชั้น ได้แก่ กลุ่มกองทุนฯ ระดับเทศบาลนคร จานวน 4 กองทุน และกลุ่มกองทุนฯ ระดับเทศบาล
เมือง จานวน 21 กองทุน โดยการสุ่มในครั้งแรกนี้ ใช้การกาหนดสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากทั้งสอง
กลุ่มมีประชากรแตกต่างกันมาก กลุ่มกองทุนฯ ระดับเทศบาลนครน้อยกว่าระดับเทศบาลเมือง หากใช้
สัดส่วนที่เท่ากัน อาจจะเกิดความแปรปรวนของข้อมูลขึ้นได้ จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างข้างต้น
ต้องการจานวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 270 คน ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์ หรือการประมาณจากจานวน
ประชากรที่แน่นอนแล้ว ในจานวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย และขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ควร
เป็นร้อยละ 15 - 30 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 อ้างถึงใน กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, 2552) ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดเป็นร้อยละ 30 ได้ผลการคานวณ ดังนี้
เทศบาลนคร 4 กองทุ น เลื อ กตั ว อย่ า ง (4 × 30)/ 100 = 1.2 หรื อ เท่ า กั บ
2 กองทุน
เทศบาลเมื อ ง 21 กองทุ น เลื อ กตั ว อย่ า ง (21 × 30)/ 100 = 6.3 หรื อ เท่ า กั บ
7 กองทุน
จากการคานวณ พบว่า กองทุนฯ ระดับเทศบาลนคร ได้ จานวน 2 กองทุน และ
กองทุนฯ ระดับเทศบาลเมือง ได้จานวน 7 กองทุน จากการกาหนดผู้ให้ของข้อมูลด้วยการสุ่มอย่าง
ง่าย กองทุนละ 30 คน จึงได้จานวนผู้ให้ข้อมูลเป็นจานวนกองทุนฯ ระดับเทศบาลนคร 60 คน และ
ร ะ ดั บ เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ไ ด้ จ า น ว น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เ ป็ น จ า น ว น 210 ค น ร ว ม จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น
270 คน
นอกจากนี้ จะเห็นว่า พื้นที่ของกองทุนหลั กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเขต
เมือง พื้นที่เขต 12 มีการกระจายตัวของกองทุนฯ ในพื้นที่แต่ละจังหวัดแตกต่างกัน เช่น จังหวัดสงขลา
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มีจานวนกองทุนฯ ระดับเทศบาลเมืองอยู่จานวนมาก โดยมีจานวนทั้งสิ้น 11 แห่ง ซึ่งมากกว่าใน
จังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อป้องกันการสุ่มที่กระจุกตัวของการสุ่มและลดความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงแบ่ง
พื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตเมือง เขตพื้นที่ 12 เป็น 3 โซน คือ กองทุนฯ โซนเหนือโซน
กลาง และโซนใต้ ตาราง 8 สามารถแบ่งกองทุนฯ ระดับเทศบาลนคร ออกเป็นโซนเหนือ จานวน 1
แห่ง โซนกลาง จานวน 2 แห่ง และโซนใต้ จานวน 1 แห่ง และกองทุนฯ ระดับเทศบาลเมือง ออกเป็น
โซนเหนือ จานวน 4 แห่ง โซนกลาง จานวน 8 แห่ง และโซนใต้ จานวน 9 แห่ง ซึ่งนาไปทาการสุ่มใน
หน่วยการสุ่มที่ 2 ต่อไป
ตาราง 8 รายละเอียดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ภายในเขต 12
ลาดับ
ที่

โซน

จังหวัด

อาเภอ

รายชื่อเทศบาล

เทศบาลนคร
1.

เหนือ

ตรัง

เมืองตรัง

เทศบาลนครตรัง

2.

ใต้

ยะลา

เมืองยะลา

เทศบาลนครยะลา

3.

กลาง

สงขลา

เมืองสงขลา

เทศบาลนครสงขลา

4.

กลาง

สงขลา

หาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลเมือง
1.

กลาง

สงขลา

หาดใหญ่

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

2.

กลาง

สงขลา

สิงหนคร

เทศบาลเมืองสิงหนคร

3.

กลาง

สงขลา

สิงหนคร

เทศบาลเมืองม่วงงาม

4.

กลาง

สงขลา

หาดใหญ่

เทศบาลเมืองคลองแห

5.

กลาง

สงขลา

หาดใหญ่

เทศบาลเมืองควนลัง

6.

กลาง

สงขลา

หาดใหญ่

เทศบาลเมืองคอหงส์

7.

กลาง

สงขลา

หาดใหญ่

เทศบาลเมืองทุ่งตาเสา

8.

กลาง

สงขลา

เมืองสงขลา

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

9.

ใต้

นราธิวาส

สุไหงโก-ลก

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

10.

ใต้

นราธิวาส

เมืองนราธิวาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส

11.

ใต้

นราธิวาส

ตากใบ

เทศบาลเมืองตากใบ
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ลาดับ
ที่
12.
13.

โซน

จังหวัด

อาเภอ

รายชื่อเทศบาล

ใต้

ปัตตานี

เมืองปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานี

ใต้

ปัตตานี

สายบุรี

เทศบาลเมืองตะลุบัน

เทศบาลเมือง
14.

ใต้

ยะลา

เบตง

เทศบาลเมืองเบตง

15.

ใต้

ยะลา

เมืองยะลา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

16.

ใต้

สงขลา

สะเดา

เทศบาลเมืองสะเดา

17.

ใต้

สงขลา

สะเดา

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

18.

เหนือ

สตูล

เมืองสตูล

เทศบาลเมืองสตูล

19.

เหนือ

ตรัง

กันตัง

เทศบาลเมืองกันตัง

20.

เหนือ

พัทลุง

เมืองพัทลุง

เทศบาลเมืองพัทลุง

21.

เหนือ

สงขลา

รัตภูมิ

เทศบาลเมืองกาแพงเพชร

4.2 หน่วยการสุ่มที่ 2 เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม (Cluster)
หรือเรียกว่า การสุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยมีลักษณะภายในของ
แต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน แต่ระหว่างกลุ่มมีลักษณะคล้ายคลึงกัน นั้นคือ จากการแบ่งกองทุนฯ
ระดับเทศบาลนคร ออกเป็นโซนเหนือ จานวน 1 แห่ง โซนกลาง จานวน 2 แห่ง และโซนใต้ จานวน 1
แห่ง แต่จานวนเทศบาลนครที่ต้องการ คือ จานวน 2 กองทุนฯ ดังนั้น จึงรวมโซนเหนือและใต้รวมกัน
แล้วเลือก 1 กองทุน รวมถึงโซนกลางทาการเลือก 1 กองทุนเช่นกัน (ทาการสุ่มอย่างงายต่อไป) และ
กองทุนฯ ระดับเทศบาลเมือง แบ่งออกเป็นโซนเหนือ จานวน 4 แห่ง โซนกลาง จานวน 8 แห่ง และ
โซนใต้ จานวน 9 แห่ง โดยการสุ่มในครั้งที่ 2 นี้ ใช้การกาหนดสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากทั้ง 3 กลุ่ม
มีประชากรแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มกองทุนฯ ระดับเทศบาลเมืองโซนเหนือ มีจานวนต่างจากลุ่ม
อื่นมาก หากใช้สัดส่วนที่เท่ากัน อาจจะเกิดความแปรปรวนของข้อมูลขึ้นได้ จากการคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างข้างต้น ต้องการจานวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้ น 270 คน ประกอบกับการคานวนในหน่วยการสุ่ม
ที่ 1 (กองทุนฯ เทศบาลนคร จานวน 2 แห่ง และกองทุนฯ เทศบาลเมือง 7 แห่ง) ได้ผลการคานวณ
ดังนี้
เทศบาลเมืองโซนเหนือ 4 กองทุน เลือกตัวอย่าง (4 × 7)/ 21 = 1.33 หรือเท่ากับ
1 กองทุน
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เทศบาลเมืองโซนกลาง 8 กองทุน เลือกตัวอย่าง (8 × 7)/ 21 = 2.66 หรือเท่ากับ
3 กองทุน
เทศบาลเมืองโซนใต้

9 กองทุน เลือกตัวอย่าง (9 × 7)/ 21 = 3.00 หรือเท่ากับ

3 กองทุน
จากการคานวณ พบว่า กองทุนฯ ระดับเทศบาลนคร ได้ จานวน 2 กองทุน และ
กองทุ น ฯ ระดั บ เทศบาลเมื อ ง จ านวน 7 กองทุ น แบ่ ง เป็ น โซนเหนื อ 1 กองทุ น โซนกลาง
3 กองทุน และโซนใต้ 3 กองทุน และจากการกาหนดผู้ให้ของข้อมูลด้วยการสุมอย่างง่าย กองทุนละ
30 คน จึงได้จานวนผู้ให้ข้อมูลของกองทุนฯ ระดับเทศบาลนคร เป็นจานวน 60 คน และกองทุนฯ
ระดับเทศบาลเมืองได้จานวนผู้ให้ข้อมูลเป็นจานวน 210 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 270 คน หลังจากนั้น
ในแต่ละกลุ่มที่ได้จากการสุ่มครั้งที่ 2 ไปทาการสุ่มอย่างง่ายต่อไป
4.3 หน่วยการสุ่มที่ 3 ทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้การ
สุ่มตัวอย่างเปิดโอกาสให้ประชากรทุกหน่วยมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน จากการสุ่มในหน่วยที่สอง
ที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการจับสลาก เนื่องจากประชากรในแต่ละหน่วยไม่มากนัก โดยเขียนชื่อแต่ละหน่วย
ลงในสลาก แล้วนาสลากใส่ในกล่องแยกตามประเภทตามการสุ่มในหน่วยที่สอง เขย่าให้ปะปนกัน แล้ว
หยิบสลากออกมาให้ได้เท่าจานวนตัวอย่างประชากรที่ต้องการและไม่ใส่กลับคืน ชื่อที่ได้หยิบออกมา
ได้ก็จะเป็นตัวอย่ างของประชากรที่ต้องการ แสดงข้อมูลที่ได้จากการสุ่มจานวนกลุ่ มตัว อย่างของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขตเมือง พื้นที่ เขต 12 ดังตาราง 9
5. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
5.1 กลุ่มคณะกรรมกองทุนฯ
5.1.1 ปฏิบัติงานในตาแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
5.1.2 ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการกองทุนมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
5.1.3 ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
5.2 กลุ่มคณะทางานด้านผู้สูงอายุ
5.2.1 ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ผู้ ป ระสานงานกองทุ น ฯ และคณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทางานกองทุนฯ ด้านผู้สูงอายุ
5.2.2 ต้ องมี ประสบการณ์ และมี ส่ วนร่ วมกิ จกรรมของกองทุ น มาแล้ วไม่ ต่ ากว่ า
1 ปี
5.2.3 ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสุม่
อย่างง่าย

กทม.โซนกลาง
(จานวน 1 แห่ง)

คณะทางาน
15 คน

กทม.โซนกลาง
(จานวน 3 แห่ง)

กทม.โซนใต้
(จานวน 3 แห่ง)

คณะกรรมการ
15 คน

คณะทางาน
15 คน

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(จานวน 7 แห่ง ๆ ละ 30 คน รวม 210 คน)

กทม.โซนเหนือ
(จานวน 1 แห่ง)

ภาพ 9 การสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน (Stratified cluster random sampling)

คณะกรรมการ
15 คน

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(จานวน 2 แห่งๆ ละ 30 คน รวม 60 คน)

กทม.โซนเหนือ+กทม.โซนใต้
(จานวน 1 แห่ง)

กทม. ทัง้ 21 แห่ง มี 3 โซน
(เหนือ 4 กลาง 8 และใต้ 9 แห่ง)
ท้องถิ่น

กทน. ทัง้ 4 แห่ง มี 3 โซน
(เหนือ 1 กลาง 2 และใต้ 1 แห่ง)
ท้องถิ่น

หน่วยการสุม่ หน่วยที่ 2
(Cluster)

สุม่ ครัง้ ที่ 2
แบบอย่างง่าย ได้ 9 แห่ง

กองทุนฯ ระดับ เทศบาลเมือง
(จานวน 7 แห่ง)

กองทุนฯ ระดับเทศบาลนคร
(จานวน 2 แห่ง)

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตเมือง เขต 12
(จานวน 25 แห่ง ใน 7 จังหวัด)

สุม่ ครัง้ ที่ 1
แบบแบ่งชัน้ ได้ 9 แห่ง

หน่วยการสุม่ หน่วยแรก
(Stratum)
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ตาราง 9 จ านวนกลุ่มตั ว อย่า งของกองทุน หลัก ประกัน สุ ขภาพระดับ ท้ อ งถิ่น เขตเมื อ ง พื้น ที่
เขต 12
ลาดับ
ที่

โซน

จังหวัด

อาเภอ

รายชื่อเทศบาล

กลุ่มตัวอย่าง
คกก.
คทน.

เทศบาลนคร
1.

เหนือ

ตรัง

เมืองตรัง

เทศบาลนครตรัง

15

15

2.

กลาง

สงขลา

เมืองสงขลา

เทศบาลนครสงขลา

15

15

เทศบาลเมือง
3.

กลาง

สงขลา

บ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

15

15

4.

กลาง

15

15

ใต้

หาดใหญ่
เมือง

เทศบาลเมืองควนลัง

5.

สงขลา
นราธิวาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส

15

15

6.

ใต้

15

15

ใต้

เมืองปัตตานี
เมืองยะลา

เทศบาลเมืองปัตตานี

7.

ปัตตานี
ยะลา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

15

15

8.

เหนือ

พัทลุง

เมืองพัทลุง

เทศบาลเมืองเมือง

15

15

9.

เหนือ

สตูล

เมืองสตูล

เทศบาลเมืองสตูล

15

15

135

135

รวมทั้งสิ้น 270 คน

ตัวแปรของการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ หมายถึง องค์ประกอบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ การดารงตาแหน่งในองค์กร การดารงตาแหน่งในกองทุน ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง จานวนครั้งของการดารงตาแหน่งในกองทุน การเข้ารับฝึกอบรม และจานวนครั้งของการเข้า
รับฝึกอบรม) และกลไกการอภิบาลความร่วมมือ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรผู้นา การรับรู้
ประโยชน์ของกองทุน กฎระเบียบ และความรู้
1.2 ปัจจัยกระบวนการ หรือ กระบวนการอภิบาลความร่วมมือ ประกอบด้วย ระบบ
ความร่วมมือ การค้นหาปัญหา การกาหนดเป้าหมาย การพิจารณา การตัดสินใจ ความมุ่งมั่นการ

101

ปั จจัยของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ (Collaborative Governance)

ทางาน การสร้างความไว้วางใจ การจัดการความเป็นผู้นา การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากร
การประชาสัมพันธ์ และการติดตามและประเมินผล
2. ตัวแปรตาม หรือผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ประกอบด้วยการประเมินระดับการรับรู้
ประสิทธิผลความร่วมมือ คุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน มุมมองความคิดเห็น และความเหนียว
แน่นขององค์กร
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล
2. กลไกการอภิบาลความร่วมมือ
1. ความรู ้
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. ทรัพยากร
4. ผูน้ า
5. การรับรูป้ ระโยชน์
6. กฎระเบียบ
3.กระบวนการอภิบาลความร่วมมือ
1. ระบบความร่วมมือ
2. การค้นหาปั ญหา
3. การกาหนดเป้าหมาย
4. การพิจารณา
5. การตัดสินใจ
6. ความมุง่ มั่นการทางาน
7. การสร้างความไว้วางใจ
8. การจัดการความเป็ นผูน้ า
9. การจัดการความรู ้
10. การจัดการทรัพยากร
11. การประชาสัมพันธ์
12. การติดตามและประเมินผล

การอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เขต 12

ภาพ 10 กรอบแนวคิดการศึกษาเชิงปริมาณและตัวแปรการศึกษา
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เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ปรับใช้และพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา จาก
การทวนวรรณกรรม ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสาหรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เขตเมือง ที่ได้จากการสุ่มทั้ง 2 ระดับ จานวน 9 แห่ง ๆ ละ 30 คน แบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบปลายเปิด เนื้อหาคลอบคลุมลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 เป็นแบบวัดความรู้ โดยการวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้แบบวัดความรู้ ความเข้าใจ
และการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ผู้ต อบแบบสอบถามเลือกตอบด้วยคาตอบ ถูก - ผิด (Truth-Fault) ถ้า
ตอบถูกให้ค่าเป็น 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดจะให้เป็น 0 คะแนน แปลค่าคะแนนโดยใช้การแปลผลแบบ
อิงเกณณ์ คือ ค่าคะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 แปลผลได้ว่ามีความรู้ต่า ค่าคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60
– 70 แปลผลได้ว่ามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป แปลผลได้ว่า
มีความรู้อยู่ในระดับสูง (เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 2551)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามกลไกการอภิ บ าลความร่ ว มมื อ ฯ โดยข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ
ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร ผู้นา การรับรู้ประโยชน์ของกองทุน และกฎระเบียบกองทุน
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งค่าน้าหนักออกเป็น 5
ระดับ ตามมาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert Scale) Likert (1932) ใน Boone, H. N., & Boone, D. A.
(2012) แต่ละระดับมีความหมาย คือ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามกระบวนการอภิบาลความร่วมมือ ฯ ได้แก่ ระบบความร่วมมือ
การค้นหาปัญหา การกาหนดเป้าหมาย การพิจารณา การตัดสินใจ ความมุ่งมั่นการทางาน การสร้าง
ความไว้วางใจ การจัดการความเป็นผู้นา การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากร การประชาสัมพันธ์
การติดตามและประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
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แบ่ ง ค่ า น้ าหนั ก ออกเป็ น 5 ระดั บ ตามมาตราส่ ว นของลิ เ คิ ร์ ท (Likert Scale) Likert (1932)
ใน Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012) แต่ละระดับมีความหมาย คือ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ตอนที่ 5 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การอภิ บ าลความร่ ว มมื อ ฯ ประกอบด้ ว ยการ
ประเมินระดับการรับรู้ประสิทธิผลความร่วมมือ คุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน มุมมองความ
คิดเห็น และความเหนียวแน่นขององค์กร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) Likert (1932) ใน Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012) แต่ละระดับมีความหมาย
คือ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามข้อมูลข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงและ
พัฒนา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบแบบปลายเปิด
ชุ ด ที่ 2 แบบสอบถามส าหรั บ คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างานกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพในระดับท้องถิ่นเขตเมือง ที่ได้จากการสุ่ มทั้ง 2 ระดับ จานวน 9 แห่ง ๆ ละ 30 คน ลักษณะ
คาถามเช่นเดียวกับแบบสอบถามชุดที่ 1
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาค้น คว้า ทฤษฎี วรรณกรรม เอกสาร ปละผลงานวิจัย เกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.2 ดาเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 ทาการปรับปรุงภายหลังการได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
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3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบแก้ไข และตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ผู้ วิ จั ย ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาว่ า แบบสอบถามมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย โดยการหาค่ า IOC (IOC: Index of Item Objective
Congruence) ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการการบริหารจัดการกองทุน
และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ และ 2) แบบสอบถามตอนที่ 3 -5 ที่ ป ระกอบด้ ว ยกลไก
กระบวนการ และการอภิบาลผ่านความร่วมมือ แบบสอบถามทั้ง 2 แบบได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน โดยการตรวจสอบผู้วิจัยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสง
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
หลังจากนั้นผู้วิจัยนาคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามเกณฑ์ ดังนี้
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่
3 – 5 ได้เท่ากับ 0.89 และ 0.87 ตามลาดับ
หลั งจากได้ผ ลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้
ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ และได้นาแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงและ
สมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, L. J., 1970) สาหรับการหาค่าความเชื่อมั่น ทั้ง
แบบทดสอบที่เป็นลักษณะ ถูก ผิด (ตอนที่ 2) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่อยู่ในรูป
ของเสกลมาตรวัด (ตอนที่ 3-5) ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือแบบทดสอบที่เป็นลักษณะ ถูก
ผิด (ตอนที่ 2) และเครื่องมือแบบสอบถามที่อยู่ในรูปของเสกลมาตรวัด (ตอนที่ 3-5) ได้เท่ากับ 0.72
และ 0.98 ตามลาดับ
การวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยการใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบาคของเครื่องมือแบบสอบถามที่อยู่ในรูปของเสกลมาตรวัด ในตอน
ที่ 3 ด้านกลไกการอภิบาลความร่วมมือ มีค่าเท่ากับ 0.93 โดยค่าความเชื่อมั่นตัวแปรด้านวัฒนธรรม
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องค์กร ทรัพยากร ผู้นา การรับรู้ประโยชน์ของกองทุน และกฎระเบียบกองทุน เท่ากับ 0.88, 0.74,
0.92, 0.85 และ 0.89 ตามลาดับ
การวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยการใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบาคของเครื่องมือแบบสอบถามที่อยู่ในรูปของเสกลมาตรวัด ในตอน
ที่ 4 ด้านกระบวนการอภิบาลความร่วมมือ ฯ เท่ากับ 0.97 โดยค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรระบบความ
ร่วมมือ การค้นหาปัญหา การกาหนดเป้าหมาย การพิจารณา การตัดสินใจ ความมุ่งมั่นการทางาน
การสร้ า งความไว้ ว างใจ การจั ด การความเป็ น ผู้ น า การจั ด การความรู้ การจั ด ก ารทรั พ ยากร
การประชาสั มพัน ธ์ และการติดตามและประเมินผล เท่ากับ 0.89, 0.90, 0.90, 0.84, 0.88, 0.85,
0.83, 0.87, 0.81, 0.89 และ 0.85 ตามลาดับ
การวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยการใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha-coefficient) ของครอนบาคของเครื่องมือแบบสอบถามที่อยู่ในรูปของเสกลมาตรวัด ในตอน
ที่ 5 การอภิบาลความร่วมมือฯ เท่ากับ 0.93 ที่ประกอบด้วยการประเมินระดับการรับรู้ประสิทธิผล
ความร่วมมือ และคุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน มุมมองความคิดเห็น และความเหนียวแน่น
ขององค์กร
สุ ด ท้ า ย เมื่ อ แบบสอบถามมี ค วามสมบู ร ณทั้ ง ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามเกณฑ์ จึงได้นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป
3.1 เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบเครื่องมือ
3.1.1 กลุ่มคณะกรรมกองทุนฯ
1) ปฏิบัติงานในตาแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
2) ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการกองทุนมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
3) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
3.1.2 กลุ่มคณะทางานด้านผู้สูงอายุ
1) ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ผู้ ป ระสานงานกองทุ น ฯ และคณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทางานกองทุนฯ ด้านผู้สูงอายุ
2) ต้องมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมกิจกรรมของกองทุน มาแล้วไม่ต่ากว่า
1 ปี
3) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
3.2 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบเครื่องมือ
3.2.1 เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเจ็บป่วยกะทันหันจนไม่สามารถให้ข้อมูลการ
วิจัยได้
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3.2.2 ปฏิเสธหรือไม่สามารถเข้าร่วมงานวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.2.3 เสียชีวิต หรือทุพลภาพ
3.2.4 เดินทางออกจากพื้นที่วิจัยอย่างถาวร
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขอหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ถึงนายกเทศมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบกองทุนฯ ในพื้นเขต 12
เพื่อขออนุญาตทาการวิจัยและเก็บข้อมูลในพื้นที่
4.2 ประสานงานกองทุนหลั ก ประกันสุ ขภาพระดับ ท้อ งถิ่น ที่เป็น กลุ่ มตัว อย่า งและ
คณะกรรมการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลของกองทุน เพื่อนัดหมายเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ แล้วเชิญมาที่
สถานที่ตั้งกองทุน คือ เทศบาล/อบต.พร้อมทั้งแนบประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ได้ทาความเข้าใจกับประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
4.3 ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ข้อตกลง และทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถามให้ ตอบข้อมูล การวิจัย ผู้ วิจัย
ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง และผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แต่ถ้าคาถามใด
มีปัญหาก็สามารถซักถามและผู้วิจัยอธิบาย เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาทาการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด จาแนกตามประเภทของ
ข้อมูล ก่อนนามาทาการการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และ
อธิบายผลการวิจัย ดังนี้
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
5.2 การทดสอบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็ นองค์ประกอบที่มีผ ลต่อการอภิบาลผ่ าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น
เขต 12 โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึ่งได้กาหนดค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบเกณฑ์ ของ สุภมาส อังศุโชต (2558) หน้า 21 ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วย อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วย อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วย อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วย อยู่ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-1.49 หมายถึง เห็นด้วย อยู่ในระดับน้อยที่สุด
5.3 สถิติวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกและกระบวนการของการ
อภิบ าลความร่ ว มมือ ต่อผลลั พธ์ของการอภิบาลความร่วมมือฯ ตามสมมติฐ านที่ว างไว้ ด้ว ยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิจัยที่ 2 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เขต 12
คาถามการวิจั ย ปั จ จั ย สาเหตุที่มีผ ลต่อ การอภิบ าลผ่ า นความร่ว มมื อ ในการสร้างเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่ออธิบายปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาข้ อมูล
องค์ประกอบที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
พื้นที่การศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดพื้ นที่การศึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 12
ประชากรและผู้ให้ข้อมูล
1. ประชากร ประกอบด้ ว ย กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลนคร ในเขต 12 ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการ
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ เขต 12 ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดับท้ องถิ่น
สานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ เขต 12
2. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ผู้ วิ จั ย ก าหนดกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) เพื่อป้องกันความเคลื่อนของข้อมูลโดยการเลือกผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของการ
ดาเนินงานผู้สูงอายุ จนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง และกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลนคร ในเขต 12 ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภู มิในพื้นที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน ผู้แทน
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ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ถ้ามี) ปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ อ านวยการส านั ก /กองสาธารณสุ ข ผู้ ป ระสานงานกองทุ น ฯ ตั ว แทนคณะท างานด้ า นผู้ สู งอายุ
ประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สานักงานหลักประกันสุขภาพ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
2.1 คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลในกองทุนฯ
2.1.1 เป็ น คณะกรรมการกองทุ น ฯ ในต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี ห รื อ รอง
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชน
ในหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ถ้ามี) ปลัดหรือรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการสานัก/กองสาธารณสุข
2.1.2 ผู้ประสานงานกองทุนฯ ตัวแทนคณะทางานด้านผู้สูงอายุ ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลในสานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 คือ เป็นผู้อานวยการ
หรือรองผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น
2.3 คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยระดับเขต คือ เป็นประธานชมรม
ผู้ สู งอายุ จั งหวัด และผู้ ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับกองทุ น ฯ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.4 ผู้ให้ข้อมูลทุกคนยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
2.5 ผู้ให้ข้อมูลสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบเครื่องมือ
1. ผู้ วิ จั ย เตรี ย มความพร้ อ มและเพิ่ ม ประสบการณ์ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้ง
เอกสารวิชาการ คู่มือและหนังสือระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมถึงการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมเก็บข้อมูลภาคสนามใน
โครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเข้าร่วมหลักสูตรการวิจัยเชิง
คุณภาพ มิติสังคมและวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ ของสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2. แนวทางการสัมภาษณ์ จากการทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษารูปแบบองค์ประกอบ
ของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการสานักงาน
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรี ปลั ดเทศบาล ผู้ อานวยการส านักการสาธารณสุ ขฯ และประธานชมรมผู้ สูงอายุ
จานวน 6 คน โดยมีคาถามแนวทางการสัมภาษณ์ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ภูมิหลังของการบริหารจัดการกองทุนฯ ในพื้นที่
2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ
2.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
2.4 แนวทางความร่วมมือในพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ
2.5 องค์ประกอบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ทั้งในส่วนของกลไก กระบวนความ
ร่วมมือ และผลลัพธ์ในพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ
2.6 ปัญหา หรืออุปสรรคในการทางานของการบริหารจัดการกองทุนฯ
3. แนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม จากการทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษารูปแบบ
องค์ประกอบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงของการสนทนากลุ่ม ที่
ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ ที่มาจากหน่วยบริการสาธารณสุข 1 คน จาก อปท. 2 คน จาก
ผู้นาชุมชน 2 คน อสม. 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน คณะทางานด้านผู้สูงอายุ 2 คน ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 1 คน และผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 อีก 1 คน รวมจานวน 12 คน โดยมีคาถามแนวทางการสัมภาษณ์ในประเด็นต่อไปนี้
3.1 ภูมิหลังของการบริหารจัดการกองทุนฯ ในพื้นที่
3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ
3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
3.4 แนวทางความร่วมมือในพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ
3.5 องค์ประกอบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ทั้งในส่วนของกลไก กระบวนความ
ร่วมมือ และผลลัพธ์ในพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ
3.6 ปัญหา หรืออุปสรรคในการทางานของการบริหารจัดการกองทุนฯ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร กระดาษวาดเขียน ดินสอ ปากกา เป็นต้น
4. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแนวคาถามด้วยตนเอง สาหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) โดยทาการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
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และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคลอบคลุมในประเด็นการบริหารจั ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด กาหนดขอบข่ายของเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
กระบวนการบริหารจัดการความร่วมมือ กาหนดประเด็นเนื้อหาและตัวบ่งชี้ที่ต้องการทราบ เขียนข้อ
คาถามและแบบสัมภาษณ์ โดยการร่างข้อคาถามและแบบสัมภาษณ์ แต่ละข้อตามประเด็นและตัวบ่งชี้
ที่กาหนด เรียงข้อคาถามและแบบสัมภาษณ์ จัดรูปแบบ นาข้อคาถามและแบบสัมภาษณ์ แต่ละข้อมา
จัดเรียงรวมกันเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งมีการชี้แจงการตอบไว้อย่างครบถ้วน
นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
และให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หลั ง จากนั้ น ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ตามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ นาเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงและผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ สนอผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content
Validity) น าแบบสอบถามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ เ สนอแนะไว้ มาปรับ ปรุง แก้ ไ ข โดยพิ จ ารณาร่ ว มกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จากนั้นนาไปทดสอบความคล
อบคลุม ความชัดเจน ความเข้าใจ และปฏิกิริยาที่ผู้ให้ข้อมูลมีต่อประเด็นคาถาม หลังจากนั้นนาข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อปรับแนวคาถาม และพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม
ให้กับผู้วิจัยก่อนจะนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ดังรายละเอียดดังนี้
4.1 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
การสัมภาษณ์เพื่อช่วยระบุตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการตั้งสมมติฐานการวิจัย ใช้
การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัย และ
ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือประกอบหรือเสริมจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีอื่น ๆ (Kerlinger, &
Lee, 2000 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2555) ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเน้นการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ประกอบกับข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) (วรรณี แกมเกตุ, 2555) การสัมภาษณ์นี้ดาเนินการ
โดยตัวนักวิจัยเอง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการ มีการตั้งคาถามที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมในขณะที่สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยมีการจัดเตรียมประเด็นการสัมภาษณ์หรือแนวคาถามกว้าง ๆ
เกี่ยวการบริหารจัดการกองทุนฯ ไว้ล่วงหน้า
4.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ลักษณะของ
การสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะลึก เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกัน มุ่งหาความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของผู้ร่ว มสนทนา ในประเด็นการบริหารจัดการกองทุนฯ ผู้วิจัยมีการเตรียมการใน
ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาตามความเหมาะสม จานวน
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6- 12 คน (ศิริ พร จิ วัฒ น์ กุล , 2552) และคัดเลื อกมารวมกันอย่างเฉพาะเจาะจงตามคุ ณสมบั ติ ที่
นักวิจัยได้กาหนดไว้ กาหนดผู้ดาเนินการสนทนา (modulator) ผู้จดบันทึกคาสนทนา ต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการสนทนากลุ่ม เช่น แบบบันทึกข้อมูล การสนทนา เครื่องบันทึกเสียง กล้อง
ถ่ายรูป เป็นต้น (วรรณี แกมเกตุ, 2555)
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้
5.1 ขอหนั ง สื อ เชิ ญ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เพื่อส่งให้ผู้ให้ข้อมูลหลักในการเข้าร่วมสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
5.2 ประสานงานเพื่อนัดหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะทา
การสั มภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม พร้อมทั้งแนบประเด็นในการสั มภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ทาความเข้าใจกับประเด็นในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม
6. การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเข้ า ถึ ง สนามวิ จั ย (Field) และผู้ ป ระสานงานกองทุ น ฯ แต่ ล ะแห่ ง ในพื้ น ที่
โดยการแนะนาตนเองและวัตถุประสงค์ของการเข้าทาการวิจัย ดาเนินการตั้งแต่การส่ งจดหมาย
การโทรศัพท์และการพบปะด้วยตนเองและขอให้ผู้ประสานงานในพื้นที่เป็นผู้นาผู้วิจัยเข้าแนะนาตัว
การสังเกตการณ์ (Observation) การเก็บข้อมูลภาคสนาม อาศัยการเก็บข้อมูลด้วยการ
สังเกตการณ์ร่วมด้วย เพื่อมองเห็นเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เป็นการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (non – participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (direct observation) เป็น
การสั ง เกต บั น ทึ ก ลั ก ษณะทางกายภาพ โครงสร้ า งและความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในกองทุ น ฯ
โดยนักวิจัยทาตัวเป็นคนนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ
ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552)
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู้ วิ จั ย การสั ม ภาษณ์ ต้ อ งมี จุ ด หมาย
และที่สาคัญ คือ นักวิจัยและผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องมีสัมพันธภาพที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวของ
ผู้วิจัย ซึ่งนอกจากเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว นักวิจัยต้องเตรียมแนวทางการสัมภาษณ์
เน้นประเด็นสาคัญ ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และเป็นคาถามปลายเปิดที่มุ่งให้ผู้ให้ข้อมูล
อธิบายความคิดเห็น และเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ ก่อนเริ่มสัมภาษณ์
ผู้วิจัยแนะนาตัวเองและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ สร้างบรรยากาศของความเป็นกันเอง ใน
การดาเนินการสัมภาษณ์ผู้วิจัยต้องทาตัวตัวตามสบายและเป็นธรรมชาติ ใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจกันทั้ง
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สองฝ่ าย และเมื่อสิ้ น สุ ดการสั มภาษณ์ ควรแสดงความขอบคุณ และการขอสั มภาษณ์เ พิ่ม เติ ม ใน
ภายหลังหากข้อมูลยังไม่คลอบคลุมเพียงพอ
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผู้วิจัยเตรียมการแนวทางการสนทนากลุ่ม
ซึ่งเป็นรายการประเด็นหรือคาถามที่ผู้วิจัยใช้จุดประเด็นการสนทนา รวมถึงการเตรียมตัวและอุปกรณ์
การเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมโดยการทาความเข้าใจประเด็นที่ศึกษาให้ชัดเจน ศึกษาข้อ มูลผู้ร่วมวง
สนทนา และการเตรียมสถานที่สาหรับการทากิจกรรมสนทนากลุ่ม ในการดาเนินการสนทนากลุ่ม
ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ดาเนินการวิจัย และผู้ร่วมการสนทนาทาความรู้จักกัน ชี้แจงเป้าหมายของการสนทนา
การขออนุญาตการบันทึกเสียง และเริ่มจุดประเด็นการสนทนากลุ่ม
7. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยต้องทาการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Trustworthiness) (Elo, S. et al., 2014) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น
การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลมักจะดาเนินการไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ขณะที่ดาเนินการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันเสมอ ตลอดช่วงเวลา
ของการเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552) เป็นตรวจสอบข้อมูลและ
การวิจัยโดยการตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เดียวกัน เมื่อมีการใช้ทฤษฎี
เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี (Nancy Carter, 2014) ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้ทั้งวิธีการการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และมีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมด้วย การตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้านี้ช่วยเสริมสร้างงานวิจัยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล (Thurmond, 2001)
ผู้ วิจั ย ทาการตรวจสอบในการศึกษาครั้งนี้ เน้นการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้ าจากวิธีการวิจัย
(Methodological Triangulation) จากการศึกษาด้วยการผสมผสานวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการ
เชิ ง ปริ ม าณในการศึ ก ษาไปพร้ อ มกั น รวมถึ ง อาจใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ร่ ว มด้ ว ยตามความจ าเป็ น หรื อ
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และการตรวจสอบสามเส้ า จากแหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ( Data source
Triangulation) การใช้หลักฐานจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย เช่น
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการทวนสอบข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล หากพบว่าทุก
แหล่งข้อมูลได้ข้อค้นพบเหมือนกัน แสดงว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาวิจัย ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยเชิง คุณภาพ
ประกอบด้วยข้อมูลจากการลงศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มโดยใช้
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ ก่ น สาระ (Thematic Analysis) ลดทอนข้ อ มู ล ตามประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่ออธิบายถึงองค์ประกอบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
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สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุ นหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ตามมุมมองของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดกระทากับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลและข้อสรุปจากข้อมูลชุดต่าง ๆ (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552) โดยสามารถสกัด
แก่นสาระ (Theme) อย่างเป็นระบบเพื่อให้ ได้ข้อสรุปภาพรวมของแก่นสาระ (Global Themes)
ประเภทของหัว ข้อพื้นฐานที่จัดกลุ่มร่วมกันเพื่อสรุปหลักการที่เป็นนามธรรมมากขึ้น (Organizing
Themes) และแก่ น สาระข้ อ ค้ น พบเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนในข้ อ ความนั้ น (Basic Themes)
ตามลาดับ (Attride-Stirling, 2001; ศิริพร จิวัฒน์กุล , 2552) โดยมีกระบวนการของการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ระยะที่ 1: การจัดระบบข้อมูลและการแยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่
การกาหนดประเภทของข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีหรือผลจากงานวิจัยอื่น ๆ เป็นตัวตั้งต้น
หรือการใช้สามัญสานึกและประสบการณ์ของผู้วิจัย ร่วมกับข้อมูลที่อยู่ในมือ โดยที่ คาที่ใช้หรือคา
จากัดความทั้งหมดต้องได้จากข้อมูลที่มาจากสนามวิจัยเท่านั้น จัดจาแนกจากดัชนีเชิงบรรยาย ดัชนี
เชิงตีความ หรือดัชนีเชิงอธิบาย
การวิเคราะห์ระยะที่ 2: การลดหรือการตัดทอนของข้อความ
เริ่มต้นจากการให้รหัสเนื้อหาสาหรับการอ้างอิงและการค้นหาข้อมูล โดยมีจัดทาโครง
ร่างรหัส และจัดแยกข้อความออกเป็นส่วน ๆ โดยใช้กรอบการให้รหัสตามโครงร่างนั้น หลังจากนั้น
เป็นการระบุแก่นสาระจากส่วนของข้อความที่ให้รหัสและการปรับแก่นสาระให้เหมาะสมเพื่อการสร้าง
เนื้อหาแก่นสาระ โดยทาการการจัดรูปแบบแก่นสาระ การเลือกแก่นสาระพื้นฐาน การจัดเรียงแก่น
สาระเข้าสู่ข้อสรุปแก่นสาระภาพรวม (Global Themes) ประเภทของหัวข้อพื้นฐานที่จัดกลุ่มร่วมกัน
(Organizing Themes) และแก่นสาระข้อค้นพบ (Basic Themes) ตามลาดับ ได้ข้อสรุปแก่ นสาระ
ภาพรวม แสดงตัวอย่างแก่นสาระ สุดท้ายให้มีการตรวจสอบและปรับแต่งแก่นสาระ
การวิเคราะห์ระยะที่ 3: การตีความข้อความ
การตีความข้อความ เพื่อพยายามดึงความหมายออกมาจากข้อมูล เป็นการอธิบายโดย
การบรรยายถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องและการสารวจภาพรวมของข้อมูลแก่นสาระที่
ได้มา และสรุปข้อมูลแก่นสาระ
การวิเคราะห์ระยะที่ 4: การบูรณาการผลข้อมูล
การบู ร ณาการผลข้ อ มู ล จากการตี ค วามและข้ อ สรุ ป ย่ อ ยจากข้ อ มู ล ชุ ด ต่ า ง ๆ
เพื่อตอบคาถามงานวิจัย การบูรณาการเป็นการสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย ที่ได้จากการตีความข้อมูล จาก
รูปธรรมหรือปรากฎการณ์ที่ได้ในระยะการเก็บรวบรวมข้อมูล และนามาสรุปผลการตีความภาพรวม
ภาพรวมของแก่นสาระ (Global Themes)
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การวิจัยในระยะที่ 2 การพัฒนาร่างรูปแบบ โดยอาศัยข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
และข้อมูลจากการการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 เพื่อให้ได้ร่างรูปแบบที่มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และประสิทธิผลในการปฏิบัติ
1. จุดมุ่งหมายการดาเนินงาน
การพัฒนาร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
2. แนวทางการวิจัย
2.1 ด้านเนื้อหา
2.1.1 การวางแผนและออกแบบร่ า งรู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ฯ
ตามวัตถุป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เป็ น การดาเนิน การโดยผู้ วิจั ยนาข้ อ มูล จากการทบทวนววณกรรมและ
ผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มาพัฒนาร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ
2.1.2 การพัฒนาร่างรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
อาศั ย วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยวิ ธี ก ารระดมสมองในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ คณะท างานผู้ สู ง อายุ และ
คณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมกันพัฒนาจนได้ต้นแบบของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ
2.2 ด้านพื้นที่การศึกษา
พื้นที่ตัวอย่างของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขตเมือง ในเขต 12
ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ผู้วิจัยเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง จากการศึกษา
ข้อมูลผลลัพธ์การดาเนินงาน ในระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ผ่านเว็บไซต์ของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้กองทุนเป็นผู้บันทึกข้อมูล ในปี
พ.ศ. 2558 พบว่า ผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ภาพรวมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครยะลา เท่ากับร้อยละ 63.00 อยู่ในระดับ B นั้นคือ เป็นกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง
แสดงถึงการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และผลการดาเนินงานยังไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ข้อมูลที่มีในรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ พบปัญหาในการดาเนินงานบริหาร
จัดการกองทุนฯ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560) ดังนี้
2.2.1 การมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ในประเด็นกองทุนฯ
มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 15 ในการด าเนิ น กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โดยดูหลักฐานจากข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ ในการดาเนินกิจกรรมการสร้างเสริม
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สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
เทศบาลนครยะลา เพียงร้อยละ 1.92
2.2.2 การใช้ จ่ า ยงบประมาณกองทุ น ฯ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ ในประเด็ น
กองทุนฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 40 ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนเป็นผู้ดาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สามารถดูหลักฐานแผนงานประจาปีหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในปีงบประมาณนั้น พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
เป็นผู้ดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา
เพียงร้อยละ 6.91
2.2.3 การใช้ จ่ า ยงบประมาณกองทุ น ฯ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ ในประเด็ น
กองทุนฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเงินในบัญชีทั้งหมดในปีงบประมาณ
นั้น ๆ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเงินในสมุดบัญชี และในโปรแกรมกองทุนฯ ในรอบปีงบประมาณ พบว่า
การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนฯ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา เพียงร้อยละ
9.75 และมี เ งิ น คงเหลื อ ถึ ง ร้ อ ยละ 90.25 ณ ปั จ จุ บั น มี เ งิ น คงเหลื อ ในระบบรายงานสู ง ถึ ง
20,309,407.17 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ เป็นจานวน
มาก
จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
น้อย และที่สาคัญคือ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ของกองทุนฯ ในการดาเนินกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ในทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะประเด็นการดาเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรั กษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง รุก ของศูนย์พัฒ นาและฟื้น ฟู คุณภาพชี วิ ต
ผู้สูงอายุและคนพิการ และศูนย์เด็กเล็ก ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาในกองทุนแห่งนี้ เป็นกองทุนฯ ตัวอย่าง
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
3. เทคนิควิธีการ
ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ ว างแผนและออกแบบ จากการทบทวนวรรณกรรมและสั ง เคราะห์
ผลการวิจัยจากการศึกษาระยะที่ 1 โดยดาเนินการตามประเด็นหลักต่อไปนี้ (องอาจ นัยพัฒน์, 2554)
คือ
3.1 การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หลักการ หรือผลการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ของการบริหารจัดการความร่วมมือ โดยเฉพาะจากการศึกษาวิจัยจากระยะที่ 1 อาศัย
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วิธีการเชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิ ติ และวิธีการเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ
(Thematic Analysis)
3.2 กาหนดร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือแบบต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้
3.3 จั ด ล าดั บ ความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งรู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ แบบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะต้นแบบที่สามารถดาเนินการได้
3.4 การเลือกร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ ที่สามารถพัฒนากองทุนฯ ได้
3.5 การวางแผนด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก าลั ง คน งบประมาณใช้ จ่ า ย และระยะเวลาที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อการพัฒนางาน รวมถึงการจาทาปฏิทินเวลาการดาเนินกิจกรรมของการวิจัยและ
พัฒนา
ส าหรั บ ขั้น ตอนการพัฒ นาร่างของรูปแบบการอภิบาลผ่ านความร่ว มมือฯ โดยพื้นที่
สามารถดาเนินการโดยการใช้ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผู้วิจัยจัดการ
ระดมสมองการระดมความคิด (Brainstorming) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการสร้างแนวคิดใหม่
สาหรับการพัฒนาร่างรูปแบบ โดยการกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหรือประเด็นในรูปแบบใหม่
ผู้เข้าร่วมในการระดมความคิดแสดงข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้การประมวลผลความคิดที่มากหรือผ่ านการสะท้อน การสนับสนุนความอิสระทาง
ความคิดและการสร้างความคิดที่ได้รับจากผู้อื่น การวิจารณ์และการปิดกั้นความคิดเป็นสิ่งไม่ควร
กระทา คุณภาพเป้าหมายคือ การสร้างไอเดียที่เป็นไปได้มากที่สุดภายในระยะเวลาสั้น ๆ สมมติฐาน
คื อ จ านวนความคิ ด ที่ ส ร้ า งมากขึ้ น มี โ อกาสของการผลิ ต วิ ธี ก ารแก้ ไ ขใหม่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(UNICEF, 2015 )
เทคนิควิธีการในขั้นนี้ ผู้วิจัยจัดการระดมสมองความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน คณะทางานด้านผู้ สู งอายุ ประชาชนและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียหรือผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนากองทุนฯ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เขต 12 โดยจัดการระดมสมองเป็น จานวน 3
กลุ่ม ในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. การจัดการระดมสมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการพัฒนากองทุนฯ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลนคร
ยะลา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จานวน 6-12 คน
2. การจัดการระดมสมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการบริห าร
กองทุนฯ เทศบาลนครยะลา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จานวน 6-12 คน
3. การจัดการระดมสมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทางานด้านผู้สูงอายุ
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จานวน 6-12 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลนครเขต 12 จ านวน 1 กองทุ น ฯ คณะอนุ ก รรมการด้ า นผู้ สู ง อายุ ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการพัฒนากองทุนฯ ผู้สูงอายุ
4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเคลื่ อ นของข้ อ มู ล โดยการเลื อ กผู้ ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้แก่
4.2.1 ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
การพัฒนากองทุนฯ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลนครยะลา จานวน 6-12 คน
4.2.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เทศบาลนครยะลา จานวน 6-12 คน
4.2.3 คณะอนุกรรมการด้านผู้สูงอายุ จานวน 6-12 คน
คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลในกองทุนฯ
1. คุ ณ สมบั ติ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในส่ ว นประชาชน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ระดั บ พื้ น ที่ คื อ เป็ น
ประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และประชาชน มีส่วนเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์
เกี่ยวกับกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ในตาแหน่ง นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน ผู้แทน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ถ้ามี) ปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานัก/กองสาธารณสุข มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลในส่วนคณะทางานหรือคณะอนุกรรมการ ผู้ประสานงาน ด้าน
ผู้สูงอายุ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.1 ผู้ วิ จั ย เตรี ย มความพร้ อ มและเพิ่ ม ประสบการณ์ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้ง
เอกสารวิชาการ คู่มือและหนังสือระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในประเทศไทยและต่างปร ะเทศ
รวมถึงการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมเก็บข้อมูลภาคสนามใน
โครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเข้าร่วมหลักสูตรการวิจัยเชิง
คุณภาพ มิติสังคมและวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ ของสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
5.2 กาหนดคาถามหรือปัญหาสาหรับการระดมสมอง จากการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลการศึกษาจากระยะที่ 1 ในประเด็นรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ ดังนี้

118
5.2.1 องค์ประกอบสาคัญของการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ
5.2.2 ผลลัพธ์สาคัญของการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ
5.2.3 การประเมินการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ
5.3 อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ สมุ ด บั น ทึ ก กล้ อ งถ่ า ยรู ป เครื่ อ ง
บันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร กระดาษวาดเขียน ดินสอ ปากกา เป็นต้น
6. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้ วิจั ย ดาเนิ นการสร้ างคาถามหรือปัญหาส าหรับการระดมสมองด้ว ยตนเอง มีความ
เหมาะสม ท้าทาย เร้าใจและมีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าม่ส่วนร่วม การระดมสมองเป็นเทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ ลั ก ษณะของการให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ได้ มี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น
ในประเด็นการบริหารจัดการกองทุนฯ ผู้วิจัยมีการเตรียมการในประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาตามความเหมาะสมเข้าร่วมประชุม 5 - 15 คน 10 ใช้เวลาอย่างต่า
ประมาณ 20 - 30 นาที (UNICEF, 2015 ) และคัดเลือกมารวมกันอย่างเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่
นักวิจัยได้กาหนดไว้ กาหนดผู้ดาเนินการสนทนา (modulator) ผู้จดบันทึกคาสนทนา ต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการสนทนากลุ่ม เช่น แบบบันทึกข้อมูล การสนทนา เครื่องบันทึกเสียง กล้อง
ถ่ายรูป เป็นต้น (วรรณี แกมเกตุ, 2555) โดยทาการศึกษาจากจากการทบทวนวรรณกรรมและผล
การศึกษาจากระยะที่ 1 ในประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด วิเคราะห์ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย และ/หรือ คาถามการวิ จัย
วิธีการดาเนินการ และการประเมินผล แนวคาถามที่สร้างขึ้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นปรับปรุงเครื่องมือตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ นาเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงและผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content
Validity) นาแนวคาถามถามที่ผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะไว้มาปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาร่ว มกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จากนั้นนาไปทดสอบความคล
อบคลุม ความชัดเจน ความเข้าใจ และปฏิกิริยาที่ผู้ให้ข้อมูลมีต่อประเด็นคาถาม หลังจากนั้นนาข้อมู ล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อปรับแนวคาถาม ที่เหมาะสมให้ กับผู้วิจัยก่อนจะนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้
7.1 ขอหนังสือเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่ง
ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักในการเข้าร่วมสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
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7.2 ประสานงานเพื่อนัดหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะทา
การสั มภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม พร้อมทั้งแนบประเด็นในการสั มภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ทาความเข้าใจกับประเด็นในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม
7.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเข้าถึงสนามวิจัย (Field) นักวิจัยต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เป็นคนใน ด้วยวิธีการที่
สาคัญ คือ การสร้างสัมพันธภาพ (rapport) จนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจ อาศัยกระบวนการทักษะ
ทางสังคม ร่วมกับการแสดงความจริงใจของนักวิจัย (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552) เริ่มต้นของการเข้าถึง
สนามวิจัย ผู้วิจัยทาการติดต่อกับบุคคลในสนาม นั่นคือ สานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 และผู้
ประสานงานกองทุนฯ แต่ละแห่งในพื้นที่ โดยการแนะนาตนเองและวัตถุประสงค์ของการเข้าทาการ
วิจัย ดาเนินการตั้งแต่การส่งจดหมาย การโทรศัพท์และการพบปะด้วยตนเอง และขอให้ผู้ประสานงาน
ในพื้นที่เป็นผู้นาผู้วิจัยเข้าแนะนาตัว
การสังเกตการณ์ (Observation) การเก็บข้อมูลภาคสนาม อาศัยการเก็บข้อมูล
ด้วยการสังเกตการณ์ร่วมด้วย เพื่อมองเห็นเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เป็นการ
สั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (non – participant observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (direct
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
กองทุนฯ โดยนักวิจัยทาตัวเป็ นคนนอกที่ไม่มีคามสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ใน
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552)
8. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยต้องทาการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น การเก็บและการวิเคราะห์ ข้อมูล มั กจะ
ดาเนิ น การไปพร้ อ ม ๆ กัน ดังนั้ น ขณะที่ ดาเนิ น การเก็บ ข้ อ มูล ผู้ วิจัยมีการตรวจสอบข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันเสมอ ตลอดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation) (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552) เป็นตรวจสอบข้อมูลและการวิจัยโดยการตรวจสอบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เดียวกัน เมื่อมีการใช้ทฤษฎี เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี
(Nancy Carter, 2014) ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการระดมสมอง และมีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ด้วย การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้านี้ช่วยเสริมสร้างงานวิจัยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความ
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย ใช้ การตรวจสอบสามเส้ า จากแหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล (Data source
Triangulation) เป็นการใช้หลักฐานจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
เช่น จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการการสัมภาษณ์ การ
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บันทึกสนทนากลุ่ม ภาพถ่ายและการสังเกต เป็นต้น หากพบว่าทุกแหล่งข้อมูลได้ข้อค้นพบเหมือนกัน
แสดงว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รงรวมมามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
9. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เพื่ออธิบายเหตุการณ์ในการศึกษาในประเด็นการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ หรือมุมมองคนใน ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพจึงเนกระบวนการจัดกระทากับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและ
ข้อสรุปจากข้อมูลชุดต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) (ศิริพร จิวัฒน์
กุล, 2552) โดยสามารถสกัดแก่นสาระ (Theme) อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปภาพรวมของแก่น
สาระ (Global Themes) ประเภทของหั ว ข้ อ พื้ น ฐานที่ จั ด กลุ่ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ สรุ ป หลั ก การที่ เ ป็ น
นามธรรมมากขึ้ น (Organizing Themes) และแก่ น สาระข้ อ ค้ น พบเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนใน
ข้อความนั้น (Basic Themes) ตามลาดับ (Attride-Stirling, J., 2001; ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552) โดยมี
กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ระยะที่ 1: การจัดระบบข้อมูลและการแยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่
การกาหนดประเภทของข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีหรือผลจากงานวิจัยอื่น ๆ เป็นตัวตั้งต้น
หรือการใช้สามัญสานึกและประสบการณ์ของผู้วิจัย ร่วมกับข้อมูลที่อยู่ในมือ โดยที่ คาที่ใช้หรือคา
จากัดความทั้งหมดต้องได้จากข้อมูลที่มาจากสนามวิจัยเท่านั้น จัดจาแนกจากดัชนีเชิงบรรยาย ดัชนี
เชิงตีความ หรือดัชนีเชิงอธิบาย
การวิเคราะห์ระยะที่ 2: การลดหรือการตัดทอนของข้อความ
เริ่มต้นจากการให้รหัสเนื้อหาสาหรับการอ้างอิงและการค้นหาข้อมูล โดยมีจัดทาโครง
ร่างรหัส และจัดแยกข้อความออกเป็นส่วน ๆ โดยใช้กรอบการให้รหัสตามโครงร่างนั้น หลังจากนั้น
เป็นการระบุแก่นสาระจากส่วนของข้อความที่ให้รหัสและการปรับแก่นสาระให้เหมาะสมเพื่อการสร้าง
เนื้อหาแก่นสาระ โดยทาการการจัดรูปแบบแก่นสาระ การเลือกแก่นสาระพื้นฐาน การจัดเรียงแก่น
สาระเข้าสู่ข้อสรุปแก่นสาระภาพรวม (Global Themes) ได้ข้อสรุปแก่นสาระภาพรวม แสดงตัวอย่าง
แก่นสาระ สุดท้ายให้มีการตรวจสอบและปรับแต่งแก่นสาระ
การวิเคราะห์ระยะที่ 3: การตีความข้อความ
การตีความข้อความ เพื่อพยายามดึงความหมายออกมาจากข้อมูล เป็นการอธิบายโดย
การบรรยายถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องและการสารวจภาพรวมของข้อมูลแก่นสาระที่
ได้มา และสรุปข้อมูลแก่นสาระ
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การวิเคราะห์ระยะที่ 4: การบูรณาการผลข้อมูล
การบูรณาการผลข้อมูลจากการตีความและข้อสรุปย่อยจากข้อมูลชุดต่าง ๆ เพื่อตอบ
คาถามงานวิจัย การบูรณาการเป็นการสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย ที่ได้จากการตีความข้อมูล จากรูปธรรม
หรือปรากฎการณ์ที่ได้ในระยะการเก็บรวบรวมข้อมูล และนามาสรุปผลการตีความภาพรวม ภาพรวม
ของแก่นสาระ (Global Themes)
10. การนาผลการดาเนินงานไปใช้
ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาของ
การดาเนิ น งานประกอบด้ว ย การออกแบบและพัฒ นารูปแบบ การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ ผลที่ได้รับจากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 และ 2 คือ ต้นแบบของรูปแบบการบริหารจัด การ
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพชุมชน ที่เกิดจากความร่วมมือจากการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
ผู้ วิ จั ย น ารู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช้ จ ริ ง กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย มี ก ารด าเนิ น การตาม
กิจกรรมอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยนาข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป โดยมีข้อควร
พิจารณา ได้แก่
1. จุ ด มุ่ ง หมายการด าเนิ น งาน เป็ น การทดลองใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การภายใต้
สภาพการณ์ที่เป็นจริง เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม รวมถึงประสิ ทธิผลของรูปแบบว่า
เป็นไปตามผลการออกแบบรูปแบบ และการศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
นาไปใช้ โดยการดาเนินงานในขั้นตอนนี้สามารถให้คาตอบในประเด็นเหล่านี้ได้ คือ
1.1 รูปแบบสามารถใช้ได้จริงตรงตามการออกแบบที่วางไว้
1.2 ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง
1.3 การปฏิบัติการตามรูปแบบ ผู้ปฏิบัติสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ
1.4 ผู้ปฏิบัติสามารถดาเนินงานกองทุนฯ บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
1.5 ทราบถึงผลของเปลี่ยนแปลงไปหลังการนารูปแบบไปใช้พัฒนากองทุนฯ
2. ขอบเขตเนื้อหา
การดาเนินงานในขั้นตอนนี้ ในพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตเมืองตัวอย่างใน
การนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพชุมชนไปทดลองใช้ คือ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกองทุนฯ ที่มีผลการประเมินกระบวนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ การใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ของ
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ศูน ย์ เด็กเล็ ก ผู้ สู งอายุ และคนพิการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้ กลุ่ มหรือองค์กรประชาชนใน
กิจกรรมการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค ต่ากว่าตามเกณฑ์ที่กาหนด และกองทุนหลั กประกัน
สุ ข ภาพ เทศบาลนครยะลา จั ง หวั ด ยะลา ยิ น ดี ใ ห้ ท าการศึ ก ษาและพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้โดยทั่วไปขอบเขตเนื้อหานี้ต้องการเปรียบเทียบผลก่อนทดลองกับหลั งการ
ทดลองใช้รูปแบบ
3. เทคนิควิธีการ
การทดลองใช้ และประเมินผลการวิจัยระยะนี้ เป็นการทดลองใช้ รูปแบบการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือและการประเมินโดยวิธีการเชิงคุณภาพด้วยการระดมสมองถอดบทเรียน
ในระยะ 3 นี้มีการตั้งคาถามในการวิจัย วางแผนเก็บข้อมูล รวมทั้งการลงมือปฏิบัติตาม
แผนเป็นขั้นตอนของการน ารูป แบบการบริห ารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุ ขภาพสุขภาพชุมชนไป
ทดลองใช้ในพื้นที่เทศบาลนครยะลา
3.1 ระยะเตรียมการ
ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
สุ ข ภาพชุ ม ชน และท าความเข้ า ใจกั บ คณะผู้ บ ริ ห ารของเทศบาล คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน
คณะทางาน/คณะอนุกรรมกรรมการ ประชาชนผู้สูงอายุและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
3.2 ระยะทดลองใช้รูปแบบ
ผู้วิจัยนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุ ขภาพสุ ขภาพชุมชน ไป
ทดลองใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา เริ่มทาการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์และกลวิธีการปฏิบัติ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่วางไว้ 2) การปฏิบัติการตาม
แผนงานที่วางไว้ 3) การประชุมพิจารณาโครงการ และ 4) การระดมสมองถอดบทเรียน เป็นต้น
3.3 ประเมินผล
ผู้วิจัยจัดการระดมสมอง เพื่อถอดบทเรียนจากการลงมือปฏิบัติตามรูปแบบ เป็น
จานวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1) กลุ่มคณะกรรมการบริหาร 2) คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานด้านผู้สูงอายุ
และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มผู้สูงอายุ โดยพิจารณาถึง 1. ด้านความร่วมมือของการบริการ
จัดการกองทุนฯ 2. ด้านการสนับสนุนงบประมาณ (การใช้งบประมาณมุ่งไปกิจกรรมที่ 3 คือ การสร้าง
เสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ) 3. ด้านการเข้าถึงบริการ (จานวนและคุณภาพโครงการการสร้างเสริม
สุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ)
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3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานด้านผู้สูงอายุ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการ
สาหรับผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อป้องกันความเคลื่อนของข้อมูลโดยการเลือกผู้ที่
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้แก่
1) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เทศบาลนครยะลา จานวน 6-12 คน
2) คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานด้านผู้สูงอายุ จานวน 6-12 คน
3) ผู้ มีส่ ว นได้ส่วนเสี ย หรือผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการ
สาหรับผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 6-12 คน
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)
กลุ่มที่ 1 เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
นครยะลา ในตาแหน่ง นายกเทศมนตรีหรื อรองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน ปลัดหรือรองปลัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มที่ 2 เป็ น คณะอนุ ก รรมการ คณะท างานหรื อ ผู้ ป ระสานงาน
ด้านผู้สูงอายุ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี
กลุ่มที่ 3 เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน
โครงการสาหรับผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครยะลา เช่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ
ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ เป็นต้น มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทาโครงการสาหรับผู้สูงอายุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)
1. เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเจ็บป่วยกะทันหันจนไม่สามารถให้ข้อมูล
การวิจัยได้
2. ปฏิเสธหรือไม่สามารถเข้าร่วมงานวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. เสียชีวิต หรือทุพลภาพ
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4. เดินทางออกจากพื้นที่วิจัยอย่างถาวร
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ผู้ วิ จั ย เตรี ย มความพร้ อ มและเพิ่ ม ประสบการณ์ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรม
ทั้ ง เอกสารวิ ช าการ คู่ มื อ และหนั ง สื อ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึงการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลและเข้าร่วมเก็บข้อมูล
ภาคสนามในโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเข้าร่วมหลักสูตร
การวิจัยเชิงคุณภาพ มิติสังคมและวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ ของสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
4.2 กาหนดคาถามหรือปัญหาสาหรับการระดมสมอง จากการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลการศึกษาจากระยะที่ 1 ในประเด็นประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
4.3 อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ สมุ ด บั น ทึ ก กล้ อ งถ่ า ยรู ป
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร กระดาษวาดเขียน ดินสอ ปากกา เป็นต้น
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้ วิจั ย ดาเนิ นการสร้ างคาถามหรือปัญหาส าหรับการระดมสมองด้ว ยตนเอง มีความ
เหมาะสม ท้ า ทาย เร้ า ใจและมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เ ข้ า ม่ ส่ ว นร่ ว ม การระดมสมองเป็ น เทคนิ ค
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ลักษณะของการให้สมาชิกกลุ่มได้มีการเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นการบริหารจัดการกองทุนฯ ผู้วิจัยมีการเตรียมการในประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาตามความเหมาะสมเข้าร่วมประชุม 5 - 15 คน 10 ใช้เวลาอย่างต่า
ประมาณ 20 - 30 นาที (UNICEF, 2015 ) และคัดเลือกมารวมกันอย่างเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่
นักวิจัยได้กาหนดไว้ กาหนดผู้ดาเนินการสนทนา (modulator) ผู้จดบันทึกคาสนทนา ต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการสนทนากลุ่ม เช่น แบบบันทึกข้อมูล การสนทนา เครื่องบันทึกเสียง กล้อง
ถ่ายรูป เป็นต้น (วรรณี แกมเกตุ , 2555) โดยทาการศึกษาจากจากการทบทวนวรรณกรรมและผล
การศึกษาจากระยะที่ 1 ในประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด วิเคราะห์ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย และ/หรือ คาถามการวิ จัย
วิธีการดาเนินการ และการประเมินผล แนวคาถามที่สร้างขึ้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้ นปรับปรุงเครื่องมือตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ นาเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงและผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content
Validity) นาแนวคาถามถามที่ผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้ เสนอแนะไว้มาปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาร่ว มกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จากนั้นนาไปทดสอบความคล
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อบคลุม ความชัดเจน ความเข้าใจ และปฏิกิริยาที่ผู้ให้ข้อมูลมีต่อประเด็นคาถาม หลังจากนั้นนาข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อปรับแนวคาถาม ที่เหมาะสมให้ กับผู้วิจัยก่อนจะนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้
6.1 ขอหนังสือเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวั ดพิษณุโลกเพื่อส่ง
ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักในการเข้าร่วมสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
6.2 ประสานงานเพื่อนัดหมาย ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะทา
การสั มภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม พร้อมทั้งแนบประเด็นในการสั มภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ทาความเข้าใจกับประเด็นในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม
7. การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเข้าถึงสนามวิจัย (Field) นักวิจัยต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เป็นคนใน ด้วยวิธีการที่สาคัญ
คือ การสร้างสัมพันธภาพ (rapport) จนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจ อาศัยกระบวนการทักษะทางสังคม
ร่วมกับการแสดงความจริงใจของนักวิจัย (ศิริพร จิวัฒน์กุล , 2552) เริ่มต้นของการเข้าถึงสนามวิจัย
ผู้ วิ จั ย ท าการติ ด ต่ อ กั บ บุ ค คลในสนาม นั่ น คื อ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เขต 12 และ
ผู้ประสานงานกองทุนฯ แต่ละแห่งในพื้นที่ โดยการแนะนาตนเองและวัตถุประสงค์ของการเข้าทาการ
วิจัย ดาเนินการตั้งแต่การส่งจดหมาย การโทรศัพท์และการพบปะด้วยตนเอง และขอให้ผู้ประสานงาน
ในพื้นที่เป็นผู้นาผู้วิจัยเข้าแนะนาตัว
การสังเกตการณ์ (Observation) การเก็บข้อมูลภาคสนาม อาศัยการเก็บข้อมูลด้วยการ
สังเกตการณ์ร่วมด้วย เพื่อมองเห็นเหตุการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เป็นการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (non – participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (direct observation) เป็น
การสั ง เกต บั น ทึ ก ลั ก ษณะทางกายภาพ โครงสร้ า งและความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในกองทุ น ฯ
โดยนักวิจัยทาตัวเป็นคนนอกที่ไม่มีคามสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ
ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552)
8. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยต้องทาการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น การเก็บและการวิเคราะห์ ข้อมูล มั กจะ
ดาเนิ น การไปพร้ อ ม ๆ กัน ดังนั้ น ขณะที่ ดาเนิ น การเก็บ ข้ อ มูล ผู้ วิจัยมีการตรวจสอบข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันเสมอ ตลอดช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล การตรวจสอบ
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ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation) (ศิริพร จิวัฒน์กุล, 2552) เป็นตรวจสอบข้อมูลและการวิจัยโดยการตรวจสอบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เดียวกัน เมื่อมีการใช้ทฤษฎี เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี
(Nancy Carter, 2014) ซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการระดมสมอง ถอดบทเรียนจากการนารูปแบบไปใช้
และมีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้วย การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้านี้ช่วยเสริมสร้างงานวิจัย
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้ การตรวจสอบสามเส้าจากแหล่งที่มา
ของข้อมูล (Data source Triangulation) เป็นการใช้หลักฐานจากแหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มุมมองที่หลากหลาย เช่น จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การการสัมภาษณ์ การบันทึกสนทนากลุ่ ม ภาพถ่ายและการสังเกต เป็นต้น หากพบว่าทุกแหล่งข้อมูล
ได้ข้อค้นพบเหมือนกัน แสดงว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รงรวมมามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ และการ
ตรวจสอบสามเส้ า จากผู้ วิ จั ย (Investigator Triangulation) เป็ น วิ ธี ก ารตรวจสอบจากการใช้ ผู้
สังเกตการณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้จัดทาข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ข้อมูล มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปในการศึกษา
มีการยืนยันข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบ หากพบว่าได้ข้อค้นพบเหมือนกัน แสดงว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
รวบรวมมามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
9. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เพื่ออธิบายเหตุการณ์ในการศึกษาในประเด็น
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ หรือมุ มมองคนใน ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพจึงเนกระบวนการจัดกระทากับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและ
ข้อสรุปจากข้อมูลชุดต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) (ศิริพร จิวัฒน์กุล ,
2552) โดยสามารถสกัดแก่นสาระ (Theme) อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปภาพรวมของแก่นสาระ
(Global Themes) ประเภทของหัวข้อพื้นฐานที่จัดกลุ่มร่วมกัน เพื่อสรุปหลักการที่เป็นนามธรรมมาก
ขึ้น (Organizing Themes) และแก่นสาระข้อค้นพบเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนในข้อความนั้น (Basic
Themes) ตามลาดับ (Attride-Stirling, J., 2001; ศิริพร จิวัฒน์กุล , 2552) โดยมีกระบวนการของ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ระยะที่ 1: การจัดระบบข้อมูลและการแยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่
การกาหนดประเภทของข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีหรือผลจากงานวิจัยอื่น ๆ เป็นตัวตั้งต้น
หรื อการใช้ส ามัญส านึ กและประสบการณ์ของผู้ วิจัย ร่ว มกับข้อมูล ที่อยู่ในมือ โดยที่ คาที่ใช้ห รือ
คาจากัดความทั้งหมดต้องได้จากข้อมูลที่มาจากสนามวิจัยเท่านั้น จัดจาแนกจากดัชนีเชิงบรรยาย
ดัชนีเชิงตีความ หรือดัชนีเชิงอธิบาย
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การวิเคราะห์ระยะที่ 2: การลดหรือการตัดทอนของข้อความ
เริ่ ม ต้ น จากการให้ ร หั ส เนื้ อ หาส าหรั บ การอ้ า งอิ ง และการค้ น หาข้ อ มู ล โดยมี จั ด ท า
โครงร่างรหัส และจัดแยกข้อความออกเป็นส่วน ๆ โดยใช้กรอบการให้รหัสตามโครงร่างนั้น หลังจาก
นั้ น เป็ น การระบุ แ ก่ น สาระจากส่ ว นของข้ อ ความที่ ใ ห้ ร หั ส และการปรั บ แก่ น สาระให้ เ หมาะสม
เพื่อการสร้ างเนื้ อหาแก่น สาระ โดยทาการการจัดรูปแบบแก่นสาระ การเลื อกแก่นสาระพื้นฐาน
การจั ด เรี ย งแก่ น สาระเข้ า สู่ ข้ อ สรุ ป แก่ น สาระภาพรวม (Global Themes) ได้ ข้ อ สรุ ป แก่ น สาระ
ภาพรวม แสดงตัวอย่างแก่นสาระ สุดท้ายให้มีการตรวจสอบและปรับแต่งแก่นสาระ
การวิเคราะห์ระยะที่ 3: การตีความข้อความ
การตีความข้อความ เพื่อพยายามดึงความหมายออกมาจากข้อมูล เป็นการอธิบายโดย
การบรรยายถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องและการสารวจภาพรวมของข้อมูลแก่นสาระที่
ได้มา และสรุปข้อมูลแก่นสาระ
การวิเคราะห์ระยะที่ 4: การบูรณาการผลข้อมูล
การบูรณาการผลข้อมูลจากการตีความและข้อสรุปย่อยจากข้อมูลชุดต่าง ๆ เพื่อตอบ
คาถามงานวิจัย การบูรณาการเป็นการสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย ที่ได้จากการตีความข้อมูล จากรูปธรรม
หรือปรากฎการณ์ที่ได้ในระยะการเก็บรวบรวมข้อมูล และนามาสรุปผลการตีความภาพรวม ภาพรวม
ของแก่นสาระ (Global Themes)
10. การนาผลการดาเนินงานไปใช้
ผลจากการดาเนินงานที่ได้จากการทดลองจะเป็นการยืนยันได้ว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นนั้น
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร เมื่อนารูปแบบไปใช้ในวงกว้าง ตามสภาพการณ์
ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น จริ ง แล้ ว เป็ น อย่ า งไร ปั ญ หาและอุ ป สรรคมี อ ะไรบ้ า ง ตรงตามความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายเพียงใด ผลที่ได้จากการนารูปแบบไปใช้นี้จะสามารถนาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
รูปแบบในครั้งต่อ ๆ ไป
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้
ดาเนินการให้การรับรองโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุ ขภาพผู้ สู งอายุ เขตเมือง ของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ของผู้ วิจัย ตาม
หมายเลขที่ 0131/61 วัน ที่รั บ รอง 20 พฤษภาคม 2561 วันหมดอายุ 20 พฤษภาคม 2562 และ
รับรองต่อเนื่องครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 หมดอายุการรับรองครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม
2563 ภายหลั ง ได้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมแล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การทดลอง
สังเกตการณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นทีวิจัย โดยได้คานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย และให้ก าร
พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พร้อมทั้ง กลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจง
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ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับของกลุ่มตัวอย่างจากการเข้าร่วมวิจัย รวมถึงการชี้แจงสิทธิข องกลุ่มตัวอย่างในการเข้าวิจัย และ
กลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยการบอกกล่าวหรือแสดงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลต่อผู้วิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะไม่สูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
และข้อมูล ในการตอบแบบสอบถามจะถู กเก็บ ไว้ เป็น ความลั บ ไม่น ามาเปิ ดเผยชื่อ และจะนาผล
ประเมินที่ได้สรุปออกมาเป็นภาพรวมเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเท่านั้น
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย และทาให้การดาเนินงานวิจัยได้
สาเร็จลุล่วงด้วยดี

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)
โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือและปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 สงขลา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา และ 3) เพื่อประเมินผลการ
น ารู ป แบบการอภิบ าลผ่ านความร่ ว มมื อในการสร้า งเสริมสุ ขภาพผู้ สู งอายุเขตเมื อง ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลาไปทดลองใช้ ผลการวิจัยนาเสนอตามลาดับขั้นตอน
ของวิธีดาเนินการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาการอภิบาลผ่ านความร่ว มมือและปัจจัยที่มีผ ลต่อการอภิบาลผ่ าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 สงขลา รู ป แบบวิจั ย อาศัย วิธีการวิจัยแบบสามเส้ า (Triangulation design) เป็นรูปแบบ
วิธีการวิจั ย เชิงผสมผสาน โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณคู่ขนานไปพร้อมกับการศึกษาเชิงคุณภาพ
แบ่งผลการศึกษาเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) เก็บข้อมูลการวิจัยด้วยแบบสอบถาม
2. การวิจั ย เชิงคุณภาพ (Qualitative method) เก็บข้อมูล ด้ว ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group Interview)
3. การผสมผสานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12

130
ระยะที่ 1 การศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือและปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
สงขลา
1. ผลการดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) เก็บข้อมูลการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey research)
วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลั กประกัน
สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 สงขลา การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative method) ด้วยการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
research) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1.1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ความรู้ เกี่ย วกับการด าเนิ นงานกองทุน หลั กประกันสุ ขภาพระดั บท้ อ งถิ่ น และ
การสร้างเสริมสุขภาพ
1.3 ปั จ จั ย การอภิบ าลผ่ านความร่ว มมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ สู งอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
1.4 การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
1.1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 เข้ า ร่ ว มตอบ
แบบสอบถามเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 270 คน พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 61.50
เพศชาย ร้ อยละ 38.50 อยู่ ในช่ว งอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 37.80 อายุเฉลี่ ย 51.56 ปี อายุสู งสุ ด
82 ปี และอายุ ต่ าสุ ด 23 ปี สถานภาพสมรส ร้ อ ยละ 77.80 การศึ ก ษาจบระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรือสูงกว่า ร้อยละ 61.10 การประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 40.00 รายได้ต่อเดือนมากกว่า
30,001 บาท ร้อยละ 33.70 รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 27,881.56 ± 21,031.79 บาท รายได้สูงสุด 200,000
บาท รายได้ ต่ าสุ ด 3,000 บาท เป็ น พยาบาลวิ ช าชีพ ร้ อ ยละ 27.41 ส าหรั บ ต าแหน่ ง ในกองทุน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาล เป็ น กรรมการที่ ม าจากหน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข มากที่ สุ ด
ร้อยละ 38.90 การดารงตาแหน่งกรรมการในกองทุนเป็นระยะเวลา 4 ปี ร้อยละ 98.50 ระยะเวลา
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การดารงตาแหน่งเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 ± 0.26 ระยะเวลามากที่สุด 4 ปี น้อยที่สุด 1 ปี จานวนครั้งของ
การดารงตาแหน่ ง มากที่สุ ด จ านวน 1 ครั้ ง ร้อยละ 55.9 การเข้าร่ว มฝึ กอบรมเกี่ยวกับกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เคยเข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 63.3 และไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 36.7 จาก
ผู้ที่เคยได้รับการฝึกอบรม จานวน 171 คน มีการเข้าร่วมฝึกอบรมมากที่สุด 1 ครั้ง/ปี ร้อยละ 88.30
ตาราง 10
ตาราง 10 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
(n = 270)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21 – 29 ปี
30 – 39 ปี
50 – 59 ปี
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
(Mean = 51.56 ± 11.99, Median = 52, Min = 23, Max = 82)
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง หม้าย
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
อาชีพ
เกษตรกรรม
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
พนักงานบริษัท

จานวน

ร้อยละ

104
166

38.5
61.5

11
30
102
36
23

4.1
11.1
37.8
13.3
8.5

39
210
21

14.4
77.8
7.8

18
8
27
50
167

6.7
3.0
10.0
18.5
61.8

15
67
2

5.6
24.8
0.7
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
พ่อบ้าน แม่บ้าน

จานวน
24

ร้อยละ
8.9

รับจ้างทั่วไป
12
4.4
รับราชการ
108
40.0
อื่น ๆ
42
15.6
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
8
3.0
5,001-10,000 บาท
56
20.7
10,001-15,000 บาท
30
11.1
15,001-20,000 บาท
33
12.2
20,001-25,000 บาท
17
6.3
25,001-30,000 บาท
35
13.0
มากกว่า 30,001 บาท
91
33.7
(Mean = 27,881.56 ± 21,031.79, Median = 25,000, S.D. = 21,031.79, Min = 3,000, Max =
200,000)
ตาแหน่งการปฏิบัติงานในองค์กร/พื้นที่
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
4
1.5
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
6
2.2
นักบริหารงานสาธารณสุข
16
5.9
พยาบาลวิชาชีพ
74
27.4
นักวิชาการสาธารณสุข
19
7.0
ลูกจ้างประจา
8
3.0
คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน
55
20.4
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
38
14.1
อื่น ๆ
50
18.5
ตาแหน่งในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ประธานกรรมการบริหาร
4
1.5
กรรมการที่ปรึกษา
4
1.5
กรรมการที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาล
19
7.0
กรรมการที่มาจากหน่วยบริการสาธารณสุข
105
38.9
กรรมการที่มาจากอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
38
14.1
กรรมการที่มาจากตัวแทนชุมชนหรือหมู่บ้าน
55
20.4
กรรมการที่มาจากเทศบาล (ยกเว้นกอง/สานักสาธารณสุข)
39
14.4
กรรมการที่มาจากศูนย์ประสานงาน สปสช.
6
2.2
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการในกองทุน
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คุณลักษณะส่วนบุคคล

จานวน
1 ปี
1
2 ปี
2
3 ปี
1
4 ปี
266
(Mean = 3.97 ± 0.26, Median = 4.00, S.D. = 0.26, Min = 1, Max = 4)
จานวนครั้งของการดารงตาแหน่งกรรมการในกองทุน
1 ครั้ง
151
2 ครั้ง
85
3 ครั้ง
34
การเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับกองทุน
ไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม
99
เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม
171
จานวนครั้งของการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับกองทุน
(n = 171 คน)
1 ครั้ง/ปี
151
2 ครั้ง/ปี
12
3 ครั้ง/ปี
8

ร้อยละ
0.40
0.70
0.40
98.50

55.90
31.50
12.60
36.70
63.30

88.30
7.00
4.70

1.2 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานกองทุ น หลั ก ประกัน
สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ อยู่ ใ นระดั บ สู ง (M=14.36, SD=2.37) และ
เมื่อพิจ ารณาสั ดส่ ว นระดับ ค่ าคะแนน พบว่า ส่ ว นใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสู ง (คะแนนมากกว่ า
14 - 17) ร้ อ ยละ 60.7 รองลงมามี ค วามรู้ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (คะแนนอยู่ ร ะหว่ า ง 10 – 13)
ร้ อ ยละ 36.7 และมี ค วามรู้ อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย (คะแนนน้ อ ยกว่ า 9) ร้ อ ยละ 2.6 ตามล าดั บ
(ตาราง 11)
ตาราง 11 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการสร้างเสริมสุขภาพ (n = 270)
ระดับความรู้
ความรู้ต่า (คะแนนน้อยกว่า 9)

จานวน
7

ร้อยละ
2.60
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ระดับความรู้
ความรู้ปานกลาง (คะแนนอยู่ระหว่าง 10 – 13)
ความรู้สูง (คะแนนมากกกว่า 14 - 17)
รวม

จานวน
99
164
270

ร้อยละ
36.70
60.70
100.00

พบว่า จากการตอบคาถามความรู้ด้านการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับ ท้องถิ่น เห็ น ว่า ข้อคาถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุ ดคือ ข้อที่ 1 กองทุนสุ ขภาพตาบล มุ่งเน้น
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก ร้อยละ
97 รองลงมาคือ ข้อที่ 2 กองทุนสนับสนุนเงินให้กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนทางานที่มี
ความเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ ร้อยละ 94.51 และข้อคาถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือ ข้อ
6 คณะกรรมการกองทุนฯ มีอานาจหน้าที่เฉพาะการพิจารณาอนุมัติโครงการ จะแต่งตั้งคณะทางาน
ไม่ได้ ร้อยละ 37.4 (ตาราง 12)
ตาราง 12 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความรู้คาถามรายข้อที่ตอบถูก
เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (n = 270)
ข้อที่

คาถามเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

1.

กองทุนสุขภาพตาบล มุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟื้นฟู และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก
กองทุนฯ สนับสนุนเงินให้กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนทางาน
ที่มีความเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร มีการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ เท่ากับเงิน
ที่ได้รับจาก สปสช.
ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริหารจัดการกองทุนหรือพัฒนากองทุน ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินรายรับในปีงบประมาณนั้น
โครงการที่เสนอของบประมาณจากกองทุน ไม่สามารถตั้งงบประมาณใน
การซื้อครุภัณฑ์ได้
คณะกรรมการกองทุ น ฯ มี อ านาจหน้ า ที่ เ ฉพาะการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
โครงการ จะแต่งตั้งคณะทางานไม่ได้
คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหากรณี
ฉุกเฉินได้ เช่น เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
กองทุนสามารถสนับสนับสนุนเงินเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตอบถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
262
97.00
254

94.51

115

42.60

222

82.20

104

38.50

101

37.40

252

93.30

247

91.50
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ข้อที่

คาถามเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

9.

กองทุนฯ สนับสนุนเงินให้แก่ โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการฟื้นฟู และ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกได้

ตอบถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
134
49.60

จากการตอบคาถามความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อคาถามที่
ตอบถูกมากที่สุดคือ ข้อ 2 การเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เป็นกระบวนการของการ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพผู้ สูงอายุ ร้ อยละ 98.1 รองลงมาคือ ข้อ 1 การสร้างเสริมสุ ขภาพผู้ สูงอายุเป็น
กระบวนการใดก็ ต ามที่ เ พิ่ ม ความสามารถผู้ สู ง อายุ ในการพั ฒ นาสุ ข ภาพให้ ดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 97
และข้อคาถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือ ข้อ 6 กลุ่มที่มีบทบาทต่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน คือ
กลุ่ม อสม. และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น ร้อยละ 23.3 รายละเอียดดังตาราง 13
ตาราง 13 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความรู้คาถามรายข้อที่ตอบถูก
เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (n = 270)
ข้อที่

คาถามเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1.

การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ป็ น กระบวนการใดก็ ต ามที่ เ พิ่ ม
ความสามารถผู้สูงอายุ ในการพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น
การเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เป็นกระบวนการของการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถทาได้ ทั้งกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติด
เตียง และติดสังคม
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกาลังกาย จัดเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
การอบรมให้ความรู้ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ คือ วิธีการของ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มที่มีบทบาทต่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน คือ กลุ่มอสม.
และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนสามารถของบสนับสนุนโครงการเพื่อการสร้ า ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ได้
การพัฒนาทักษะทางร่างกายและจิตใจ เพื่อป้องกันโรคใดโรคหนึ่ง ถือ
เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตอบถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
262
97.00
265

98.10

257

95.20

258

95.60

254

94.10

63

23.30

255

94.40

257

95.20
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1.3 ปัจจัยของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
ในภาพรวม ปั จ จัยของการอภิบ าลผ่ านความร่ว มมื อ ในการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ
ผู้ สู งอายุ เขตเมือง ของกองทุน หลั กประกันสุ ขภาพระดับท้อ งถิ่น เขต 12 อยู่ในระดับมาก โดยที่
ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านกลไกของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ และปัจจัยด้านกระบวนการของการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือเท่ากับ 4.19 (SD=0.49) และ 4.17 (SD=0.48) ตามลาดับ (ตาราง 14)
เมื่อพิจ ารณาภาพรวมรายด้ านของปัจจั ยด้ านกลไกของการอภิบ าลผ่ า นความ
ร่วมมือ พบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ กลไกด้านวัฒนธรรม
องค์ ก ร (M=4.31, SD=0.57) รองลงมาคื อ กลไกด้ า นการรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องกองทุ น (M=4.24,
SD=0.59) และปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กลไกด้านกฎระเบียบของกองทุน (M=4.06,
SD=0.68) สาหรับปัจจัยด้านกระบวนการของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ พบว่าทุกปัจจัยอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการสร้างความไว้วางใจ (M=4.31,
SD=0.55) รองลงมาคือ กระบวนการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
(M=4.29, SD=0.51) และปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กระบวนการค้นหาปัญหา (M=4.05,
SD=0.67)
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยภาพรวมของการอภิบาลความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เขต 12
ปัจจัยของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
1. ด้านกลไกของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
1.1 กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร
1.2 กลไกด้านทรัพยากร
1.3 กลไกด้านผู้นา
1.4 กลไกด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุน
1.5 กลไกด้านกฎระเบียบของกองทุน
รวม
2. ด้านกระบวนการของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
2.1 ระบบของความร่วมมือ
2.2 กระบวนการค้นหาปัญหา
2.3 กระบวนการกาหนดเป้าหมาย

M

SD

ระดับ

4.31
4.09
4.21
4.24
4.06
4.19

0.57
0.63
0.61
0.59
0.68
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.19
4.05
4.06

0.60
0.67
0.67

มาก
มาก
มาก
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ปัจจัยของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
2.4 กระบวนการพิจารณา
2.5 กระบวนการตัดสินใจ
2.6 กระบวนการมุ่งมั่นทุ่มเทการทางาน
2.7 กระบวนการสร้างความไว้วางใจ
2.8 กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา
2.9 กระบวนการจัดการความรู้
2.10 กระบวนการจัดการทรัพยากร
2.11 กระบวนการประชาสัมพันธ์
2.12 กระบวนการติดตามและประเมินผล
รวม
รวมทั้งหมด

M
4.29
4.29
4.14
4.31
4.23
4.09
4.14
4.10
4.15
4.17
4.18

SD
0.51
0.51
0.60
0.55
0.56
0.63
0.56
0.68
0.61
0.48
0.46

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยนาเข้าหรือกลไกต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากในแต่ละตัวแปรของปัจจัยนาเข้าหรือกลไก (M=4.19, SD=0.49)
เหล่านั้น โดยที่ ตัวแปรกลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ ภายในกองทุนมี
การทางานร่วมกันเป็นทีม อาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน (M=4.38, SD=0.67) กลไก
ด้านทรั พยากร ข้อปฏิบั ติที่เห็ น ด้ว ยมากที่สุ ดคือ กองทุนมีงบประมาณเพียงพอต่อการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ (M=4.29, SD=0.71) กลไกด้านผู้นาการขับเคลื่อน ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ
ประธานกองทุน มีวิสั ย ทัศน์ ต่อการสร้างเสริมสุ ขภาพผู้ สู งอายุ (M=4.22, SD=0.68) ด้านการรับรู้
ประโยชน์ของกองทุน ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ กองทุนมีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (M=4.26, SD=0.63) ด้านกฎระเบียบกองทุนฯ ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมาก
ที่สุ ดคือ กฎระเบี ย บกองทุ น สามารถใช้เ ป็น แนวทางในการพิจ ารณางบประมาณได้อ ย่า งชั ด เจน
(M=4.13, SD=0.71) (ตาราง 15)
เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยกระบวนการต่อการอภิบาลผ่ านความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ภาพรวม
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ยมากในแต่ ล ะตั ว แปรของปั จ จั ย กระบวนการ (M=4.17, SD=0.48)
เหล่านั้น โดยที่ตัวแปรระบบของความร่วมมือ ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คณะกรรมการกองทุน
ร่วมกันกาหนดแนวทางหรือข้อตกลงการทางานอย่างชัดเจน (M=4.20, SD=0.67) กระบวนการค้นหา
ปัญหา ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คณะกรรมการกองทุนร่วมกันเสนอความคิดเห็นและค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ (M=4.09, SD=0.73) กระบวนการกาหนดเป้าหมาย ข้อ
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ปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คณะกรรมการร่วมกันกาหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
(M=4.09, SD=0.74) กระบวนการพิจารณา ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คณะกรรมการกองทุน
รับฟังข้อมูลของผู้ เสนอโครงการเพื่อการพิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบ (M=4.29, SD=0.67)
กระบวนการตั ด สิ น ใจข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เ ห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ คณะกรรมการกองทุ น ตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ
งบประมาณอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน (M=4.35, SD=0.64) ความมุ่งมั่นทุ่มเท
การท างาน ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เ ห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ คณะกรรมการกองทุ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ
ดาเนินงาน (M=4.18, SD=0.66) การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ
คณะกรรมการกองทุน ทางานร่ ว มกันโดยยึดหลั กผลประโยชน์ ของประชากรผู้ สู ง อายุเป็ น ส าคั ญ
(M=4.36, SD=0.61) การจั ดการความเป็นผู้ น า ข้อปฏิบัติที่เห็ นด้ว ยมากที่ สุ ด คื อ คณะกรรมการ
สนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (M=4.28, SD=0.64)
การจัดการความรู้ ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คณะกรรมการมีแลกเปลี่ยนข้อมูลและนาข้อสรุปที่
ได้ไปพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น และคณะกรรมการมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการ
ข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในครั้งต่อไป (M=4.10, SD=0.70) การจัดการทรัพยากร ข้อปฏิบัติ
ที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คณะกรรมการมีการจัดสรรงบประมาณคลอบคลุ มทุกภาคส่วน (M=4.27,
SD=0.64) การประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ กองทุนมีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง (M=4.13, SD=0.73) การติดตามและ
ประเมินผล ข้อปฏิบัติที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ คณะกรรมการมีการตรวจสอบการดาเนินงาน และ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (M=4.19, SD=0.69) (ตาราง 16)

6.
7.

5.

3.
4.

1.
2.

ข้อที่

กลไกด้านผู้นาการขับเคลื่อน

รวม

กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร
ความสัมพันธ์ของการทางานภายในกองทุนเป็นแบบพี่น้องช่วยเหลือกัน
การทางานร่วมกันภายในกองทุนให้ความสาคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
การประชุมคณะกรรมการอาศัยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเป็นสาคัญ
ภายในกองทุนมีการทางานร่วมกันเป็นทีม อาศัยความร่วมมือจากหลากหลาย
ภาคส่วน
รวม
กลไกด้านทรัพยากร
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อ การสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
กองทุนมีงบประมาณเพียงพอต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กองทุนมีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปัจจัยนาเข้า

112 (41.5)
77 (28.6)

71 (26.3)

109 (40.4)
128 (47.4)

94 (34.8)
112 (41.5)

มากที่สุด

129 (47.7)
130 (48.1)

125 (46.3)

133 (49.3)
120 (44.4)

148 (54.8)
142 (52.6)

25 (9.3)
50 (18.5)

71 (26.3)

23 (8.5)
19 (7.1)

25 (9.3)
12 (4.4)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง

3 (1.1)
10 (3.7)

2 (0.7)

5 (1.8)
3 (1.1)

3 (1.1)
4 (1.5)

น้อย

1 (0.4)
3 (1.1)

1 (0.4)

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

น้อย
ที่สุด

4.09

4.29
3.99

0.63

0.71
0.85

0.77

0.57

4.31
3.97

0.70
0.67

0.66
0.64

SD

4.28
4.38

4.23
4.34

M

ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
มาก

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

ระดับ

ตาราง 15 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรปัจจัยนาเข้าหรือกลไกต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 รายข้อ (n = 270)
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15.
16.
17.

14.

12.
13.

10.
11.

8.
9.

ข้อที่
มากที่สุด

ประธานกองทุนเป็นผู้นาการดาเนินงานจนสาเร็จตามวัตถุประสงค์
91 (33.7)
ประธานกองทุนมีทักษะการกระตุ้น โน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือการทางาน 83 (30.7)
ของคณะกรรมการกองทุน
ประธานกองทุนมีวิสัยทัศน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
98 (36.3)
ประธานกองทุนเป็นผู้นาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
105 (38.9)
รวม
ด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุน
งบประมาณกองทุนช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
99 (36.7)
กองทุนช่วยสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนได้คิด และเสนอโครงการสร้างเสริม 99 (36.7)
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
กองทุนมีการสนับสนุน ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
95 (35.2)
รวม
ด้านกฎระเบียบกองทุนฯ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
68 (25.2)
กฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน สามารถนาไปปฏิบัติงานได้ง่าย
78 (28.9)
กฎระเบีย บกองทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณางบประมาณได้ 83 (30.7)
อย่างชัดเจน
รวม
รวมทุกองค์ประกอบ

ปัจจัยนาเข้า

146 (54.0)
130 (48.2)
141 (52.2)

152 (56.3)

129 (47.8)
141 (52.2)

135 (50.0)
129 (47.8)

148 (54.8)
150 (55.6)

54 (20.0)
53 (19.6)
44 (16.3)

21 (7.8)

39 (14.4)
28 (10.4)

36 (13.3)
33 (12.2)

28 (10.4)
33 (12.2)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง

1 (0.4)
7 (2.6)
1 (0.4)

2 (0.7)

3 (1.1)
2 (0.7)

1 (0.4)
3 (1.1)

3 (1.1)
4 (1.5)

น้อย

1 (0.4)
2 (0.7)
1 (0.4)

0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

น้อย
ที่สุด
0 (0.0)
0 (0.0)

0.71
0.81
0.71
0.68
0.49

4.06
4.19

0.63
0.59

0.72
0.66

0.68
0.71
0.61

0.67
0.68

SD

4.03
4.02
4.13

4.26
4.24

4.20
4.25

4.22
4.21
4.21

4.21
4.16

M

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก

ระดับ
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7.

6.

4.
5.

3.

1.
2.

ข้อที่

ระบบของความร่วมมือ
คณะกรรมการกองทุนร่วมกันกาหนดแผนดาเนินงานของกองทุน
คณะกรรมการกองทุนร่วมกันกาหนดโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่
การทางานอย่างชัดเจน
คณะกรรมการกองทุนร่วมกันกาหนดแนวทางหรือข้อตกลงการทางาน
อย่างชัดเจน
รวม
กระบวนการค้นหาปัญหาต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการกองทุน มีการรวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการกองทุน มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อค้นหาปัญหาสาหรับการสร้างเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการกองทุ น ร่ ว มกั น เสนอความคิ ด เห็ น และค้ น หาแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
รวม
กระบวนการกาหนดเป้าหมายต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการร่วมกันกาหนดเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กระบวนการ
มาก

81 (30.0) 139 (51.5) 44 (16.3)

80 (29.6) 138 (51.1) 47 (17.4)

71 (26.3) 143 (53.1) 52 (19.1)
76 (28.1) 133 (49.3) 55 (20.4)

92 (34.1) 141 (52.2) 36 (13.3)

89 (33.0) 147 (54.4) 31 (11.5)
85 (31.5) 151 (55.9) 33 (12.2)

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

6 (2.2)

5 (1.9)

4 (1.5)
6 (2.2)

1 (0.4)

3 (1.1)
1 (0.4)

น้อย

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

น้อยที่สุด

0.74

0.67

4.05
4.09

0.73

4.09

0.72
0.776

0.60

4.19
4.04
4.03

0.67

0.67
0.65

SD

4.20

4.19
4.19

M

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

ระดับ

ตาราง 16 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 รายข้อ (n = 270)
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กระบวนการ

คณะกรรมการกองทุนร่วมกันกาหนดกรอบระยะเวลาการทางานเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
9. คณะกรรมการกองทุนมีการสื่อสารเป้าหมายของกองทุนอย่างทั่วถึง
และชัดเจนต่อคณะอนุกรรม/คณะทางาน
รวม
กระบวนการพิจารณาต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
10. คณะกรรมการกองทุนมีการประชุมพิจารณาโครงการตามแผนงานและ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่กาหนด
11. คณะกรรมการกองทุนมีเกณฑ์การพิจารณาโครงการการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างชัดเจน
12. คณะกรรมการกองทุ น รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล ของผู้ เ สนอโครงการเพื่ อ การ
พิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบ
รวม
กระบวนการตัดสินใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
13. คณะกรรมการกองทุนตัดสินใจอนุมัติงบประมาณอยู่บนพื้นฐานการ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน
14. คณะกรรมการกองทุ น พิ จ ารณาโครงการการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
15. คณะกรรมการกองทุนอนุมัติงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามเป้าหมายที่วางไว้

8.

ข้อที่

3 (1.1)

26 (9.6)
26 (9.6)
23 (8.5)

22 (8.1)
19 (7.0)
19 (7.0)

83 (30.7) 158 (58.6)
95 (35.2) 149 (55.2)
107 (39.6) 137 (50.8)

119 (44.1) 128 (47.4)
97 (35.9) 153 (56.7)
104 (38.5) 147 (54.4)

0 (0.0)

1 (0.4)

1 (0.4)

3 (1.1)

0 (0.0)

4 (1.5)

77 (28.5) 134 (49.6) 55 (20.4)

น้อย

5 (1.9)

มาก

67 (24.8) 148 (54.8) 50 (18.5)

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0(0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

น้อยที่สุด

4.31

4.28

0.60

0.61

0.64

0.51

4.29
4.35

0.67

0.62
4.29

4.26

0.64

0.67

4.06
4.19

0.74

0.71

SD

4.05

4.03

M

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ
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24.

23.

21.
22.

18.
19.
20.

17.

16.

ข้อที่

คณะกรรมการกองทุ น ตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ ง บประมาณภายหลั ง การ
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการกองทุนใช้วิธีการแบบเสียงข้างมากเมื่อเกิดข้อขัดแย้งใน
การตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ
รวม
ความมุ่งมั่นทุ่มเทการทางาน
คณะกรรมการกองทุนอุทิศตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการกองทุนมีความรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
คณะกรรมการกองทุนร่วมกันแก้ไขเมื่อพบปัญหาการทางาน
รวม
การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
คณะกรรมการกองทุนมีความเชื่อมั่นในความคิดเห็นของกันและกัน
คณะกรรมการกองทุ น ท างานร่ว มกั น โดยยึดหลัก ผลประโยชน์ของ
ประชากรผู้สูงอายุเป็นสาคัญ
คณะกรรมการกองทุ น ท างานร่ ว มกั น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ
ความสาเร็จของงาน
รวม
การจัดการความเป็นผู้นาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กระบวนการ
มาก

21 (7.8)

102 (37.7) 142 (52.6)

120 (44.4) 129 (47.8)

25 (9.3)

20 (7.4)

88 (32.6) 148 (54.8) 32 (11.9)
116 (43.0) 137 (50.7) 16 (5.9)

75 (27.8) 160 (59.3) 33 (12.2)
87 (32.3) 144 (53.3) 39 (14.4)
82 (30.4) 139 (51.5) 43 (15.9)

98 (36.3) 149 (55.1)

93 (34.4) 148 (54.8) 28 (10.4)

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

1 (0.4)

1 (0.4)

2 (0.7)
1 (0.4)

2 (0.7)
0 (0.0)
6 (2.2)

1 (0.4)

1 (0.4)

น้อย

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

1 (0.4)

0 (0.0)

น้อยที่สุด

0.64

0.55

4.31
4.28

0.64

0.66
0.61
4.36

4.19
4.36

0.64
0.66
0.74
0.60

0.51

4.29
4.14
4.18
4.10
4.14

0.65

0.64

SD

4.27

4.23

M

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ
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33.

32.

31.

30.

28.
29.

27.

26.

25.

ข้อที่

คณะกรรมการมี ก ารประสานงานกั บ ภาคส่ วนต่า ง ๆ เพื่ อ ให้ จั ดทา
โครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการมีการโน้มน้าวภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทาโครงการการ
สร้างเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการร่วมกันแสวงหาวิธีการจัดทาโครงการที่เหมาะสม
รวม
การจัดการความรู้
คณะกรรมการมีการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศจากผลการทางาน ร่วมกัน
คณะกรรมการมีแลกเปลี่ยนข้อมูลและนาข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาการ
ทางานให้ดีขึ้น
คณะกรรมการมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการ
ข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในครั้งต่อไป
รวม
การจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการร่วมกันวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทาโครงการหรือ
กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
คณะกรรมการมีการจัดสรรงบประมาณคลอบคลุมทุกภาคส่วน

กระบวนการ
มาก

101 (37.4) 141 (52.2) 28 (10.4)

91 (33.7) 144 (53.3) 34 (12.6)

85 (31.5) 147 (54.4) 38 (14.1)

80 (29.7) 144 (53.3) 44 (16.3)

73 (27.1) 144 (53.3) 49 (18.1)
77 (28.5) 148 (54.8) 41 (15.2)

87 (32.2) 150 (55.6) 31 (11.5)

92 (34.1) 147 (54.4) 30 (11.1)

98 (36.3) 136 (50.4) 34 (12.6)

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

0 (0.0)

1 (0.4)

0 (0.0)

2 (0.7)

4 (1.5)
4 (1.5)

2 (0.7)

1 (0.4)

2 (0.7)

น้อย

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)
0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

น้อยที่สุด

4.27

4.20

0.64

0.66

0.65

0.63

4.09
4.17

0.70

0.71
0.70

0.66
0.56

0.65

0.69

SD

4.10

4.06
4.10

4.19
4.23

4.22

4.22

M

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

ระดับ
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รวม

41.

40.

39.

38.

37.

36.

การประชาสัมพันธ์
กองทุนมีการประชาสัมพันธ์งบประมาณ ไปยังองค์กร หรือภาคส่วน
ต่าง ๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กองทุ น มี ก ารประชาสัมพั น ธ์ผลการดาเนิ นงานโครงการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
กองทุนมีสื่อประชาสัมพันธ์งบประมาณกองทุน สาหรับการสร้างเสริม
ผู้สูงอายุหลากหลายช่องทาง
รวม
การติดตาม และประเมินผล
คณะกรรมการมี แ ผนการติ ด ตามโครงการการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุที่ผ่านอนุมัติจากกองทุน
คณะกรรมการมีการตรวจสอบการดาเนินงาน และประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กองทุนมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนิน งานโครงการการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ
รวม

คณะกรรมการบริหารมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/ทางาน

69 (25.5) 154 (57.0) 42 (15.6)

91 (33.7) 144 (53.3) 31 (11.5)

94 (34.7) 139 (51.5) 32 (11.9)

84 (31.1) 123 (45.6) 56 (20.7)

86 (31.9) 136 (50.3) 44 (16.3)

82 (30.4) 141 (52.2) 44 (16.3)

91 (33.7) 133 (49.3) 35 (13.0)

มาก

35

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

77 (28.5) 131 (48.5) 41 (15.2)

กระบวนการ

34. คณะกรรมการได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่

5 (1.9)

4 (1.5)

5 (1.9)

6 (2.2)

4 (1.5)

2 (0.7)

9 (3.3)

15 (5.6)

น้อย

0 (0.0)

0(0.0)

0(0.0)

1 (0.4)

0 (0.0)

1 (0.4)

2 (0.7)

6 (2.2)

น้อยที่สุด

0.70
0.61

4.15

0.69
4.06

4.19

0.71

0.68

4.10
4.19

0.80

0.73

0.72

0.81
0.56

0.93

SD

4.05

4.13

4.11

4.12
4.14

3.96

M

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

ปาน
กลาง

ระดับ
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ข้อที่
กระบวนการ

รวมทุกองค์ประกอบ

มากที่สุด

มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

4.17

M

0.48

SD

มาก

ระดับ

146

147
1.4 การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 ทั้ ง 4 ด้ า นนั้ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (M=4.22,
SD=0.54) และทุกด้านอยู่ ในระดับ มาก ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งที่สุดคือ ความเหนียวแน่ น ของ
เครือข่ายความร่วมมือ (M=4.24, SD=0.66) รองลงมาคือ ประสิทธิผลของความร่วมมือ (M=4.23,
SD=0.58) คุณภาพความสัมพันธ์ของความร่วมมือ (M=4.21, SD=0.58) และด้านที่มีค่าคะแนนน้อย
ที่สุด คือ การรับรู้มุมมองความคิดเห็นของความร่วมมือ (M=4.19, SD=0.67) ตามลาดับ (ตาราง 17
และ 18)
ตาราง 17 ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการอภิบาลความร่ วมมือในภาพรวม
แต่ละด้านของการอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การอภิบาลการความร่วมมือ
1. ประสิทธิผลของความร่วมมือ
2. คุณภาพความสัมพันธ์ของความร่วมมือ
3. การรับรู้มุมมองความคิดเห็นของความร่วมมือ
4. ความเหนียวแน่นของเครือข่ายความร่วมมือ
รวม

M
4.23
4.21
4.19
4.24
4.22

SD
0.59
0.58
0.67
0.66
0.54

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ข้อ
ที่

ประสิทธิผลของความร่วมมือ
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมี
จานวนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
เกิดความร่วมมือของการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่
รวม
คุณภาพความสัมพันธ์ของความร่วมมือ
เกิ ด ความพึ ง พอใจ ต่ อ การการท างานร่ ว มกั น เพื่ อ การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุ
เกิดเครือข่ายการทางานเพื่อผู้สูงอายุ และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน
เกิดการทางานที่นึกถึงผลประโยชน์ของความร่วมมือกันเป็นสาคัญ ใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน

ผลลัพธ์

88 (32.6)

84 (31.1)

99 (36.7)

95 (35.2)

92 (34.1)

99 (36.6)

มากที่สุด

150 (55.6)

154 (57.1)

147 (54.5)

146 (54.1)

140 (51.8)

145 (53.7)

28 (10.4)

29 (10.7)

22 (8.1)

26 (9.6)

35 (13.0)

25 (9.3)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง

2 (0.7)

2 (0.7)

2 (0.7)

3 (1.1)

3 (1.1)

1 (0.4)

น้อย

2 (0.7)

1 (0.4)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

น้อย
ที่สุด

4.19

4.18

0.70

0.67

0.64

0.59

4.23
4.27

0.66

0.70

0.64

SD

4.23

4.19

4.27

M

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

ตาราง 18 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเยนมาตรฐาน จาแนกตามตัวแปรปัจจัยผลลัพธ์การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 รายข้อ (n = 270)
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8.

7.

ข้อ
ที่
รวม

มากที่สุด

การรับรู้มุมมองที่กว้างขึ้น
ได้รับรู้ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ที่ทางานร่วมกันเพื่อสร้างเสริม 89 (33.0)
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย
รวม
ความเหนียวแน่นของเครือข่ายความร่วมมือ
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์การหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน 97 (35.9)
เสีย ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
รวม
รวมทุกองค์ประกอบ

ผลลัพธ์

142 (52.6)

147 (54.4)

30 (11.1)

31 (11.5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง

1 (0.4)

3 (1.1)

น้อย

0 (0.0)

0 (0.0)

น้อย
ที่สุด

0.66
0.66
0.54

4.24
4.22

0.67

4.19
4.24

0.67

0.58

SD

4.19

4.21

M

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

149

150
1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
1.5.1 สมการในการวิเคราะห์
Y = a + b1 x1 + b2 x2 + …bnxn
เมื่อ Y = การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา
a = ค่าคงที่
b1 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของเพศชาย
b2 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอายุ
b3 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของสถานภาพสมรส
b4= ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของสถานภาพหม้าย
b5 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของการศึกษาประถมศึกษา
b6 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของการศึกษามัธยมศึกษา/ ปวช
b7 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส.
b8 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพเกษตรกรรม
b9 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพธุรกิจส่วนตัว
b10 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพพนักงานบริษัท
b11 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของอาชีพรับจ้างทั่วไป
b12 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
b13 = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ถ ดถอยของด ารงต าแหน่ ง ทางด้ า น
สาธารณสุข
b14 = ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ถดถอยของดารงตาแหน่งทางด้านภาค
ประชาชน
b15 = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ถ ดถอยของด ารงต าแหน่ ง ลู ก จ้ า งใน
หน่วยงาน
b16 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
กองทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
b17 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
กองทุนจากภาคประชาชน
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b18 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการกองทุน/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทางาน
b19 = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ถ ดถอยของจ านวนครั้ ง ของการด ารง
ตาแหน่งคณะกรรมการกองทุน/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทางาน
b20 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของไม่เคยได้รับการฝึกอบรม
b21 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของจานวนครั้งของการฝึกอบรม
b22 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านความรู้
b23 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร
b24 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านทรัพยากร
b25 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านผู้นากองทุน
b26 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านการรับรู้ประโยชน์
ของกองทุน
b27 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านกฎระเบียบกองทุ
b28 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการของระบบความ
ร่วมมือ
b29 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการค้นหาปัญหา
b30 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการกาหนดเป้าหมาย
b31 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการตัดสินใจ
b32 = ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ถดถอยของกระบวนการในความมุ่งมั่น
ทุ่มเทการทางาน
b33 = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ถ ดถอยของกระบวนการสร้ า งความ
ไว้วางใจระหว่างกัน
b34 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการจัดการความเป็น
ผู้นา
b35 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการจัดการความรู้
b36 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการจัดการทรัพยากร
b37 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการประชาสัมพันธ
b38 = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ถ ดถอยของกระบวนการติ ด ตามและ
ประเมินผล
x1 = เพศชาย
x2 = อายุ
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x3 = สถานภาพสมรส
x4= สถานภาพหม้าย
x5 = การศึกษาประถมศึกษา
x6 = การศึกษามัธยมศึกษา/ ปวช
x7 = การศึกษาอนุปริญญา/ ปวส.
x8 = อาชีพเกษตรกรรม
x9 = อาชีพธุรกิจส่วนตัว
x10 = อาชีพพนักงานบริษัท
x11 = อาชีพรับจ้างทั่วไป
x12 = รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
x13 = ดารงตาแหน่งทางด้านสาธารณสุข
x14 = ดารงตาแหน่งทางด้านภาคประชาชน
x15 = ดารงตาแหน่งลูกจ้างในหน่วยงาน
x16 = ดารงตาแหน่งคณะกรรมการกองทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
x17 = ดารงตาแหน่งคณะกรรมการกองทุนจากภาคประชาชน
x18 = ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น /
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
x19 = จ านวนครั้ ง ของการด ารงต าแหน่ ง คณะกรรมการกองทุ น /
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
x20 = ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม
x21 = จานวนครั้งของการฝึกอบรม
x22 = กลไกด้านความรู้
x23 = กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร
x24 = กลไกด้านทรัพยากร
x25 = กลไกด้านผู้นากองทุน
x26 = กลไกด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุน
x27 = กลไกด้านกฎระเบียบกองทุน
x28 = กระบวนการของระบบความร่วมมือ
x29 = กระบวนการค้นหาปัญหา
x30 = กระบวนการกาหนดเป้าหมาย
x31 = กระบวนการตัดสินใจ
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x32 = กระบวนการในความมุ่งมั่นทุ่มเทการทางาน
X33 = กระบวนการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
X34 = กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา
X35 = กระบวนการจัดการความรู้
X36 = กระบวนการจัดการทรัพยากร
X37 = กระบวนการประชาสัมพันธ์
X38 = กระบวนการติดตามและประเมินผล
1.5.2 ตัวแปรและระดับการวัดตัวแปร
ตาราง 19 ตัวแปรและระดับการวัดตัวแปร
ตัวแปร
เพศ
อายุ
สถานภาพ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

ระดับการวัดตัวแปร
นามบัญญัติ (สร้างเป็นตัวแปรหุ่น)
เพศชาย (ชาย = 1, หญิง = 0)
อัตราส่วน
นามบัญญัติ (สร้างเป็นตัวแปรหุ่น)
สถานภาพโสด (อ้างอิง)
สถานภาพสมรส (สมรส = 1, อื่น ๆ = 0)
สถานภาพหม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ (หม้าย/อย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ = 1, อื่น ๆ = 0)
จัดอันดับ (สร้างเป็นตัวแปรหุ่น)
การศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่าหรือสูงกว่า (อ้างอิง)
การศึกษาประถมศึกษา (ประถมศึกษา = 1, อื่น ๆ = 0)
การศึกษามัธยมศึกษา(มัธยมศึกษา = 1, อื่น ๆ = 0)
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส.(อนุปริญญา/ปวส.= , อื่น ๆ = 0)
นามบัญญัติ (สร้างเป็นตัวแปรหุ่น)
อาชีพรับราชการ (อ้างอิง)
อาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกรรม = 1, อื่น ๆ = 0)
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ/กิจการส่วนตัว (ค้าขาย/ธุรกิจ/กิจการ
ส่วนตัว = 1, อื่น ๆ = 0)
อาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน (พนักงานบริษัท/โรงงาน = 1,
อื่น ๆ = 0)
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ตัวแปร

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การดารงตาแหน่งในองค์กร/พืน้ ที่

การดารงตาแหน่งในกองทุน

ระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง
จานวนครั้งของการดารงตาแหน่ง
ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม
จานวนครั้งของการฝึกอบรม
ความรู้
กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร
กลไกด้านทรัพยากร
กลไกด้านผู้นากองทุน
กลไกด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุน
กลไกด้านกฎระเบียบกองทุน
กระบวนการระบบความร่วมมือ
กระบวนการค้นหาปัญหา
กระบวนการกาหนดเป้าหมาย
กระบวนการพิจารณา
กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการในความมุ่งมั่นทุ่มเท

ระดับการวัดตัวแปร
อาชีพพ่อบ้าน, แม่บ้าน, รับจ้างทั่วไป (พ่อบ้าน, แม่บ้าน = 1,
อื่น ๆ = 0)
อัตราส่วน
นามบัญญัติ (สร้างเป็นตัวแปรหุ่น)
ตาแหน่งปลัดเทศบาล (อ้างอิง)
ดารงตาแหน่งทางด้านสาธารณสุข (ด้านสาธารณสุข = 1, อื่น ๆ
= 0)
ดารงตาแหน่งทางด้านภาคประชาชน (ทางด้านภาคประชาชน =
1, อื่น ๆ = 0)
ดารงตาแหน่งลูกจ้างในหน่วยงาน (ลูกจ้างในหน่วยงาน = 1, อื่น
ๆ = 0)
นามบัญญัติ (สร้างเป็นตัวแปรหุ่น)
ตาแหน่งประธานกรรมการ (อ้างอิง)
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการกองทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
(คณะกรรมการกองทุนจากหน่วยงานภาครัฐ = 1, อื่น ๆ = 0)
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการกองทุนจากภาคประชาชน
(คณะกรรมการกองทุนจากภาคประชาชน = 1, อื่น ๆ = 0)
อัตราส่วน
อัตราส่วน
นามบัญญัติ (สร้างเป็นตัวแปรหุ่น)
ไม่เคยเข้าร่วม (ไม่เคยเข้าร่วม = 1, เคยเข้าร่วม = 0)
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
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ตัวแปร
กระบวนการสร้างความไว้วางใจ
กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา
กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการทรัพยากร
กระบวนการประชาสัมพันธ์
การอภิบาลผ่านความร่วมมือ

ระดับการวัดตัวแปร
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน

1.5.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด 38 ตัวแปร พบว่า
มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 0.002 ถึง 0.772 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยไม่มีตัวแปรพยากรณ์คู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป ไม่เกิน 0.80
(ชวลิต ทับสีรัก, 2555)
1.5.4 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ
การวิจัยครั้งนี้ ก่อนการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นจานวน 5 ข้อ (กัลยา วานิชย์บัญชา, และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2560, 302-332)
พบว่า
1) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2) ตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อนโดยพิจารณา
ค่า Dubin-Watson เท่ากับ 1.872 (เกณฑ์คือ 1.50 - 2.50)
3) ตรวจสอบการแจกแจงปกติของค่าความคลาดเคลื่อน โดยพิจารณาจาก
ตาราง Residuals statistic พบว่า ค่า Mean เท่ากับ 0 (เกณฑ์คือ Mean = 0) และค่า S.D. เท่ากั บ
0.26657 (เกณฑ์คือ S.D. เข้าใกล้ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการแปลผลจากกราฟ Normal probability plot
4) ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ (Homoscedasticity) โดยพิจารณาจากกราฟ Scatter plot ซึ่งพบว่าค่าความคาดเคลื่อนกระจายรอบ ๆ ค่า
0 และค่อนข้างคงที่
5) ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระต้ อ งไม่ สู ง เกิ น ไป (Multicollinearity) โดยพิจารณาจาก Correlation matrix พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่ า
ตั้งแต่ 0.002 ถึง 0.772 (เกณฑ์คือ น้อยกว่า 0.80) ร่วมกับการพิจารณาจากค่าปัจจัยความแปรปรวนที่
เพิ่มสูงขึ้น (Variance inflation factor) มีค่าตั้งแต่ 1.016 ถึง 3.016 (เกณฑ์คือ ทุกค่าต้องน้อยกว่า 10)
และ Tolerance มีค่าตั้งแต่ 0.332 ถึง 0.985 (เกณฑ์คือ มีค่าเข้าใกล้ 1 แต่ไม่เกิน 1)
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ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา เรียงตามลาดับตาม
ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของการอภิบาลผ่านความร่วมมือจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ กระบวนการติดตามและประเมินผล
โดยมีผลทางบวกต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 59.6
(R Square = 0.596) โดยเมื่อคะแนนการติดตามและประเมินผล เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.315 คะแนน (β = 0.315) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการ
วิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 คือ กระบวนการจัดการทรัพยากร โดยมีผลทางบวกต่อการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เป็นร้อยละ 69.6 (R Square Change
= 0.099, R Square = 0.696) โดยเมื่อการจัดการทรัพยากร เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาล
ผ่ านความร่ ว มมือจะเพิ่มขึ้น 0.247 คะแนน (β = 0.247) และตัว แปรที่ถูกคัดเลื อกเข้าไปในการ
วิเคราะห์ขั้นตอนที่ 3 คือ กลไกด้านความรู้ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5
เป็ น ร้ อ ยละ 72.0 (R Square Change = 0.025, R Square = 0.720) โดยเมื่ อ กลไกด้ า นความรู้
เ พิ่ ม ขึ้ น 1 ค ะ แ น น ค ะ แ น น ก า ร อ ภิ บ า ล ผ่ า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น 0.132 ค ะ แ น น
(β = 0.132) และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 4 คือ กระบวนการจัดการ
ความเป็นผู้นา ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.015 เป็นร้อยละ 73.6 (R
Square Change = 0.015, R Square = 0.736) โดยเมื่อกระบวนการจัดการความเป็นผู้นา เพิ่มขึ้น
1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.146 คะแนน (β = 0.146) และตัวแปรที่
ถูกคัดเลื อกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 5 คือ กลไกด้านทรัพยากร ซึ่งสามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.2 เป็ น ร้ อ ยละ 74.8 (R Square Change = 0.012, R Square =
0.748) โดยเมื่อกลไกด้านทรั พยากร เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่ านความร่วมมือจะ
เพิ่มขึ้น 0.093 คะแนน (β = 0.093) และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 6 คือ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.6 เป็นร้อยละ
75.4 (R Square Change = 0.006, R Square = 0.754) โดยเมื่ อ กระบวนการประชาสั ม พั น ธ์
เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.113 คะแนน (β = 0.113) และ
ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 7 คือ กระบวนการค้นหาปัญหา ซึ่งสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 เป็นร้อยละ 75.9 (R Square Change = 0.005, R
Square = 0.759) โดยเมื่อกระบวนการค้นหาปัญหา เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.100 คะแนน (β = 0.100) ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรสามารถร่วมกันพยากรณ์การ
อภิบาลผ่านความร่วมมือ ได้ร้อยละ 75.9 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
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ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
สงขลา รายละเอียดดังตาราง 20
ตาราง 20 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับ
การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา (n = 270)
ตัวแปรพยากรณ์
การติดตามและประเมินผล
การจัดการทรัพยากร
กลไกด้านความรู้
การจัดการความเป็นผู้นา
กลไกด้านทรัพยากร
การประชาสัมพันธ์
การค้นหาปัญหา

R Square
0.596
0.696
0.720
0.736
0.748
0.754
0.759

R Square
Change
0.596
0.099
0.25
0.15
0.12
0.006
0.005

Beta

b

s.e. of b

t

p-value

0.315
0.247
0.132
0.146
0.093
0.113
0.100

0.280
0.239
0.030
0.143
0.080
0.090
0.081

0.044
0.051
0.007
0.041
0.032
0.038
0.034

5.777
3.820
3.903
3.292
2.475
2.404

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.05
<0.05
<0.05

Constant (a) = 0.006, R Square = 0.759, Adjusted R Square = 0.752, F = 117.802, P<0.001
1.5.5 สมการในการพยากรณ์ตัวแปรตาม
จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการอธิบายผลลัพธ์ของการอภิบาล
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ในรูปของคะแนนดิบได้ ดังนี้
สมการทานาย Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3+ b4 x4+ b5 x5+ b6 x6+ b7
x7
เมื่อ Y = การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา
a = ค่าคงที่
b1 = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ถ ดถอยของกระบวนการติ ด ตามและ
ประเมินผล
b2 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการจัดการทรัพยากร
b3 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านความรู้
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b4= ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการจัดการความเป็น
ผู้นา
b5 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกลไกด้านทรัพยากร
b6 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการประชาสัมพันธ์
b7 = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของกระบวนการค้นหาปัญหา
x1 = กระบวนการติดตามและประเมินผล
x2 = กระบวนการจัดการทรัพยากร
x3 = กลไกด้านความรู้
x4 = กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา
x5 = กลไกด้านทรัพยากร
x6 = กระบวนการประชาสัมพันธ์
x7 = กระบวนการค้นหาปัญหา
โดยสามารถเขียนสมการในการพยากรณ์การอภิบาลความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา ใน
รูปของคะแนนดิบได้ดังนี้
การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา ในรูปของคะแนนดิบได้ = 0.006 + 0.280
(กระบวนการติดตามและประเมินผล) + 0.239 (กระบวนการจัดการทรัพยากร) + 0.030 (กลไกด้าน
ความรู้ ) + 0.143(กระบวนการจั ด การความเป็ น ผู้ น า) + 0.080(กลไกด้ า นทรั พ ยากร) + 0.090
(การประชาสัมพันธ์) + 0.081(กระบวนการค้นหาปัญหา)
2. ผลการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group Interview)
วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือและปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาล
ผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้ อ งถิ่ น เขต 12 สงขลา การวิ จั ย ในส่ ว นนี้ ด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
method) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
group Interview) โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
2.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น พื้ น ที่ เ ข ต สุ ข ภ า พ ที่ 12 ส ง ข ล า จ า น ว น
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19 คน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จานวน 2 คน สมาชิก
สภาเทศบาล จ านวน 2 คน หั ว หน้าหน่ว ยบริการสุ ขภาพชุมชนเมือง จานวน 1 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 2 คน ประธานชุมชน 2 คน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน จานวน 1 คน รองปลัดเทศบาล จานวน 1 คน ผู้อานวยการสานัก/กองสาธารณสุข
จานวน 6 คน ผู้ประสานงานกองทุนฯ 1 คน ตัวแทนคณะทางานด้านผู้สูงอายุ 2 คน ประธานชมรม
ผู้ สู ง อายุ 2 คน ผู้ อ านวยการการส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เขต 12 สงขลา จ านวน 1 คน
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น สานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12
สงขลา จานวน 1 คน
2.1.2 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากการสนทนากลุ่ม
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ก าหนดไว้ ในพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพที่ 12 สงขลา จ านวน 14 คน
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จานวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
จานวน 2 คน สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 2 คน หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพชุมชนเมือง จานวน 2
คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 2 คน ประธานชุมชน 2 คน รองปลัดเทศบาล
จานวน 1 คน ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 คน ผู้ประสานงานกองทุน
1 คน
3. ผลการศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
และการสร้างเสริมสุขภาพ
ผลจากการสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จากมุมมองความคิดเห็นและการ
ให้ความหมายของผู้ให้ข้อมูล จะเห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลยังขาดความรู้การบริหารจัดการกองทุน และการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกองทุน ขาดความรู้ด้านระเบียบ วิธีการหรือ
กระบวนการของการดาเนินงาน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการประสานงาน
และคิดว่าการพัฒนาศักยภาพเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการ
กองทุนที่สามารถนาไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยสามารถนาเสนอข้อมูลที่ได้มาสร้างข้อสรุปแนวคิด ดังนี้
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…เอาจริง ๆ แล้วผมเป็นกรรมการก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าจัดการกันยังไง เชิญประชุมก็
มา คุยแนะนากัน รู้แต่ว่าเค้ามีเงินให้ชาวบ้านทาโครงการ ส่วนใหญ่ถ้าโครงการในชุมชน
ผู้ใหญ่ก็มากัน เด็ก ๆ ไม่ค่อยมี ยกเว้นไปทาในโรงเรียน ส่วนว่าสร้างเสริมหรือไม่นั้นไม่รู้ รู้ว่า
ให้ได้มีความรู้บ้าง ออกกาลังบ้าง ลดอาหารเค็ม หวาน มันลง จะได้แข็งแรง
(ประธานชุมชน คนที่ 2, ผู้ให้สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2561)
…ที่แล้วมา เราไม่ค่อยรู้วิธีการมาก ระเบียบต่าง ๆ ก็ไม่ค่อยชัดเจน เงินกองทุนก็ไม่
ค่อยออกกัน ดาเนินการมาแล้วเกือบ 10 ปี เงินค้างมาเรื่อย ๆ ช่วงหลัง ๆ ยังดี กรรมการ
เราก็ช่วยกันดูโครงการ ไปสัมมนากลับมาครั้งหนึ่งได้มีความรู้บ้าง จะส่งเสริมอะไร ป้องกัน
อะไร ผู้สูงอายุก็เยอะเดี่ยวนี้ ต้องช่วยกันไปดูแล เอาเงินนี้ไปทาโครงการได้
(รองปลัดเทศบาล, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…จากที่ลงไปสัมผัสมา กองทุนแต่ละที่ก็แตกต่างกัน บางกองทุนก็ดีมีคนเก่งช่วย
จัดการ บางกองทุนก็อยู่เฉย เพราะไม่อยากทา ต้องรู้ระเบียบเยอะ ความก้าวหน้าไม่มี ยัง
ติดว่าเป็นงานฝาก ที่สาคัญเลยคือ เลขาที่คอยทางานต้องมีความรู้ เก่งรอบด้านทั้งระเบียบ
ประสานงานเป็น หรือเป็นนักจัดการสุขภาพในชุมชน
(ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
12 ผู้ให้สัมภาษณ์, 18 มิถนุ ายน 2561)
…รู้อยู่ว่าให้สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู แต่บางทีมันก็แค่จัดอบรม ๆ ไม่ได้
ทากิจกรรมอย่างอื่นเลย มาติดที่เรื่องเบิกจ่ายอีก อสม.บ่นว่าหลายอย่าง เอกสารก็ไม่ค่อย
ถูกสักที กว่าจะผ่านโดนตามหลายที
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…การทางานเราต้องร่ว มมือกัน เห็ นชัด ๆ ว่าเลขาต้องเหนื่ อยจัดการทุกอย่า ง
เตรียมเอกสาร เชิญประชุม แก้ไขเอกสารอีก ไปช่วยทาอีก เราก็พอรู้บ้างว่าขั้นตอนเป็นยังไง
ก็ช่วยกันลงไปแนะนา บอกต่อให้ทาโครงการ ผู้สูงอายุอยู่บ้านได้ออกมาทากิจกรรม ได้เจอ
กันบ้างอยู่ชุมชนเดียวกัน กินข้าวหม้อ แกงหม้อ สบายใจก็ได้แล้ว
(หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพชุมชนเมือง คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
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3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
ผลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง จากมุมมองความคิดเห็นและการให้ความหมายของผู้ให้
ข้อมูล จะเห็นว่า มีปัจจัยที่กล่าวถึงและรวบรวบเนื้อหาสาคัญได้ ดังนี้
3.1 ทรั พยากร การได้มาของทรัพยากรของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ ทั้งทั้งคน
(Man) เงิ น งบประมาณ (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ (Material) และการจั ด การ (management)
โดยเฉพาะที่ ส าคั ญ คื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหรื อ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือผู้ประสานงานกองทุน หรือบางแห่งเรียกว่า หัวหน้างาน
กองทุน ต้องมีความรู้ ความสามารถทั้งการบริหารจัดการ ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ที่สาคัญคือ
สามารถสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเทศบาลได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แต่ละแห่งไม่มี
เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานเฉพาะกองทุน อย่างเดียว มี งานประจาต้องทาตามบทบาทหน้าที่ห ลัก แต่งาน
กองทุ น ท าเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอาจจะไม่ เ ต็ ม ที่ เ ท่ า ที่ ค วร และการท างานกองทุ น ไม่ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ไม่สามารถประเมินผลงานได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ บางแห่งให้
ลูกจ้างมาช่วย 1- 2 คน หรือคนเดียว จะจ้างเพิ่มเติมโดยใช้งบบริหารกลัวทาไม่ถูกระเบียบ ดังคากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูล
...ได้รับงานมาหลายปีแล้ว ปกติทางานฝ่ายส่งเสริม ก็ต้องแบ่งเวลา มันก็เหนื่อย
เครียด แต่พยายามให้มีการพิจารณาครั้งเดียว ตอนปลาย ๆ ปี เพื่อทาของปีหน้า แต่ก็มีเข้า
มาระหว่างปี นัดกรรมการก็ลาบาก ถ้าประชุมบ่อย ๆ
(ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล, ผู้ให้สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2561)
…กองทุน พี่ทาเอง มีลู กน้องช่ว ยอีกคน ทาเอกสาร ประชุมไม่บ่อย ประชุมที ก็
เหนื่อยที เอกสารอีก ประสานงานอีก ลงไปช่วยอีก ไม่ค่อยทัน เอาที่ได้ เค้าก็ไม่ให้คนเพิ่ม
สปสช. เองก็ตามผลงาน น่าจะตั้งฝ่ายไปเลย สปสช. ให้คนมาหรือทากรอบตาแหน่งงาน
ไปเลย
(ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนที่ 2, ผู้ให้สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2561)
…โชคดีของที่นี้มีคนช่วยดู ขยันทางาน ประสานงานเก่ง เตรียมข้อมูลเอกสารดี ลง
ไปช่วยชาวบ้านให้เขียนโครงการ ช่วยชาวบ้านทา
(ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนที่ 3, ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2561)
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…กองทุนจะขับเคลื่อนได้ดี ต้องมีคนทางานที่เข้มแข็ง มีความสามารถเข้ากับคน
ได้ บางแห่งมอบหมายแต่ไม่ทา บอกว่างานฝาก ความก้าวหน้า ก็ไม่มี ซี 7 ทาไม่ได้ ต้องไป
ทาผลงานตามตาแหน่ง จริง ๆ ถ้าให้ดี ท้องถิ่นถ้าจะเอาจริง ตั้งฝ่ายไปเลย ขึ้นกับนายก
(ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 12 ผู้ให้สัมภาษณ์, 18 มิถนุ ายน 2561)
3.2 ผู้นา ผู้นาหรือประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น รวมทั้งผู้ได้รับ
มอบหมาย มีความรู้ และบทบาทสาคัญในการชักจูง สั่งการ หรือชี้นากรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานให้สามารถเข้ามาร่วมกันทางานและผลักดันให้เกิดโครงการทางด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ สูงอายุ การสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น มี ค วามคลอบคลุ ม เป้ า หมายผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนหรื อ พื้ น ที่ สอดคล้ อ งตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่วางไว้และมีความสาเร็จได้อย่างมีประสิ ทธิผ ลและ
ประสิทธิภาพ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล
…ท่านนายกของเราเป็นผู้กว้างขวาง สามารถชักชวนพวกเรา และมีเครือข่ายใน
การดูและสุ ขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ สู งอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในสมั ย นี้
เพราะแก่กันมาก
(รองนายกเทศมลตรี, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…เราต้องขอบคุณท่านนายกที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นปัญหาของคนในพื้นที่
เห็นความสาคัญของผู้สูงอายุ ให้ประธานชุมชน อสม ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ มีงบประมาณ
หลายส่วน ที่สาคัญทางด้านสุขภาพ ก็ให้เขียนโครงการของบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
เห็นว่าขอยากแต่ท่านก็ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยสอน
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 1 , ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
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…ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้มาดูแล แต่ให้รองนายกทาหน้าที่แทนเป็นส่วนใหญ่ ท่านก็
เข้าใจในงานสาธารณสุข และเห็ นด้ว ยกับการดาเนินงานทางด้านส่ งเสริมสุขภาพ การ
ป้ องกัน โรค การฟื้ น ฟูส มรรถภาพส าหรับผู้ สู ง อายุ ผ่ านการจัดทาโครงการที่ ได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เห็นทุกคนในชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจกัน ตามที่
ท่านได้ลงไปเปิดงานเวลาทาโครงการ ผู้สูงอายุในชุมชนก็ชอบใจกันใหญ่ที่อนุมัติเงินให้ทา
โครงการ
(นายกเทศมลตรีเทศบาลนคร, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
3.3 วัฒนธรรมองค์กร การดาเนินงานในกองทุนมีแนวทางการปฏิบัติทางพฤติกรรมที่
แสดงออกมาจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานที่เข้ามาร่วมกันทางานภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยืดถือปฏิบัติกันจนเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติในกองทุน การเข้ามาร่วมกันทางานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางาน
ที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ได้แสดงบทบาทหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด และบทบาทหน้าที่อื่นเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ การร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี
จริงใจ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล
...การดาเนินงานของกองทุนที่ไปได้ดี เพราะมีคณะกรรมการที่เข้ามาช่วยกัน หรือ
อนุกรรมการที่ช่วยกลั่นกรองโครงการอย่างดี โครงการจะมีประสิทธิภาพมาก
(ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
...กองทุนตาบลที่ดี กรรมการต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่มาประชุมอนุมัติเงินอย่างเดียว
ต้องร่วมกันวางแผน พูดคุย จะทาอะไรในปีนี้ หรือปีหน้า จะให้เงินใคร ใครจะช่วยส่วนไหน
ดูโครงการ ร่วมติดตาม เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จริง ๆ
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
...ในปีนี้เราร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาจจะเป็นต้นแบบของ
การดูงาน เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบอาจจะยังไม่ชัดเจน ก็ช่วยดู ช่วยพัฒนากันไป
เห็นตรงไหนดีก็ทาไป ตรงไหนไม่ดีก็ปรับปรุง ก็คงจะดีขึ้น
(รองปลัดเทศบาล, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
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…กรรมการทุกคนที่เข้ามาร่วมกันด้วยจิตสาธารณะ ร่วมกันตัดสินใจกาหนดทิศ
ทางการสนับสนุนเงิน เหมือนตอนนี้ อาจจะต้องเน้นผู้สูงอายุ พยายามให้มีโครงการผู้สูงอายุ
ในทุกชุมชน
(ประธานชุมชน คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…กรรมการแต่ละกองทุนมีความหลากหลาย การทางานหลายแบบ แต่ที่สาคัญ
กรรมการต้อ งมี ใจเปิ ด กว้า งการเรีย นรู้ พยายามร่ว มกั นหาวิ ธีก ารใช้เ งิน เพื่อผลตกถึ ง
ชาวบ้าน บางกองทุนอยู่ที่ผู้บริหารมีมุมมอง หรือเปิดให้กรรมการเข้ามาขับเคลื่อน บางที่มี
ความร่วมมือ กรรมการเขียนโครงการเอง ช่วยทาระบบสุขภาพในชุมชน
(รองนายกเทศมลตรี, ผู้ให้สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)
3.4 โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผลการศึกษาในส่วนนี้ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึง
การเขียนโครงการในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ชุมชนหรือเครือข่ายยังไม่มีความความรู้เข้าใจ
ต้องการความช่วยเหลื อจากกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ขเข้ามาช่วยเหลื อแนวทางการเขี ยน
โครงการ ควรมีคู่มือการเขียนโครงการ มีแบบฟอร์มที่สามารถเขียนได้ มีตัวอย่างโครงการหลาย ๆ
แบบ นอกจากการขาดความรู้ในการเขียนโครงการแล้ว ยังไม่มีข้อมูลสถานะสุขภาพของคนในพื้นที่
หรือชุมชน และโครงการผู้สูงอายุที่จัดทาควรมีความคลอบคลุมในมิติต่าง ๆ เช่น ทางกาย จิต สังคม
เป็นต้นคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล
...การเขียนโครงการ ชุมชนยังไม่เข้าใจ อาจต้องการความช่วยเหลือจากการเขียน
ควรมีหน่วยงานที่ให้ความรู้การเขียน มีแบบฟอร์ม มีตัวอย่างหลาย ๆ แบบ
(ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนที่ 3, ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2561)
…ที่ไม่เขียนโครงการ เพราะความไม่รู้สถานะสุขภาพ ณ ตอนนี้อยู่ที่ไหน จะไปที่
ไหน เลยไม่รู้จะเขียนโครงการอย่างไร จริง ๆ คือ เขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่แย่
ป้องกันสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว หน่วยบริการสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ต้องมีการคืนข้ อมูล
สถานะสุขภาพ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
(ตัวแทนคณะทางานด้านผู้สูงอายุ คนที่ 2, ผู้ให้สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2561)
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…เพื่ อ เพิ่ ม โครงการให้ ม ากขึ้ น และคลอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ทางกองทุนจะต้องมีคู่มือการเขียนโครงการ ตัวอย่างของโครงการ ทั้งในด้านการ
สร้ า งเสริ ม การป้ อ งกั น หรื อ การท าหลั ก สู ต รการเขี ย นโครงการเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…โครงการที่จะทาต้องให้มีความสอดคล้องกับตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่วาง
ไว้ ตัวชี้วัดสอดคล้องกับโครงการ บางเรื่องน่าจะเติมไปได้ ให้สอดคล้องกับ นโยบายของ
เทศบาล หรือจังหวัด
(ประธานชุมชน คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…ส่ ว นใหญ่โ ครงการเป็นการป้องกันโรค เรายังขาดโครงการที่เน้นทางอารมณ์
ตัว กิจ กรรมเป็ น แบบเดิ ม ๆ ที่ทามา อันใหม่ยัง ไม่ ทา เช่น การให้ ผู้ สู งอายุ ฝึ กวาดภาพ
ซึ่งจะเน้นทางด้านอารมณ์ สมาธิของเค้า การร้องเพลง สร้างอารมณ์สุขภาวะที่ดี ป้องกัน
ความเครียด ลดการเกิดมะเร็ง การซื้อริชแรนด์ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ
(นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
3.5 การจัดการเครือข่ายการสร้างความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผล
การศึกษาในส่วนนี้ผู้ให้ข้อมูลกล่ าวถึง การทางานเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สู งอายุที่ อาศัย
เครือข่ายในพื้นที่ การปฏิบัติงานควรมีการดาเนินงานตลอดปี ไม่เน้นการทางานแบบต่างคนต่างทา
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขาดการสื่อสารภายในเครือข่ายในการทาโครงการหรือกิจกรรม หรือบ้าง
ครั้ ง ขาดการช่ ว ยเหลื อ เครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น กิ จ กรรมของผู้ สู ง อายุ รู ป แบบการสื่ อ สารหรื อ
ประชาสัมพันธ์ควรมีการให้ข้อมูลหลากหลายทาง และขยายไปถึงองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วย
บริการสาธารณสุขในชุมชน ภาคประชาชน กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาสุขภาพ ทาให้ผู้รับ
การสนั บ สนุ น เหล่ านั้ น เข้าถึงข้อมูล และเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการส าหรั บ
ผู้สูงอายุ รวมถึงเมื่อสนับสนุนแล้วเจ้าหน้าที่มีการติดตามได้อย่างไร การใช้เงินมีคุณภาพไหม ดังคา
กล่าวของผู้ให้ข้อมูล
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…การทางานเชิงรุกที่อาศัยเครือข่ายในพื้นที่ น่าจะมีการทาทั้งปี ไม่ใช่ให้ความรู้ที
เวลามีเหตุการณ์ ต่างคนต่างทา เพื่อทาให้ความเชื่อที่มีมาได้ลดน้อยลง ประชาชนเห็ น
ความสาคัญของปัญหา
(ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนที่ 5, ผู้ให้สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2561)
...ขาดการสื่อสารภายในเครือข่ายในการทาโครงการหรือกิจกรรม บ้างครั้งก็ปล่อยให้
แกนนาผู้สูงอายุทากันเอง ประสิทธิภาพดีบ้าง ไม่ดีบ้าง
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คนที่ 1, ผู้ให้สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561)
...คนขอเงินเข้าไม่ถึง ต้องให้ข้อมูลหลากหลายทาง และขยายไปถึงภาคประชา
สังคม ต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ แต่ปัญหาก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ของเราจะติดตามได้ขนาดไหน ดาเนิน
โครงการกันอย่างไร ใช้เงินอาจไม่มีคุณภาพตามที่วางไว้ได้
(ประธานชุมชนคนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…กลุ่มต่าง ๆ เข้ามาน้อย จริง ๆ แล้วกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่มีเยอะมาก เช่น กลุ่มโรง
กลึง โรงโม่ ล้วนมีปัญหาสุขภาพทั้งนั้น ที่สาคัญผู้สูงอายุในชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมชาวไทย
เชื้อสายจีน กลุ่มร้องเพลง ซึ่งเห็นว่าเข้าไปได้น้อยมาก น่าจะขยายโครงการไปยังกลุ่มต่าง ๆ
ให้มากขึ้น
(นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…ความคลอบคลุมของกลุ่มประชาชน หรือองค์กร สถานบริการชุมชน ชุมชน ยัง
น้อยอยู่ควรดึงศักยภาพของกลุ่มเหล่านั้นมาร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ ให้เค้าอยู่ได้ มีคุณค่าใน
สังคม มีความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน
(ประธานชุมชน คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
3.6 การจัดการทรัพยากร ผลการศึกษาในส่วนนี้ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึง ทรัพยากรที่มีอยู่
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทั้งทั้งคน (Man) เงินงบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material)
และการจัดการ (management) ที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ มาก ควรมีจัดการให้ดี
ขึ้น เพื่อทาให้เงินงบประมาณกองทุนได้จัดสรรให้ผู้รับการสนับสนุน เสนอให้มีการนาชาวบ้าน หรือ
แกนนามาฝึกหัดเขีย นโครงการ และได้ทาโครงการตัว อย่าง หากโครงการไหนทาได้ดีก็ควรมี การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากโครงการมีข้อปัญหาหรือไม่ดี เสนอแนะปรับปรุง ให้ดีขึ้น โครงการที่จัดทา
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แนะนาให้จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การออกกาลังกาย ที่เน้นให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายใน
ทุ ก ชุ ม ชน ท าให้ เ งิ น งบประมาณได้ จั ด สรรออกไปมากขึ้ น รวมถึ ง การจั ด การความร่ ว มมื อ ของ
คณะกรรมการชุมชน ผู้ช่วยเหลือชุมชน อสม. และประชาชนที่สามารถทาโครงการในชุมชนต่าง โดย
เน้นการสร้างเสริมป้องกันโรค นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ในพื้นที่ ควรดาเนินโครงการ
ลงไปทากิจกรรมในชุมชน ไม่ดาเนินการอยู่เฉพาะในศูนย์เอง และอาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาล
และวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล
…ทรัพยากรของเราทั้ง 4 M ไม่ว่าจะเป็น คนหรือ Man เงิน หรือ Money ที่มีล้น
เหลือ อุปกรณ์ หรือ Material และก็ Management หรือการจัดการ ควรสามารถจัดการ
ให้ดีขึ้น เงินที่ค้างท่อสามารถออกได้เร็วขึ้น
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…ต้ อ งน าชาวบ้ า น หรื อ แกนน ามาหั ด เขี ย นโครงการ ฝึ ก เขี ย นไป ท าโครงการ
ตัวอย่าง โครงการไหนดีก็พัฒนาต่อ ประเมินดู อันไหนไม่ดี ไม่เข้าท่าก็ปรับปรุง ค่อย ๆ ทา
ไป ก็ดีขึ้น
(หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพชุมชนเมือง คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…เงินเราเหลือเยอะ อยากให้น้อยลง แนะนาให้ซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการออก
กาลังกาย ของเรามี 40 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาทต่อโครงการ รวมแล้วก็ 400,000
บาท ใช้ประโยชน์ได้ เน้นให้ผู้สูงอายุออกกาลังในชุมชน
(ประธานชุมชน คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…แต่ ล ะชุ ม ชนก็ มี ค ณะกรรมการชุ ม ชน มี ผู้ ช่ ว ยเหลื อ มี อ สม. และประชาชนที่
สามารถทาโครงการ เน้นการสร้างเสริมป้องกันโรค แต่ไม่ค่อยได้ร่วมมือกันเท่าไหร่ ทายังไง
ให้ เข้ามาร่ ว มกัน เงิน ก็มีแล้ ว วิธีการคือต้องให้ ตระหนั ก เห็ นความส าคัญของผู้ สู ง อายุ
เหมือนเป็นพ่อแม่เค้า
(ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนที่ 1, ผู้ให้สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2561)
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…ศูน ย์ พัฒ นาคุณภาพชีวิตที่มี ก็ทากิจกรรมตามโครงการเฉพาะในศูนย์ น่าจะ
ออกไปทาโครงการ ในหมู่บ้านหรือชุมชน สถานที่ก็มี เงินก็มี เจ้าหน้าที่เทศบาลอาจจะไม่
พอก็ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลมาช่วย
(ผู้อานวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนที่ 5, ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2561)
3.7 การจั ด การความเป็ น ผู้ น า ผลการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล กล่ า วถึ ง
ตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนทั้งในส่วน อสม. คณะกรรมการจากหลายส่วน หลาย
เครือข่ายมีความสามารถที่จะแสดงบทบาทของการเป็นตัวแทนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน เช่น อสม. มีการแสดงบทบาทเป็นตัวแทนกรรมการทาการชี้แจงหรือให้ข้อมูลการสนับสนุน
งบประมาณของ กองทุนในวาระการปะชุมประจาเดือน ประธานชุมชนแสดงบทบาทการชักชวนให้
ประธานชุมชนอื่น ๆ ทาโครงการให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละชุมชน และให้กรรมการชุมชน
แสดงบทบาทผู้นาในชุมชนของตัวเอง โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงการจัดทาโครงการ นอกจากนี้
คณะกรรมการกองทุน ควรมีการจัดทาโครงการเป็นตัวอย่าง มี อสม. หรือคณะกรรมการชุมชน และผู้
ช่วยเหลือชุมชนเข้ามาช่วยเหลือกัน ต่อไปจะได้ทาโครงการเองได้ มีการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน
นาเสนอผลงานในทุก ๆ ด้านทั้งผลลัพธ์ความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค ร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือช่วยกัน
หาทางเลือกเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล
…ผมเอง เป็นตัวแทน อสม. คณะกรรมการที่มาเป็นนี้ก็มาจากหลายส่วน
หลายเครือข่าย ก็สามารถที่จะแสดงบทบาทของการเป็นตัวแทนในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน เช่น อสม ก็มีประชุมประจาเดือน ก็ชี้แจง อสม. ให้รู้ว่ามีเงินกองทุน
สนับสนุน หรือประธานชุมชน ก็ชักชวนให้ทาโครงการสอดคล้องบริบทของแต่ละชุมชน ให้
เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง กรรมการชุมชนแสดงบทบาทผู้นาในชุมชนตัวเอง
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
...พวกเรากันเองที่เป็นกรรมการ ก็ต้องเสนอโครงการเป็นตัวอย่าง ทาให้เค้าดู อสม.
ก็จะช่วยหัวหน้า เค้าก็จะได้ทาโครงการเองตามปัญหาของชุมชนที่ได้เจอมา ประธานชุมชน
ก็มีหลายคน ในนี้ ให้ผู้ช่วยเหลือเข้ามาช่วยทาโครงการด้วย
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
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…มาสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน ผลงานที่ได้มาอย่าเสนอของดีอย่างเดียว แต่ที่ยัง
เป็นปัญหา อุปสรรค ต้องการแก้ไข ให้ช่วยทางออก เพื่อจัดการปัญหาให้คณะกรรมการมี
ส่วนร่วม ช่วยกันชี้แนะ ชี้นา ร่วมกันแนวทาง ช่วยตัดสินใจ คนทาอาจตัดสินไม่ได้
(ประธานชุมชน คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
3.8 การประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาในส่วนนี้ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึง การดาเนินโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับผู้สูงอายุ ควรมีการแสดงแนวคิด ทัศนคติ วิธีการดาเนินงาน
วัน เวลา ในจัดทาโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งคณะกรรมการได้รับทราบ และหากมี
ปัญหาเกิดขึ้น ได้ช่วยกันแนะนา หรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์ไป
ยังผู้สูงอายุในชุมชนได้ สาหรับในส่วนของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ควรมีกรรมการที่มา
จากภาคส่ ว น หรื อหน่ ว ยงานอื่น ๆ เข้าร่ว มด้ว ย เช่น ตัว แทนจากส านักการศึกษา จะได้เข้ามาดู
โครงการเกี่ยวกับโรงเรียน หรือ ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุที่มาจากจากลุ่มข้าราชการเกษียณที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อทาหน้ าที่สื่ อสารสมาชิกในกลุ่ม เป็นการประชาสั มพันธ์การจัดทาโครงการให้
ผู้สูงอายุด้วยได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการสื่อสารระหว่างองค์กร ภาคส่วน กลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วม
มือ ผ่านการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทาให้การสื่อสารได้เร็ว และสื่อสารมีความหมายให้ดีขึ้น ดัง
คากล่าวของผู้ให้ข้อมูล
…โครงการใหญ่ ๆ ควรมี ก ารแสดงแนวคิ ด ทั ศ นคติ วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน
วันจัดทาโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว คณะกรรมการได้รู้ และได้ช่วยกัน
แนะนา รวมถึงกระจายข่าวไปยังผู้สูงอายุในชุมชน
(รองนายกเทศมนตรี, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
...ในชุดคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานก็ดึงกรรมการที่มาจากส่วนการงาน
อื่น ๆ ด้วยเช่น จากสานักการศึกษา จะได้เข้ามาดูโครงการเกี่ยวกับโรงเรียน หรือผู้สูงอายุ
จากลุ่ ม ข้ า ราชการเกษี ย ณที่ มี ค วามรู้ สามารถสื่ อ สารสมาชิ ก ในกลุ่ ม ก็ จ ะเป็ น การได้
ประชาสัมพันธ์การทาโครงการให้ผู้สูงอายุด้วย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
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...การสื่อสารระหว่างองค์กร ภาคส่วน กลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมมือต้องให้กลับมา
เมื่อก่อนนี้มีวลีเด็ด คาขวัญ ได้กรอกหู เช่น ยะลาสะอาด สะอาดคือยะลา ท่านทิ้งเรากวาด
อีกสิบชาติก็ไม่หมด ทุกคนได้ฟังอยู่บ่อย ๆ ก็จะช่วยกัน เป็นการประชาสัมพันธ์ ได้สื่อสารให้
ดีขึ้น บรรลุได้เร็ว สื่อสารมีความหมาย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
3.9 การติ ด ตามและประเมิ น ผล ผลการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล กล่ า วถึ ง
การเชื่อมโยงของโครงการที่คณะกรรมการได้สนับสนุนเงินไปให้ผู้รับสนับสนุนการจัดทาโครงการ
สาหรับผู้สูงอายุ ควรมีกระบวนการติดตามตั้งแต่การอนุมติโครงการ การดาเนินงาน และผลลัพธ์การ
ดาเนินงาน ควรมีการนาเสนอผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ โดยฉพาะกรณีโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณจัดสรรมาก ผลของการดาเนินงานเป็นอย่างไร
ระหว่างการดาเนินงานมีปัญหาอะไรบ้าง ทางคณะกรรมการจะได้มีข้อเสนอแนะ รับทราบผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลทั้ งในระหว่า งการดาเนิน งาน และภายหลั งโครงการที่ แล้ ว เสร็จ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินใจสาหรับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการต่อในอนาคต
รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้มีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และระยะเวลาของการประเมินให้
เร็วขึ้น เป็นการประเมินรอบละ 3-6 เดือน และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ดังคากล่าวของ
ผู้ให้ข้อมูล
…ความเชื่อมโยงของโครงการที่เราสนับสนุนเงินให้ไป ไม่ได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมดู
โครงการ ตามดูกิจ กรรม ไปสุ ดทางตรงไหน สามารถเชื่อมโยงสุ ดปลายทางได้อย่างไร
จะต้องทาให้การเชื่อมโยงจากเริ่มต้น จนสุดทางให้ได้
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…บางโครงการไม่รู้จริง ๆ ว่าทาเมื่อไหร่ อยู่ ๆ ทาเสร็จแล้ว ควรมีการนาเสนอ
หรือพรีเซ็นงาน โดยฉพาะกรณีโครงการใหญ่ ได้เติมเต็มบ้าง ได้ติดตาม ประเมินผลเห็นผล
การดาเนินงาน
(หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพชุมชนเมือง คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
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…โครงการไหนดีจบแล้วมีการทาต่อ คณะติดตามถ้าโครงการไหนเสร็จแล้ว สรุปสั้น ๆ
ให้ฟังเร็ว ๆ ปรับการติดตามประเมินรอบ 3-6 เดือน หรือปีละครั้งนานเกิน การติดตามประสิทธิภาพ
ดูผลลัพธ์ เรามีเงิน ได้อนุมัติทาต่อเนื่อง
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
…การติดตามประเมินผล คงต้องปรับรูปแบบ ไม่ประเมินเฉพาะวันทากิจ กรรม
อย่างเดียว ควรมีการประเมินในเชิงคุณภาพมากขึ้น อาจประเมิน 3 เดือน บางโครงการทา
ไป อยู่ที่เดิม ขยะยังมีเหมือนเดิม บุหรี่ โฟม ก็ยังมี ควรขยับลงการติดตามให้ชัด ๆ มีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
(ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม, 19 มิถุนายน 2561)
4.3 การผสมผสานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุปัจจัยของระยะที่ 1 นี้ เป็นการดาเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณพร้อมกันกับเชิงคุณภาพโดยให้ความสาคัญกับการวิจัยทั้งสองแบบเท่า ๆ กัน การเก็บข้อมูล
แบบเป็นอิสระต่อกัน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แยกจากกันโดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์
เชิงสถิติ (Statistical analysis) โดยที่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
และสาหรับการแปลผลหรือการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการรวมผล (Merge) การวิจัยทั้งสองวิธี
วิจัยเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีการผสานแบบฐานข้อมูลคู่ขนาน (The Parallel Databases Variant) ด้วย
การคัดเลือกเอาผลการวิจัยที่เหมือนกันมาวิเคราะห์ เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องกันของผลการวิจัย
และน าข้อมูล ที่ต่างกัน มาเปรี ย บเทียบแบบประเด็นต่อประเด็นเพื่อสั งเคราะห์ เป็นผลการวิจัยใน
ลั ก ษณะของตารางสรุ ป ผล รวมทั้ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารผสานแบบแปลงรู ป ข้ อ มู ล ( The Data–
transformation Variant) ด้วยการนาผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาแปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการ
แจงนับความถี่ของรหัส (ปัจจัย) จากนั้นจึงนาผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือทาให้ผลการวิจัยนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังตาราง
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กระบวนการจัดการ
ทรัพยากร

กระบวนการติดตามและ
ประเมินผล

ปัจจัย

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื้อหา
มีผลทางบวกต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ สามารถ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลของการดาเนิ น งาน เพื่ อ เป็ น ข้อมูล
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 59.6 (R Square = 0.596) ย้ อ นกลั บ และท าการตรวจสอบการด าเนิ น งานและผลการ
เมื่อคะแนนการติดตามและประเมินผล เพิ่มขึ้น 1 คะแนน ดาเนินงานเพื่อตัดสินใจ
คะแนนการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ จะเพิ่ ม ขึ้ น 0.315
คะแนน (β = 0.315) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.001
มีผลทางบวกต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ สามารถ
กระบวนการจัดการหรือนาทรัพยากรที่มีอยู่ของกองทุนที่
อธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เป็นร้อยละ สาคัญ ได้แก่ คน เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ไป
69.6 ( R Square Change = 0. 099, R Square = 0.696) ใช้ ใ นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ผ่ า นความร่ ว มมื อ ของ
เมื่อการจัดการทรัพยากร เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการ หลากหลายภาคส่วนอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.247 คะแนน (β = พั ฒ นาคนให้ มี ส มรรถนะเพิ่ ม ขึ้ น การสนั บ สนุ น เงิ น ให้ ก ลุ่ ม
หลากหลาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีระบบ เข้าถึง และ
0.247) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ใช้งานได้

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ความถี่ของรหัส
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ตาราง 21 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา
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กลไกด้านทรัพยากร

กระบวนการจัดการความ
เป็นผู้นา

กลไกด้านความรู้

ปัจจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื้อหา
ความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนและการสร้างเสริม
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ยั ง ขาดความรู้ โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การ
กองทุน ทั้งในเรื่องของระเบียบ วิธีการหรือกระบวนการของการ
ดาเนินงาน ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทาให้เงิน
งบประมาณไม่ ไ ด้ มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร หรื อ กลุ่ ม ภาคส่ ว น
ต่าง ๆ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน รวมทั้ง
ตั ว แทนแกนน าที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทหรื อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ กิ จ กรรมของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีความสามารถ ทักษะ และ
กระบวนการของการเป็นผู้นาในการชักจูง โน้มน้าวหรือสนับสนุน
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทางาน

มีผ ลทางบวกต่อการอภิบาลผ่ านความร่ ว มมื อ
การได้ ม าของทรั พ ยากร โดยเฉพาะที่ ส าคั ญ คื อ
สามารถอธิบ ายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ผู้ประสานงานกองทุน ต้องมีความรู้ ความสามารถทั้งการ
1.2 เป็นร้อยละ 74.8 (R Square Change = 0.012, บริหารจัดการ ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ที่สาคัญคือ
R Square = 0.748) เมื่อกลไกด้าน
สามารถสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอก

มีผลทางบวกต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ
72.0 (R Square Change = 0.025, R Square = 0.720)
โดยเมื่อความรู้ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.132 คะแนน (β = 0.132) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
มีผลทางบวกต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.015 เป็นร้อย
ละ 73.6 (R Square Change = 0.015, R Square = 0.736)
โดยเมื่อการจัดการความเป็นผู้นา เพิ่มขึ้น 1 คะแนน การ
อภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่ม ขึ้น 0.146 คะแนน (β =
0.146) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

12

18

ความถี่ของรหัส
21
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กระบวนการค้นหา
ปัญหา

กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์

ปัจจัย

ทรั พยากร เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาล
ผ่ า นความร่ ว มมื อ จะเพิ่ ม ขึ้ น 0.093 คะแนน (β =
0.093) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีผ ลทางบวกต่อการอภิบาลผ่ านความร่ ว มมื อ
สามารถอธิบ ายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ
0.6 เป็นร้อยละ 75.4 (R Square Change = 0.006,
R Square = 0.754) เมื่อการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น
1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่านความร่วมมือจะ
เ พิ่ ม ขึ้ น 0.113 ค ะ แ น น ( β = 0.113) อ ย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีผลทางบวกต่อการอภิบาลผ่านความร่ว มมื อ
สามารถอธิบ ายความแปรปรวนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ
0.5 เป็นร้อยละ 75.9 (R Square Change = 0.005,
R Square = 0.759) เมื่อกระบวนการค้นหาปั ญหา
เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่าน

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื้อหา

ไม่มีข้อมูล

เทศบาลได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แต่ละแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่
ทางานเฉพาะกองทุนอย่างเดียว มีงานประจาต้องทาตาม
บทบาทหน้าที่หลัก รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
เป็ น กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงาน
องค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ภาคประชาชนที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ และความร่ ว มมื อ
ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

-

27

ความถี่ของรหัส

174

กระบวนการจัดทา
โครงการ

กระบวนการจัดการ
เครือข่าย

ปัจจัย

ไม่มีข้อมูล

ความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.100 คะแนน (β = 0.100)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไม่มีข้อมูล

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื้อหา

การสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อายุ ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ
ความสาเร็จของกองทุน สร้างความสัมพันธ์ และสร้างแนว
ร่วมเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย มีลักษณะ
การทางานแบบบูรณาการกัน การแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ซึ่งกันและกัน ทุก คนร่ว มกัน รับผิ ดชอบ สามารถเข้า ถึ ง
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และการ
สื่อสารภายในเครือข่าย
โครงการที่ของบประมาณต้องมีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่สาคัญทั้งการจัดบริการ กระบวนการ หรือ
กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรค ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง
รุ ก ของหน่ ว ยบริ ก าร องค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ประชาชน ควร
พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในการเขียนโครงการ การ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

29

20

ความถี่ของรหัส
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ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

กลไกด้านวัฒนธรรม
องค์กร

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

กลไกด้านผู้นา

ปัจจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื้อหา

พัฒนาตัวอย่างโครงการ การพัฒนาข้อมูลที่สามารถใช้จริง
เข้าถึงได้
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อ งถิ่น
รวมทั้งผู้ได้รับมอบหมาย ต้องมีลักษณะของผู้นาที่สามารถ
สร้างความร่ว มมื อ ในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพผู้ สู ง อายุ มี
บารมี วิสัยทัศน์ รวมทั้งมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น สามารถชักจูง
สั่งการ หรือชี้นาบุคคลอื่นให้สามารถเข้ามาร่วมกันผลักดัน
ให้เกิดโครงการทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุน
งบประมาณสาหรับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สู่ความสาเร็จได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิ บั ติ ห รื อ พฤติ ก รรมที่ ส ร้ า งขึ้ น จาก
บุคคลที่เข้าร่วมภายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยืดถือปฏิบัติกันจน
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในกองทุน นั้น โดยเฉพาะการเข้า
มาร่วมกันทางานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

20

15

ความถี่ของรหัส
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ปัจจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื้อหา

หรื อ คณะท างานที่ ม าจากหลากหลายภาคส่ ว น แสดง
บทบาทหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด และบทบาทหน้าที่
อื่นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ การร่วมกัน
พิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีฉันทา
มติ เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาร่ ว มกั น เพื่ อ ผลลั พ ธ์ ข ององค์ ก ร
สะท้อนถึง กระบวนการคิด การตั ดสิ น ใจ และช่ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานขององค์ ก รหรื อ กองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความถี่ของรหัส

177

178
จากตาราง 21 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การอภิ บ าลผ่ า น
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ที่มีความสอดคล้องกันซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นจานวน
6 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ 1) กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผล 2) กระบวนการจั ด การทรั พ ยากร
3) กลไกด้ า นความรู้ 4) กระบวนการจั ด การความเป็ น ผู้ น า 5) กลไกด้ า นทรั พ ยากร และ
6) กระบวนการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบปัจจัยที่ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ไม่สอดคล้องกันจานวนทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลเฉพาะในผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
ปริมาณ ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกลับไม่พบหรือส่วนเสริมปัจจัยอื่น ๆ จานวน
1 ปัจจัย ได้แก่ กระบวนการค้นหาปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลเฉพาะในผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิง
คุณภาพ ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณกลับไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ จานวน 2 ปัจจัย
ได้แก่ 1) กลไกด้านผู้นา และ 2) กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลเฉพาะในผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณไม่ได้มีการนาปัจจัยทั้งสองมาทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติจานวน 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) กระบวนการจัดการเครือข่าย และ 2) กระบวนการจัดทา
โครงการ ภาพ 11
ผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นส่วนสาคัญตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทาให้ทราบถึงระดับ
การอภิบาลผ่านความร่วมมือและปัจจัยที่มีผลต่อของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ปัจจัยที่สอดคล้องกัน
นี้ เป็นการผสานการวิจัยเชิงปริมาณดาเนินการไปพร้อมกันกับวิจัยเชิงคุณภาพ โดยให้ความสาคัญ
ของการวิจัยทั้งสองแบบเท่า ๆ กัน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือทาให้ผลการวิจัย
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 นี้ ไปใช้เพื่อพัฒนารูปแบบในระยะที่ 2 ต่อไป
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ปั จจัยของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
(Collaborative Governance)
การวิจัยเชิงปริมาณ
7. กระบวนการ 1. กลไกด้านทรัพยากร
ค้นหาปัญหา 2. กลไกด้านความรู้
3. กระบวนการการจัดการความเป็นผู้นา
4. กระบวนการการจัดการทรัพยากร
5. กระบวนการการประชาสัมพันธ์
6. กระบวนการการติดตามและประเมินผล

การวิจัยเชิงคุณภาพ
1.
2.
3.
4.

กลไกด้านผู้นา
กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร
กระบวนการจัดการเครือข่าย
กระบวนการจัดทาโครงการ

การอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

ภาพ 11 การผสานผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เขต 12 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
หมายเหตุ:

หมายถึง การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผลการวิจัยมี
ความสอดคล้องกัน และมีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ
หมายถึง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า มี ผ ลต่ อ การอภิ บ าลผ่ า น
ความร่วมมือฯ
หมายถึง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่ า มี ผ ลต่ อ การอภิ บ าลผ่ า น
ความ ร่วมมือฯ
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้ างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การวิจัยในระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 โดย
อาศัยข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลจากการการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 เพื่อให้ได้ร่าง
รูปแบบที่มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประสิทธิผลในการปฏิบัติ สามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 การพัฒนาร่ า งรู ปแบบการอภิ บ าลผ่า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 เป็ น การ
ดาเนินการโดยผู้วิจัยนาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 มา
วางแผนและออกแบบร่างรูปแบบเพื่อนาไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่ตัวอย่างของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นเขตเมือง ในเขต 12 สงขลา ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา
การพัฒนาร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เริ่มต้นด้วยผู้วิจัยได้ร่างกาหนดทิศทาง
ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในประเด็นผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้องตามนโยบายด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ของทางเทศบาลนครยะลา นั้นคือ การพัฒนาด้านสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพ
และการป้องกันโรคเป็นหลัก อาศัยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์กับหน่วยงาน รวมทั้งการ
ประยุ กต์ใช้เครื่ องมือวงจรคุณภาพเพื่อพัฒ นาการบริห ารงานคุณภาพอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า วงจร
PDCA (Plan-Do-Check-Act) หรื อ Deming Cycle เป็ น กรอบการด าเนิ น งานลงมื อ ปฏิ บั ติ ที่
ประกอบด้ ว ยการวางแผนงาน การปฏิ บั ติ ง านตามแผน การตรวจสอบ และการปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตามแผนที่อาศัยตัวแปรจากการผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 ซึง่
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยหลักที่สอดคล้องกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(ประกอบด้ ว ย 5 ปั จ จั ย คื อ 1.1) กลไกด้ า นความรู้ 1.2) กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผล
1.3) กระบวนการจัดการทรัพยากร 1.4) กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา และ 1.5) กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ และ 2) ปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยที่ผลการวิจัยไม่ได้สอดคล้องกัน แต่เป็นผลจากการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส่วนใดส่วนหนึ่งและมีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา (ประกอบด้วย
4 ปัจจัย คือ2.1) กลไกด้านทรัพยากร 2.2) กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร 2.3) กระบวนการค้นหาปัญหา
และ 2.4) กระบวนการจัดการเครือข่าย) มาเป็นวิธีการดาเนินงาน/การพัฒนา ภายใต้ระบบของการ
การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลั กประกัน
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สุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 รวมทั้งหมด 9 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า 3 ปัจจัย ได้แก่ 1)
กลไกด้านความรู้ (ปั จ จั ย หลั ก) 2) กลไกด้านทรัพยากร และ 3) กลไกด้านวัฒ นธรรม และปัจจัย
กระบวนการ 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) กระบวนการค้นหาปัญหา 2) กระบวนการจัดการทรัพยากร (ปัจจัย
หลัก) 3) กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา (ปัจจัยหลัก) 4) กระบวนการประชาสัมพันธ์ (ปัจจัยหลัก)
5) กระบวนการจัดการเครือข่าย และ6) กระบวนการติดตามและประเมินผล (ปัจจัยหลัก)
กระบวนการร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา สามารถดาเนินการตามกรอบวงจรคุณภาพ
กลยุทธ์/กลวิธี วิธีการปฏิบัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวางแผน (Plan)
กลยุ ท ธ์ ข องการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย 1) การก าหนดโครงสร้ า งที ม งาน และ
มอบหมายความรับผิดชอบ 2) การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครยะลา ทั้ ง ในด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นบุ ค ลากร (ความรู้ ค วามเข้ า ใจ)
ด้านงบประมาณ และ 3) การวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน (DO) อาศัยวิธีการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย
1) การประชุมมอบหมายหน้าที่การรวบรวมข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ และ 2) การประชุมนาเสนอ
ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการเลขานุการ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
2. การปฏิบัติตามแผน (DO)
การปฏิบัติตามแผน อาศัยระบบของการบริหารจัดการที่สาคัญ 2 ส่วนหลัก คือ ปัจจัย
นาเข้าและกระบวนการบริหารจัดการ ในส่วนของปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย 3 กลไกการขับเคลื่อน
ดังนี้
2.1 กลไกด้ า นความรู้ กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้ว ย การรวบรวมองค์
ความรู้ทั้งมิติการบริหารจัดการและการสร้างเสริมสุขภาพมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงความรู้ มีการนาไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยวิธีการปฏิบัติงานที่
ประกอบด้วย 1) การจัดทาคู่มือการบริหารจัดการกองทุน 2) การประชุมคณะอนุกรรม การต่าง ๆ
และคณะกรรมการบริหารกองทุน 3) การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และ
การศึกษาดูงาน 4) การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ กฎระเบียบ และการศึกษาดูงาน 5) การจัดทาเอกสารความรู้ในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สู งอายุ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
สุขภาพ 6) การจัดทาโครงการตัวอย่างที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 7) การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกันของคณะกรรมการ และ 8) การนาเสนอ
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โครงการแห่ งการเรี ย นรู้ ผ่ านระบบพี่เลี้ ยง คลิ นิกโครงการการจัดอบรมการเขียนโครงการ และ
การทัวร์ชุมชน เป็นต้น
2.2 กลไกด้านทรัพยากร กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วย การกาหนดและ
คัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่สาคัญทั้งคน เงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการที่มี
คุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ อาศัยวิธีการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย 1) การกาหนดโครงสร้าง
หน่วยงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2) การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนตามระเบียบ
ที่ ก าหนด และด าเนิ น การด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส และได้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
3) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เหมาะสม เพียงพอ และเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 4) การสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 5) การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย และสามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และ 6) การจัดการระบบภายในของกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
2.3 กลไกด้านวัฒนธรรม) กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน และยื ดถือปฏิบั ติกัน จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกองทุนเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ สู งอายุ
อาศัยวิธีการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย 1) การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางาน
อาศัยกระบวนการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีการจัด
ประชุมอย่างต่อเนื่อง 2) การแสดงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการของตามระเบียบที่กาหนด และมี
การสร้างบทบาทหน้าที่อื่น เพื่อประโยชน์ของกลุ่ มเป้าหมายผู้สู งอายุ 3) การประชุมเพื่อพิจ ารณา
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ บนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสาคัญ และพิจารณาอย่างฉันทามติ
4) การพิจ ารณาอนุ มัติโ ครงการของคณะกรรมการ ต้องผ่ านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
กลั่ น กรอง และการติ ด ตามประเมิ น ผลโดยคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล และ
5) การทางานร่วมกันในลักษณะของความเป็นทีม พี่น้องช่วยเหลือกัน และมีความไว้วางใจกัน
สาหรับการปฏิบัติตามแผน ในส่วนของกระบวนการ ประกอบด้วยกระบวนการของการ
ปฏิบัติดังนี้
1. กระบวนการค้น หาปั ญหาต่อ การสร้ า งเสริ ม สุขภาพผู้ สูง อายุ กลยุทธ์ของการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย กระบวนการค้นหาปัญหา การสืบค้น สารวจ ทาความเข้าใจ และวิเคราะห์
ข้อมูลที่สาคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อาศัยวิธีการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย 1) การสืบค้น
สารวจ รวบรวมทาความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ 2) การประชุม
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพต่อคณะกรรมการและร่วมกันจัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญหา รวมทั้งร่ ว มกัน เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ส ามารถนาไปจัดการได้ 3) การประชุมและ
นาเสนอสถานะสุขภาพและปัญหาสาธารณสุขของผู้สูงอายุในพื้นที่แก่ผู้รับการสนับสนุน งบประมาณ
นาไปจัดทาโครงการตามความต้องการ และสามารถดาเนินการได้
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2. กระบวนการจัดการทรัพยากร กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการ
หรื อ การน าทรั พ ยากรของกองทุ น ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง คน (Man) เงิ น งบประมาณ (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์
(Material) และการจัดการ (management) มาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยวิธี การปฏิบัติงานที่
ประกอบด้วย 1) มีการพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน แกนนา
เครือข่ายต่าง ๆ ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในการจัดการโครงการ 2) มีการสนับสนุนงบประมาณให้มีความ
หลากหลายของกลุ่ มผู้ รั บ เงิน สนั บ สนุน ทั้งหน่ว ยบริการ องค์กรหรือกลุ่ มประชาชน ศูนย์พัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3) มีการปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีระบบ สามารถใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 4) มีการบูรณาการวิธีการและการดาเนินงาน ตามความสมัครใจหรือความสนใจของ
ผู้สูงอายุในทุกระดับและทุกประเภทของกลุ่มผู้รับสนับสนุนงบประมาณ
3. กระบวนการจั ด การความเป็ น ผู้ น า กลยุ ท ธ์ ข องการด าเนิน งาน ประกอบด้ ว ย
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ รวมทั้งตัวแทนแกนนาที่เข้ามามี
บทบาทหรืออิทธิพลต่อกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ อาศั ย วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ป ระกอบด้ ว ย 1) การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคณะ
กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน รวมทั้งตัวแทนแกนนาให้มีความสามารถ ทักษะ
และสร้างความเป็นผู้นาในการชักจูง โน้มน้าวหรือสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
ทางาน 2) การสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนยอมรับจากการเป็นผู้นาโครงการต่าง ๆ ไปดาเนินการ
3) การนาเสนอรายละเอียดของการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจากงบประมาณของกองทุนในการ
ประชุมเวทีต่าง ๆ
4. กระบวนการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วย การสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของกองทุน ผ่านคณะกรรมการ การประชุมเวทีต่าง
ๆ การจัดประชุมชี้แจง และการพัฒนารูปแบบการสื่อสารตามบริบทของพื้นที่ อาศัยวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ ป ระกอบด้ ว ย 1) การสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องกองทุ น
หลั กประกัน สุ ขภาพ ผ่ านคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน แกนนาเครื อ ข่ า ย
2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในการประชุมเวทีต่าง ๆ ทั้งของคณะผู้บริหารของทางเทศบาล การ
ประชุมของคณะกรรมการชุมชน การประชุมของอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน รวมทั้งการประชุมของ
องค์กร ภาคส่วนต่าง ๆ ผู้รับสนับสนุนงบประมาณ 3) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์โดยตรงด้วยการ
จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงในส่ ว นกลาง ชุ ม ชน และหน่ ว ยงาน 4) การพั ฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารและ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการประชาสัมพั นธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชน

184
5. กระบวนการจั ด การเครื อ ข่ า ย กลยุ ท ธ์ ข องการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย
กระบวนการจัดการเครือข่าย การกาหนดเป้าหมาย การรวบรวมทรัพยากร และการระดมความคิด
ความเห็ น เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ ายต่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ อาศั ย วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารภายในเครือข่ายเพื่อกาหนดเป้าหมาย
สู่ การพัฒ นาแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อการมีสุ ขภาพที่ดี ข องผู้ สู ง อายุ 2) การแลกเปลี่ ย น
ทรั พยากรขององค์กรในเครือข่าย โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่ างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ประหยัดงบประมาณ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารภายในเครือข่ายเพื่อพัฒนากระบวนการ
ของกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 4) สนับสนุนเครือข่ายในพื้นจัดทา
โครงการ ขอสนับสนุนงบประมาณ และดาเนินกิจกรรมโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
6. กระบวนการติดตามและประเมินผล กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วย การ
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลของการดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ และทาการตรวจสอบการ
ดาเนินงานและผลการดาเนินงานเพื่อตัดสินใจ อาศัยวิธีการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย 1) การจัดทา
แผนการติดตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายหลังการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ และมีการปฏิบัติงานติดตามโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 3) กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ตั้ งแต่การรวบรวมผลการดาเนินงาน
การประเมินผลโครงการมีความสอดคล้องตามตัวชี้วัด และผลสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 4) การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และมีการ
แสดงความคิดเห็นผลการดาเนินงาน การเสนอข้อปรับปรุงหรือพัฒนา และการเป็นต้นแบบของการ
ดาเนินงานโครงการต่อไป
3. การตรวจสอบ (Check) กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วย การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลง การตรวจผลลัพธ์ตามเป้าหมาย อาศัยวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามวิธีการดาเนินงานหรือการพัฒนาที่กาหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นอย่างไร (ผลดาเนินการมีข้อดี ปัญหา และ
ส่ ง ผลกระทบอย่ า งไร ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งน ามาวิ เ คราะห์ และผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ มี ค วาม
สอดคล้องตามการวางแผนในขั้นตอนที่ 1 (เป็นการช่วยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
ยะลาสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาที่นามาใช้ และสรุปผลการดาเนินงาน)
3) การตรวจสอบผลลัพธ์ของรูปแบบที่วางไว้ ทั้งประสิทธิผลของการดาเนินงาน คุณภาพความสัมพันธ์
การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และความเหนียวแน่นของเครือข่าย และ 4) การประชุมติดตามการ
ดาเนินงาน และการนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
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4. การปรับปรุงการดาเนินงาน (Act) กลยุทธ์ของการดาเนินงาน ประกอบด้วย การจัดทา
ข้อสรุปที่ได้มาจากการทดลองนาร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ สู งอายุ เขตเมื อง ของกองทุน หลั ก ประกันสุ ขภาพระดับ ท้อ งถิ่น เขต 12 ไปปฏิบัติอาศัยวิ ธี ก าร
ปฏิบั ติงานที่ป ระกอบด้ว ยการประชุมจัดทาข้อสรุป ของการด าเนินงาน และการนาเสนอผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
อาศัยวิธีการเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการระดมสมองในกลุ่มผู้สูงอายุ คณะทางานผู้สูงอายุ และ
คณะกรรมการกองทุ น ฯ ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งรู ป แบบจนได้ ต้ น แบบของรู ป แบบ
เพื่อนาไปทดลองปฏิบัติตามที่ได้วางกรอบไว้ โดยจัดการระดมสมองเป็นจานวน 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด
45 คน ในกลุ่มเป้าหมาย คือ
1. การจัดการระดมสมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มแกนนาผู้สูงอายุ ในพื้นที่
เทศบาลนครยะลา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จานวน 12 คน
2. การจัดการระดมสมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จานวน 16 คน
3. การจั ดการระดมสมองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทางานด้านผู้สู งอายุ
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จานวน 17 คน
การยืนยันร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ผ่านการระดมสมองจาก 3 กลุ่มดังกล่าว
ทาการสรุป และข้อเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
เทศบาลนครยะลาซึ่งได้วางแผนกาหนดแนวนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ ม
“การสร้ างเสริ มสุ ขภาพสู่ การมีสุขภาพที่ดีของผู้ สู งอายุ (Healthy Ageing)” ภายใต้วิสั ยทัศน์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลาที่ว่า “ผู้สูงอายุทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครยะลาที่มีประสิทธิภาพ” สาหรับพันธกิจที่กาหนดไว้คือ การพัฒนาให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครยะลา มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือและสร้าง
ความเป็ น เจ้ าของของทุกภาคส่ วนในพื้นที่ ด้ว ยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลพื้นฐานเชิงรุก คลอบคลุมผู้สูงอายุทุกคนในพื้นที่
เป้าประสงค์ หลักของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา คือ ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครยะลาได้รับบริการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลนครยะลา โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ตามเป้ า ประสงค์ ห ลั ก คื อ กองทุ น
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หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา สนับ สนุนงบประมาณเพื่อการจัดบริการกระบวนการ หรือ
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สู งอายุ มากกว่าร้อยละ 25 และการจัดกระบวนการหรื อ
กิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลัก
5 ประการ คือ 1) ความมุ่งมั่นต่อปฏิบัติการ (Commit to action) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมี
สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ 2) การจัดระบบสุขภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ
(Align health systems to the needs of older populations) 3) การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Develop age-friendly environments) 4) การสร้างความเข้มแข็งในการดูแล
ระยะยาว (Strengthen long-term care) และ 5) ปรับปรุงการประเมินผล การติดตามและการวิจัย
(Improve measurement, monitoring, and research)
ผลการยืนยันการปฏิบัติตามแนวทางของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพผู้ สู งอายุ เขตเมือง ของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 จะเห็ น ว่า
ผู้เข้าร่วมระดมสมองทั้ง 3 กลุ่ม จานวน 45 คนเห็นด้วยทั้งหมด ต่อภาพรวมของรูปแบบซึ่งเป็นกรอบ
ที่แสดงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือกลยุทธ์ ที่นามาจัดการได้แก่ ปัจจัยนาเข้า
หรือกลไกการขับเคลื่อน กระบวนการของความร่วมมือ และผลลัพธ์ของความร่วมมือ รวมถึงบริบทที่
เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องต่อนโยบาย และสามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ภาพรวมระบบของการอภิบาลผ่านความร่ว มมือที่ประกอบด้วย
ปัจจัยนาเข้าหรือกลไกการขับเคลื่อน กระบวนการของความร่วมมือ และผลลัพธ์ของรูปแบบดังกล่าวมี
ความเห็ น ด้ ว ยทั้ ง หมดเช่น กั น รวมทั้ ง กลยุ ท ธ์ และผลลั พ ธ์ ข องรู ป แบบมี ค วามเห็ นด้ ว ยทั้ ง หมด
เช่นเดียวกัน ซึ่งการปฏิบัติแต่ละกลยุทธ์มีความเชื่อมโยงต่อกัน และส่งผลต่อผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือระยะเวลาที่สามารถปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ (ตาราง 22)
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ตาราง 22 จานวน และร้อยละการระดมสมองแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เขต 12

รายละเอียดของรูปแบบ

ภาพรวมของรูปแบบ
1. รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือฯ เป็นกรอบที่แสดงถึง
โครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือกลยุทธ์ ที่นามา
จัดการได้แก่ ปัจจัยนาเข้าหรือกลไกการขับเคลื่อน กระบวนการ
ของความร่วมมือ และผลลัพธ์ของความร่วมมือ รวมถึงบริบทที่
เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องต่อนโยบาย และสามารถนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
ภาพรวมระบบของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
1. ปัจจัยนาเข้าหรือกลไกการขับเคลื่อนประกอบ ด้วย กลไกด้าน
ทรั พยากร กลไกความรู้ การบริ ห ารจัดการและการสร้า งเสริ ม
สุขภาพ รวมทั้งกลไกวัฒนธรรมองค์กร
2. กระบวนการความร่วมมือ ประกอบด้วย การค้นหาปัญหา การ
จั ด การความเป็ น ผู้ น า การจั ด การทรั พ ยากร การสื่ อ สารและ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการเครือข่าย และการติดตามประเมินผล
3. ผลลัพธ์ของความร่วมมือ ประกอบด้วย ประสิทธิผล คุณภาพ
ความสัมพันธ์ การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และความเหนียวแน่น
ของเครือข่าย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 กลไกด้านทรัพยากร
กลยุทธ์ที่ 2 กลไกด้านความรู้
กลยุทธ์ที่ 3 กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร

ผลการยืนยันแสดงความ
คิดเห็น (n = 45 คน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
45 (100)

0 (0)

45 (100)

0 (0)

45 (100)

0 (0)

45 (100)

0 (0)

45 (100)
45 (100)
45 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
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กลยุทธ์ที่ 4 กระบวนการค้นหาปัญหา
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาการจัดการทรัพยากร
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 8 กระบวนการจัดการเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนากระบวนติดตามและประเมินผล
ผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
1. ประสิทธิผล
2. คุณภาพความสัมพันธ์
3. การรับรู้มุมมองที่กว้างขึ้น
4. ความเหนียวแน่นของเครือข่าย

ผลการยืนยันแสดงความ
คิดเห็น (n = 45 คน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
45 (100)
0 (0)
45 (100)
0 (0)
45 (100)
0 (0)
45 (100)
0 (0)
45 (100)
0 (0)
45 (100)
0 (0)
45 (100)
45 (100)
45 (100)
45 (100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

นอกจากนี้การยืนยันการปฏิบัติตามแนวทางของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมือ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้อ งถิ่ น เขต 12
มีรายละเอียดข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผลการระดมสมองที่เห็นว่า รูปแบบที่ได้เห็นความร่วมมือของ
กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้อง มีความช่วยเหลือกัน สร้างความเหนียวแน่นสามัคคี ทาให้มีการทางานเป็น
ทีม มีแนวทางการทางานอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกลยุทธ์ที่สาคัญทั้ง 9 ด้าน และ
ทาให้เกิดผลลั พธ์ทั้ง 4 ด้าน รูปแบบนี้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และสามารถแก้ไขปัญหา หรือ
สามารถอภิบาลผ่านความร่วมมือให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลยุทธ์ที่สาคัญทั้ง 9 ด้าน
และทาให้เกิดผลลัพธ์ทั้ง 4 ด้าน สร้างความเหนียวแน่นสามัคคี เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เห็นมุมมองการ
บริหารจัดการ การทางานที่เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
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…มีความเห็นด้วยกับกลยุทธ์ทั้ง 9 ข้อ และได้เห็นว่าเราต้องทาอะไรที่ชัดเจนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงวัฒนธรรมในองค์กรที่มีลาดับขั้นตอนตลอด
มา และให้อิสระต่อกรรมการแสดงความคิดเห็น ได้แสดงบทบาทหน้าที่ตัวเอง
(รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…รูปแบบนี้ดี เห็นความร่วมมือของกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้อง เห็นความตั้งใจของ
ผู้วิจัย เราต้องช่วยเหลือกัน สร้างความเหนียวแน่นสามัคคี ทางานเป็นทีม ขอบคุณที่มีวิจัยดี
ดีมาทาจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม อยากให้ทาสานต่อให้ดียิ่งขึ้น
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…นารูปแบบการอภิบาลความร่วมมือฯ นี้ มาเป็นแบบหลักในการปฏิบัติงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพได้เลย และควรมีการสรุ ปและถอดบทเรียน จากการปฏิบัติงาน
ตามรูปแบบการอภิบาลฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้มีการปรับปรุงพัฒนา และประเมินผล
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามรูปแบบการอภิบาลฯ ว่ามากน้อย เพียงใด
(พยาบาลวิชาชีพ คนที่ 5, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…มี รู ป แบบแนวทางแบบนี้ เราร่ ว มท างานกั น อย่ า งสามั ค คี ช่ ว ยเหลื อ กั น ได้
สนับสนุนกัน มาประชุมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน ความสัมพันธ์ดี ๆ มันก็ช่วยให้มีโครงการถึง
ผู้สูงอายุ
(พยาบาลวิชาชีพ คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…รู้สึกใช่เลยที่เห็นรูปแบบนี้ มีต้นน้า กลางน้า ปลายน้า เห็นมุมมองของผู้วิจัย เห็น
มุมมองของพวกเรา ที่แน่ ๆ ผมเองได้มุมมองของการบริหารเลยว่ามีไรบ้าง เราควรทาไรต่อ
จะทาอะไรเพื่อให้เกิดโครงการสาหรับผู้สูงอายุ รู้สึกชื่นใจที่ได้ทางานร่วมกัน
(กรรมการชมรมผู้สูงอายุ คนที่ 3, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 23 สิงหาคม 2561)
…ควรมีการระดมสมองจากบุคคลต่าง ๆ บ่อย ๆ เพื่อพัฒนาระบบการทางานใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้เห็นมุมมองต่าง ๆ แนวคิด
ใหม่ ๆ มากขึ้น
(กรรมการชมรมผู้สูงอายุ คนที่ 8, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 23 สิงหาคม 2561)
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จากการพัฒนาและยืนยันรูปแบบ ได้ข้อสรุปรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เป็นกรอบที่
แสดงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือกลยุทธ์ ที่นามาจัดการ ได้แก่ ปัจจั ยนาเข้า
หรือกลไกการขับเคลื่อน กระบวนการของความร่วมมือ และผลลัพธ์ของความร่วมมือ รวมถึงบริบทที่
เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องต่อนโยบาย และสามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภายใต้ ร ะบบของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคส่ ว นที่ เ ข้ า มาร่ ว มด าเนิ น งานในรู ป ของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้สูงอายุ มีการ
ตัดสินใจร่วมกัน มีความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อความสาเร็จของการจัดกระบวนการหรือ
กิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้องตามนโยบายการสร้าง
เสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการคือ 1) ความมุ่งมั่นต่อ
ปฏิบั ติการการสร้ างเสริ มสุ ขภาพเพื่อการมีสุ ขภาพที่ดีข องผู้ สู ง อายุ 2) การจัดระบบสุ ขภาพเพื่ อ
สอดคล้องกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
4) การสร้างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว และ 5) การปรับปรุงการประเมินผล การติดตามและ
การวิ จั ย อาศั ย ระบบที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบหรื อ กลยุ ท ธ์ ที่ น ามาจั ด การอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ ภายใต้กรอบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒ นาการนานโยบายสู่ การปฏิบัติและการ
ประเมินผล ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน 2) การปฏิบัติงานตามแผน ด้วยการนากลยุทธ์ซึ่งได้แก่
ปัจจัยนาเข้าหรือกลไกการขับเคลื่อน (ประกอบด้วย 1) กลไกด้านทรัพยากร 2) กลไกด้านความรู้
3) กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร) ผ่านกลยุทธ์ด้านกระบวนการที่สาคัญ (ประกอบด้วย 1) กระบวนการ
ค้นหาปัญหา 2) กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา 3) กระบวนการจัดการทรัพยากร 4) กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ 5) กระบวนการจัดการเครือข่าย และ 6) กระบวนติดตามและประเมินผลนาไปสู่การ
ตรวจสอบ ผลลั พธ์ ของการอภิบ าลผ่ านความร่ว มมือ (ประกอบด้ว ย 1) ประสิ ทธิผ ล 2) คุณภาพ
ความสัมพันธ์ 3) การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และ 4) ความเหนียวแน่นของเครือข่าย) และกลยุทธ์
เหล่ า นั้ น สามารถ ย้ อ นกลั บ สู่ ก ารปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การ หรื อ พั ฒ นาให้ มี ค วามเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพต่อไป สามารถแสดงรูปแบบการอภิบาลผ่ านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 (ภาพ 12)
ข้อสรุปการยืนยันรูปแบบ รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 เป็ น กรอบที่ แ สดงถึ ง
โครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือกลยุทธ์ ที่นามาจัดการ ได้แก่ ปัจจัยนาเข้าหรือ
กลไกการขับเคลื่อน กระบวนการของความร่วมมือ และผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือที่สอดคล้อง
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ต่ อ นโยบาย และสามารถน ารู ป แบบสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ
ทั้งนี้การตรวจสอบ ผลประเมินการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง ผลการประเมินในด้านประสิทธิผล คุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน
มุมมองความคิดเห็น และความเหนียวแน่นขององค์กร ของความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ประกอบด้วย ประสิทธิผลของความร่วมมือ หมายถึง การ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่คาดหวังไว้ โดยอาศัยความร่วมมือในการทางานระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ เงินคงเหลือในปีงบประมาณลดลง สัดส่วนการใช้
จ่ายเทียบรายรับที่ได้รับในปีงบประมาณ และสัดส่วนการใช้จ่ายเทียบรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้น จานวน
โครงการสาหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการมีสุขภาพที่ดี ข อง
ผู้สูงอายุ คุณภาพความสัมพันธ์ของการทางาน เป็นการคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน และเป็นปัจจัยสาคัญสู่ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุน ส่วนการรับรู้มุมมอง เป็นการรับรู้ถึงความคิดเห็น หรือ
ทัศนะของแต่ละบุคคลที่มีต่ อความร่วมมือกันทางานระหว่างหน่วยงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุน และความเหนียวแน่นของเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการคานึงถึงความสนใจและยอมรับซึ่ง
กันและกัน ระหว่างองค์การ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของกองทุนฯ และส่งผลต่อแรงจูงใจกับ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกองทุนที่ตั้งไว้
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ภาพ 12 รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 กรณีตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครยะลา
ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การศึ ก ษาในระยะนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผลการน ารู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า น
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ไปทดลองใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง โดยรูปแบบที่นาลงสู่การปฏิบัติหรือทดลงใช้ได้ผ่านการระดม
สมองยืนยันรูปแบบจากการศึกษาระยะที่ 2 การดาเนินงานอาศัยกรอบวงจรคุณภาพ PDCA (PlanDo-Check-Act) ลงสู่การปฏิบัติภายใต้สภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินความเหมาะสม ตามผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือและได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการนาไปใช้ โดยพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตเมืองตัวอย่าง คือ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ระยะเวลาการดาเนินงาน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน
2561 ถึง พฤษภาคม 2562 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
การน ารู ป แบบสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ าศั ย กรอบวงจรคุ ณ ภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย 1) การวางแผนการ (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do)
ภายใต้ ร ะบบของการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ผู้ สู ง อายุ ข องกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ โดยมีปัจจัยนาเข้าหรือกลยุทธ์การขับเคลื่อน ได้แก่ 1) กลไกด้านทรัพยากร 2)
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กลไกด้านความรู้ 3) กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร ต่อมาคือกระบวนการขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ที่สาคัญ
ได้แก่ 1) กระบวนการค้นหาปัญหา 2) กระบวนการความเป็นผู้นา 3) กระบวนการจัดการทรัพยากร
4) กระบวนการประชาสัมพันธ์ 5) กระบวนการจัดการเครือข่าย และ 6) การพัฒนากระบวนติดตาม
และประเมินผล ภายหลังการปฏิบัติตามแผนนามาสู่ 3) การตรวจสอบและการประเมินผล (Check)
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของระยะนี้ เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน และผลการอภิบาลผ่านความร่ว มมื อที่
ก าหนดไว้ ได้ แ ก่ 1) ประสิ ท ธิ ผ ล 2) คุ ณ ภาพความสั ม พั น ธ์ 3) การรั บ รู้ มุ ม มองความคิ ด เห็ น
และ 4) ความเหนียวแน่นของเครื อข่ายการนาเสนอด้ว ยข้อมูลผลงาน และข้อมูลการระดมสมอง
และสุดท้าย คือ 4) การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม (Act) สามารถนาเสนอกระบวนการสู่
การประเมิน ผลรู ป แบบการอภิบ าลผ่ านความร่ว มมื อในการสร้า งเสริ มสุ ขภาพผู้ สู ง อายุเ ขตเมื อ ง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan)
ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของหน่วยงานสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
ยะลาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ได้จัดให้มีการ
การประชุมภายในเพื่อมอบหมายหน้าที่การรวบรวมข้อมูล การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ทั้งในด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร
(ความรู้ ความเข้าใจ) ด้านงบประมาณ และเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานและจัดประชุมนาเสนอ
ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการเลขานุการ ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน และการ
วางแผนปฏิบัติงาน กาหนดโครงสร้างทีมงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ ข้อสรุปขั้นต้นที่ได้
นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา (ตาราง 23)
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do)
จากการวางแผนที่ผ่ านมาได้รับ การเห็ นชอบแผนการปฏิ บัติ งานภายใต้ร ะบบของการ
อภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ผู้ สู ง อายุ ข องกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
โดยมีปั จจั ยน าเข้าหรื อกลยุทธ์การขับเคลื่ อน ได้แก่ 1) กลไกด้านทรัพยากร 2) กลไกด้านความรู้
3) กลไกด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ต่ อ มาคื อ กระบวนการขั บ เคลื่ อ นผ่ า นกลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
1) กระบวนการค้ น หาปั ญ หา 2) กระบวนการความเป็ น ผู้ น า 3) กระบวนการจั ด การทรั พ ยากร
4) กระบวนการประชาสัมพันธ์ 5) กระบวนการจัดการเครือข่าย และ 6) การพัฒนากระบวนติดตาม
และประเมินผล ซึ่งสามารถดาเนินงานตามกลยุทธ์ กลวิธี และการปฏิบัติของรูปแบบการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ตาราง 23)

กลยุทธ์
1. การวางแผน

ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
1. มีการจัดประชุมมอบหมายหน้าที่การรวบรวมข้อมูล และเอกสารต่าง
ๆ การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครยะลา ทั้งในด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากร (ความรู้ความเข้าใจ) ด้านงบประมาณ สถานะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ การศึกษาข้อมูลจากเวปไซต์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, กองทุนสุขภาพตาบล: กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12
สงขลา, คลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) ระบบสารสนเทศสาธารณสุข ข้อมูล
รายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ผลการศึกษา
ระยะที่ 2 เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การประชุมนาเสนอข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการเลขานุการ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครยะลาทั้งในส่วนสถานการณ์ การกาหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขตการดาเนินงาน และการวางแผนปฏิบัติงาน
การกาหนดและคัดเลือก 1. มีการกาหนดโครงสร้างหน่วยงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ เทศบาลนครยะลา ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน

กลวิธี
การกาหนดโครงสร้าง
ทีมงาน และมอบหมาย
ความรับผิดชอบ การ
สารวจสถานการณ์ การ
กาหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขตการดาเนินงาน
และการวางแผน
ปฏิบัติงาน

1. ผังโครงสร้างหน่วยงาน 2. มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ

การประเมินผล
1. มีรายงานการประชุม
2. มีข้อมูลสถานการณ์ทั้งการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ข้อมูลสถานะสุขภาพ
3. แผนปฏิบัติงาน
ปัญหา/อุปสรรค
1. ขาดแคลนบุคลากรการทางานงานกองทุน
2. ภาระงานหลักที่บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบ
ทาให้ได้ข้อมูลเอกสารล่าช้า
2. การเข้าถึงข้อมูล/สารสนเทศบางรายการ

ตาราง 23 ผลการทดลองใช้รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ด้านการวางแผน (Plan)
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กลยุทธ์

ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการเลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา
โครงการ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ
การเงิน คณะอนุกรรมการตรวจรับ คณะอนุกรรมการจัดซื้อ และ
คณะอนุกรรมการดูแลระยะยาว
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ได้มาตามตาแหน่ง จานวน 15
คน การประชุมคณะกรรมบริหารเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน การ
ประชุมคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนทั้งตัวแทนชุมชน จานวน 5 คน
และ อสม. จานวน 2 คน ตามระเบียบที่กาหนด
3. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการ คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการการเงิน คณะอนุกรรมการ
ตรวจรับ คณะอนุกรรมการจัดซื้อ และคณะอนุกรรมการดูแลระยะยาว/
คณะทางานด้วย
การกาหนดและคัดเลือก ความถูกต้อง โปร่งใส เหมาะสม เพียงพอ และเป็นบุคคลทีม่ ีความรู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ ความสามารถ
สาคัญทั้งคน เงินงบ
4. มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ผู้สูงอายุ
และการจัดการที่มี
คุณภาพ เหมาะสม และ
5. มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย และ
เพียงพอ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

กลวิธี
สาคัญทั้งคน เงินงบ
ประมาณ วัสดุอุปกรณ์
และการจัดการที่มีคุณภาพ
เหมาะสม และเพียงพอ

2. มีประกาศเป็นเครื่องมือแนวทางแต่ยังขาด
เครื่องมือการดาเนินงานในรายละเอียดแต่ละ

มีการคัดเลือกคณะกรรมเพื่อปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่ตามประก่ศ พ.ศ. 2561 ชุดใหม่

การประเมินผล
3. มีแผนงาน/โครงการการสนับสนุน
งบประมาณ
4. มีแผนงาน/โครงการการสนับสนุนการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์
5. มีวาระการประชุมทบทวนการบริหารจัดการ
กองทุน/รายงานการประชุม
ปัญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรงานกองทุนไม่เพียงพอ
2. ช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงประกาศ จากฉบับ 2557 เป็น 2561
ดังนั้นจึงต้อง
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2. กลไกด้านความรู้

กลยุทธ์

4. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอดองค์ความรูซ้ ึ่งกัน
และกันของคณะกรรมการทั้งในส่วนของคณะกรรมการที่มาจากหน่วย
บริการสาธารณสุข ในการประชุมของหน่วยงานโรงพยาบาลยะลา
จานวน 2 ครั้ง และการประชุมบุคลากร สานักการสาธารณสุขและ

ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
6. มีระบบการจัดการภายในของกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การรวบรวมองค์ความรู้ทั้ง 1. มีการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
มิติการบริหารจัดการและ ท้องถิ่นหรือพื้นที่(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพมา แห่งชาติฯ พ.ศ. 2557 และ 2561) ให้แก่คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ คณะอนุกรรมการ รวมทั้งเอกสารความรู้การสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลสุขภาพ
เข้าถึงความรู้ และ
2. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน การสร้าง
เสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ กฎระเบียบ และการศึกษาดูงาน จานวน 1 ครัง้ ณ
อาเภอ
การนาไปใช้ปฏิบตั ิงาน
เมือง จังหวัดสงขลา และมีการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครสงขลา
อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดสงขลา
3. มีการจัดทาโครงการตัวอย่างที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
กิจกรรมทางกายในชุมชน และ 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้ในชุมชน

กลวิธี

ในการประชุมของภาคส่วนต่าง ๆ /แผน
ดาเนินงาน
5. มีแผนงานการดาเนินงาน/ภาพถ่ายการ
ดาเนินกิจกรรม/ โครงการที่ขอสนับสนุน
ปัญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรของกองทุนไม่เพียงพอในการ
ดาเนินงาน
2. ขาดแกนนาในชุมชนหรือชมรมที่มีศักยภาพ
ในการจัดทาโครงการ

การประเมินผล
ส่วน หรือรายละเอียดของงาน (Job
description)
1. มีคู่มือการปฏิบตั ิ งานหลักประกันสุขภาพ
2. มีแผนงาน/โครงการการการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรม การตามงบประมาณ
ประจาปี/สรุปโครงการ
3. มีโครงการตัวอย่าง
4. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการ
กองทุน/รายงานการประชุม

196

การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และยืดถือปฏิบัติกันจน
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ

3. กลไกด้านวัฒนธรรม
องค์กร

กองทุนเพื่อประโยชน์
สาหรับผู้สูงอายุ

กลวิธี

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา จานวน 2 ครั้ง การประชุมประจาเดือน
ของคณะกรรมการชุมชน จานวน 2 ครั้ง และการประชุมประชุม
ประจาเดือนของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาบ้าน (อส
ม.) จานวน 3 ครั้ง รวมทั้งชมรมเกีย่ วกับผู้สูงอายุ จานวน 2 ครั้ง
5. มีการนาเสนอโครงการแห่งการเรียนรูห้ รือตัวอย่างโครงการผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1. ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน โดยพยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลนครยะลา ทั้ง 5 แห่ง ๆ ละ 1
ครั้ง 2. คลินิกโครงการรายย่อยให้กับผู้สนใจการจัดทาโครงการ จานวน
12 ครั้ง 3. การจัดอบรมการเขียนโครงการสาหรับเครือข่ายภาคส่วนต่าง
ๆ จานวน 1 ครั้ง และ 4. การทัวร์กองทุนสุขภาพในชุมชน เขตเทศบาล
นครยะลา จานวน 10 ครั้ง คลอบคลุม 25 ชุมชน
1. มีการแสดงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการของตามระเบียบที่
กาหนดโดยเฉพาะการพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจาปีของกองทุน
ฯ จานวน 1 ครั้ง และเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงาน รายงานการ
รับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ รวมทั้งการพิจารณา
อนุมัติโครงการ จานวน 3 ครั้ง ที่สาคัญคือการสร้างบทบาทหน้าที่อนื่
เพื่อประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายผูส้ ูงอายุ นั้นคือคณะกรรมการจากแต่
ละภาคส่วนได้แสดงบทบาทตัวแทนคณะกรรมการกองทุนในการสร้าง
การรับรูผ้ ลประโยชน์จากกองทุนในการประชุมประจาเดือน
ของภาคส่วนตนเอง และการเป็นผู้นาการจัดทาโครงการ

1. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการกองทุน/
รายงานการประชุมในการประชุมของภาคส่วน
ต่าง ๆ /แผนดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
1. กรรมการบางท่านเท่านั้นที่สามารถแสดง
บทบาทได้

การประเมินผล
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กลวิธี
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และยืดถือปฏิบัติกันจน
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
กองทุนเพื่อประโยชน์
สาหรับผู้สูงอายุ

4. กระบวนการค้ น หา การสืบค้น สารวจ ทา
ปัญหา
ความเข้าใจ และวิเคราะห์
ข้อมูลที่สาคัญต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
การประเมินผล
2. มีการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางาน อาศัย
กระบวนการคิดจากข้อมูลและข้อคิดเห็นจากแต่ละคน มีการร่วมรับฟัง
และร่วมตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเป็นฉันทามติทุกครั้งของการประชุม
และรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง 4
ครั้ง
3. มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ บนฐาน
ของข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสาคัญ และพิจารณาอย่างฉันทามติ
4. การพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการ ต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง และมีการติดตามประเมินผล
โดยคณะอนุกรรมการ
5. มีการทางานร่วมกันในลักษณะของความเป็นทีม พี่น้องช่วยเหลือกัน
และมีความไว้วางใจกัน โดยเฉพาะการดาเนินงานในการประชุม
ประจาเดือนของคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาบ้าน (อสม.) ทีช่ ่วยกันนาเสนอข้อมูลกองทุนฯ ที่เน้น
การสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
1. มีการการสืบค้น สารวจ รวบรวมทาความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูล 1. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการกองทุน/
สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยทีมคณะอนุกรรมการเลขานุการ รายงานการประชุมในการประชุมของภาคส่วน
จานวน 1 ครั้ง
ต่าง ๆ /เอกสารการดาเนินงาน
2. มีการประชุมและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพต่อ
คณะกรรมการและร่วมกันจัดลาดับความสาคัญของปัญหา รวมทั้ง
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขทีส่ ามารถนาไปจัดการได้ จานวน 1 ครั้ง
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ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
3. มีการประชุมและนาเสนอสถานะสุขภาพและปัญหาสาธารณสุขของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่แก่ผู้รับสนันสนุน งบประมาณ นาไปจัดทาโครงการตาม
ความต้องการ และสามารถดาเนินการได้ จานวน 1 ครั้ง
5. การพั ฒ นาศั ก ยภาพ การพัฒนาศักยภาพขอ
1. มีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ /
ความเป็นผู้นา
คณะกรรมการบริหาร
คณะทางาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการ /
ตัวแทนแกนนาให้มีความสามารถ ทักษะ และสร้างความเป็นผู้นาในการ
คณะทางาน คณะกรรม
ชักจูง โน้มน้าวหรือสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
การ คณะอนุกรรมการ
ทางาน
หรือคณะทางาน รวมทั้ง
2. มีการสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนยอมรับจากการเป็นผู้นา
ตัวแทนแกนนา
โครงการต่าง ๆ ไปดาเนินการ
3. มีการนาเสนอรายละเอียดของการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุจาก
งบประมาณของกองทุนในการประชุมเวทีต่าง ๆ
6. การพัฒนาการจัดการ การจัดการหรือการนา
1. มีการพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
ทรัพยากร
ทรัพยากรของกองทุนที่มี คณะทางาน แกนนาเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในการจัดการ
อยู่ทั้งคน งบประมาณ วัสดุ โครงการ
อุปกรณ์ และการจัดการ
2. มีการสนับสนุนงบประมาณให้มคี วามหลากหลายของกลุม่ ผูร้ ับเงิน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สนับสนุน ทั้งหน่วยบริการ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ศูนย์พัฒนา
สูงสุด
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3. มีการปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้มีระบบ สามารถใช้
งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์

1. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการกองทุน/
รายงานการประชุมในการประชุมของภาคส่วน
ต่าง ๆ /เอกสารการดาเนินงาน
2. ภาพถ่าย
3. ทะเบียบนควบคุม

1. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการกองทุน/
รายงานการประชุมในการประชุมของภาคส่วน
ต่าง ๆ /เอกสารการดาเนินงาน

การประเมินผล
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พัฒนาการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ระหว่าง
กองทุนต่อหน่วยงาน
องค์กรหรือกลุ่มภาค
ประชาชนที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

กลวิธี

8. กระบวนการจั ด การ การกาหนดเป้าหมาย การ
เครือข่าย
รวบรวมทรัพยากร และ
การระดมความคิด
ความเห็น เพื่อสร้างความ
ร่วมมือของเครือข่ายต่อ

7.การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
4. มีการบูรณาการวิธีการและการดาเนินงาน ตามความสมัครใจหรือ
ความสนใจของผูส้ ูงอายุในทุกระดับและทุกประเภทของกลุ่มผู้รับ
สนับสนุนงบประมาณ
1. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ผ่านคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางาน แกนนาเครือข่าย
2. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในการประชุมเวทีตา่ ง ๆ ทั้งของคณะ
ผู้บริหารของทางเทศบาล การประชุมของคณะกรรมการชุมชน การ
ประชุมของอาสาสมัครประจาหมูบ่ ้าน รวมทั้งการประชุมขององค์กร
ภาคส่วนต่าง ๆ ผู้รับสนับสนุนงบประมาณ
3. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โดยตรงด้วยการจัดประชุมชี้แจงใน
ส่วนกลาง ชุมชน และหน่วยงาน
4. มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ช่องทางอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชน
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสือ่ สารภายในเครือข่ายเพื่อกาหนด
เป้าหมายสู่การพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุ
2. มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรขององค์กรในเครือข่าย โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัดงบประมาณ

1. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการกองทุน/
รายงานการประชุมในการประชุมของภาคส่วน
ต่าง ๆ /เอกสารการดาเนินงาน
2. ภาพกิจกรรม

1. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการกองทุน/
รายงานการประชุมในการประชุมของภาคส่วน
ต่าง ๆ
2. เอกสารการดาเนินงาน

การประเมินผล
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9. กระบวนติดตามและ
ประเมินผล

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงานตามวิธีการปฏิบัติ
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารภายในเครือข่ายเพื่อพัฒนา
กระบวนการของกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้สูงอายุ
4. เครือข่ายในพื้นที่มีการจัดทาโครงการ การขอสนับสนุนงบประมาณ
และดาเนินกิจกรรมโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
การวางแผนการเก็บ
1. มีแผนการติดตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายหลังการ
รวบรวมข้อมูลของการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูล 2. มีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ และมีการปฏิบัตงิ าน
ย้อนกลับ และทาการ
ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบการดาเนินงาน 3. มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ตั้งแต่การรวบรวม
และผลการดาเนินงานเพื่อ ผลการดาเนินงาน การประเมินผลโครงการมีความสอดคล้องตามตัวชี้วัด
ตัดสินใจ
และผลสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
4. มีการนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานโครงการต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ และมีการแสดงความคิดเห็นผลการ
ดาเนินงาน การเสนอข้อปรับปรุงหรือพัฒนา และการเป็นต้นแบบของ
การดาเนินงานโครงการต่อไป

กลวิธี
การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

1. แผนงานการติดตาม
2. มีวาระการประชุมการบริหารจัดการ
กองทุน/รายงานการประชุมในการประชุมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ /เอกสารการดาเนินงาน
2. ภาพกิจกรรม

การประเมินผล
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202
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและการประเมินผล (Check)
การตรวจสอบและการประเมินผลรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุ ขภาพผู้ สู งอายุ เขตเมือง ของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพตัวอย่าง ผู้วิจัยได้จัดการประชุมระดมสมอง เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติตาม
แผนงาน ในกลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยแบ่งเป็น
3 กลุ่ ม ๆ ละ 1 ครั้ ง ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่ เ ทศบาลนครยะลา จ านวน 8 คน 2) กลุ่ ม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เทศบาลนครยะลา จานวน 10 คน และ 3) จากคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องในการทางานด้านผู้สูงอายุ จานวน 12 คน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม รวมถึง
ประสิทธิผลของรูปแบบว่าเป็นไปตามผลการออกแบบรูปแบบ และการศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการนาไปใช้
การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานภายใต้ระบบของการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่กล่าวมา จะเห็นว่า
การดาเนินงานตามปัจจัยนาเข้าหรือกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่ตั้งไว้ ซึ่งได้แก่ กลไกด้านทรัพยากร กลไก
ด้านความรู้ และกลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งในส่วนของกระบวนการที่ขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์
ส าคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น กระบวนการค้ น หาปั ญ หา กระบวนการความเป็ น ผู้ น า กระบวนการจั ด การ
ทรัพยากร กระบวนการประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดการเครือข่าย และการพัฒนากระบวนติดตาม
และประเมิน สามารถทาให้เกิดผลขั้นต้นของการปฏิบัติจากการประเมินผล ซึ่งผลที่ได้นาไปสู่ผลของ
การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุน นามาสู่การตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา จั งหวัดยะลา เป็นการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และที่สาคัญคือ ผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
ซึ่งได้แก่ 1) ประสิทธิผล 2) คุณภาพความสัมพันธ์ 3) การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และ 4) ความ
เหนียวแน่นของเครือข่าย สามารถนาเสนอผลการตรวจสอบและการประเมินผล ดังนี้
1. ประสิทธิผล
ประสิทธิผลของความร่วมมือ เป็นการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่คาดหวังไว้
โดยอาศัย ความร่ วมมือในการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
จุดเน้นที่สาคัญได้แก่ 1) การใช้จ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2) สัดส่วนการใช้จ่าย
เที ย บรายรั บ ที่ ไ ด้ รั บ ในปี ง บประมาณเพิ่ ม ขึ้ น 3) สั ด ส่ ว นการใช้ จ่ า ยเที ย บรายรั บ ทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น
4) เงินคงเหลือยกไปในปีงบประมาณลดลงจากปีก่อน 5) จานวนโครงการสาหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และ
6) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
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1.1 ผลการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
1.1.1 ผลสรุ ป เงิ น คงเหลื อ และสั ด ส่ ว นการใช้ จ่ า ยงบประมาณของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลาแยกรายปี (พ.ศ. 2558-2561)
เงินคงเหลือและสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครยะลาแยกรายปี (พ.ศ. 2558-2561) (ตาราง 25) พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครยะลาในปี งบประมาณ 2558, 2559, 2560 และปี 2561 มีเงินคงเหลื อยกมาเพิ่ มขึ้นในแต่ ล ะปี
จ านวนเงิ น คงเหลื อ เป็ น 14,563,361.94, 17,238,761.61, 19,380,441.43 และ 20,775,796.92
ตามลาดับ เงินรายรับของการสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการสมทบเงินจาก
เทศบาลนครยะลา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และลดลงในปี 2561 ตามข้อมูลเงินรายรับรวมในปีงบประมาณ
2558, 2559, 2560 แ ล ะ ปี 2561 เ ท่ า กั บ 4,425,186. 48, 4,560,108. 77, 4,738,244. 08 แ ล ะ
4,488,907.99 ตามลาดับ ในการดาเนินงานแต่ละปีมีเงินเหลือคืนในปีแตกต่างกันตามข้อมูลเงินเหลือคืน
งบประมาณ 2558, 2559, 2560 และปี 2561 เท่ า กั บ 112,000.00, 17,390.00, 62,502.00 และ
29,862.00 ตามล าดับ รวมเงินทั้งหมดที่กองทุนสามารถนาไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการจะมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามข้อมูลเงินรวมทั้งหมดในปี 2558, 2559, 2560 และปี 2561 เท่ากับ
19,100,548.42, 21,816,260.38, 24,181,187.51 และ 25,294,566.91 ตามล าดั บ ส าหรั บ การใช้
จ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2558, 2559, 2560 และปี 2561 เท่ากับ 1,861,786.81,
2,197,146.95, 3,405,390.59 และ 6,370,300.00 ตามล าดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นการใช้ จ่ า ย
งบประมาณเทียบรายรับที่ได้รับในปีงบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลสัดส่วนการใช้จ่าย
ในปี 2558, 2559, 2560 และปี 2561 เท่ากับ 41.03, 48.00, 70.93 และ 140.97 ตามลาดับ และเมื่อ
พิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเทียบรายรับทั้งหมดในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตาม
ข้ อมู ลสั ดส่ วนการใช้ จ่ าย 2558, 2559, 2560 และปี 2561 เท่ ากั บ 9.75, 10.07, 14.08 และ 25.18
ตามลาดับ
จากข้อมูลจะเห็นว่า ประสิทธิผลของการนารูปแบบสู่ การปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี ตามเป้าหมายที่วางไว้ นั้นคือ 1) การใช้จ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น
โดยเฉพาะในปี 2561 มีการใช้จ่ายเงินออกไปเพื่อสนับสนุนโครงการทั้งหมด เป็นเงิน 6,370,300.00 บาท
เป็นจานวนมากกว่าเกือบ 4 เท่าของปี 2558 จานวน 3 เท่าของปี 2559 และจานวน 2 เท่าของปี 2560
ตามลาดับ 2) พิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเทียบรายรับที่ได้รับในปีงบประมาณที่ได้รั บมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 2561 มีสั ดส่ วนการใช้จ่ายเงิน เท่ากับร้อยละ 140.97 เป็นจานวน
มากกว่าเกือบ 4 เท่าของปี 2558 และ 2559 และ จานวน 2 เท่าของปี 2560 ตามลาดับ 3) พิจารณา
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเทียบรายรับทั้งหมดในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในปี
2561 มีสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน เท่ากับร้อยละ 25.18 เป็นจานวนมากกว่าเกือบ 3 เท่าของปี 2558 และ
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2559 และจ านวน 2 เท่ า ของปี 2560 ตามล าดั บ และ 4) เงิ น คงเหลื อ ยกไปในปี 2561 เท่ า กั บ
18,924,266.91 บาท ลดลงจากปี 2560 ไปเกือบ 2 ล้านบาท

ยอดเงินคงเหลือ
ยกมา

14,563,361.94
17,238,761.61
19,380,441.43

20,775,796.92

ปี
งบประมาณ

2558
2559
2560

2561

4,488,907.99

4,425,186.48
4,560,108.77
4,738,244.08

รายรับ

29,862.00

112,000.00
17,390.00
62,502.00

เงินเหลือคืน

4,518,769.99

4,537,186.48
4,577,498.77
4,800,746.08

รวม

25,294,566.91

19,100,548.42
21,816,260.38
24,181,187.51

รวมทั้งสิ้น

6,370,300.00

1,861,786.81
2,197,146.95
3,405,390.59

รายจ่าย

140.97

41.03
48.00
70.93

สัดส่วน
เทียบ
รายรับ

25.18

9.75
10.07
14.08

สัดส่วนเทียบ
รายรับ
ทั้งหมด

คงเหลือ

18,924,266.91

17,238,761.61
19,619,113.43
20,775,796.92

ตาราง 24 สรุปเงินคงเหลือและสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลาแยกรายปี (พ.ศ. 2558-2561)
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1.2 ผลของการการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
นครยะลา จังหวัดยะลา สาหรับการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ
การสนั บ สนุ น งบประมาณของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ เทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลาสาหรับการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน
2561 ถึง พฤษภาคม 2562 (ระยะเวลา 12 เดือน) จะเห็นว่า มีการสนับสนุนการดาเนินงานตาม
โครงการ มีจานวนทั้งสิ้น 51 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,405,366.00 บาท และเมื่อพิจารณาถึง
โครงการการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ มีจานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29
ของจานวนโครงการทั้งหมด รวมเป็นเงิน 1,789,431.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.10 ของจานวนเงิน
สนับสนุนโครงการทั้งหมด และที่เหลือส่วนใหญ่เป็นโครงการการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับกลุ่มเด็ก
และเยาวชน และกลุ่ ม อื่ น ๆ จ านวนทั้ ง สิ้ น 33 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.71 รวมเป็ น เงิ น
3,615,935.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.90
ผลการด าเนิ น งานส าหรั บ การใช้ จ่ า ยงบประมาณในกิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม
สุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ จะเห็ น ว่ า จ านวนโครงการการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
มีจานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของจานวนโครงการทั้งหมด มากกว่าร้อยละ 6.34
ในปีที่ผ่านมาของช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีเพียง 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.95 ของจานวนโครงการ
ทั้งหมด จานวนเงินโครงการการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ มีการสนับสนุนเงินเป็นจานวน
1,789,431.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.10 ของจานวนเงินสนับสนุนโครงการทั้งหมด เป็นเงินมากกว่า
3 เท่าของปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีการสนับสนุนเงินเพียง 542,985.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 12.57 ของจานวนเงินสนับสนุนโครงการทั้งหมด
นอกจากนี้ ผลของการเข้าถึงงบประมาณของภาคส่วนต่าง ๆ สาหรับการจัดทา
โครงการการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2562 จะเห็นว่า
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ
องค์กร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นมีมากที่สุด ได้รับการสนับสนุนเป็น จานวน 14 โครงการ
จานวนเงินทั้งหมด 913,689.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.06 รองลงมาเป็นประเภทที่ 1 การสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุ ข
ได้รั บ การสนั บ สนุ น เป็ น จานวน 2 โครงการ จานวนเงินที่ได้รับ 461,380.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
25.78 และสุ ด ท้ า ยประเภทที่ 3 การสนั บ สนุ น ของศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บ การ
สนับสนุนเป็นจานวน 2 โครงการ จานวนเงินที่ได้รับ 414,362.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.16
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รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือกันในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ที่ได้นาลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ตัวอย่างนี้ ได้แสดงให้ความสอดคล้องกับนโยบายการมีสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุ ตามนโยบายที่วางไว้ 5 ประการ นั้น จากผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้เน้นถึง
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นยอมรั บ และมี ค วามพึ ง พอใจ
โดยเฉพาะคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา ที่นาโดยนายกเทศมนตรีเกิดผลโครงการสนับสนุนผู้สูงอายุ
ดังนี้
1. ความความมุ่งมั่นต่อปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ของ
ผู้สูงอายุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลาในการดาเนินงานโครงการ จานวน 2 โครงการ คือ
1) โครงการโรงเรียนสูงวัยนครยะลา และ 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสุขสูงวัยอย่างมีคุณค่า
นอกจากนี้
2. จัดระบบสุขภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ จาก
การลงพื้นที่จัดประชุมทัวร์โครงการสุขภาพสู่ชุมชน และการจัดทาโครงการตัวอย่าง ซึ่งสามารถให้เกิด
โครงการตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผน
ไทยและการประยุกต์ใช้ในชุมชนสามัคคี และชุมชนหลังวัดเมือง เป็นต้น
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนต่อการออกกาลังกาย ด้วยกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ผ่านโครงการตัวอย่าง
เช่น โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายในชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ และชุมชนวัดยะลาธรร
มาราม เป็นต้น
4. การสร้ างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว การดาเนินงานหลั กผ่ านศู น ย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ของชุมชน ร่วมกันดาเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้ างสุ ขสู งวั ย อย่างมีคุณค่าด้ว ยเงินสนับสนุนจากกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ
เทศบาลนครยะลาด้วยเช่นกัน
5. การร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการประเมินผล การติดตาม โดยคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลที่มีแผนงานการเข้าร่วมโครงการและให้คาแนะนาการจัดกิจกรรม และที่สาคัญ
ได้มีการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินลาดับความสาคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุใน
เมืองไทย (Evaluating health promotion priorities for older, urban residents in Thailand)
ได้นาเสนอผลงานแบบปากเปล่าในการประชุม The 51st AAG Conference “Active Players: A
Fair Future” to be held in Melbourne from Wednesday 21st to Friday 23rd November
2018” ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการสนับสนุนวิจัยในพื้นที่ และนาเสนอบทความวิจัย เรื่อง ภาวะ
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ซึมเศร้ าของผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลนครยะลา: กรณีศึกษาชุมชนผั งเมือง 4 ในวารสารเครือข่าย
วิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 เป็นต้น
2. คุณภาพความสัมพันธ์
การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ กั น ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีจากการทางาน
ร่วมกัน ผู้วิจัยได้จากการสังเกต และการสอบถามความคิดเห็นจากการประชุมในแต่ละเวทีการประชุม
ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุเอง ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการเข้ามาทางานร่วมกันเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เกิดเครือข่ายการทางานและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งบุคลากรทั้งส่วนของโรงพยาบาล เทศบาล
นครยะลา แกนน าภาคประชาชนทั้ ง คณะกรรมการชุ ม ชน ผู้ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน และอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนาผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุในชุมชน สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจต่อการดาเนินกิจกรรมตามโครงการโดยไม่มี
ค่าตอบแทน ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
…ทุกคนร่วมมือกัน มีรูปแบบเป็นกรอบการทางาน มันก็เกิดผลสาเร็จ พวกเราก็พึง
พอใจในผลงาน ที่ ส าคัญสร้างความสัมพันธ์ดีดี กรรมการกับชุมชน กรรมการกับชมรม
ผู้สูงอายุต่าง ๆ
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…โครงการผู้สูงอายุ เข้าถึงผู้สูงอายุ ไม่มากก็น้อย เราต้องสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น
ชมรมครูเกษียณก็หลายกลุ่ม ที่เข้ามาแล้วก็บอกต่อ สร้างความสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น เงิน
ได้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก กลุ่ ม ประชาชนหรื อ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ มี กิ จ กรรมสุ ข ภาพดี ดี แข็ ง แรง ได้ อ ยู่ กั บ
ลูกหลานนานนาน
(รองปลัดเทศบาล, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
3. การรับรู้มุมมองความคิดเห็น
การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ กั น ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้มุมมองความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
การทางาน ผู้วิจัยได้จากการสังเกต และการสอบถามความคิดเห็นจากการประชุมในแต่ละเวทีการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนั้น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นและเป็นผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดจากแต่
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ละบุคคล กลุ่มหรือภาคส่วนความร่วมมือต่าง ๆ ได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของกันและกัน มีความไว้วางใจ
ต่อกัน และที่ส าคัญรั บ ฟังเหตุผ ลหรือข้อมูล ที่ผ่ านนาเสนอข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจอย่างฉันทามติ
โดยเฉพาะในการประชุ ม คณะอนุ กรรมการพิจ ารณาและกลั่ นกรองโครงการ คณะอนุกรรมการ
สนั บ สนุ น การจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สู งอายุที่มีภ าวะพึ่งพิง และคณะกรรมการบริหาร
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลยะลา โครงการส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ แ สดงถึ ง
ความร่ ว มมือของพิจารณา การตัดสิ นใจ ด้ว ยความคิดเห็นของคณะกรรมการที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
…การประชุมกรรมการบริหารทุกครั้ง เรายินดีที่ได้รับฟังความคิดเห็นของกรรมการ
เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสิ นใจ ในการสนับสนุนงบประมาณ ปีที่ผ่านมาก็เน้นไปทางโรงเรียน
พอสมควร ปีนี้เรานารูปแบบใช้เพื่อเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ก็คงให้ทุกคนได้พิจารณากัน
(รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…ความคิดเห็นดีดีของกรรมการ ทุกคนยอมรับ ก็ตัดสินใจสนับสนุนเงินงบประมาณ
ง่ายขึ้น ที่สาคัญทุกโครงการผ่านความคิดเห็น การแก้ไข ปรับปรุงมาจากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแล้วด้วย ยิ่งพิจารณาได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
4. ความเหนียวแน่นของเครือข่าย
การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ กั น ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเหนียวแน่นของเครือข่ายจากการ
ทางานร่วมกัน ผู้วิจัยได้จากการสังเกต และการสอบถามความคิดเห็นจากการประชุมในแต่ละเวทีการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเอง การจัดทาโครงการต่าง ๆ ที่เน้นถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ภายใต้ความ
ร่ ว มมือ ตั้งแต่การเข้าถึงพื้ น ที่ การนาเสนอข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และความสนใจในโครงการ
ผู้สูงอายุ จนมาสู่การพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติโครงการ ก่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือระหว่างองค์กรหรือกลุ่มประชาชน เกิดเครือข่ายการทางานและการช่วยเหลือ
ซึ่งกัน และกัน ทั้ งบุ คลากรทั้งส่ ว นของโรงพยาบาล เทศบาลนครยะลา แกนนาภาคประชาชนทั้ง
คณะกรรมการชุมชน ผู้ช่วยเหลือชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และแกน
นาผู้สูงอายุ และข้อสังเกตที่สาคัญ ในการประชุมวาระต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหารกองทุน และ
คณะอนุกรรมการ จะเห็นว่า คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 90 สะท้อนถึงความเหนียว
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แน่นของคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายภาคส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งมีความความเสียสละเวลาเพื่อ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ และที่สาคัญในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นโครงการขององค์กรหรื อกลุ่ มภาคประชาชนใด ก็จะมีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมด้วยเช่นกัน
แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความเหนียวแน่นของเครือข่าย ส่งผลให้เกิดความร่วมมือหรือการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
…ผมรู้ สึ กยิ น ดีที่ได้มานั่ง เป็นประธาน กรรมการทุกคนมาพร้อมเพรียงกันเสมอ
ขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามา ทุกคนก็มีงานประจากัน มาแล้วก็ได้เห็นโครงการดีดีที่จะ
สนับสนุนเงินให้ไปทา
(รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
...วันก่อนผมประชุมกรรมการชุมชน กรรมการของเราที่มาจากชุมชนได้ช่ว ยกัน
นาเสนอกองทุน เป็นตัวอย่างให้ประธานชุมชนแต่ละชุมชนอยากเข้ามาร่วมงาน คิดจะขอ
เงิน สปสช. ไปทาโครงการ
(รองประธานชมรมผู้สูงอายุ, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 23 สิงหาคม 2561)
นอกจากนี้ ผลการระดมสมองทั้ง 3 กลุ่ม มีความเห็นต่อรูปแบบการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต
12 ที่นามาทดลองใช้ในกองทุนหลั กประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ประเด็นแรก การประเมิน
ผลลั พธ์ของการดาเนิ น งานตามแบบประเมินเรี ยงคะแนนจากน้ อยไปมาก (จาก 1 ถึง 7) พบว่า
ภาพรวมการรับรู้ถึงประสิทธิผลของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 นี้ มีประสิทธิภาพสูงมาก ร้อย
ละ 100 (M=7.00, SD 0.000) การรับรู้ถึงคุณภาพความสัมพันธ์ในการทางาน มีคุณภาพสูง ร้อยละ
70 รองลงมา มีคะแนนสูง ร้อยละ 30 (M=6.70, SD=0.466) การรับรู้ถึงมุมมองที่กว้างขึ้น อยู่ใน
ระดับสูงมาก ร้อยละ 76.77 รองลงมา อยู่ในระดับสูงร้อยละ 23.33 (M=6.77, SD=0.430) และการ
รับรู้ถึงความเหนียวแน่นของเครือข่าย อยู่ในระดับสูงมาก ร้อยละ 70.00 รองลงมา อยู่ในระดับสูงร้อย
ละ 30 (M=6.70, SD=0.466) ตาราง 25

การรับรู้ถึงประสิทธิผล

การรั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ภ าพ
ความสั ม พั น ธ์ ใ นการ
ทางาน
การรั บ รู้ ถึ ง มุ ม มองที่
กว้างขึ้น
การรับรู้ถึงความเหนียว
แน่นของเครือข่าย

1.

2.

4.

3.

ผลลัพธ์

ข้อที่

0
(0.00)
0
(0.00)

1
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

2
0
(0.00)
0
(0.00)

รวม

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

ระดับความคิดเห็น
3
4
5
0
0
0
(0.00) (0.00) (0.00)
0
0
0
(0.00) (0.00) (0.00)
7
30
(100)
21
(70)

7
23
(23.33) (73.77)
9
21
(30)
(70)

6
0
(0.00)
9
(30)

6.79

6.70

6.77

6.70

7

M

1.70

0.466

0.430

0.466

0.000

SD

สูง

สูง

สูง

สูง

สูงมาก

ระดับ

ตาราง 25 การประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
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ประเด็นที่สองการประเมินรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครยะลา พบว่า ผู้เข้าร่วมระดมสมองมีความเห็นต่อความสามารถในการปฎิบัติงาน
ได้จริงตามกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้ทั้งหมด ยกเว้น กลยุทธ์ด้านวัฒนธรรม ที่มีผู้เข้าร่วมไม่เห็นด้วย 1 คน
(ร้อยละ 3.33) ในส่วนความสามารถการลงมือปฏิบัติได้อย่ างเข้าใจ ผู้เข้าร่วมระดมสมองเห็นด้วย
ทั้งหมดเช่นกัน ยกเว้น กลยุทธ์ด้านวัฒนธรรม ที่มีผู้เข้าร่วมไม่เห็นด้วย 2 คน (ร้อยละ 6.67) ต่อมาการ
ปฏิบัติงานตามรูปแบบสามารถดาเนินงานกองทุนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ผู้เข้าร่วมระดมสมอง
ทั้งหมดเห็นด้วยในทุกกลยุทธ์ที่วางไว้ และสุดท้ายผู้เข้าร่วมทราบถึงผลของเปลี่ยนแปลงภายหลังการ
นารูปแบบไปใช้ในการพัฒนากองทุน ผู้เข้าร่วมระดมสมองทั้งหมดเห็นด้วยในในทุกกลยุทธ์ที่วางไว้
เช่นกัน ตาราง 26

30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)

1. ด้านทรัพยากร
2. ด้านความรู้
3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร
4. ด้านค้นหาปัญหา

5. ความเป็นผู้นา
6. การจัดการทรัพยากร
7. การประชาสัมพันธ์
8. การจัดการเครือข่าย
9. การติดตามและประเมินผล

-

ไม่เห็นด้วย
จานวน
(ร้อยละ)
1 (3.33)
-

การปฏิบัติงานได้จริง
เห็นด้วย
จานวน
(ร้อยละ)
30 (100)
30 (100)
29 (96.67)
30 (100)

กลยุทธ์

30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)

เห็นด้วย
จานวน
(ร้อยละ)
30 (100)
30 (100)
28 (93.33)
30 (100)
-

ไม่เห็นด้วย
จานวน
(ร้อยละ)
2 (6.67)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)

เห็นด้วย
จานวน
(ร้อยละ)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)

-

ไม่เห็นด้วย
จานวน
(ร้อยละ)
-

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมระดมสมอง (N=30)
การปฏิบัติมีความเข้าใจ
การปฏิบัติบรรลุผล

30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)

-

การปฏิบัตินาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
-
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การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนสุดท้ายของการดาเนินการตามรูปแบบ คือ การจัดทาข้อสรุปที่ได้มาจากการทดลอง
ใช้รูปแบบดังกล่าว ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ การปรับปรุงหรือพัฒนากลยุทธ์ กลวิธี และแนวทาง
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ จากการระดมสมองได้พอเห็นข้อเสนอแนะ หรือปัญหาและ
อุ ป สรรคที่ ไ ด้ ส ะท้ อ นความคิ ด เห็ น ออกมาที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผล การสร้างความรู้ ทรัพยากรและการจัดการ
ทรัพยากร โดยเฉพาะการบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ การจัดการความเป็นผู้นา
ของคณะกรรมการทุกคน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คงได้มีการกาหนดแนวทางผ่านวางแผนงานที่เหมาะสม
เพื่อน าไปสู่ การปฏิบั ติที่ส ามารถเข้าใจได้ มีการตรวจสอบและประเมินผล สามารถปฏิบัติได้จริง
เห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนี้การประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุ ขภาพผู้ สู งอายุ เ ขตเมื อง ของกองทุ นหลั กประกันสุ ขภาพระดับ ท้ องถิ่ น เขต 12 มีรายละเอี ย ด
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผลการระดมสมองที่ เห็นว่า การดาเนินงานที่มีรูปแบบส่งให้มีผลลัพธ์ที่ดีต่อ
ผู้ สู งอายุ สามารถกระจายเงิน มากขึ้น เงินที่เหลื ออยู่ล ดลง ด้ว ยความเหนียวแน่นสามั คคี มีการ
ช่วยเหลือกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น เกิดมุมมองที่ได้รับจากการทางานและแนวคิดที่จะพัฒนา
ต่อไป โดยเฉพาะการประชาสั มพันธ์ บทบาทความเป็นผู้นาของคณะกรรมการ ดังคากล่าวของผู้ให้
ข้อมูล ดังนี้
…รูปแบบความร่วมมือที่ทาและนามาปฏิบัติใช้เห็นผลดี ทุกคนสามารถช่วยทาให้
เกิดขึ้นจริง โครงการผู้สูงอายุก็เกิดขึ้นกระจายไป ต่อไปก็ให้ถึงทุกชุมชน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…งานวิจัยนี้เราได้เห็นผลที่เกิดขึ้น เงินลดลง จากที่มีอยู่มาก แต่ก็ควรต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ลงสู่ชุมชน เพื่อสมาชิกได้รับรับรู้ และตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ลดภาระด้านสุ ขภาพของครอบครัว และคิดว่าตัว เองก็จ ะนาข้ อ มูล ที่ ไ ด้รับ ไปขยายผล
ประชาสัมพันธ์ แก่คนรอบข้าง
(รองปลัดเทศบาล, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
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…เป็ น รู ป แบบที่ ดี เป็ น การวางแผนการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างพลังขับเคลื่อนผู้สู งอายุจากทีม
กรรมการและเครือข่ายที่มีความเหนียวแน่นสามัคคี
(ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…ดูแล้ว คงเป็นรูปแบบความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมที่ดี และเป็นตัวเลือกให้กับ
หน่วยงาน เกิดมุมมองใหม่ ๆ ว่าจะทาอะไร ทาอย่า งไร ที่จะทาให้โครงการคลอบคลุ ม
ผู้สูงอายุของเรา มีตัวอย่างแล้ว ก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
(พยาบาลวิชาชีพ คนที่ 6, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
...ทาไปทามางานก็เห็นผล เมื่อก่อนไม่ค่อยมีแนว พอมีแนวทางเราก็ช่วยกันทาได้
ทุกคนต้องช่วยกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี พี่ช่วยน้อง น้อง ๆ เด็ก ๆ รุ่นใหม่มีแนวคิดใหม่ ๆ
ฝากเรื่องพัฒนาผู้นา อยากให้เกิดขึ้นจริง ให้มีผู้นาที่ดี เป็นผู้นาได้ เพื่อจะได้พัฒนามากขึ้น
(รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
การประเมินรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 มีรายละเอียดข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผลการ
ระดมสมองที่เห็นว่า การนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุน หลั กประกัน สุ ขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ
ตัวอย่างสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงตามการออกแบบที่วางไว้ การปฏิบัติงานตามรูปแบบที่วางไว้
ผู้ ป ฏิบั ติ ส ามารถลงมือปฏิบั ติได้อย่ างเข้าใจ ส่ งผลให้ ดาเนินงานของกองทุน หลั กประกันสุ ข ภาพ
เทศบาลนครยะลา บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ทราบถึงผลของเปลี่ยนแปลงภายหลังการนารูปแบบ
มาใช้ในการพัฒนากองทุน และร่วมกันที่จะพัฒนาให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ด้วยการปรับปรุงวิธีการที่สาคัญ ตัวอย่าง
การประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้การจัดทาโครงการ การติดตามและประเมินผล เป็นต้น ดังคา
กล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
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…แนวทางที่วางไว้ชัดเจนดี ที่สาคัญคือเห็นว่าเราได้ทาอะไรบ้าง จะต้องพัฒนาอะไร
ต่อ ที่เห็น ๆ คือ การประชาสัมพันธ์ที่ต้องเจาะกลุ่มมากกว่านี้ รู้แนวแล้วว่าต้องทายังไงต่อ
(สมาชิกสภาเทศบาล คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…เวลาประชุม อสม. เราก็พยายามช่ว ยบอก ช่ว ยให้ ทาโครงการ เอาตัว อย่ า ง
โครงการให้ดู
(หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพชุมชนเมือง คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…เราต้องช่ว ยกัน เห็ นความส าคัญของการออกกาลั งกาย ที่ชุมชนทาโครงการ
กิจกรรมทางกายใช้ตารางเก้าช่อง มุสลิมเต้นแอโรบิคไม่ได้ ตารางเก้าช่องเต้นได้ ชุมชนอื่นก็
มาดู จะเอาไปทาด้วย
(ประธานชุมชน คนที่ 1, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
...ต่อไปในส่วนการติดตามและประเมินผลก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้ข้อสรุปก็
ต้องรีบมารายงาน คณะกรรมการจะได้รู้ว่าทาจริง ทาถึงไหน มีปัญหาอะไร ถ้าให้ดีก็น่าจะมี
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดที่ทามา ใครอยากทาไร เห็นตัวอย่างได้เอาไปทาต่อ
(ประธานชุมชน คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
…ขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่เสียสละเวลา มากันครบตลอด ทุกคนก็มีหน้าที่การ
งาน แต่เรามาร่วมช่วยกัน เห็นความสาเร็จ เงินเราค้างท่อ เพราะเราไม่เข้าใจตั้งแต่แรก
สมทบมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ดีขึ้นรอบที่ผ่านมาใช้เงินเกินที่เค้าให้ แล้ว ชุมชนก็ใช้เงินเยอะขึ้น
ผู้สูงอายุก็ทาโครงการมากขึ้น ก็พัฒนากันต่อไป
(ประธานชุมชน คนที่ 2, ผู้ให้ข้อมูลการระดมสมอง, 22 สิงหาคม 2561)
สาหรับในส่วนของปัญหาและอุปสรรคจากการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 มาใช้
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา พบว่า ปัญหาหลักที่สาคัญคือทรัพยากร โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลในสานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ต้องดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนด การ
ประสานงานความร่วมมือ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีศักยภาพความเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน เกิดขึ้น
บางส่วนเท่านั้น ยังไม่ทั้งหมดส่งผลให้ ขาดความต่อเนื่องของการจัดทาโครงการสาหรับผู้สูงอายุ ใน
ส่วนของการประชาสัมพันธ์แม้ว่าจะมีการพัฒนาการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น แต่ยังขาดการเข้าถึง
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หรือความคลอบคลุมของกลุ่มเป้าหมาย ชมรมผู้อ ายุบางชมรมยังไม่ทราบข้อมูล หรือบางชมรมอยาก
ทาแต่ไม่มีแกนนาทา ไม่อยากรับผิดชอบ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการ
โดยสรุปภาพรวมจากผลการศึกษา รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุ ขภาพผู้ สู งอายุ เขตเมือง ของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดับท้ องถิ่น เขต 12 เป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานที่สามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือกลยุทธ์ที่นามา
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบวงจรคุณภาพ PDCA ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)
การปฏิบัติงานตามแผน (Do) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญ ด้วยการนากลยุทธ์ซึ่งได้แก่ ปัจจัยนาเข้าหรือ
กลไกการขั บ เคลื่ อ น ประกอบด้ ว ย 1) กลไกด้ า นทรั พ ยากร 2) กลไกด้ า นความรู้ 3) กลไกด้ า น
วัฒนธรรมองค์กร ผสานกับกลยุทธ์ด้านกระบวนการ ที่ประกอบด้วย 1) กระบวนการค้นหาปัญหา
2) กระบวนการจั ด การความเป็ น ผู้ น า 3) กระบวนการจั ด การทรั พ ยากร 4) กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ 5) กระบวนการจัดการเครือข่าย และ 6) กระบวนติดตามและประเมินผล) นาไปสู่ผล
การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ โดยมี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผล (Check) ประกอบด้ ว ย
1) ประสิทธิผล 2) คุณภาพความสัมพันธ์ 3) การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และ 4) ความเหนียวแน่น
ของเครือข่าย ทั้งนี้ ปัจจัยหรือกลยุทธ์เหล่านั้นสามารถย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง (Act) และพัฒนาให้
มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามวงจรคุณภาพ ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ภายใต้ระบบของ
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เข้ามาร่วมดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ที่ได้ร่วมกันตัดสินใจอย่างฉันทามติ และมีความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน นาไปสู่
การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้อง
ตามนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพสู่ การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ และวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้วยยุทธศาสตร์ หลัก 5 ประการคือ 1) ความมุ่งมั่นต่อปฏิบัติการการสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ 2) การจัดระบบสุขภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชากรผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 4) การสร้างความเข้มแข็งใน
การดูแลระยะยาว และ 5) การปรับปรุงการประเมินผล การติดตามและการวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้
นารูปแบบที่ศึกษาไปทดลองใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพตัวอย่าง นั้นคือ กองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพเทศบาลนครยะลา ซึ่ ง เป็ น กองทุ น ที่ มี เ งิ น คงเหลื อ สู ง และการสนั บ สนุ น เงิ น ยั ง ไม่ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่ มเป้ าหมายผู้ สู งอายุ รวมทั้งเป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม หรือที่เรียกว่า พหุ
วัฒ นธรรม ของชาวไทยพุทธ มุส ลิ ม เชื้อสายจีน และอื่น ๆ เป็นความท้าทายของกองทุนในการ
ขับ เคลื่ อนกองทุน โดยอาศัย รู ป แบบจากการศึกษา และได้ส ะท้อนให้ เห็ นถึงผลส าเร็จของการนา
รู ป แบบไปทดลองใช้ จึ งเป็ น ได้ว่า รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ที่ทาการศึกษาครั้งสามารถ
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น าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง มี ค วามเหมาะสม เห็ น ถึ ง ผลการเปลี่ ย นแปลงในทิ ศ ทางที่ ดี และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ต่อไป ดังภาพ 13

ภาพ 13 รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12

บทที่ 5
บทสรุป
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
อภิบ าลผ่ านความร่ ว มมือและปั จ จั ยที่มีผ ลต่อของการอภิบาลผ่ านความร่วมมือในการสร้า งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 เพื่อนาไปพัฒ นา
รู ป แบบการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 และสุดท้ายเพื่อประเมินผลการนารูปแบบการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ไปทดลองใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นในบทที่ 4 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับทราบ
ถึงข้อมูลผลการศึกษา ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย สาหรับในบทนี้เป็นส่วนสุดท้ายของการวิจัย ผู้วิจัย
ได้ น าเสนอใน 3 ประเด็ น คื อ 1) สรุ ป ผลการวิ จั ย 2) อภิ ป รายผล และ 3) ข้ อ เสนอแนะ ตาม
วิธีดาเนินการวิจัยที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ เช่นกัน คือ
1. ระยะที่ 1 การศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือและปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 สงขลา ที่ประกอบด้วย 2 วิธีการวิจัย คือ
1.1 การวิจัยที่ 1 การดาเนินการด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method)
เก็บข้อมูลการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research)
1.2 การวิ จั ย ที่ 2 เป็ น การด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
method) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
group Interview)
2. ระยะที่ 2 การพัฒนาร่างรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา
3. ระยะที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

220
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือ และปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12
1.1 ผลการวิจัยที่ 1 การดาเนินการด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
method)
1.1.1 คุณลักษณะทั่วไป
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 270 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 61.5
อยู่ในช่วงอายุ 50 – 59 ปี มากที่สุด ร้อยละ 37.8 อายุเฉลี่ย 51.56 ปี อายุสูงสุด 82 ปี และอายุต่าสุด
23 ปี สถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 77.8 การศึกษาจบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่ามากที่สุด
ร้อยละ 61.1 อาชีพรับราชการมากที่สุด ร้อยละ 40 รายได้ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ช่วงมากกว่า 30,001
บาท ร้อยละ 33.7 รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 27,881.56 ± 21,031.79 บาท รายได้สูงสุด 200,000 บาท
และรายได้ต่าสุด 3,000 บาท การปฏิบัติงานในองค์กร/พื้นที่ ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งเป็นพยาบาล
วิชาชีพ ร้อยละ 27.4 ตาแหน่งในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เป็นตัวแทนจากหน่วยบริการ
สาธารณสุข ร้อยละ 27.4 ดารงตาแหน่งเป็นระยะเวลา 4 ปี มากที่สุด ร้อยละ 98.5 ระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 ± 0.26 จานวนครั้งของการดารงตาแหน่งมากที่สุด จานวน 1 ครั้ง
ร้อยละ 55.9 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับกองทุน ร้อยละ 63.3 และจากผู้ที่เคยได้รับการ
ฝึกอบรม จานวน 171 คน มีการเข้าร่วมฝึกอบรมมากที่สุด 1 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 88.30
1.1.2 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และ
การสร้างเสริมสุขภาพ
1) ภาพรวมความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น และการสร้ างเสริมสุ ขภาพ โดยรวมค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสู ง (M=14.36, SD=2.37)
สัดส่วนระดับค่าคะแนน ส่วนใหญ่มีระดับความรู้สูง (คะแนนมากกว่า 14 - 17) คิดเป็นร้อยละ 60.7
รองลงมามีระดับความรู้ปานกลาง (คะแนนอยู่ระหว่าง 10 – 13) คิดเป็นร้อยละ 36.7 และมีระดับ
ความรู้น้อย (คะแนนน้อยกว่า 9) คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามลาดับ
2) ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ข้อคาถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุดคือ กองทุนสุขภาพตาบล มุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟื้นฟู และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก ร้อยละ 97 รองลงมาคือ กองทุนสนับสนุนเงิน
ให้กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนทางานที่มีความเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ ร้อย
ละ 94.51 และข้อคาถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่เฉพาะการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ จะแต่งตั้งคณะทางานไม่ได้ ร้อยละ 37.4
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3) ความรู้เกี่ยวกับการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อคาถามที่ตอบถูก
มากที่สุ ดคือ การเสริ มสร้ างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เป็นกระบวนการของการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ร้อยละ 98.1 รองลงมาคือ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นกระบวนการใดก็ตามที่
เพิ่มความสามารถผู้สูงอายุ ในการพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น ร้อยละ 97 และข้อที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือ
กลุ่มที่มีบทบาทต่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน คือ กลุ่มอสม. และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น
ร้อยละ 23.3
1.1.3 ปัจจัยของผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
ปัจจัยทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านกลไกของการอภิบาล
ผ่ า นความร่ ว มมื อ และปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการของการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ เท่ า กั บ 4.19
(SD=0.49) และ 4.17 (SD=0.48) ตามลาดับ ปัจจัยด้านกลไกของการอภิบาลผ่านความร่วมมือที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร (M=4.31, SD=0.57) อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ กลไกด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุน (M=4.24, SD=0.59) อยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้าน
กระบวนการของการอภิบาลผ่านความร่วมมือที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กระบวนการสร้างความ
ไว้วางใจ (M=4.31, SD=0.55) อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นกระบวนการพิจารณาและกระบวนการ
ตัดสินใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (M=4.29, SD=0.51) อยู่ในระดับมาก
1.1.4 การอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.22, SD=0.54) โดยที่ ความเหนียวแน่นของ
เครือข่ายความร่วมมือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (M=4.24, SD=0.66) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ประสิทธิผลของความร่วมมือ (M=4.23, SD=0.59) อยู่ในระดับมาก คุณภาพความสัมพันธ์ของความ
ร่วมมือ (M=4.21, SD=0.58) อยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้มุมมองความคิดเห็นของความร่วมมือมี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (M=4.19, SD=0.67) อยู่ในระดับมาก
1.1.5 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
1.2 ผลการวิจั ยที่ 1 การดาเนิน การด้วยวิธี การวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative
method)
ปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา เรียงตามลาดับตามความสามารถ
ในการอธิ บ ายความแปรปรวนของการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ จากมากไปหาน้ อ ยได้ ดั ง นี้
1) กระบวนการติดตามและประเมินผล (β = 0.315) 2) กระบวนการจัดการทรัพยากร (β = 0.247)
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3) กลไกด้านความรู้ (β = 0.132) 4) กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา (β = 0.146) 5) กลไกด้าน
ทรัพยากร (β = 0.093) 6) กระบวนการประชาสัมพันธ์ (β = 0.113) และ 7) กระบวนการค้นหา
ปัญหา (β = 0.100) ซึ่งตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปรสามารถร่วมกันพยากรณ์การอภิบาลผ่านความร่วมมือ ได้
ร้อยละ 75.9 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการอภิบาลผ่ านความร่ว มมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา
1.3 ผลการวิ จั ย ที่ 2 การด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
method)
ผลการศึกษาด้านความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นและการสร้างเสริมสุขภาพ จากมุมมองความคิดเห็นและการให้ความหมายจากการสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูล จะเห็นว่า ทั้งความรู้การบริหารจัดการกองทุนและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ให้
ข้ อ มู ล ยั ง ขาดความรู้ โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ทั้ ง ในเรื่ อ งของระเบี ย บ วิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการของการดาเนินงาน บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เงินงบประมาณไม่ได้มีการสนับสนุนให้องค์กร หรือกลุ่มภาคส่วนต่าง ๆ ทาให้
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุไม่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สุดท้ายเงินคงเหลือ
มาก การพั ฒ นาศั ก ยภาพเป็ น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ห นึ่ ง ที่ ส าคั ญ เป็ น การสร้ า งความรู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น แก่
คณะกรรมการกองทุน ที่ส ามารถนาไปพัฒ นาและแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วย 1) ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนและการสร้างเสริมสุขภาพ 2) ผู้นาความร่วมมือ
ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ 3) วั ฒ นธรรมองค์ ก ร 4) กระบวนการจั ด ท าโครงการ
5) กระบวนการการจัดการเครือข่าย 6) กระบวนการจัดการทรัพยากร 7) กระบวนการจัดการความ
เป็นผู้นา 8) กระบวนการประชาสัมพันธ์ และ 9) กระบวนการติดตามและประเมินผล
1.4 การผสมผสาน (Merge results) ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพ
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา
1. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) กระบวนการติดตามและประเมินผล 2) กระบวนการจัดการทรัพยากร
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3) กลไกด้ า นความรู้ 4) กระบวนการจั ด การความเป็ น ผู้ น า 5) กลไกด้ า นทรั พ ยากร และ
6) การประชาสัมพันธ์
2. ปั จ จั ย ที่ ผ ลการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพไม่ ส อดคล้ อ งกั น
ประกอบด้วย
2.1 ปัจจัยที่ส่งผลเฉพาะในผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในขณะที่ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพกลับไม่พบหรือส่วนเสริมปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ กระบวนการค้นหาปัญหา
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลเฉพาะในผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในขณะที่ผลการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณกลั บ ไม่ พ บนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ กลไกด้ า นผู้ น า และกลไกด้ า น
วัฒนธรรมองค์กร
2.3 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลเฉพาะในผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพแต่ ผ ลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณไม่ได้มีการนาปัจจัยทั้งสองมาทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ กระบวนการ
จัดการเครือข่าย และกระบวนการจัดทาโครงการ
2. การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การพัฒนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายการ
สร้างเสริมสุขภาพสู่การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ประการคือ 1) ความมุ่งมั่น
ต่อปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ 2) การจัดระบบสุขภาพเพื่อ
สอดคล้องกับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
4) การสร้างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว และ 5) การปรับปรุงการประเมินผล การติดตามและ
การวิ จั ย อาศั ย ระบบที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบหรื อ กลยุ ท ธ์ ที่ น ามาจั ด การอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ ภายใต้กรอบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒ นาการนานโยบายสู่ การปฏิบัติและการ
ประเมินผล ประกอบด้วย 1. การวางแผนงาน 2. การปฏิบัติงานตามแผน ด้วยการนากลยุทธ์ซึ่งได้แก่
ปัจจัยนาเข้า หรือกลไกการขับเคลื่อน (ประกอบด้วย 1) กลไกด้านทรัพยากร 2) กลไกด้านความรู้
3) กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร) ผ่านกลยุทธ์ด้านกระบวนการที่สาคัญ (ประกอบด้วย 1) กระบวนการ
ค้นหาปัญหา 2) กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา 3) กระบวนการจัดการทรัพยากร 4) กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ 5) กระบวนการจัดการเครือข่าย และ 6) กระบวนติดตามและประเมินผล) นาไปสู่
3. การตรวจสอบ ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ (ประกอบด้วย 1) ประสิทธิผล 2) คุณภาพ
ความสัมพันธ์ 3) การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และ 4) ความเหนียวแน่นของเครือข่าย) และกลยุทธ์
เหล่านั้นสามารถ ย้อนกลับสู่ 4. การปรับปรุงการดาเนินการ หรือพัฒนาให้มีความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพต่อไป
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3. การประเมินผลการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ไปทดลองใช้ในพื้น ที่
ตัวอย่าง (เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา)
3.1 ประสิทธิผล
ประสิ ทธิผ ลของความร่วมมือ เป็นการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่
คาดหวังไว้ โดยอาศัยความร่วมมือในการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ จุดเน้นที่สาคัญได้แก่
3.1.1 การใช้จ่ ายเงินในแต่ล ะปีง บประมาณมี แนวโน้ม เพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะในปี
2561 มีการใช้จ่ายเงินออกไปเพื่อสนับสนุนโครงการทั้งหมด เป็นจานวนมากกว่าเกือบ 4 เท่าของปี
2558 จานวน 3 เท่าของปี 2559 และจานวน 2 เท่าของปี 2560 ตามลาดับ
3.1.2 พิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเทียบรายรับที่ได้รับในปีงบประมาณ
ที่ได้รับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 2561 มีสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน เป็นจานวนมากกว่าเกือบ
4 เท่าของปี 2558 และ 2559 และจานวน 2 เท่าของปี 2560 ตามลาดับ
3.1.3 พิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเทียบรายรับทั้งหมดในแต่ ล ะปีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่น กัน โดยเฉพาะในปี 2561 มีสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน เป็นจานวนมากกว่าเกื อบ
3 เท่าของปี 2558 และ 2559 และจานวน 2 เท่าของปี 2560 ตามลาดับ
3.1.4 เงินคงเหลือยกไปในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ไปเกือบ 2 ล้านบาท
3.1.5 ผลการดาเนินงานสาหรับการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ เป็นเงินมากกว่า 3 เท่าของปีที่ผ่านมา และจานวนโครงการการสร้างเสริม
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ มีจานวน มากกว่าร้อยละ 6.34 ในปีที่ผ่านมาของช่วงเวลาเดียวกัน
3.1.6 ผลลัพธ์สาคัญของการดาเนินงานตามนโยบายการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
1) ความความมุ่งมั่นต่อปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุของเทศบาล ทาให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยการ
สนั บ สนุ น งบประมาณของกองทุน หลั กประกันสุ ขภาพเทศบาลนครยะลาในการด าเนิน งานด้ ว ย
โครงการโรงเรียนสูงวัยนครยะลา
2) การสนั บ สนุ น โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชากร
ผู้สูงอายุในชุมชน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยและการประยุกต์ใช้ ในชุมชน
สามัคคี และชุมชนหลังวัดเมือง
3) การสนับสนุนโครงการที่สามารถเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของชุมชนต่อการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ผ่าน
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โครงการตัวอย่างเช่น โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายในชุมชนมุสลิมสัม พันธ์ และ
ชุมชนวัดยะลาธรรมาราม เป็นต้น
4) การสนับสนุนโครงการการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลระยะยาว ได้แก่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสุขสูงวัยอย่างมีคุณค่า
5) การปรับปรุงการประเมินผล การติดตามและการวิจัย ที่สาคัญได้มีการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินลาดับความสาคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในเมืองไทย
(Evaluating health promotion priorities for older, urban residents in Thailand)
3.2 คุณภาพความสัมพันธ์
การอภิบาลผ่านความร่ว มมือกันในการสร้างเสริมสุ ขภาพผู้สู งอายุ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีจากการทางาน
ร่วมกัน มีความพึงพอใจต่อการเข้ามาทางานร่วมกันเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เกิดเครือข่าย
การทางานและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในชุมชน
สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจต่อการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3.3 การรับรู้มุมมองความคิดเห็น
การอภิบาลผ่านความร่ว มมือกันในการสร้างเสริมสุ ขภาพผู้สู งอายุ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้มุมมองความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
การทางาน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นและเป็นผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดจากแต่ละบุคคล กลุ่ม
หรือภาคส่วนความร่วมมือต่าง ๆ ได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของกันและกัน มีความไว้วางใจต่อกัน และที่
สาคัญรับฟังเหตุผลหรือข้อมูลที่ผ่านนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างฉันทามติ เพื่อประโยชน์
สาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่
3.4 ความเหนียวแน่นของเครือข่าย
การอภิบาลผ่านความร่ว มมือกันในการสร้างเสริมสุ ขภาพผู้สู งอายุ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเหนียวแน่นของเครือข่ายจากการ
ทางานร่ ว มกัน เกิดการยอมรั บ ซึ่งกันและกันของผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อง หรือระหว่างองค์กรหรือกลุ่ ม
ประชาชน เกิ ด เครื อ ข่ า ยการท างานและการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ความเหนี ย วแน่ น ของ
คณะกรรมการที่มาจากหลากหลายภาคส่วนเป็นอย่างดี ความความเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ที่
เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความร่วมมื อหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการอย่างต่อเนื่อง
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4. การประเมิน ผลลัพธ์ ข องรู ปแบบการอภิ บาลผ่า นความร่ ว มมื อในการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
ภาพรวมการรับรู้ถึงประสิทธิผลของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 นี้
มีประสิทธิภาพสูงมาก ร้อยละ 100 (M=7.00, SD 0.00) รวมทั้ง การรับรู้ถึงคุณภาพความสัมพันธ์ใน
การท างาน มี คุ ณ ภาพสู ง ร้ อ ยละ 70 รองลงมา มี ค ะแนนสู ง ร้ อ ยละ 30 (M=6.70, SD=0.466)
การรั บ รู้ ถึงมุมมองที่กว้างขึ้น อยู่ ในระดับสู งมาก ร้อยละ 76.77 รองลงมา อยู่ในระดับสู งร้อยละ
23.33 (M=6.77, SD=0.430) และการรับรู้ถึงความเหนียวแน่นของเครือข่าย อยู่ในระดับสูงมาก ร้อย
ละ 70.00 รองลงมา อยู่ในระดับสูงร้อยละ 30 (M=6.70, SD=0.466) การดาเนินงานที่มีรูปแบบส่งให้
มีผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้สู งอายุ สามารถกระจายเงินมากขึ้น เงินที่เหลืออยู่ล ดลง ด้วยความเหนียวแน่น
สามัคคี มีการช่วยเหลือกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น เกิดมุมมองที่ได้รับจากการทางานและแนวคิดที่
จะพัฒนาต่อไป
5. การประเมินรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมือง ของกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้อ งถิ่น เขต 12 ในพื้น ที่กองทุน หลักประกั น
สุขภาพเทศบาลนครยะลา
รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ที่นาทดลองใช้สามารถปฏิบัติได้จริงตามกลยุทธ์ที่
ออกแบบไว้ และสามารถการลงมือปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ ผลการดาเนินงานของกองทุนสามารถบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และสุดท้ายคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบถึงผลของเปลี่ยนแปลงภายหลังการนารูปแบบไปใช้ในการพัฒนากองทุน และร่วมกันที่
จะพัฒนาให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ด้วยการปรับปรุงวิธีการที่สาคัญ ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้
การจัดทาโครงการ การติดตามและประเมินผล เป็นต้น
6. การปรับปรุงการดาเนินการ
การปรับปรุงหรือพัฒนากลยุทธ์ กลวิธี และแนวทางปฏิบัติให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้อ งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การได้มาของทรัพยากร
และการจั ดการทรั พยากร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ต้ องมีการสนับสนุนบุคลากรประจาอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ มีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการกองทุน การสร้างเสริมสุ ขภาพผู้สูงอายุ การจัดทาโครงการ รวมทั้ง การจัดการความเป็นผู้นา
ของคณะกรรมการทุกคน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผล
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อภิปรายผล
1. การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 เป็ น ผลของการบริ ห ารจั ด การระหว่ า งองค์ ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ผ่านองค์ประกอบของความร่วมมือด้วยการตัดสินใจในการจัดการ
ตามข้อตกลงของกลุ่ม อาศัยการอภิปรายร่วมกัน เพื่อการดาเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติสาหรับ
โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ คุณภาพสั มพันธ์ของ
การทางาน มุมมองความคิดเห็น และความเหนียวแน่นขององค์กร จากการวิจัยเชิงปริมาณจะเห็นว่า
การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลั กประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M=4.22, SD=0.54) เมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน พบว่า ความเหนียวแน่นของเครือข่ายความร่วมมือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด (M=4.24, SD=0.66) รองลงมาคือ ประสิทธิผลของความร่วมมือ (M=4.23, SD=0.59) คุณภาพ
ความสัมพันธ์ของความร่วมมือ (M=4.21, SD=0.58) การรับรู้มุมมองความคิดเห็นของความร่ วมมือ
(M=4.19, SD=0.67) ตามลาดับ ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า ความเหนียวแน่นของเครือข่ายเป็นปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากการปฏิบั ติผ่ านกระบวนการของความร่ว มมื อ ทาให้ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกั น
ระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สู งอายุ ที่มา
จากหลายภาคส่ว น ดังนั้น ความเหนียวแน่นของเครือข่ายส่ งผลให้ การจัดทาโครงการสร้างเสริ ม
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ ภิญโญ มนูศิลป์ (2558) ที่เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลของสมาชิกในทีมเป็นไปด้วยดีในเชิงภาพรวมแล้ว ย่อมหมายถึงความสัมพัน ธ์และความผูกพัน
ของสมาชิกในองค์การก็เป็ นไปในเชิงบวกด้ว ย อันจะเป็นผลให้ เกิดความสามัคคีและผสานความ
ร่ ว มมื อ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ารประสบความส าเร็ จ และก้ า วหน้ า ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้
ประสิทธิผลของความร่วมมือ เป็นการบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ นั้นคือ เป้าหมายของ
กระบวนการอภิบาลความร่วมมือตามรูปแบบที่นามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณสาหรับโครงการหรือกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น ที่สาคัญคือ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดโครงการขึ้นมา สอดคล้องกับ แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น ด้านประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2561) ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของการได้มาซึ่งแผนงาน โครงการจัดบริการสาธารณะให้ กับ
กลุ่มเป้าหมาย
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
กระบวนการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นปัจจัย
ด้านกระบวนที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value <
0.001) กล่าวคือ เมื่อคะแนนการติดตามและประเมินผล เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่าน
ความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.315 คะแนน อธิบายได้ว่า การบรรลุผลของการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ให้ได้
นั้ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ควรมี แ ผนการติ ด ตาม การตรวจสอบการ
ดาเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ สาหรับเป็นข้อมูลย้อนกลับสู่การปรับปรุงและพัฒนา เช่นเดียวกับข้อมูลเชิง
คุณภาพได้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่า การรายงานผลการดาเนินงานเป็นส่วนสาคัญสาหรับการตัดสินใจ
รวมถึงเสนอแนะแนวทางพัฒนากระบวนการดาเนินงานของการดาเนินโครงการในอนาคต และการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อไป สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ เอียนรัมย์ และคณะ
(2558) ได้เสนอว่า การติดตามและการรายงานผลการดาเนินงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เช่นเดียวกับ วัฒนา วณชิชานนท์,
และศิริพร พันธุลี (2554) กระบวนการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของ
พื้นที่ต้นแบบ (Best Practice) ในการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบลของจังหวัด
แพร่
กลไกด้านทรัพยากร (Resources) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 (p-value < 0.05) กล่ า วคื อ เมื่ อ กลไกด้ า นทรั พ ยากร เพิ่ ม ขึ้ น
1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.093 คะแนน อธิบายได้ว่า การบรรลุผล
ของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกั น
สุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ให้ได้นั้น การได้มาของทรัพยากร ทั้งทรัพยากรมนุษย์ (man) เงิน
งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) การจัดการ (management) และทรัพยากรอื่น ๆ
ควรมีความรู้ ศักยภาพและความสามารถ เช่นเดียวกับข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการ
มอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลู กจ้างของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การ
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน (สานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2561) หรือบาง
แห่งเรียกว่า ผู้ประสานงานกองทุน หรือหัวหน้างานกองทุน หรือผู้รับผิดชอบกองทุน นั้น ควรเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในงานเลขานุการของคณะกรรมการ การบริหารจัดการหรือพัฒนา
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กองทุ น การจั ด ท าหรื อ บริ ห ารแผนงานทางด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ และ
กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ การสื่อสารถึงผู้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเข้าใจ และเข้าถึง นอกจากนี้
การได้มาหรือการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนแต่ละแห่ง ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเช่ น เดี ย วกั น ที่ ส าคั ญ ควรมี ก ารคั ด เลื อ กอย่ า งเปิ ด เผย ให้ ไ ด้ ตั ว แทนที่ เ หมาะสม
ดังนั้น บุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานกองทุน หรือหัวหน้างานกองทุน หรือผู้รับผิดชอบกองทุ น
รวมทั้ ง คณะกรรมการต้ อ งมี ค วามสามารถ ทั้ ง ทางด้ า นความรู้ ข องกองทุ น การบริ ห ารจั ด การ
กฎระเบียบต่าง ๆ (ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขาพ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข และอื่น ๆ ) มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารอย่างเข้าใจ ชักจูง โน้มน้าว
เครือข่าย เป็นต้น สอดคล้องกับ พบสุข ช่าชอง (2561) การขับเคลื่อนนวัตกรรมความร่วมมือในการ
จั ด บริ ก ารสาธารณะ ต้ อ งการผู้ จั ด การนวั ต กรรม หรื อ ผู้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ข้ า มพรมแดน
(boundary-spanners) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อต่อกระบวนการนวัตกรรมความร่วมมือ สามารถ
ท าหน้ า ที่ แ ละแสดงบทบาทได้ อ ย่ า งเหมาะสม (competent innovation manager) นั่ น คื อ
การมีวิสัยทัศน์และเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมความร่วมมือ เข้าใจบทบาทและมีความรับผิ ดชอบ
การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการขับเคลื่อน การแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจใน
ความแตกต่างขององค์กรเครือข่าย
กลไกด้านความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) กล่าวคือ เมื่อกลไกด้านความรู้ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน
คะแนนการอภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.132 คะแนน อธิบายได้ว่า การบรรลุผลของการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เขต 12 ให้ได้นั้น คณะกรรมการและบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ทั้งในส่วน
ของกองทุนและการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ จะเห็นว่าจาก
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในรอบ 1 ปี ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย จานวน 1
ครั้ง และได้รับการดารงตาแหน่งมาแล้วหลายปี แต่ยังมีความไม่รู้หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ในบาง
ประเด็น รวมทั้งข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลยังขาดความรู้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
กองทุน ทั้งในเรื่ องของระเบี ย บ วิธีการหรือกระบวนการของการดาเนินงาน และการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจึงมีความสาคัญต่อ
การดาเนิ น งานของกองทุ น สอดคล้ องกั บ วิมล ชาตะมีนา และคณะ (2551) ที่ได้ส รุปไว้ว่ า การ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ และของ
อบจ.พิษณุโลก เช่นเดียวกับ สุภาภรณ์ เอียนรัมย์ และคณะ (2558) ที่เห็นว่า การสร้างความรู้ความ
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เข้าใจเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ นอกจากนี้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในกองทุนทั้ง
ในตัวบุคคล กระบวนการทางานหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และมีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการทรัพยากร (Resources management) เป็นปัจจัยด้านกระบวน
ที่ มี ผ ลต่ อ การอภิ บ าลผ่ า นคว ามร่ ว ม มื อ ใน กา รสร้ า งเสริ มสุ ขภ า พผู้ สู ง อายุ เข ต เ มื อ ง
ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(p-value < 0.001) กล่ าวคือ เมื่อกระบวนการจัดการทรัพ ยากร เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.247 คะแนน อธิบายได้ว่า การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สามารถ
ทาให้เกิดผลสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์นั้น กระบวนการจั ดการทรัพยากร ทั้งทรัพยากรมนุษย์ (man)
เงิน งบประมาณ (money) วัส ดุอุปกรณ์ (material) การจัดการ (management) และทรัพยากร
อื่น ๆ สามารถจัดการหรือนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปตามข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นเดียวกัน ดังนั้น
กระบวนการจัดการทรัพยากร จากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ควรมีการพัฒนาและสร้างเสริม
สมรรถนะ ทั้งในส่วนของการพัฒนาคน ได้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ ผู้ สู ง อายุ รวมถึ ง ภาคประชาชนให้ มี ส มรรถนะเพิ่ ม ขึ้ น ผ่ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบที่หลากหลายของกลุ่มผู้รับเงินสนับสนุน
(หน่วยบริการ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง) การพัฒนาและการปรับปรุงเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีระบบ สามารถเข้าถึง
และใช้ ง านให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ การสนั บ สนุน และบู รณาการวิธี ก ารและการ
ดาเนินงานตามความสมัครใจหรือความสนใจของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์
(2016) ที่เห็นว่า แนวทางการพัฒนาที่สาคัญของการจัดการอย่างยั่งยืนกับประสิทธิภาพการบริหาร
รายการเทิดพระเกีย รติ ข องสถานี วิทยุโ ทรทัศ น์ก องทั พบก ควรมียุทธศาสตร์แนวคิ ด การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวาสนา เลิศมะเลา และเทพศักดิ์
บุณยรัตพันธ (2561) ปัจจัยด้านสมรรถนะ ปัจจัยด้านการพัฒ นาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ มีอิทธิพลต่อระดับความสาเร็จในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา หรือภาวะผู้นา (Leadership management)
เป็นปัจจัยด้านกระบวนที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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(p-value < 0.001) กล่ าวคือ กระบวนการจัดการความเป็นผู้ นา เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.146 คะแนน อธิบายได้ว่า คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สูงอายุ ควรมีความสามารถทางด้านความเป็นผู้นา ทั้ง
การสนับสนับสนุน การประสานงาน การโน้มน้าว เชิญชวน ชักจูง ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อบรรลุผลการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่นเดียวกันกับข้อมูลเชิง
คุ ณ ภาพที่ แ สดงถึ ง คณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่ ม าจากผู้ แ ทนของชุ ม ชน และผู้ แ ทน
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน สามารถมีบทบาทหรือเป็นต้นแบบต่อการจัดทาโครงการ
กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สาหรับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตัวอย่าง
โครงการเด่ น คื อ โครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพด้ ว ยกิ จ กรรมทางกายของชุ ม ชนมุ ส ลิ ม สั ม พั น ธ์ ที่
ดาเนินการผ่านประธานชุมชนที่เป็นกรรมการ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้
กรรมการที่มาจากผู้แทนของชุมชน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีความสามารถ
ทักษะ และกระบวนการของความเป็นผู้นาในการชักจูง โน้มน้าว และสื่อสารให้สมาชิกในเวทีการ
ประชุมประจาเดือนของทั้ง 2 ส่วน หรือสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทางานเพื่อทา
ให้กองทุนประสบความสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ที่สาคัญคือ มีพฤติกรรมต่อ
การน าที่ ท าให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ สร้ า งความเคลื่ อ นไหวให้ เ กิ ด
ความร่วมมือตามทิศทางที่กองทุนได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ วสันต์ ศรีสมพงศ์ (2559)
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การบริ ห ารจั ด การแบบร่ ว มมื อ ในโครงการคลองหมอนนา ต าบลร าแดง
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กลไกการบริหารจัดการแบบร่วมมือ ดาเนินการโดยการตกลงร่วมกัน
และอาศัยแรงจูงใจในการร่วมโครงการ ซึ่งเกิดจากความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การใช้ภาวะผู้นาแบบ
อานวยความสะดวกของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้นาเครือข่าย และสอดคล้องกับ
Sun, M. et al. (2017) ที่เห็นว่า การแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการทางานร่วมกัน ด้วยกระบวนการ
ให้คาปรึกษาเพื่อให้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุผลสาเร็จของความร่วมมือ ความสามารถในการ
เป็นผู้นาของคณะกรรมการมีความสาคัญ โดยเฉพาะการกระจายความเป็นผู้นา และการแลกเปลี่ยน
บทบาทซึ่งกันและกันในการทางาน
กระบวนการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นปัจจัยด้านกระบวนที่มีผลต่อ
การอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลั กประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05) กล่าวคือ เมื่อ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนการอภิบาลผ่านความร่วมมือจะเพิ่มขึ้น 0.113
คะแนน อธิบายได้ว่า การบรรลุผลของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขตเมื อ ง ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 ให้ ไ ด้ นั้ น คณะกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ควรมี ส่ ว นร่ ว มในการ
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ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนไปยังผู้รับการสนับสนุนทั้งในส่วนของหน่วยงาน
องค์กรดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ เอียนรัมย์ และคณะ
(2558) ที่ พ บว่ า การประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะ
กรรมการบริ ห ารกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ต าบลเมื อ งฝาง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และ
สอดคล้องกับ รุ่งเรือง แสนโกษา และคณะ (2557) ที่เห็นว่า การประชาสัมพันธ์ เป็นหนึ่งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขต
บริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)
รวมทั้งความสามารถการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง เช่นเดียวกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่
แสดงถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กร และกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ผ่านตัวแทน
คณะกรรมการในเวที ก ารประชุ ม ต่ า ง ๆ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ ห ลากหลาย เช่ น ผ่ า น
แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือเฟสบุ้ค และการจัดรายการวิทยุ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และความ
ร่วมมือ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี ทาให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกั บ การศึ กษาของ วิภัคฉณัฏ ฐ์ นิมิตรพันธ์ , และศิริจันทรา พลกนิษฐ (2559) ที่พบว่ า
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นกลยุทธ์ที่นามาช่วยเสริมสื่อประชาสัมพันธ์แบบ
ออฟไลฟ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวขององค์กร เรื่องราวของธุรกิจ วิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร คุณค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างการมี
ส่วนร่วม สร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปสู่การมีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ
การสนับสนุนองค์กร
การจัดการเครือข่าย การจัดการกับปัญหาสุขภาพต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลาย
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องทางานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมื อหรื อ
วิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพภาพ โดยใช้กลไกของการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
มีการร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ และยังทาให้มีพลังต่อรองกับอานาจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จึงนับได้ว่าเป็น
ปัจจัยสาคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กองสุขศึกษา, 2556) การเป็นสื่อกลาง
ปัจจัยพื้นฐานของสุขภาพและโอกาสที่จะเข้าถึงสุขภาพไม่ได้ขึ้นกับภาคส่วนที่ให้บริการสุขภาพเพียง
ด้านเดียว การสร้างเสริมสุขภาพต้องเกิดจากการดาเนินการร่วมกัน ของทุกภาคส่วนที่เห็นความสาคัญ
ของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพ ภาคสังคมและเศรษฐกิจ ภาคเอกชน องค์กร
อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน ประชาชนทุกเพศทุกวัยมี
บทบาทต่อสุขภาพในฐานะบุคคล สมาชิกครอบครัว และสมาชิกชุมชน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มทางสังคม
และบุ ค ลากร ทางสุ ขภาพมีภ ารกิจส าคัญในการเป็นสื่ อกลางระหว่างภาคส่ ว นที่ มีความต้ อ งการ
แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (2556)
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การพัฒนาและยืนยันรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา
ตามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและทาการยืนยันรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา ซึ่งได้มี
การกาหนดทิศทางของการน านโยบายสู่ การปฏิบัติในประเด็นผู้ สู งอายุให้ มีความสอดคล้ อ งตาม
นโยบายด้านสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้ อม ของทางเทศบาลนครยะลา กระบวนการของการได้ มา
ซึ่ ง รู ป แบบที่ เ หมาะสม อาศั ย คณะกรรมการกองทุ น ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเป็ น ทางการใน
กระบวนการตัดสินใจ ผ่านการปรึกษาหารือร่วมกัน ที่สาคัญลงความเห็นอย่างฉันทามติ สอดคล้อง
ตามแนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือของ Ansell and Gash (2008) และสอดคล้องกับ Stoker,
G., & Wilson, S. (2004) ที่ให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ Emerson, K. et al. (2012) ที่ เ ห็ น ว่ า
การอภิบาลผ่านความร่วมมือเป็นกระบวนการของการบริหารจัดการและการตัดสินใจจากตัวแสดงทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายสาธารณะที่มีร่วมกัน ซึ่งไม่สามารถ
บรรลุได้จากการทางานขององค์กรหรือภาคส่วนใดเพียงลาพัง รูปแบบที่ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือวงจร
คุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอย่างยั่งยืน เป็นกรอบการ
ดาเนินงานลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย การวางแผนงาน การปฏิบัติงานตามแผน การตรวจสอบ และ
การปรับปรุงการดาเนินการ สอดคล้องกับ จินตนา อาจสันเที๊ยะ และคณะ (2559) ได้ศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิ ดโรคพยาธิในชุมชน พบว่า
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้น การดาเนินงานบริการวิชาการต้องอยู่ในรูปแบบของการมีส่วน
ร่วมมีระบบ PDCA ร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างให้ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้
ภายใต้กรอบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาการนานโยบายสู่การปฏิบั ติและการประเมินผล ในส่วน
ของการปฏิบัติงานตามแผน มีวิธีการดาเนินงานกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและเชื่องโยงกันเป็นระบบ
ภายใน อาศัยการบริหารจัดการตามทฤษฎีเชิงระบบ ได้แก่ สิ่งที่ป้อนเข้าไปหรือปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลงาน (Output) หรือผลิตผล (Product) และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
(Kinicki, A., & Williams, B. K., 2008) ด้ ว ยการน ากลยุ ท ธ์ ม าบู รณาการภายในองค์ ป ระกอบเชิง
ระบบ ได้แก่ ปัจจัยนาเข้าหรือกลไกการขับเคลื่อน (ประกอบด้วย 1) กลไกด้านทรัพยากร 2) กลไก
ด้านความรู้ 3) กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร) ผ่านกลยุทธ์ด้านกระบวนการที่สาคัญ (ประกอบด้วย
1) กระบวนการค้นหาปัญหา 2) กระบวนการจัดการความเป็นผู้นา 3) กระบวนการจัดการทรัพยากร
4) กระบวนการประชาสั ม พัน ธ์ 5) กระบวนการจัด การเครื อ ข่า ย และ 6) กระบวนติดตามและ
ประเมิ น ผล) น าไปสู่ ก ารตรวจสอบ ผลลั พ ธ์ ข องการอภิ บ าลผ่ า นความร่ ว มมื อ (ประกอบด้ ว ย
1) ประสิทธิผล 2) คุณภาพความสัมพันธ์ 3) การรับรู้มุมมองความคิดเห็น และ 4) ความเหนียวแน่น
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ของเครือข่าย) และกลยุทธ์เหล่านั้นสามารถ ย้อนกลับสู่การปรับปรุงการดาเนินการ หรือพัฒนาให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับ รุ่งเรือง แสนโกสา และคณะ (2557) ที่ได้ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ผลของรูปแบบที่ได้ประกอบด้วยปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ทั้งนี้มีบางปัจจัยที่มีความสอดคล้ องกัน เช่น ปัจจัยด้านความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุน และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงผลลัพธ์ ได้แก่ ประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการ แต่ในส่วนของกระบวนการมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม รูปแบบของการศึกษานี้
เป็นรูปแบบที่แตกต่างจาก นงลักษณ์ พวงมาลัยและคณะ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นสาคัญของการผลสาเร็จ
ตามรูปแบบ ได้แก่ 1) ด้านผู้ให้บริการและผู้รับบริการของกองทุน 2) ด้านกระบวนงานตามกิจกรรม
กองทุน และ 3. ด้านผลที่เกิดจากการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ ปัญหาและความต้องการจากงานวิจัยมีความสอดคล้องกับรูปแบบที่
ศึกษานี้ คือ ด้านศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน ควรมีการพัฒนากรรมการให้ผ่านการอบรมหรือ
ประชุมหรือสัมมนาหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของ
ชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน และด้านการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลตาม
หลักธรรมาภิบาลข่าวสาร หรือผลการดาเนินงานของกองทุนผ่านสื่อต่าง ๆ
การประเมินผลลัพธ์ของการนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลาไปทดลองใช้
การประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 จะเห็นได้ว่า ประสิทธิผลหรือ
ผลลัพธ์การดาเนินงานการใช้จ่ายเงินในภาพรวมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
ปี 2561 มีจานวนสูงขึ้นกว่าปีที่ 2560 โดยเฉพาะที่สาคัญค่าใช้จ่ายการสนับสนุนให้งบประมาณในการ
จัดทาโครงการกลุ่มผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงการของกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
มีมากขึ้น เช่น กัน เหล่ านี้ เป็ น ผลจากรูปแบบการพั ฒ นาตามกรอบ PDCA โดยอาศัยกลยุท ธ์ ก าร
ขั บ เคลื่ อ นภายในระบบของความร่ ว มมื อ สอดคล้ อ งกั บ Fratamico, P. M. et al. (2016)
ได้ประยุกต์ใช้วงจร PDCA ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของบุค ลากรทางการแพทย์ ใน
โรงพยาบาลชุมชน พบว่า สามารถปรับปรุงการปฏิบัติได้ นอกจากนี้ การประเมินผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานตามรูปแบบ จะเห็นว่า ภาพรวมการรับรู้ถึงประสิทธิผลของรูปแบบการอภิบาลผ่านความ
ร่ ว มมือในการสร้ างเสริ มสุขภาพผู้สู งอายุเขตเมือง ของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 มีประสิทธิภาพสูงมาก การรับรู้ถึงคุณภาพความสัมพันธ์ในการทางาน มีคุณภาพสูง และการ
รับรู้ถึงความเหนียวแน่นของเครือข่าย อยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน ดังนั้น การดาเนินงานที่มีรูปแบบส่ง
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ให้มีผลลัพธ์การดาเนินงานหรือประสิทธิผลที่ดีต่อผู้สูงอายุ สามารถกระจายเงินสู่กลุ่มเป้าหมายได้
มากขึ้ น เงิ น ที่ เ หลื อ อยู่ ล ดลง และผ่ า นการด าเนิ น งานจากภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ข้ า ถึ ง เพิ่ ม มากขึ้ น
ด้ ว ยความเหนี ย วแน่ น ของเครื อ ข่ า ย เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี จ ากการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ฝ่ า ย
เกิดมุมมองใหม่ในการทางาน รวมทั้งมุมมองความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และ
แนวคิดที่จะพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ บทบาทความเป็นผู้นาของคณะกรรมการ
การประเมินรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุน หลั กประกัน สุ ขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ
เทศบาลนครยะลา พบว่า สามารถในการปฏิบัติงานได้จริงตามการออกแบบที่วางไว้ ผู้ปฏิบัติสามารถ
ลงมือปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ ส่งผลให้ดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ทราบถึงผลของเปลี่ยนแปลงภายหลังการนารูปแบบมาใช้ในการพัฒนา
กองทุน และร่วมกันที่จะพัฒนาให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ สู ง อายุ ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง วิธีก ารที่ ส าคั ญ ตั ว อย่ า งเช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้การจัดทาโครงการ การติดตามและประเมินผล เป็นต้น สอดคล้องกับ
นงลักษณ์ พวงมาลัยและคณะ (2559) ในการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น จังหวัด ฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้ นมีความเหมาะสม มีความถูกต้อง มี
ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ในการนาไปใช้
ดังนั้น รูปแบบที่ได้เป็นกรอบความคิดที่แสดงถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัย
หรือตัวแปร ภายใต้หลักการ วิธีการดาเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็น
แนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต
เมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 มีจุดเด่นที่สาคัญ นั่นคือ เป็นกระบวนการ
ของการศึกษาที่ มีความคลอบคลุมจากต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมืองที่ได้มาจากการศึกษาการอภิบาล
ผ่ านความร่ ว มมือ และปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อของการอภิบาลผ่ านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methodology Research) แบบการวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel
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Design) ที่ประกอบด้วย 2 วิธีการวิจัย นั้นคือ การวิจัยเชิงปริมาณดาเนินการไปพร้อมกันกับวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีการให้ความสาคัญของการวิจัยทั้งสองแบบเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ การพัฒนาเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล แยกจากกันเป็นอิสระ การดาเนินการด้วยวิธีการวิจั ยเชิง
ปริ ม าณ (Quantitative method) เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) และการ
ดาเนินการด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ ม (Focus group Interview) สุ ดท้ายนาผลการวิจั ยทั้ง
สองส่วน มาสรุปรวมกันหรือการรวมผล (Merge) ในส่วนของการแปลผล เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลหรือทาให้ผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 1 นี้ ไป
ใช้เพื่อพัฒนารูปแบบในระยะที่ 2 โดยรูปแบบที่ออกแบบมาสามารถนาไปสู่การปฏิบัติอ ย่างเข้าใจ
ปฏิบัติได้จริง และสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ที่สาคัญผ่านการยืนยันด้วยการระดมสมองที่
ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ส่งผลให้ได้รูปแบบที่มีการผสานวิธีการของการวางแผน โดยเฉพาะการปฏิบัติ
ที่นาปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลมาเป็นกลยุทธ์การดาเนินงาน รวมทั้ งการตรวจสอบและประเมินผลที่
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ข้อค้นพบที่ควรปรับปรุงสามารถนาไปพัฒนาต่อไป และ
สุ ดท้ายเป็ น การประเมิน ผลการน ารูปแบบการอภิบาลผ่ านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ภายหลังการนารูปแบบไป
ทดลองใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ของการบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง รู ป แบบที่ ไ ด้ ส ามารถน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเขตเมื อ งทั้ ง เทศบาลเมื อ ง และเทศบาลนคร ในพื้ น ที่
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 รวมทั้งเขตอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ สามารถนาไปพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตาบล (องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาลตาบล) โดยอาศัย
ความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน และกลุ่มผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่พร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาการดาเนินงานกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.1 เชิงปฏิบัติการ
2.1.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลานากลยุทธ์การติดตามและ
ประเมิน ผล การบริ ห ารจั ดการทรั พยากร การพัฒ นาความรู้ การจัดการความเป็นผู้ นา และการ
ประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ได้อย่างต่อเนื่อง และนาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
2.1.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
เขต 12 นารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
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ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2.1.3 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถนารูปแบบการอภิบาลผ่าน
ความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ขตเมื อ ง ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ไปถ่ายทอดสู่กองทุนที่กาลังพัฒนา
2.2 เชิงวิชาการ
2.2.1 เทศบาลนครยะลา สามารถน าองค์ ค วามรู้ สู่ ก ารพั ฒ นาบนพื้ น ฐานของ
ความรู้ และความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการต่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขอื่น ๆ ต่อไป
2.2.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
เขต 12 โดยเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมืองนารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้าง
เสริมสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เขต 12 ที่ได้ไปศึกษาวิจัยในพื้นที่
2.2.3 สานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ สามารถนาไปเป็นข้อมูลวิช าการ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู้ และความร่วมมือรวมถึงการ
พัฒ นางานกองทุน ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่มีโ ครงสร้างและผู้ รับผิ ดชอบภายใต้ กรอบต าแหน่งงานที่ มี
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติ
2.3 เชิงนโยบาย
2.3.1 เทศบาลนครยะลา มีการนานโยบายการมีสุ ขภาพที่ดีของผู้สู งอายุสู่ ก าร
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ภายใต้การอภิบาลผ่านความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วน และอาศัยการ
สนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
เขต 12 โดยเฉพาะเทศบาลนครและเทศบาลเมืองมีการนานโยบายการมีสุขภาพที่ดีของผู้สู งอายุ
ภายใต้การอภิบาลผ่านความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วน และอาศัยการสนับสนุนงบประมาณของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
2.3.3 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พั ฒ นางานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี โ ครงสร้ า งและมี
ผู้รับผิดชอบ และมีรูปแบบการดาเนินงานตามมาตรฐานกลางและบริบทของพื้นที่ในอนาคตต่อไป
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 การศึกษายุ ทธศาสตร์การดาเนินงานของกองทุนหลั กประกั นสุ ขภาพในระดั บ
ท้องถิ่น
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3.2 การประเมิน ประสิ ทธิภ าพของโครงการที่ ได้ รับ การสนั บสนุ นงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
3.3 การศึกษาผลของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่
อื่น
3.4 การศึกษาเปรียบเทียบกองทุนที่นารูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เขต 12 ไปใช้
3.5 การศึกษาผลของรูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 ในพื้นที่
เทศบาลตาบล
3.6 การศึกษารู ป แบบการอภิบาลผ่ านความร่ว มมือหรือการบริห ารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่มีใช้ในประเทศไทย
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ภาคผนวก

แบบคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
คาชี้แจง
แบบคาถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาการอภิบาล
ผ่ านความร่ ว มมือและปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อของการอภิบาลผ่ านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นต่อไปนี้
1. ภูมิหลังทั่วไปของการบริหารจัดการกองทุนฯ ในพื้นที่
2. องค์ประกอบการอภิบาลผ่านความร่วมมือของกองทุนฯ ในด้านลักษณะองค์กร
3. องค์ประกอบการอภิบาลผ่านความร่วมมือของกองทุนฯ ในด้านลักษณะบุคคล
4. องค์ป ระกอบการอภิบาลผ่ านความร่ว มมื อของกองทุน ฯ ในด้านเครื่องมือของความ
ร่วมมือ
5. องค์ประกอบการอภิบาลความร่วมมือของกองทุนฯ ในด้านกระบวนการความร่วมมือ
6. ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
7. ข้อเสนอแนะในการอภิบาลผ่านความร่วมมือ

นายสัญญา ยือราน
นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลที่ต้องเก็บ

- องค์ประกอบสาคัญของการ
สร้างความร่วมมือเพื่อการบริหาร
จัดการกองทุนฯ

- ความร่วมมือ

- ความร่วมมือ

1. ภู มิ ห ลั ง ทั่ ว ไปของการบริ ห าร - การบริหารจัดการ
จัดการกองทุนฯ ในพื้นที่
- การสร้างเสริมสุขภาพ

ประเด็นวิจัยย่อย

- ที่ผ่านมา มีหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายหรือบุค คล
ใดบ้ า ง ที่ เ ข้ า มาร่ ว ม บริ ห ารจั ด การสร้ า งเสริ ม กลุ่ ม
ผู้สูงอายุ และได้เข้ามาร่วมลักษณะอย่างไร
- ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมใคร เข้ามาร่วมบริหารจัดการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้าง
และควรเข้ามาร่วมลักษณะอย่างไร
- ที่ผ่านมา ท่านคิดว่าอะไรที่สิ่งสาคัญทาให้เกิดความ
ร่วมมือบริหารจัดการสาหรับผู้สูงอายุ ในกองทุนฯ ท่าน
เพราะอะไร

แนวคาถาม
- การบริหารจัดการกองทุนฯตามความคิดของท่านคือ
อะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร
- ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ ตามความคิดของท่านคืออะไร มีลักษณะเป็น
อย่างไร
- ท่านคิดว่าการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุทดี่ ี
ควรเป็นอย่างไร

การเก็บข้อมูล
คาตอบ

แบบคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขตเมือง
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- ปัญหา หรืออุปสรรคในการ
ดาเนินงานของการบริหารจัดการ
กองทุนฯ

ข้อมูลที่ต้องเก็บ

- องค์ประกอบด้านทรัพยากร

- ปัญหา หรืออุปสรรคในการ
ดาเนินงานของการบริหารจัดการ
กองทุนฯ
2. องค์ ป ระกอบการอภิ บ าลความ - องค์ประกอบด้านโครงสร้าง
ร่วมมือของกองทุนฯ ในด้านลักษณะ
องค์กร
- องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม
องค์กร

ประเด็นวิจัยย่อย

- ท่ า นคิ ด ว่ า คณะกรรมการกองทุ น ฯ คณะท างาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- ควรเพิ่มเติม หรือพัฒนาเป็นอย่างไร
- ที่ ผ่ า นมาวิ ธี ก ารท างานที่ ท าเป็ น ประจ า ของคณะ
กรรมการฯ คณะทางานฯ เป็นอย่างไร
- ท่ า นคิ ด ว่ า วิ ธี ก ารท างาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
สาหรับผู้สูงอายุ กันมากที่สุด ควรเป็นอย่างไร
- ท่านคิดว่าทรัพยากรของกองทุ นฯ เช่น เงินกองทุ น
คนท างาน อุ ป กรณ์ ท างานส าหรั บ ผู้สู งอายุ ที่ ผ่ า นมา
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

แนวคาถาม
- ท่ า นคิ ด ว่ า ควรเพิ่ ม เติ ม สิ่ ง ส าคั ญ ใด เพื่ อ ให้ ค วาม
ร่ ว มมื อ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฯเกิ ด ผลดี ส าหรั บ
ผู้สูงอายุ เพราะอะไร
- ท่านคิดว่าปัญหา หรืออุปสรรคในการดาเนินงานของ
การบริหารจัดการกองทุนฯ สาหรับผู้สูงอายุ ที่ผ่านมา
เป็ น อย่ า งไร (ด้ า นกระบวนการ ทรั พ ยากร ผู้ น า
กฎระเบียบ นโยบาย ผู้สูงอายุ)
- ควรแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคเหล่านั้นอย่างไร

การเก็บข้อมูล
คาตอบ
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- องค์ประกอบด้านผู้นา

ข้อมูลที่ต้องเก็บ

- องค์ประกอบด้านแผนงาน/
โครงการ

4. องค์ ป ระกอบการอภิ บ าลความ - องค์ประกอบด้านแผนงาน/
ร่วมมือของกองทุนฯ ในด้านเครื่องมือ โครงการ
ของความร่วมมือ

3. องค์ ป ระกอบการอภิ บ าลความ - องค์ประกอบด้านประสบการณ์
ร่วมมือของกองทุนฯ ในด้านลักษณะ และความเชี่ยวชาญ
บุคคล
- องค์ประกอบด้านประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ
- องค์ประกอบด้านการรับรู้

ประเด็นวิจัยย่อย
แนวคาถาม
- ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
- ท่านคิดว่าลักษณะการบริหารกองทุนฯของประธาน
กองทุ น ฯ หรื อ การบริ ห ารของหั ว หน้ า คณะท างาน
ผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
- ควรเพิ่มเติมลักษณะการบริหารจัดการอย่างไร
- ท่านคิดว่า กลุ่มคณะกรรมการ คณะทางาน กองทุนฯ
ท่ า น มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญ พอเพี ย ง
หรือไม่ อย่างไร
(ด้านกองทุนฯ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านผู้สูงอายุ)
- ท่านคิดว่า ควรเพิ่มเติม ความเชี่ยวชาญอะไร ด้านใด
- ท่านคิดว่า ผลประโยชน์ของการบริหารจัดการกองทุน
ฯสาหรับผูส้ ูงอายุ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร
- ท่านคิดว่าบทบาทของท่าน ในการการบริหารจัดการ
กองทุนฯสาหรับผู้สูงอายุ คืออะไร อย่างไร
- ที่ผ่านมา ท่านคิดว่าแผนงาน/โครงการ เพื่อสร้างเสริม
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ของกองทุ น ฯท่ า น เป็ น อย่ า งไร
เหมาะสมหรือไม่
- ควรเพิ่มเติมอะไร
- ควรท าอย่ า งไร ให้ เ กิ ด โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น

การเก็บข้อมูล
คาตอบ
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- องค์ประกอบด้านกฎระเบียบ
ของกองทุน

ข้อมูลที่ต้องเก็บ
แนวคาถาม

การเก็บข้อมูล

- ท่านคิดว่ากฎระเบียบของกองทุนฯ เอื้อต่อการสร้าง
เสริมผู้สูงอายุ หรือไม่ อย่างไร
- หากต้ อ งการให้ ก ฎระเบี ย บเอื้ อ ต่ อ การสร้ า งเสริ ม
ผู้สูงอายุ มากขึ้น ท่านคิดว่าควรเพิ่ม ปรับ กฎระเบียบ
ควรเป็นอย่างไร
5. องค์ ป ระกอบการอภิ บ าลความ - องค์ประกอบการมีส่วนร่วมตาม - ช่วยเล่า การดาเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
ร่ ว ม มื อ ข อ ง ก อ ง ทุ น ฯ ใ น ด้ า น หลักความร่วมมือ
คณะท างาน ที่ เ ข้ า มาท างานร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งเสริ ม
กระบวนการความร่วมมือ
ผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง อย่างไร
- หากต้องการให้ความร่วมมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรทาอย่างไร
- องค์ประกอบด้านการพัฒนา
- ที่ผ่าน สิ่งใดที่เป็นแรงจูงใจให้ท่าน ทางานร่วมมือกัน
แรงจูงใจร่วมกัน
ในกองทุนฯ เพราะอะไร
- ท่ า นคิ ด ว่ า ควรเพิ่ ม เติ ม สิ่ งใด เป็ น แรงจู งใจให้ ท่ า น
ทางานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- องค์ประกอบด้านการสร้าง
- ที่ผ่านกองทุนฯท่านได้ การเสริมสร้างศักยภาพในการ
ศักยภาพในการทางานร่วมกัน
ทางานร่วมกันอย่างไรบ้าง
- ท่ า นคิ ด ว่ า ควรเพิ่ ม เติ ม สิ่ ง ใด เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพในการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ประเด็นวิจัยย่อย
คาตอบ
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- ประสิทธิผล

6. ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือ
6. ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือ

7. ข้ อ เสนอแนะในการอภิ บ าลผ่ า น - ข้อเสนอแนะ
ความร่วมมือ

- ความเหนียวแน่นขององค์กร

- คุณภาพความสัมพันธ์ของการ
ทางาน
- มุมมองความคิดเห็นต่อความ
ร่วมมือ

- ประสิทธิผล

ข้อมูลที่ต้องเก็บ

6. ผลลัพธ์ของการอภิบาลผ่านความ
ร่วมมือ

ประเด็นวิจัยย่อย

แนวคาถาม
คาตอบ
- ที่ผ่านมา ท่านคิดว่า การบริหารจัดการกองทุนฯ ของ - ข้อเสนอแนะต่อ การบริหารจัดการกองทุนฯ
ท่ า น เกิ ด ผลดี ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร (ได้ ร่ ว ม ท่าน ให้เกิดประสิทธิผลต่อผูส้ ูงอายุ ควรเป็น
กิจกรรมสร้างเสริมฯ จากเงินกองทุนหรือไม่ ครอบคลุม อย่างไร
กลุ่มผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด อย่างไร )
- ข้อเสนอแนะต่อ การบริหารจัดการกองทุนฯท่าน ให้
เกิดประสิทธิผลต่อผู้สูงอายุ ควรเป็นอย่างไร
- ท่ า น คิ ด ว่ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ขอ ง ค ณ ะ กร ร ม กา ร
คณะทางาน ที่ทางานร่วมมือกันที่ผ่าน มาเป็นอย่างไร
- ท่านคิดว่า ความร่วมมือการทางานของคณะกรรมการ
คณะทางาน ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ยอมรับกัน
สร้างสรรค์งานร่วมกันอย่างไรบ้าง
- ท่านคิดว่าควรเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความร่วมมือการ
ทางานกันมากขึ้น
- ท่านคิดว่า ความร่วมมือการทางานของคณะกรรมการ
คณะทางาน ที่ผ่านมา มีความเหนียวแน่น เป็นอย่างไร
ช่วยยกตัวอย่าง
- ข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการเสนอต่อความร่วมมือใน
การทางานของกองทุน

การเก็บข้อมูล
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ประเด็นวิจัยย่อย

ข้อมูลที่ต้องเก็บ
แนวคาถาม
- ข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการเสนอต่อสานักงาน
หลักประกันสุขภาพเพื่อความร่วมมือในการทางานของ
กองทุน

การเก็บข้อมูล
คาตอบ
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่งของการศึกษาในหลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรดุษ ฎี บัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอภิบาลผ่านความร่วมมือ
และปัจจัยที่มีผลต่อของการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของ
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น เขต 12 ผู้ วิ จั ย ใคร่ ข อความอนุ เ คราะห์ ใ นการตอบ
แบบสอบถามนี้ ตามความเป็นจริงมากที่สุดและโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ซึ่งข้อมูลที่ท่านตอบจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และ
ที่ส าคัญ การตอบคาถามของท่านถือเป็นความลั บที่ไม่ได้นาไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น และจะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น และการนาเสนอข้อมูลผลการวิจัยจะได้นาเสนอเป็นภาพรวม
เท่านั้น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 13 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการสร้างเสริมสุขภาพ
จานวน 17 ข้อ
ส่วนที่ 3 กลไกการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ฯ
จานวน 17 ข้อ
ส่วนที่ 4 กระบวนการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ฯ
จานวน 41 ข้อ
ส่วนที่ 5 การอภิบาลผ่านความร่วมมือ
จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงพัฒนาด้วยการอภิบาลความผ่าน
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขตเมือง
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และเสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามทุกข้อ
นายสัญญา ยือราน
นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 13 ข้อ
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามตามความเป็นจริงลงในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง
หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดของท่าน
ข้อคาถาม
1. เพศ
1 ชาย
2 หญิง
2. อายุ..................ปี ..................เดือน
3. สถานภาพสมรส
1 โสด
2 สมรส
3 หม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
1 ประถมศึกษา
2 มัธยมศึกษาตอนต้น
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 4 ปวส./อนุปริญญา
5 ปริญญาตรี/เทียบเท่าหรือสูงกว่า 6 อื่น ๆ ระบุ......................
5. อาชีพปัจจุบัน (อาชีพหลัก)
1 เกษตรกรรม
2 ค้าขาย/ธุรกิจ/กิจการส่วนตัว
3 พนักงานบริษัท/โรงงาน
4 พ่อบ้าน, แม่บ้าน
5 ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป
6 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................
6. รายได้ของท่านโดยเฉลี่ยต่อเดือน...................................................... บาท
7. การดารงตาแหน่งในท้องถิ่นปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 นายก อบต /นายกเทศมนตรี
2 คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน
3 สต./สท.
4 อสม.
5 ประธานชุมชน/หมู่บ้าน
6 ประธานกลุ่มแม่บ้าน
7 ประธานชมรมผู้สูงอายุ
8 ไม่มี
8. การดารงตาแหน่งงานในส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม ในปัจจุบัน
1 ปลัดเทศบาล
2 นักบริหารสาธารณสุข
3 พยาบาล
4 นักวิชาการสาธารณสุข
5 ลูกจ้างประจา
6 อสม.
7 คณะกรรมการชุมชน /หมู่บ้าน
7 อื่น ๆ โปรดระบุ.................

สาหรับผู้วิจัย
SEX [
]
AGE [
]
STAT[
]
EDU [

]

OCU [

]

INC [
FNT1[

]
]

FNT2[

]
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ข้อคาถาม
9. ตาแหน่งของท่านในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
1 ประธานกรรมการ
2 ที่ปรึกษา
3 กรรมการจากผู้แทนสมาชิกสภา อบต. หรือสภาเทศบาล
4 กรรมการจากผู้แทนหน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข
5 กรรมการจากผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
6 กรรมการจากผู้แทนผู้นาชุมชนหรือหมู่บ้าน
7 กรรมการจากผู้แทนศูนย์ประสานงาน สปสช.ภาคประชาชน หรือหน่วย
รับร้องเรียนอิสระในพื้นที่
8 กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
9 กรรมการจากหน่วยบริการสาธารณสุข
10 กรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ระยะเวลาของการดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น จานวน............................ปี
11. จานวนครั้งของการดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น จานวน............................ครั้ง
12. ประสบการณ์ในการฝึกอบรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
1 ไม่เคย
เคยได้รับการฝึกอบรม (ตอบคาถามข้อต่อไป)
13. จานวนครั้งของการฝึกอบรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
จานวน............................ครั้งต่อปี

สาหรับผู้วิจัย
FNT2[
]

TIM1 [

]

TIM2[

]

TIM3[

]

TIM4[

]
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ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการสร้างเสริม
สุขภาพ จานวน 17 ข้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ใช่” ถ้าท่านเห็นว่าข้อความนั้นถูกต้อง และลงในช่อง
“ไม่ใช่” ถ้าท่านเห็นว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้อง และหากไม่ทราบให้ลงในช่อง “ไม่ทราบ”

ข้อที่

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

คาถาม
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บกองทุ น หลั กประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
กองทุนสุขภาพตาบล มุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู และรักษาพยาบาล
ปฐมภูมิเชิงรุก
กองทุนฯ สนับสนุนเงินให้กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ
คนพิ ก าร คนทางานที่ มี ค วามเสี่ ยง และผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร มีการสมทบเงินเข้า
กองทุนฯ เท่ากับเงินที่ได้รับจาก สปสช.
ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น หรื อ
พัฒนากองทุน ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับ
ในปีงบประมาณนั้น
โครงการที่ เ สนอของบประมาณจากกองทุ น ไม่
สามารถตั้งงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ได้
คณะกรรมการกองทุนฯ มีอานาจหน้าที่เฉพาะการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ จะแต่งตั้งคณะทางานไม่ได้
คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถอนุมัติงบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินได้ เช่น เกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ
กองทุนสามารถสนับสนับสนุนเงินเพื่อจัดบริการดูแล
ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้

ใช่

คาตอบ
ไม่
ไม่
ใช่ ทราบ

สาหรับ
ผู้วิจัย

K1 [

]

K2 [

]

K3 [

]

K4 [

]

K5 [

]

K6 [

]

K7 [

]

K8 [

]
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ข้อที่

คาถาม

9.

กองทุ น ฯ สนั บ สนุ น เงิ น ให้ แ ก่ โรงเรี ย น เพื่ อ จั ด
กิจกรรมการฟื้นฟู และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก
ได้

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือ กระบวนการใดก็
ตามที่ เ พิ่ ม ความสามารถผู้ สู ง อายุ ในการพั ฒ นา
สุขภาพให้ดีขึ้น
การเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เป็น
กระบวนการของการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถทาได้ ทั้งกลุ่ม
ติดบ้าน กลุ่มติดเตียง และติดสังคม
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกาลังกาย จัดเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การอบรมให้ ค วามรู้ การจั ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ
สุ ข ภาพ คื อ วิ ธี ก ารของการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุ
กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทต่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ใ น
ชุมชน คือ กลุ่มอสม. และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนสามารถของบสนั บ สนุ น
โครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่
ได้
การพัฒนาทักษะทางร่างกายและจิตใจ เพื่อป้องกัน
โรคใดโรคหนึ่ง ถือเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ใช่

คาตอบ
ไม่
ไม่
ใช่ ทราบ

สาหรับ
ผู้วิจัย
K9 [

]

K10[

]

K11[

]

K12[

]

K13[

]

K14[

]

K15[

]

K16[

]

K17[

]
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ส่วนที่ 3 กลไกการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ จานวน 17 ข้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้อ
ที่

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

ข้อความ

กลไกด้านวัฒนธรรมองค์กร
ความสัมพันธ์ของการทางานภายใน
กองทุนเป็นแบบพี่น้องช่วยเหลือกัน
การทางานร่วมกันภายในกองทุนให้
ความสาคัญต่อการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การประชุมคณะกรรมการอาศัย
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเป็นสาคัญ
ภายในกองทุนมีการทางานร่วมกัน
เป็นทีม โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หลากหลายภาคส่วน
กลไกด้านทรัพยากร
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้
ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กองทุนของท่านมีงบประมาณ
เพียงพอต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
กองทุนของท่านมีวัสดุ อุปกรณ์
เพียงพอต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่
ไม่
ด้วย แน่ใจ เห็น
มาก
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

DV1 [

]

DV2 [

]

DV3 [

]

DV4 [

]

DV5 [

]

DV6 [

]

DV7 [

]
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ข้อ
ที่

ข้อความ

กลไกด้านผู้นาการขับเคลื่อน
8. ประธานกองทุนของท่านเป็นผู้นาการ
ดาเนินงาน จนสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
9. ประธานกองทุนมีทักษะการกระตุ้น
โน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือการ
ทางานของคณะกรรมการกองทุน
10. ประธานกองทุนของท่านมีวิสัยทัศน์
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
11. ประธานกองทุนของท่านเป็นผู้นาการ
ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
ด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุน
12. งบประมาณกองทุนฯ ช่วยสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพด้วยกลุ่มผู้สูงอายุเอง
13. กองทุนฯ ช่วยสนับสนุนให้ชุมชนได้
คิด และเสนอโครงการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างสร้างสรรค์
14. กองทุนฯ ของท่านมีการสนับสนุน ให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสร้างเสริม
สุขภาพ
ด้านกฎระเบียบกองทุนฯ

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่
ไม่
ด้วย แน่ใจ เห็น
มาก
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

DV8 [

]

DV9 [

]

DV10
[ ]
DV11
[ ]

DV12
[ ]
DV13
[ ]
DV14
[ ]
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ข้อ
ที่

ข้อความ

15. กฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย
16. กฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้ง่าย
17. กฎระเบียบกองทุนฯ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณางบประมาณ
ได้อย่างชัดเจน

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่
ไม่
ด้วย แน่ใจ เห็น
มาก
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

DV15
[ ]
DV16
[ ]
DV17
[ ]
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ส่วนที่ 4 กระบวนการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 41 ข้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้อ
ที่

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ข้อความ

ระบบของความร่วมมือ
คณะกรรมการกองทุนร่วมกัน
กาหนดแผนดาเนินงานของกองทุน
คณะกรรมการกองทุนได้กาหนด
โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่การ
ทางานร่วมกันอย่างชัดเจน
คณะกรรมการกองทุนได้กาหนด
แนวทางหรือข้อตกลงการทางาน
ร่วมกันอย่างชัดเจน
กระบวนการค้นหาปัญหาต่อการ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการกองทุน มีการ
รวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
คณะกรรมการกองทุน ได้วิเคราะห์
ข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ จน
พบปัญหาที่ควรสร้างเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการกองทุนได้ร่วมกัน
เสนอความคิดเห็นและค้นหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

CD1 [

]

CD2 [

]

CD3 [

]

CD3 [

]

CD5 [

]

CD6 [

]
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ข้อ
ที่

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ข้อความ

กระบวนการกาหนดเป้าหมายต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการได้ร่วมกันกาหนด
เป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุของกองทุน
คณะกรรมการกองทุนร่วมกัน
กาหนดกรอบระยะเวลาการทางาน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการกองทุนมีการสื่อสาร
เป้าหมายของกองทุนฯ อย่างทั่วถึง
และชัดเจนต่อคณะทางาน
กระบวนการพิจารณาต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการกองทุนมีการประชุม
พิจารณาโครงการตามแผนงานและ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่กาหนด
คณะกรรมการกองทุนมีเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างชัดเจน
คณะกรรมการกองทุนรับฟังข้อมูล
ของผู้เสนอโครงการเพื่อการ
พิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบ
กระบวนการตัดสินใจต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

CD7 [

]

CD8 [

]

CD8 [

]

CD10 [

]

CD11 [

]

CD12 [

]
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ข้อ
ที่

ข้อความ

13. คณะกรรมการกองทุนตัดสินใจ
อนุมัติงบประมาณฯ อยู่บนพื้นฐาน
การพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน
14. คณะกรรมการกองทุน พิจารณา
โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
15. คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
งบประมาณฯ สอดคล้องตาม
เป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
16. คณะกรรมการกองทุนตัดสินใจ
อนุมัติงบประมาณฯ ภายหลังการ
วิเคราะห์และประเมินทางเลือก
อย่างเหมาะสม
17. คณะกรรมการกองทุนใช้วิธีการ
แบบเสียงข้างมากเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง
ในการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณ
ความมุ่งมั่นทุ่มเทการทางาน
18. คณะกรรมการกองทุนมีการอุทิศตน
ต่อการทางานกองทุนฯ เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
19. คณะกรรมการกองทุนมีความ
รับผิดชอบต่อการดาเนินงานใน

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

CD13 [

]

CD14 [

]

CD15 [

]

CD16 [

]

CD17 [

]

CD18 [

]

CD19 [

]
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ข้อ
ที่

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ข้อความ

บทบาทคณะกรรมการกองทุนอย่าง
เต็มที่
คณะกรรมการกองทุนติดตามผล
การดาเนินการของกองทุน และ
ร่วมกันแก้ไขเมื่อพบปัญหา
การสร้างความไว้วางใจระหว่าง
กัน
คณะกรรมการกองทุนมีความ
เชื่อมั่นในความคิดเห็นของกันและ
กัน
คณะกรรมการกองทุนทางาน
ร่วมกันโดยยึดหลักผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
คณะกรรมการกองทุนทางาน
ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ต่อกัน เพื่อ
ความสาเร็จของงาน
การจัดการความเป็นผู้นาของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสนับสนุนภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการมีการประสานงาน
กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

CD20 [

]

CD21 [

]

CD22 [

]

CD23 [

]

CD24 [

]

CD25 [

]

272

ข้อ
ที่

ข้อความ

26. คณะกรรมการมีการโน้มน้าวภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัด
โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ
27. คณะกรรมการมีการแสวงหาและ
ยอมรับความคิดเห็น จากการ
ทางานร่วมกัน
การจัดการความรู้
28. คณะกรรมการมีการนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศจากผลการทางาน และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
29. คณะกรรมการมีการนาข้อสรุปจาก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน มา
พัฒนาการทางานร่วมกันให้ดีขึ้น
30. คณะกรรมการมีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการจัดการ
ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการเข้าถึง
ได้ง่าย
การจัดการทรัพยากร
31. คณะกรรมการมีการวางแผนด้าน
ทรัพยากรหรืองบประมาณเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
32. คณะกรรมการมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

CD26 [

]

CD27 [

]

CD28 [

]

CD29 [

]

CD30 [

]

CD31 [

]

CD32 [

]
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ข้อ
ที่

ข้อความ

33. คณะกรรมการมีการจัดสรร
งบประมาณมุ่งเน้นให้กลุ่ม หรือ
องค์กรภาคประชาชน เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
34. คณะกรรมการได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การจัดการทรัพยากร
35. คณะกรรมการมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
ด้านผู้สูงอายุ
การประชาสัมพันธ์
36. คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์
งบประมาณกองทุน ไปยังกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือตัวแทนในชุมชน
37. คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์
งบประมาณกองทุน ไปยังหน่วยงาน
หรือองค์กรดูแลผู้สูงอายุ
38. คณะกรรมการมีสื่อประชาสัมพันธ์
งบประมาณกองทุน สาหรับการ
สร้างเสริมผู้สูงอายุหลากหลาย
ช่องทาง
การติดตาม และประเมินผล

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

CD33 [

]

CD34 [

]

CD35 [

]

CD36 [

]

CD37 [

]

CD38 [

]
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ข้อ
ที่

ข้อความ

39. คณะกรรมการมีแผนการติดตาม
โครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติจาก
กองทุน
40. คณะกรรมการมีการตรวจสอบการ
ดาเนินงาน และประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การติดตาม และประเมินผล
41. กองทุนของท่านมีระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของการดาเนินงาน
โครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

CD39 [

]

CD40 [

]

CD41 [

]
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ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์ของการอภิบาลความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จานวน 8 ข้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้อ
ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ข้อความ

ประสิทธิผลของความร่วมมือ
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกองทุน
การสนับสนุนงบประมาณกองทุน
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมี
จานวนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
เกิดความร่วมมือของการทางาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่
คุณภาพความสัมพันธ์ของความ
ร่วมมือ
เกิดความพึงพอใจ ต่อการการ
ทางานร่วมกันเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
เกิดเครือข่ายการทางานเพื่อ
ผู้สูงอายุ และมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
เกิดการทางานที่นึกถึงผลประโยชน์
ของความร่วมมือกันเป็นสาคัญ ใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย

OP1 [

]

OP2 [

]

OP3 [

]
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ข้อ
ที่

ข้อความ

การรับรู้มุมมองที่กว้างขึ้น
7. ได้รับรู้ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ที่ทางานร่วมกันเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย
ความเหนียวแน่นของเครือข่าย
ความร่วมมือ
8. เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
ระหว่างองค์การหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น ไม่ ไม่ ไม่
ด้วย ด้วย แน่ใจ เห็น เห็น
มาก มาก
ด้วย ด้วย
ที่สุด
มาก
ที่สุด

สาหรับ
ผู้วิจัย
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ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงพัฒนาผ่านการอภิบาลความร่วมมือ ใน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขตเมือง
ปัญหาและอุปสรรค
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การปรับปรุงพัฒนา
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