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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน ดังนี้ 1) การสํารวจสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จากประชากร
ไดแก ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 4 ตําบล รวมท้ังสิ้นจํานวน 47,310 คน
กลุมตัวอยางไดโดยตารางกําหนดขนาดของเครซ่ีและมอรแกน (จํานวน 381 คน) และไดมาดวยวิธีการสุม
เปนระบบตามเลขท่ีบาน จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  
2) การวิเคราะหเอกสารจากการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีดี ไดโดยเลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะ  จํานวน 13 แหง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกเอกสาร  
การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน โดยนําผลการวิจัยใน ตอนท่ี 1 และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามารางรูปแบบ 
และตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบจากผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูใหบริการและผูรับบริการในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณ 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบบันทึกเอกสารและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา และสถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   ผลการวิจัยพบวา  
   1) ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน มีผลการวิจัย
ไดดังนี ้(1) ผลการสํารวจการรับรูเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี ขาวประชาสัมพันธ และการบริหารจัดการ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ี สปสช. กําหนด พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการรับรูในระดับนอย
ทุกรายการ (2) ผลการรับรูการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน พบวา 
ในภาพรวมการรับรูตอการปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อยูในระดับมาก และ ( 3) ผลการ วิเคราะห การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ินท่ีดี  พบวา  
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(3) 
 

(1) ดาน ผูใหบริการและผูรับบริการของกอ งทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  มีจํานวน 2 แหง  
(2) ดานกระบวนงานตามกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จํานวน 3 แหง และ (3) ดานผลท่ีเกิด
จากการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  
จํานวน 12 แหง 
 2) ผลการพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 3 องคประกอบ 
ไดแก (1) ดานผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีประกอบดวย ผูใหบริการและผูรับบริการ ( 2) กระบวนงาน
ของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีประกอบดวย ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการและการเขาถึงตามชุด
สิทธิประโยชนของผูรบับริการ และ ( 3) ปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย การมีสวนรวมของประชาชน
ผูรับผิดชอบและกิจกรรมเชิงรุก  
 3) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม ความถูกตอง ความเปนไปได และการมีประโยชน อยูในระดับมาก 
 
 
คําสําคัญ: กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน รูปแบบการบริหารจัดการ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were: 1) to explore the current management of Local 
Health Security Fund (LHSF) in Chachoengsao province; 2) to develop a management model 
for LHSF in Chachoengsao province; and 3) to evaluate the developed model for 
LHSF in Chachoengsao province. The study consisted of four phases. In the first phase, 
the current management of LHSC in Chachoengsao province was explored. The sample of 
400 subjects was selected system randomly by home numbers from the population of 47,310 
and a questionnaire was administered. And content analysis of the document studied was the 
best practice on the management of LHSF from the reports of local health organizations. The 
second phase, a model of LHSF was developed based on the results from the first 
phases. In the final phase, the developed model was evaluated by the LHSF service 
providers and recipients in Chachoengsao. The 15 subjects were selected using purposive 
sampling technique. The instruments were focus group discussions and structured interviews. 
Content analysis and computer data analysis were conducted.  
   The findings were as follows: 
 1) The overall image of LHSF in Chachoengsao revealed that the perception in 
terms of rights and practice was at a low level. Government service, mostly the chairs 
and vice-chairs of the committee took action in managing at a high level. And the analysis of 
fund management at the local health service providers and service recipients 1 Health 
Insurance Fund of Local 2 of 2 Procedure fund the activities of three local health centers.  
 2) The developed model consists of three factors, namely the context of 
the stakeholders, that was, the service providers and recipients; the working process, 
that was, composed of policy level, action level and rights access of the service recipients; 
and supportive factors, that was, consisted of participation, person in charge and proactive 
activities. 
 3) The evaluation of the developed model indicated a high level 
of appropriateness, correctness, possibility and applicability. 
Keyword: Local Health Security Fund, Management Model, Chachoengsao Province 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 มาตรา  52 และ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 51 สรุปวา บุคคลท่ีเปนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสมอกัน 
ในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายท่ีมีมาตรฐาน โดยไมเสียคาใชจาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูดอยโอกาสมีสิทธิท่ีจะไดรับบริการทางการแพทย  โดยไมคิดมูลคาท่ีจัดโดยรัฐอยาง ท่ัวถึง มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ดวยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ซ่ึงเปนการสราง
หลักประกันดานสุขภาพ แกประชาชนไทยทุกคน รวมท้ังตามมาตรา 82 (พ.ศ. 2540) และ มาตรา 80 (2) 
(พ.ศ. 2550) สรุปวา ใหรัฐตองจัด สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ การสาธารณสุข ท่ีเนน
การสรางเสริมสุขภาพอันไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
อยางท่ัวถึง และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ และการจัดบริการสาธารณสุข 
นอกจากนี ้ในพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ยังไดกําหนดไววาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จะไดรบัการจดัสรรงบประมาณ  สําหรับการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองซ่ึงรวมท้ังดานสุขภาพ โดยมีเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
ประกอบดวย อบจ. อบต. เทศบาล เปนกลไกการมีสวนรวมทางการปฏิบัติในพ้ืนท่ี (สํานักงานเลขานุการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา, 2554, หนา 1) 
 การสรางหลักประกันสุขภาพใหประชาชนไทย  ไดเริ่มสรางหลักประกันสุขภาพตั้งแต
ปพ .ศ. 2526 มีการพัฒนามาอยางเปนรูปธรรม  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี  7 พ .ศ .  2535-2539 และตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 ซ่ึงเม่ือสิ้นแผนฯ ฉบับท่ี 8 รัฐบาลไดประกาศนโยบายการใหหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาแกประชาชนไทย ภายใตโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ซ่ึงเปลี่ยนเปน  30 บาท ชวยคนไทย
หางไกลโรคในปจจบุัน เพ่ือแกปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุขในกลุมผูดอยโอกาส การไดรับบริการ
ทางการแพทยท่ีไมเทาเทียมกัน ในประชากรแตละกลุม และการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายโดยรวมของประเทศ
ท่ีสวนใหญเกิดจากความไมมีเอกภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข  ทําใหเกิดการปฏิรูป
ระบบบริการสาธารณสขุท้ังระบบตามมา และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีมติเม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2549 เห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี โดยให อปท.  
ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตในระดับทองถ่ิน นโยบายดังกลาวยังสอดคลองกับ
หลักการกระจายอํานาจบนหลักแนวคิดเพ่ือลดบทบาทของรัฐสวนกลางในการดําเนินการเอง ท่ีมีเงินสมทบ
จาก สปสช. โอนงบประมาณในสวน “งบสงเสริมสุขภาพชุมชน” จํานวน 37.50 บาทตอหัวประชากร  
และปจจุบันเพ่ิมเปน 40 บาทตอหัวประชากร และเงินสมทบจาก อปท. ซ่ึงจากเดิมในอัตราการสมทบ
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อยูท่ีรอยละ 10, 20 และ 50 สําหรับพ้ืนท่ี อปท. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญตามลําดับ ปจจุบัน
เพ่ิมอัตราสมทบเปนรอยละ 20, 30 และ 50 ตามลําดับขนาดของพ้ืนท่ี อปท. (สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ, 2554, หนา 3)  
 ตอมาพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13 (3) มาตรา 18 (8) 
มาตรา 47 และมาตรา 48 (4) ไดกําหนดใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิและกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุน และกําหนดหลักเกณฑ
ใหองคกรชุมชน องคกรเอกชน และภาคเอกชนท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร ดําเนินงานและบริหาร
จัดการเงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการ โดยสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมเพ่ือสราง หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีโดยใหไดรับคาใชจาย
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2545, หนา 9-18) 
โดยมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
หรือสถานบริการอ่ืน  รวมท้ังสถานบริการทางเลือก  โดยเนนเรื่องการสรางสุขภาพการปองกันโรค
และการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต  2) เพ่ือสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก
กลุมผูสูงอาย ุกลุมผูพิการและกลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี
สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขในดานการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคและการฟนฟูสมรรถภาพ
ไดอยางท่ัวถึง  และมีประสิทธิภาพอยางนอยตามขอบเขตของบริการสาธารณสุขท่ีคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด และ 3) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของบุคคลในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี (สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2549, 
หนา 8-54) 
   ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  จากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) พบวา มีความรูเรื่องหลักประกันสุขภาพนอยท่ีสุด มีบางกลุมไมรูจักชื่อ
ของกองทุน เขาใจวาเปนการประกันชีวิต  และชื่อของสํานักงานหลักประกันสุขภาพยากตอความเขาใจ 
ประชาชนไมรูถึงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานวาทําอะไรบาง แมแตคณะกรรมการบรหิารระบบหลักประกัน
สุขภาพสวนใหญก็ยังไมรูจักบทบาทหนาท่ีของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิยกเวน เจาหนาท่ี
หนวยบริการสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ี  นั่นคือ หนวยงานท่ีเก่ียวของตองหาวิธีการประชาสัมพันธ
และสื่อความหมายใหประชาชนรูจักใหมากข้ึน ดานโครงสรางคณะกรรมการบริหารควรมีการคัดเลือก
กรรมการท่ีเปนผูแทนหมูบาน หรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนคัดเลือก ประชาชนควรมีสิทธิ์
ไดรับคัดเลือก  ในกรณีท่ีมีหนวยบริหารสาธารณสุขในตําบล  หรือสถานีอนามัยตําบลมากกวา  1 แหง 
ควรใหมีผูแทนหนวยบริการมากกวา 1 คน เพ่ือสะทอนปญหาในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2550, หนา 112)   
   องคการบริหารสวนตําบล  ท่ีมีสาธารณสุขรับผิดชอบงานสาธารณสุขโดยเฉพาะเจาหนาท่ี
สาธารณสุขควรเขามารวมเปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการเพ่ือชวยปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีทําหนาท่ีเลขานุการอีกดานหนึ่ง ควรมีผูมีความรูดานสาธารณสุขเขามานั่งเปนคณะกรรมการบริหาร
ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ  สอดคลองกับ ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน  
ของจังหวัดหนองคายท่ีผานมา (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, 2550, หนา 81) มีเปาหมาย
ดําเนินการท้ังหมด 115 แหง ปงบประมาณ 2549 สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 23 แหง และในป 
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งบประมาณ 2550 จํานวน 12 แหง รวม 35 แหง พบวามีปญหาและอุปสรรคการดําเนินการอยูหลายดาน 
เชน ดานการชี้แจง ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจการดําเนินงานกองทุน ดานการทําขอตกลงกองทุน 
เปาหมายการดําเนินงานกองทุนไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด การติดตาม การประเมินผลไมตอเนื่อง 
การบริหารจดัการบางแหงยังไมเปนรูปธรรม  ขาดการประสานความรวมมือท่ีดีระหวางสถานีอนามัย  
บุคลากรสาธารณสุขของฝายทองถ่ิน ไมมีความรู ความเขาใจดานการจัดการงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณลาชา ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ ขาดเจาภาพหรือผูรับผิดชอบแผนงาน
โครงการท่ีชัดเจน และสอดคลองกับปยะนุช เนื้อออน (2552, หนา 4) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตอบสนอง
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่ 
พบวา การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพในจังหวัดกระบี่โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีผลตอตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสขุภาพในจังหวัดกระบี่ พบวา การรับรูประโยชน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน การรับรูบทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 
และความพอเพียงของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพรวมกันทํานายระดับการตอบสนอง
กองทุนดังกลาวไดรอยละ 51 โดยการรับรูประโยชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน
เปนตัวทํานายท่ีดีท่ีสุด (รอยละ 47) 
   นอกจากนั้น เลียง ผาธรรม และคณะ (2550, หนา 86-89) ไดศึกษาการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินในจังหวัดศรีสะเกษ พบวา คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  สวนใหญ
มีความรูอยูในระดับสูงรอยละ  76.6 สัดสวนท่ีมีทัศนคติอยูในระดับสูงเทากับรอยละ  56.30 สัดสวน
การมีสวนรวมของคณะกรรมการในการดําเนินงานอยูในระดับต่ําเทากับรอยละ 54.70 เพศมีความสัมพันธ
กับระดับการมีสวนรวมดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
 จากการศึกษาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินในจังหวัดศรีสะเกษ  
พบวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสวนใหญมีความรูอยูในระดับสูงรอยละ  76.6 สัดสวนท่ีมีทัศนคติ
อยูในระดับสูงเทากับรอยละ 56.30 สัดสวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการในการดาเนินงานอยูในระดับต่ํา
เทากับรอยละ 54.70 เพศมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (เลียง ผาธรรม และคณะ, 2550, หนา 86-89) และศรศักดิ ์บุญม่ัน (2551, 
หนา 87-112) พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุน ไดแก
ปจจัยเปาหมายในการดําเนินงานและการรับรูบทบาทหนาท่ีมีปญหาในการดําเนินงาน  กลาว คือ 
ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจและมีสวนรวม  รวมถึงงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาตท่ีิลาชา  
 สําหรับผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา  
ยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนของตนผิดข้ันตอนและขอใชสิทธิผิดประเภท จึงทําใหเกิด
ความเขาใจผิดพลาดตอวัตถุประสงคของโครงการ และนําไปสูความไมพึงพอใจตอการใหบริการ
ทางดานสุขภาพของรัฐ และจากการเพ่ิมอยางรวดเร็วของจํานวนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน
จากยุคกอเกิดกองทุนในชวงป พ.ศ. 2549-2550 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554, หนา 3) 
จนถึงยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคท่ีมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีแทบในทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศไทย ถือไดวาเปนยุคแหงการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอกระบวนทัศนในการทํางาน
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ดานการสรางเสริมปองกันโรคและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเจาภาพท้ังในและนอกภาคสาธารณสุข 
ดังนั้น จึงเปนความสําคัญและความจําเปนท่ีประชาชนผู มารับบริการ ควรจะไดรบัรูถึงสิทธิประโยชน  
เพ่ือเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยางเสมอภาค ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะครอบครัว ชุมชนและสังคม
มีความพอเพียงทางสุขภาพ มีศักยภาพ การเรียนรู และการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพของตนเอง  
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2544, หนา 6) 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน ทําให ผูวิจัยในฐานะบุคลากร
สาธารณสุข  ผูใหการดูแลทางดานสุขภาพ ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน การสงเสริมสุขภาพปองกัน
รักษาพยาบาลฟนฟูสุขภาพแกผูใชบริการทางสุขภาพทุกระดับ พบวา ประชาชนผูใชบริการตามชุดสิทธิ
ประโยชนท่ี สปสช. กําหนด มีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา วามีระบบการบริหารจัดการกองทุนท่ีจะเปนกลไกท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาชุมชนตอไปในทิศทางใด ควรมีแบบแผนอยางไรบาง จึงจะเหมาะสม
กับบริบทของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ท้ังผูใหบริการและผูรับบริการหลักประกันสุขภาพในพ้ืนท่ี 
โดยการสํารวจดานการรับรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนของประชาชน การประชาสัมพันธ และการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพของทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินหรือตําบลท่ีดีอ่ืนๆ แลวนํามาพัฒนาเปนรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงอาจเปนแบบแผนหนึ่งเพ่ือใชในการเพ่ิมประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการกองทุนใหสูงข้ึนตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยครั้งนี้ 
 1.2. 1 สภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทราเปนอยางไร 
 1.2.2 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพ ระดับทองถ่ินท่ีดีนั้น มีลักษณะ
อยางไร 
 1.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพ ทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่ีพัฒนาข้ึนมีผลการประเมินเปนอยางไร 

   

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้   
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ท่ีมุงศึกษาถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการ
เพ่ือตอบสนองการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรากําหนดขอบเขตการศึกษา 
ไวดังนี ้
 1.4.1 ขอบเขตประชากร  
  ประชากร ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมารับบริการการประกัน
สุขภาพผูรับบริการ ผูบริหาร เจาหนาท่ีสาธารณสุข และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
(ผูนําชุมชน ผูนํากองทุน หรือกลุมองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุน อนุกรรมการ คณะทํางาน) 
จํานวนท้ังสิ้น 47,310 คน (รายงานสถิติจํานวนประชากร อําเภอเมือง และรายตําบล 4 ตําบล ณ เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2555) 
   1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาสภาพการรับรูเฉพาะการบริหารจัดการดานการบริการสุขภาพใหแกชุมชน
ในทองถ่ินเก่ียวกับบทบาทของผูรับบริการสาธารณสุข และผูใหบริการสาธารณสุข เทานั้น โดยการบริหาร
จัดการดังกลาวบนฐานการมีสวนรวมของประชาชนในชมุชน  
 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ไดแก ศึกษาสภาพ
การบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ิน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
ท่ีเก่ียวของกับนโยบายของภาคครัฐดานการสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  
และผลการดําเนินการวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงานตามแผน และการควบคุม ของผูท่ีมีสวนได
สวนเสีย ( stakeholders) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตัวอยางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีดีท่ีไดรับการเผยแพร
จากผลการบริหารจัดการซ่ึงสามารถเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีได  
   2) การพัฒนารูปแบบ การบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ิน ไดแก  
การสรางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการสํารวจ
และวิเคราะหสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน การวิเคราะหตัวอยางการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีดี และการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 
   3) การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน เปนการประเมิน
ภาพรวมของรูปแบบ ใน 4 มิติ คือ ความถูกตอง ความเหมาะสมกับบริบทและความเปนไปได  
ความเปนประโยชน และประเมินองคประกองรวมท้ังสวนยอยขององคประกอบ 
 1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี สปสช. กําหนด ไดแก ชุมชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 4 ตําบล ไดแก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต 
องคการบริหารสวนตําบลโสธร และองคการบริหารสวนตําบลทาไข 
   1.4.4 ขอบเขตระยะเวลา 
    การวิจัยครั้งนี้ ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556–เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 
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1.5 กรอบความคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนาครั้งนี้ไดแนวคิดจากรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ินท่ีดี โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี บุคลากรท่ีรับผิดชอบกองทุน หนวยงาน 
และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยกองทุนสุขภาพตําบล ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรและกลไกสําคัญในการเอ้ือ
ใหภาคสวนท่ีเก่ียวของไดมามีบทบาทในการจัดการกับปญหาสุขภาพในชุมชน  ท้ังนี้ ความสัมฤทธิ์ผล
ของการดําเนินงานกองทุนสุขภาพตําบลข้ึนอยูกับบทบาทของสามภาคสวนหลัก คือ เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรชุมชน โดยมีปจจัยท่ีจะสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
กองทุนสุขภาพทองถ่ิน โดยผูวิจัยศึกษาบนฐานตามกฎหมายกําหนดและสภาวะการณณในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
ท่ีมุงเนนศึกษาการบริหารจัดการดานการใชบริการสุขภาพชุมชนเทานั้น เทานั้น ดังภาพ 1 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบความคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
   จากภาพ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
ตามท่ี สปสช. กําหนด มาเปนฐานคิดในการพัฒนา กลาวคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินเปนกองทุน
ท่ีไดรับการรสนับสนุนดานงบประมาณจาก 3 สวน ไดแก สปสช. สสส.หรือ สกว. และกลไกสนับสนุนในพ้ืนท่ี
ดังนี้คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกองทุนในพ้ืนท่ี องคกร
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ท้ังภาครัฐและเอกชน เขามารวมกันบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ประกอบดวย  
การวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงานตามแผน และการควบคุม ซ่ึงมีเปาหมายสุดทายเดียวกัน ไดแก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดี โดยมีปจจัยสงเสริมท่ีสําคัญไดแก การจัดกิจกรรมเชิงรุก และความตื่นตัว
ในการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ผูวิจัยสรุปกรอบความคิดในการดําเนินการวิจัยไดดังนี้  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 กรอบการดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

 

สภาพการบริหาร 
จัดการกองทุน 

1. สภาพการบริหารจัด 
    การกองทุนทองถ่ิน 
    - สํารวจการรับรู  
      เก่ียวกับหนาท่ี  
      ขาวสาร ประชาสัมพันธ 
      ของสิทธิประโยชน  
      และการปฏิบัติงาน 
      กองทุนหลักประกัน 
      สุขภาพ 
2. การบริหารจัดการ 
   กองทุนท่ีดี 
   - วิเคราะหเนื้อหา 
     ดานกระบวนการ 
     บริหารกองทุน  
     กระบวนการดําเนิน 
     กิจกรรมกองทุน 
     และผลท่ีเกิดข้ึน 
     จากการดําเนินงาน 
     กองทุน 

1. รางรูปแบบการบริหาร 
    จัดการกองทุนทองถ่ิน  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    - ผลการวิจัยจากสภาพ 
      การบริหารจัดการ 
      กองทุนหลักประกัน 
      สุขภาพทองถ่ิน 
2. ตรวจสอบรางรูปแบบ 
    - คณะกรรมการ 
      ปรึกษาวิทยานิพนธ 

1. การสนทนากลุม  
   (focus group) 
   - จัดอภิปรายกลุม  
     ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน 
     ผูมีสวนไดสวนเสีย 
     ของกองทุน 
2. การสัมภาษณ  
   - สัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ
     ท่ีเปนผูมีสวนได 
     สวนเสียของกองทุน 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพทองถ่ิน จํานวน 3 องคประกอบ 
1) ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 2) กระบวนงาน และ 3) ปจจัยสนับสนุน 

การพัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการ 

การประเมินรูปแบบ 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้  มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  หมายถึง  กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
   1.6.2  สภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน หมายถึง ศึกษา สภาพ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
   1.6.3 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง 
รูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากผลการวิจัยครั้งนี้โดยผานการประเมินรูปแบบแลว เปนรูปแบบเชิงปฏิบัติ 
(practical model) ท่ีเปนการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีสวนรวม ซ่ึงไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียในทองถ่ิน 
(ผูรับบริการ และผูใหบริการ) ผสมผสานกับความสัมพันธของรูปแบบท่ีมีลักษณะเปนแผนภูมิ แบบแผน 
หรือโครงการ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญท่ีสงผลตอกัน  ระหวางภารกิจ
ตามบทบาทหนาท่ีของแตละบริบทบุคคลโดยมีปจจัยสนับสนุนเปนองคประกอบท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธ
โดยใชภาษาเปนสื่อมาอธิบายปรากฏการณเพ่ือใหเห็นโครงสรางทางความคิดซ่ึงมีภาษาท่ีชัดเจน
ท่ีสามารถนําสูการปฏิบัติไดจริงตามสภาวะชุมชนหรือทองถ่ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.6.4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หมายถึง กระบวนการไดมาซ่ึงรูปแบบ การบริหารจัดการ กองทุน หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ินและการศึกษาเอกสารของการบริหารจัดการกองทุนท่ีดีแลวนํามาประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
ผูใหบริการและผูรับบบริการของกองทุนฯ 
 1.6.5 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หมายถึง การตรวจสอบและ การตัดสินใจเก่ียวกับความถูกตอง ความเหมาะสม ความมีประโยชน  
และความเปนไปไดท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 1.6.6 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  
ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตามกฎหมายวาดวยเทศบาล  
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีมีกฎหมายแตงตั้ง ท่ีไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  

 
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอคนพบท่ีเปนประโยชน ดังนี้ 
 1.7.1 ผูบริหารสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับทราบสถานภาพ
การใหบริการ สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา ไดแก ขอมูลการรับรู และไดรูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีเหมาะสมกับขอมูลสภาพปจจุบันและปญหา มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริหารจัดการของระบบการบริการทางดานการดูแลสุขภาพทองถ่ิน และนํารูปแบบท่ีได
ไปปรับปรุงและพัฒนาใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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  1.7.2 ทําใหทราบถึงพัฒนาการของกองทุนสุขภาพทองถ่ิน ท้ังในมิติการรับรู ของทองถ่ิน ชุมชน
และภาคประชาชน ขอมูลการมีสวนรวม ความโปรงใส กระบวนการ เขาชุมชน มิติปฏิสัมพันธระหวางกองทุน 
หนวยงานบริหารในอําเภอ จังหวัด และสวนกลาง รวมถึงมิติของลักษณะของโครงการท่ีดําเนินงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน  
 1.7.3 ไดรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเปน
ประโยชนสําหรับผูบริหาร และเจาหนาท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีเก่ียวของในการนํารูปแบบไปใช
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิผลและเพ่ิมประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค
ของกองทุน 
   1.7.4 ไดแนวทางการพัฒนารูปแบบท่ีเปนระบบมีกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนประโยชนท่ีจะนํามาพัฒนารูปแบบใหมีประสิทธิผล ของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารตางๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ดังตอไปนี้ 
 2.1 นโยบายหลักประกันสุขภาพ  
 2.2 กองทุนของหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 2.3 การบริหารจัดการ ท่ีสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
   2.4 ตัวอยางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินท่ีดี 
 2. 5 แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 2. 6 แนวคิด ทฤษฏีท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 2.6.1 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
 2.6.2 แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม 
 2. 7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 นโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 
   2.1.1 ความเปนมาของหลักประกันสุขภาพ 
 นโยบายการรวบรวมและติดตามผลการดําเนินงานของทุกฝายโดยภาพรวม สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  (สปสช .) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เปนรายหัวประชาชนในพ้ืนท่ี (37.50 บาทตอคน) ใหประชาชนผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
เปนโครงการนํารอง  ใชหลักความสมัครใจของทองถ่ินในขณะท่ี  อปท. จัดสรรงบประมาณสมทบรวม  
(co-matching fund) รอยละ 10 ของรายหัวประชาชนในพ้ืนท่ี (3.75 บาทตอคน) พรอมกับเปดโอกาส
ใหองคกรชุมชน  เขามามีสวนรวมการบริหารจัดการเงินกองทุน  มีการกําหนดเปาหมายปแรก  
ปงบประมาณ  2549 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนํารองจํานวน  800 แหงท่ัวประเทศ  
(อําเภอละ 1 แหง) ปท่ีสองปงบประมาณ 2550-2551 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีมีความพรอม 
ปท่ีสาม ปงบประมาณ 2551-2552 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลทุกแหง โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ โดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพในระดับบุคคล และระดับชุมชน ใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอาย ุ
กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสุขภาพ
ของคนในทองถ่ิน  โดยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของบุคคลในทองถ่ิน  คณะกรรมการบรหิาร
ระบบหลักประกันสุขภาพมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป มีอํานาจหนาท่ี จัดทําขอมูลและแผนงาน 
เปาหมายและหนวยบริการตาง ๆบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 
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จัดบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2550, หนา 23)  
   จากการประชุมสรุปผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สรุปปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ท่ีผานมา พบวา มีความรูเรื่องหลักประกันสุขภาพนอยท่ีสุด ควรมีการพัฒนาความรูใหมากข้ึน ควรรับรูวา
กองทุนมีการดําเนินงานกิจกรรมอยางไร มีบางกลุมไมรูจักชื่อของกองทุนเขาใจ คําวา เปนการประกันชีวิต
และชื่อของสํานักงานหลักประกันสุขภาพยากตอความเขาใจ เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีการศึกษา
ไมสูงมากนัก  ไมรูถึงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานวาทําอะไรบาง  แมแตคณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพสวนใหญก็ยังไมรูจักบทบาทหนาท่ีของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ยกเวนเจาหนาท่ีหนวยบริการสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของตองหาวิธีการประชาสัมพันธ
และสื่อความหมายใหประชาชนรูจักใหมากข้ึน ดานโครงสรางคณะกรรมการบริหารควรมีการคัดเลือก
กรรมการท่ีเปนผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกไมควรใหสิทธิ์ผูใหญบาน
เปนตัวแทนของประชาชนแตควรมีสิทธิ์ไดรับคัดเลือกถาไดรับเสียงสนับสนุนเพียงพอ  ในกรณีท่ีมี
หนวยบริหารสาธารณสุขในตําบลหรือสถานีอนามัยตําบลมากกวา 1 แหง ควรใหมีผูแทนหนวยบริการ
มากกวา 1 คน เพ่ือสะทอนปญหาในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีสาธารณสุข
รับผิดชอบงานสาธารณสุข โดยเฉพาะเจาหนาท่ีสาธารณสุขควรเขามารวมเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เพ่ือชวยปลัดองคการบริหารสวนตําบลท่ีทําหนาท่ีเลขานุการอีกดานหนึ่ง ควรมีผูมีความรูดานสาธารณสุข
เขามานั่งเปนคณะกรรมการบริหารในฐานะผูทรงคุณวุฒิ  (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ , 
2550, หนา 32) 
   ตัวอยางเชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (2550, หนา 81) ไดศึกษาผลการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ของจังหวัดหนองคายท่ีผานมา มีเปาหมายดําเนินการท้ังหมด 
115 แหง ปงบประมาณ  2549 สมัครเขารวมโครงการ  จํานวน 23 แหง และในปงบประมาณ  2550 
จํานวน 12 แหง รวม 35 แหง พบวามีปญหาและอุปสรรคการดําเนินการอยูหลายดาน เชน ดานการชี้แจง 
ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจการดําเนินงานกองทุนดานการทําขอตกลงกองทุน เปาหมายการดําเนินงาน
กองทุนไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด  การติดตาม การประเมินผลไมตอเนื่อง  การบริหารจัดการ
บางแหงยังไมเปนรูปธรรม ขาดการประสานความรวมมือท่ีดีระหวางสถานีอนามัย บุคลากรสาธารณสุข
ของฝายทองถ่ิน  ไมมีความรูความเขาใจดานการจัดการงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณลาชา  
ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ ขาดเจาภาพหรือผูรับผิดชอบแผนงานโครงการท่ีชัดเจน  
    นอกจากนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (2550, หนา 7-9) ไดสํารวจการดําเนินงาน
ประกันสุขภาพ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย โดยสงแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ
ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับปญหาอุปสรรคการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน  
ในพ้ืนท่ีอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย จํานวน 5 กองทุน จากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุน
จํานวน 75 ตัวอยาง พบวา คณะกรรมการมีความรูในการคนหาปญหา วิเคราะหขอมูลปญหาสาธารณสุข 
รอยละ 30.33 มีความรูในการวางแผนการดําเนินงาน รอยละ 32.0 มีความรูดานการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
รอยละ 28.0 ในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจอนุมัติโครงการรอยละ 52.0 ทราบบทบาทหนาท่ีตนเอง 
รอยละ 40.0 ดานมีความรูความเขาใจการจัดการงบประมาณรอยละ 29.33 มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
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กองทุน รอยละ 33.33 และการมีความรูในการประเมินผลโครงการ รอยละ 26.67 นอกจากนั้น ยังพบวา
คณะกรรมการท่ีมีบทบาทหลักในการดําเนินงานสวนใหญเปนเจาหนาท่ีสถานีอนามัยรวมกับปลัด
องคการบริหารสวนตําบล คณะอนุกรรมกรรมการท่ีแตงตั้งขาดการมีสวนรวม  ขาดการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนเขาใจชื่อ หรือกิจกรรมการดําเนินงานของกองทุน  คณะกรรมการในสวนภาคประชาชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขยังมีนอย  และควรพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการจากภาครัฐและภาคสวน
ท่ีเก่ียวของมามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน 
 2.1.2 กฎหมาย ระเบียบ หลักการ แนวคิด ท่ีเกี่ยวของ 
 1) พรบ. ประกันสุขภาพแหงชาติ พรบ. 2545 
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ไดสนับสนุน
ใหมีการสรางหลักประกันสุขภาพใหแกบุคคลในทองถ่ิน โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม
ความเหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงาน
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหองคกรดังกลาว เปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินใหไดรับคาใชจายจากกองทุนเพ่ือทากิจกรรมการสรางสุขภาพ
และปองกันโรค (สํานักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2550, หนา 41) 
 2) นโยบายสุขภาพของประชาขน 
 การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีนับวาสําคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย ในการสงเสริมการมีสวนรวม
ดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคสวนในสังคม  โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไก
สําคัญในการประสานหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีเขามารวมคนหาปญหาและความตองการ
ของประชาชน รวมวางแผน และสงเสริมใหเกิดการรวมดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพ โดยสามารถติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานใหเกิดข้ึน อยางเปนรูปธรรมกับประชาชน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 
2550, หนา 44)  
 การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเริ่มดําเนินการ
นับตั้งแตไดมีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน
ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงาน  และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี  28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงในปแรกมีองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลนํารองจัดตั้งกองทุนรวม 888 แหงจนถึง พ.ศ. 2553 มีการขยายไปถึง 5,520 แหง คิดเปน
รอยละ 71.00 ของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดของประเทศ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ, 2553, หนา 17) 
 3) กองทุนสุขภาพตําบล 
 กองทุนสุขภาพตําบลเปนกลไกลในการเสริมพลังอํานาจภาคทองถ่ินและชุมชน
และเพ่ือใหกลไกลนี้มีความเขมแขงจึงจําเปนตองสรางความชัดเจนใหแกผูมีสวนเก่ียวของในดานโทรทัศน
และเปาประสงคของกองทุนสุขภาพตําบลตลอดจนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือพัฒนาชุมชน
ไปสูความเปนชุมชนทองถ่ินเขมแข็งรวมท้ังสรางความตระหนักในการจัดระบบขอมูลการใชขอมูล
การแลกเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูระหวางกองทุน ซ่ึงจะนําไปสูการสรางแผนสุขภาพชุมชน
และแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพสามารถประยุกตใชได ซ่ึงทางสวนกลางตองใหความสําคัญ
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กับเรื่องดังกลาวอยางมาก  เพ่ือใหทองถ่ินและชุมชนสามารถปฏิบัติตามไดงายไมยุงยาก โดยหนวยงาน
สาธารณสุขอําเภออาจเปดกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบล
และผูมีสวนเก่ียวของในประเด็นตางๆ อาทิ การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับอําเภอการสรางความรู
แกเจาหนาท่ีสาธารณสุขอันนําไปสูการขับเคลื่อนความกาวหนาและตอยอดปฏิบัติการกองทุนสุขภาพตําบล 
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2553, หนา 17) 
 4) กองทุนสุขภาพทองถ่ิน 
 “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ซ่ึงสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ยินดีออกเงินสมทบ บาง อบต./เทศบาล ก็ยินดี (ออกเงิน) สมทบโรงพยาบาล
ชุมชนบางแหงก็ยินดี (ออกเงิน) สมทบ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยก็ยินดีสมทบท้ังหมด
แสดงน้ําใจและเงินนั้น  มีขาดแตการจัดการ  ฉะนั้น อบต ./เทศบาล และสภาผูนําชุมชนระดับตําบล  
ควรเปนองคการจัดการเรื่องการไมทอดท้ิงกัน ทุกตําบลควรมีอาสาสมัครเพ่ือสังคมหรือเพ่ือมนุษย ” 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีนับเปนนวัตกรรมท่ีสําคัญในระบบสุขภาพ
ของประเทศไทยในการสงเสริมการมีสวนรวมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคสวนในสังคม
โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกสําคัญในการประสานหนวยงานองคกรและภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี
เขามารวมคนหาปญหาความตองการของประชาชนรวมวางแผนและสงเสริมใหเกิดการรวมดําเนินกิจกรรม
ดานสุขภาพโดยสามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมกับประชาชน 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี นอกจากมีเจตนารมณ
ในการสรางการมีสวนรวมของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามีบทบาท ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีแลวยังสนับสนุนใหประชาชนไดแสดงบทบาทในการท่ีพ่ึงตนเองดานสุขภาพ  
และสงเสริมใหบุคลากรดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีไดแสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแล
สุขภาพตนเอง ท้ังนี้ยังสงเสริมใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเกิดความตระหนักตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนสามารถดูแลสุขภาพไดดวยตนเองและการสรางกลไกในสังคมท่ีจะเขามารวมกันแกปญหาตางๆ 
ท่ีมีผลตอสุขภาพใหลุลวงการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
เพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงในปแรก มีองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลนํารอง จัดตั้งกองทุนรวม 888 แหง จนถึงป พ.ศ. 2553 มีการขยายไปถึง 5,520 แหง คิดเปน
รอยละ 71.00 ของจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดประเทศ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ตระหนักถึงความสําคัญของการของการติดตามประเมินผลกองทุนจึงพัฒนาระบบการรายงาน
ผลการดําเนินงานและดานการเงินของแตละกองทุนผานเว็บไซตของ สปสช. โดยใหกองทุนเปนผูบันทึกขอมูล
เปนระยะอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถติดตามดําเนินงานได ครอบคลุมทุกกองทุน (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2553, หนา 19) 
 นอกจากนี้คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดย ดร.ดิเรก ปทมศิริวัฒน 
และเครือขายนักวิจัยในทุกภูมิภาค ไดเขามาดําเนินการวิจัยนโยบายสาธารณะกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน ในป พ.ศ. 2550 และ 2552 ทําใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนานโยบาย 
และการดําเนินงานในพ้ืนท่ีนํามาสูการแกไข ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงาน
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และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2552 
และประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่องแนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจัดทําบัญชีเงิน หรือทรัพยสินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
คูมือท่ีทานถืออยูในมือฉบับนี้ไดบรรจุเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนตอ การบริหารจัดการกองทุนในภาพรวม 
สําหรับกรณีศึกษาและตัวอยางแผนงาน ไดนําไปเผยแพรใน เพ่ือใหทานนําไปปรับใชตามความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ีตอไป (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2553, หนา 19) 
 5) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2545  
 หมวด 4 กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มาตรา 38 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนข้ึน
ในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรียกวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต”ิ มีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการเพ่ือเปนการสงเสริม
ใหบุคคลสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ใหใชจายเงินกองทุน
โดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีท่ีไมมีหนวยบริการเพียงพอ หรือมีการกระจาย
หนวยบริการอยางไมเหมาะสมประกอบดวย  
 มาตรา 39 กองทุนประกอบดวย  
 ก. เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
 ข. เงินท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 ค. เงินท่ีไดรับจากการดําเนินการใหบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ  
 ง. เงินคาปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ  
 จ. เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน  
 ฉ. ดอกผลหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน  
 มาตรา 40 การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมท้ังการนํา
เงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 มาตรา 41 กําหนดให คณะกรรมการกันเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่งของเงินท่ี
จะจายใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับบริการ ในกรณีท่ีผูรับบริการไดรับความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดได
แตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด  
 หมวด 5 หนวยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มาตรา 44 ใหสํานักงานจัดการ
ข้ึนทะเบียนหนวยบริการและเครือขายบริการแลว ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพ่ือดําเนินการ
ลงทะเบียนเลือกเปนหนวยบริการประจําของตนตามมาตรา 6  
 มาตรา 47 กําหนดเพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพ้ืนท่ี
โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑ
เพ่ือใหองคกรดังกลาว  เปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี โดยใหไดรับคาใชจายจากกองทุน 
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 2.1.3 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพ  
 1) แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพ  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และการเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหเกิดการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน โดยมีการปรับปรุงกฎหมายและรูปแบบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 และยกฐานะ
สุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ รัฐตองถายโอนภารกิจการใหบริการในเขต
ขององคกรทองถ่ินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใน 4 ป และจัดภาษีอากร เงินอุดหนุน และรายได
อันใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดภายในป พ.ศ. 2544 ไมนอยกวา
รอยละ 35 ภายใน พ.ศ. 2549 การเปลี่ยนแปลงดานการเมืองและการปกครอง สงผลกระทบตอระบบสุขภาพ 
ดังนี้ (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2547, หนา 77)  
 (1) การกําหนดนโยบายสุขภาพ เดิมนโยบายสุขภาพถูกกําหนดโดยขาราชการประจํา
ท่ีมีขอมูล มีวิชาการอยูในมือเปนสวนมาก และการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยทําใหเกิดความไมตอเนื่อง
ในนโยบายสุขภาพ  
 (2) กําลังคนดานสุขภาพท่ีสําคัญบางสาขา เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล ลาออก
จากราชการไปทํางานเอกชนมากข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากรายไดและคาตอบแทนท่ีต่ํากวาภาคเอกชน  
 พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงบัญญัติข้ึนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดนําไปสูแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 และแผนการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2545 ดังนี้  
 (1) กลไกคณะกรรมการสุขภาพระดับทองท่ี (กสพ.) ข้ึนมารองรับการถายโอน
สถานบริการสุขภาพ โดยมุงเนนการถายโอนสถานบริการสุขภาพในลักษณะเครือขาย และใหมีการถายโอน
งานหลักประกันสุขภาพ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ใหแก กสพ. ภายในป พ.ศ. 2546 
และการปฏิรูประบบราชการตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (กระทรวงสาธารณสุข, 
2550, หนา 88)  
 (2) การถายโอนภารกิจดานสาธารณะสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รวม 34 ภารกิจ จาก 7 กรม 
  2.1.4 ขอบเขตของภารกิจท่ีถายโอน  
 1) ลักษณะของภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ
การควบคุมและปองกันโรค และการฟนฟูสภาพผูพิการ/ผูปวยเรื้อรัง  
 2) ความกวางขวางครอบคลุมของภารกิจ เปนกิจการเฉพาะบุคคล ครอบครัว หรือภารกิจ 
ท่ีดําเนินการในชุมชน  
 2.1. 5 ลักษณะการกระจายอํานาจดานสุขภาพ  
 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูซ้ือบริการ โดยเปนเจาของเงิน และเปนผูซ้ือบริการ
จากสถานบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ท้ังนี ้องคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้
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จะตองมีศักยภาพในดานการบริหารจัดการงบประมาณและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการ
ท่ีไดรับเปนอยางดี  
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการรวมกับสวนกลางและภูมิภาคตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ลงทุนในการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพรวมกับ โรงพยาบาล
สาธารณสุขตําบล โรงพยาบาลตางๆ พัฒนาโครงสรางระบบสุขภาพ  
 3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองในบางสวน  
 4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองท้ังหมด โดยเปนเจาของสถานบริการสุขภาพ
และเปนผูดําเนินการดานสุขภาพท้ังหมด  
 5) การจัดตั้งเปนองคกรมหาชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการ 
และอาจเปนองคกรมหาชนเฉพาะสถานบริการหรือเฉพาะเครือขายบริการ 
 6) จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ( service delivery unit: SDU) โดยใหแตละ
โรงพยาบาลเปน SDU ภายใตการดูแลขององคกร health facility authority หรือ health authority 
ซ่ึงเปนองคกรมหาชนภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณะสุข และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีสวนรวมในการบริหาร  
 สรุปการปกครองสวนทองถ่ิน เปนการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนดําเนินการ
ปกครองตนเอง โดยมีหนวยการปกครองทองถ่ิน ทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารพัฒนาและใหบริการประชาชน
ในพ้ืนท่ี มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ตัดสนใจ และดําเนินการ กิจการภายใตขอบเขตของกฎหมาย
ท่ีกําหนดภายในทองถ่ินของตนเอง ภายใตความดูแลของรัฐบาลกลางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ  
เปนกลไกหนึ่งท่ีนํามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขโดยมุงหวังใหชุมชนและทองถ่ิน
ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน กําหนดนโยบาย และมีการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกัน เพ่ือสนองตอบ
ตอความตองการท่ีแทจริงของชุมชน องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาชุมชน  
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนจัดบริการสาธารณะตางๆ เพ่ือความอยูดีมีสุข
ของประชาชนในพ้ืนท่ี และยังมีบทบาทในการสนับสนุนงานสาธารณสุขในหลายลักษณะ อันไดแก การจัดทํา
แผนสาธารณสุข การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข การดําเนินงานพัฒนาคนดานสาธารณสุข
ในชุมชน และการดําเนินกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และแกไขปญหาของชุมชน การดําเนินการ
ปองกันและควบคุมโรค และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

2.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 
   
   2.2.1 ความหมาย 
     สํานักงานเลขาธิการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา  (2554, หนา 1) 
สรุปความหมายของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
หรือพ้ืนท่ี เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ 
ท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต โดยมีกรอบการใชงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ดังตอไปนี้ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา, 2554, หนา 1) 
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 1) งบนี้ใชไดเฉพาะการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพและสนับสนุน
การรักษาระดับปฐมภูมิเทานั้น ไมใชเพ่ือการสงเคราะหทุกประเภท  
 2) การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ เนนเปนการจัด
แบบรายชุมชน หมายความวา คนทุกๆ คน สามารถมีสวนรวมกิจกรรมได เชน คนพิการทุกคน เยาวชนทุกคน 
สามารถท่ีจะไดรับสิทธิอยางเทาเทียมกัน ไมจัดใหเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น  
 3) ทุกโครงการตองไดรับความเห็นชอบ อนุมัติจากคณะกรรมการเทานั้น (ใชฉันทามติ
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ)  
 4) งบประมาณนี้ไมสามารถจัดซ้ือครุภัณฑท่ีไมเก่ียวของโดยตรงและสิ่งกอสรางทุกประเภท 
เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน อาคาร สถานท่ี ยกเวน  
 (1) ครุภัณฑดานการสงเสริม ปองกันโรค เชนเครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาหวาน 
เครื่องพนหมอกควัน เครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถดําเนินการไดตามแผนงานโครงการหรือชุมชน
หรือหนวยบริการขอรับการสนับสนุน ท้ังนี้ตองสอดคลองกับความจําเปน เหมาะสม (ไมกระทบ)  
กับสถานการณทางการเงินของกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูพิจารณา ท้ังนี้ การดําเนินการ
จัดซ้ือใหเปนไปตามระเบียบของกองทุนนั้นๆ และครุภัณฑดังกลาวตองข้ึนทะเบียนเปนของกองทุนฯ ยกเวน 
การจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย ยังไมสามารถดําเนินการได 
 (2) ครุภัณฑดานการบริหารจัดการของกองทุน เชน โตะ เกาอ้ี ปายกองทุนฯ  
สามารถจัดซ้ือไดไมเกิน 20,000 บาทตอหนวย ท้ังนี้ตองอยูในวงเงินรอยละ 10 ของคาใชจายท้ังหมด
ของกองทุนฯ ในปนั้นๆ และตองข้ึนทะเบียนเปนของกองทุน 
 5) การศึกษาดูงานไมสามารถดําเนินการได ยกเวน กรณีคณะกรรมการกองทุนฯ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกองทุนฯ  
 6) กรณีท่ีตองการทําโครงการตรวจสุขภาพประชาชน โดยการจางบริษัทเอกชน เชน คลินิก
ท่ีมีรถโมบายตรวจสุขภาพนอกพ้ืนท่ี ตองทําหนังสือมาท่ีสํานักงานสาธารณสุขเพ่ือตรวจสอบการขออนุญาต
ดําเนินกิจการของคลินิกดังกลาวกอนทําโครงการ หากตองการดําเนินการแนะนําใหใชบริการของโรงพยาบาล
ในพ้ืนท่ี (เนื่องจากคลินิกสวนใหญไมไดรับอนุญาตใหออกไปใหบริการนอกพ้ืนทีได) กรณีโรงพยาบาลเอกชน
ใหแจงขออนุญาตท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกอนออกดําเนินการทุกครั้ง 
 7) การดําเนินการอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนด ใหดําเนินการไดตามวัตถุประสงค
ของกองทุน ระเบียบของกองทุนนั้นๆ กําหนด และมติของคณะกรรมการท้ังนี้การกําหนดระเบียบ
หรือปรับปรุงระเบียบกองทุนทุกครั้ง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งเทานั้น โครงการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล  
หรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2552  
 2. 2.2 การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
 โดยท่ีงบประมาณและการบริหารงบประมาณในการดําเนินงานสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ท้ังหมดไดมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลการบริหารจัดการงบประมาณไดใชหลักการจัดสรรจากจํานวน
ฐานประชากรข้ึนทะเบียนในอัตราเหมาจายรายหัวสําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 ไดรับจัดสรร
อัตราเหมาจายรายหัวเพ่ิมข้ึนตามเปาหมายประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือลดปญหางบประมาณไมเพียงพอ
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แกการใหบริการของสถานพยาบาล โดยเพ่ิมเปน 1,308.50 บาทตอหัวประชากรจากจํานวนฐานประชากร
ข้ึนทะเบียน  46.0 ลานคน  รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น  60,212.39 ลานบาท  โดยไดรับงบสนับสนุน
เปนคาบริหารจัดการการสรางหลักประกันสุขภาพ เปนจํานวน 1,021.32 ลานบาท (กระทรวงสาธารณสุข, 
2550, หนา 56-61) 
 การข้ึนทะเบียนผูมีสิทธิ์  พ.ศ. 2547 พบวา มีประชากรข้ึนทะเบียนจํานวน  47.07 ลานคน
เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2546 ท่ีมีจํานวนประชากรมาข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึนเปน 45.97 ลานคน โดยข้ึนทะเบียน
กับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 43.06 ลานคน หนวยบริการนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2.05 ลานคน และหนวยบริการเอกชน จํานวน 1.96 ลานคน มีหนวยบริการ
คูสัญญาจํานวน 1,104 แหง โดยเปนหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 827 แหง นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 112 แหง และหนวยบริการเอกชน 165 แหงประชากรเปาหมายเขาถึงบริการเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะกลุมคนยากจน และภาระคาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือนลดลง (กระทรวงสาธารณสุข, 2550, 
หนา 56-61) 
 1) ประชากรไทยมีหลักประกันสุขภาพเพ่ิมเปนรอยละ 99 ประชากรมีหลักประกันสุขภาพ
ท้ังสวัสดิการภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน 61.53 ลานคนจากประชากรท้ังประเทศ ซ่ึงแยกเปนสวัสดิการ
ภาครัฐรอยละ 93.3 สวัสดิการภาคเอกชนรอยละ 5.7 และ อีกรอยละ 1.0 เปนผูท่ียังขาดหลักประกัน 
โดยสวนหนึ่งอยูระหวางการหาขอมูลเพ่ือจัดระบบใหสามารถเขาถึงสิทธิได ท้ังนี้สวัสดิการภาครัฐมีผูมีสิทธิ
ในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาประมาณรอยละ 74 สิทธิประกันสังคมประมาณ รอยละ 13 
และสิทธิสวัสดิการขาราชการและรัฐวิสาหกิจประมาณรอยละ  6 อยางไรก็ตาม  ระบบประกันสุขภาพ
ยังมีความหลากหลายและการใหบริการไมเทาเทียมกัน รวมท้ังยังขาดความชัดเจนในกระบวนการพัฒนา
คุณภาพบริการ งานปองกันและการสงเสริมสุขภาพ 
 2) คนจนสามารถเขาถึงบริการไดเพ่ิมข้ึน และภาระคาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือน
ลดลง 710.50 บาท/คน/ป ผลการดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาครอบคลุมประชากรผูมีสิทธิ์
ท่ีเปนครัวเรือนท่ียากจนมีรายไดต่ํากวา 922 บาทตอเดือนถึงรอยละ 10-60 และจากการศึกษาในพ้ืนท่ี พบวา
ผูปวยสวนใหญท่ีมาใชบริการเปนผูมีรายไดนอยและปานกลาง เชน จังหวัดสงขลา ในป 2546 มีผูปวยนอก
มาใชบริการจํานวน 1.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 76.7 โดยเพ่ิมข้ึนจากป 2545 ท่ีมีผูปวยนอกมาใชบริการ 
1.5 ลานคน หรือรอยละ 70.7 ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ประชาชนกลุมคนยากจนสามารถเขาถึงหลักประกัน
สุขภาพมากข้ึน การสรางสุขภาพยังไมบรรลุตามปรัชญาการปฏิรูประบบสุขภาพ แตประชาชนเขามามีสวนรวม
ในระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
 3)  การดําเนินงานท่ีผานมายังคงเนนการรักษามากกวาการสงเสริมและปองกันในเชิงรุก
อีกท้ังผูปฎิบัติสวนใหญทราบนโยบาย “สรางนําซอม” แตยังไมเขาใจวา “สรางสุขภาพ” ตองทําอยางไร 
โดยเฉพาะสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิท่ีมีขอจํากัดท้ังดานองคความรู  ทักษะของเจาหนาท่ีบุคลากร  
และครุภัณฑตางๆ  สงผลใหเกือบทุกพ้ืนท่ีทํากิจกรรมคลายๆ กัน  คือ งานออกกําลังกาย  แตขาด
ความเชื่อมโยงกับการสรางสุขภาพในองครวม เชน การรณรงคเกษตรปลอดสารพิษในชุมชนการใหความรู
ดานเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค ฯลฯ สวนกิจกรรมอ่ืนๆ ยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจนบางกิจกรรมเปนงาน
เชิงนโยบายท่ีไมตรงกับปญหาของพ้ืนท่ี อีกท้ังขาดตัวชี้วัดในเรื่องการสรางสุขภาพ ทําใหการตรวจสอบ
และประเมินกิจกรรมทําไดยากสําหรับการดําเนินงานในป 2547 ไดมีการบริหารงบประมาณหมวดสงเสริม
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สุขภาพและปองกันโรคใหม โดยแยกเปนงบปกติสําหรับการใหบริการสงเสริมปองกันโรค และงบสําหรับ
จัดทําโครงการแกไขปญหาในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงมีขอดี คือ มีงบประมาณในการแกไขปญหาของพ้ืนท่ีและ
สามารถจัดทําแผนงาน/โครงการไดชัดเจน สวนขอเสีย คือ หากสถานพยาบาลจัดทําโครงการมากและไม
สอดคลองกับสภาพปญหาอาจทําใหการใชงบประมาณกระจัดกระจาย ไมมีประสิทธิภาพ 
 4) ประชาชนเขามามีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ิมข้ึน  เปาหมายสําคัญ
ของการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน คือ การใหประชาชนเขาใจถึงสิทธิของตน ภายใตระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ การมีสวนรวมในการบริหารจดัการและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และสนับสนุนประชาชนใหเขาถึงบริการอยางท่ัวถึง  สืบเนื่องจากปงบประมาณ พ .ศ. 2546 
มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูแทนภาคประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนเพ่ือใหเกิดความรู  
ความเขาใจ และแจงใหทราบถึงสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การประสานกับองคกรเครือขาย
ภาคประชาชนเพ่ือชวยเผยแพรขอมูลในชุมชนและทองถ่ิน รวมท้ังรวมกันกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร
การมีสวนรวมภาคประชาชน โดยผานกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการกับแกนนําประชาชนใน 8 ภูมิภาค 
และแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกเขตใน กทม. ซ่ึงกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
นับวาเปนกลไกสําคัญในการบริหาร 11 การจัดการการสรางหลักประกันสุขภาพใหยั่งยืน คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนข้ึน  
เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพในระยะยาวตอไปมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ แตยังมีหลายประเด็นตองเรงแกไข 
 5)  ระบบขอมูลการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนามีการพัฒนาดีข้ึน แตการเชื่อมโยง
เปนเครือขายและการปรับขอมูลยังมีความลาชา ขอมูลการข้ึนทะเบียนผูมีสิทธิไดมีการพัฒนาจนไดขอมูล
ท่ีมีความสมบูรณเกือบครบถวน และลดความซํ้าซอนของสิทธิ์ลงไดระดับหนึ่ง โดยมีการดําเนินการเชิงลึก 
เชน จัดสงเจาหนาท่ีรับลงทะเบียนในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร การใหผูยายถ่ินฐานจากท่ีอ่ืนสามารถเปลี่ยน
ขอข้ึนทะเบียนในเขตพ้ืนท่ีได  การสํารวจขอมูลดวยคอมพิวเตอรเพ่ือหาผูท่ียังเขาไมถึงสิทธิในแตละ
เครือขาย ฯลฯ แตยังคงมีปญหาความลาชาของการเชื่อมโยงขอมูลผูมีสิทธิกับสํานักงานประกันสังคม
ท่ียังมีความลาชา กลาวคือ ผูประกันตนท่ีหมดสิทธิในกองทุนประกันสังคม  แตสํานักงานประกันสังคม
ยังไมปลดสิทธ ิ ทําใหไมสามารถข้ึนทะเบียนในโครงการ 30 บาทได นอกจากนี้ยังมีความลาชาของระบบ
ขอมูลในระดับอําเภอ และความไมชัดเจนในสวนของฐานขอมูลสวัสดิการขาราชการ กรมบัญชีกลางท่ียังอยู
ระหวางดําเนินการคาดวาจะแลวเสร็จปลายป 2547 อยางไรก็ตาม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานประกันสังคม  ไดมีการจัดทําขอตกลงรวมมือในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพถวนหนารวมกัน  เม่ือวันท่ี  19 มกราคม  2547 เพ่ือเชื่อมโยงฐานขอมูลผูมีสิทธิ  และปรับปรงุ
แตละระบบใหดีข้ึน โดยไมลดสิทธิประโยชนท่ีประชาชนแตละกลุมเคยไดรับ ซ่ึงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะ
พัฒนารวมกัน ไดแก ระบบขอมูลผูมีสิทธ ิระบบขอมูลสถานพยาบาลท่ีใหบริการแกผูมีสิทธ ิระบบขอมูล
การใหบริการสุขภาพแกผูมีสิทธิ และมาตรฐานขอมูลบริการสุขภาพตางๆ ฯลฯ 
 6) ประชาชนมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลเพ่ือเขาถึงบริการไดมากข้ึน  แตระบบยังขาด
ความพรอมในเรื่องฐานขอมูล กลไกดําเนินงานและงบประมาณ ในเดือนมกราคม 2546 ไดมีการนํารอง
ใหประชาชนเลือกสถานพยาบาลใน 5 พ้ืนท่ี คือ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จังหวัดแพร สุรินทร สระบุร ี
และสงขลา เพ่ือใหสิทธิแกประชาชนในการเลือกสถานบริการ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ มาตรา 5, 6, 7 
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และ 8 ท่ีวาดวยสิทธิการรับบริการ โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนเปนสําคัญ และใหโอกาส
แกผูท่ีอยูในเขตรอยตอมีสิทธิเลือกสถานบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายใกลบานใกลใจ และชวยลด
ปญหาภาระหนี้สูญท่ีเกิดจากประชาชนในเขตรอยตอมารับการรักษาขามเขต รวมท้ังกระตุนใหมีการแขงขัน
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถานพยาบาล ซ่ึงเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผูเปลี่ยน
สถานพยาบาลถึงรอยละ 66 ของผูมีสิทธิเนื่องจากเดิมกําหนดสถานพยาบาลหลักท่ีโรงพยาบาลนพรัตน 
ราชธาน ีเขตมีนบุร ีซ่ึงไมสะดวกตอการเดินทางมารับบริการ แตการเลือกสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
ใหสิทธิเลือกแบบมีเง่ือนไข กลาวคือ จะกําหนดรายชื่อสถานพยาบาลไวใหแตละเขต และไมสามารถเลือก
ขามเขตไดยกเวนผูท่ีอาศัยอยูระหวางเขตรอยตอ 
 7) การจัดสรรงบประมาณท่ีเฉลี่ยเงินเดือนระดับประเทศ ทําใหการกระจายบุคลากร
ดานสาธารณสุขยังไมบรรลุผล วัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสุขภาพท่ีจะกอใหเกิดการกระจายทรัพยากรดานสาธารณสุข โดยเฉพาะ
งบประมาณและบุคลากรใหเกิดความสมดุลและเสมอภาค ในชวงแรกของการดําเนินการโครงการมีการจัดสรร
งบประมาณใหจังหวัดโดยรวมเงินเดือนบุคลากรและจายตามรายหัวประชากร ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว
ไดสรางปญหาใหกับสถานพยาบาลในการปรับรูปแบบการทํางานและการบริการจัดการงบประมาณแบบใหม 
อยางไรก็ตาม สถานพยาบาลมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวใหมีการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
และพยายามท่ีจะใหเกิดการกระจายตัวของบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ อาทิ สถานพยาบาลท่ีมีบุคลากร
สาธารณสุขจํานวนมากแตมีประชากรนอยก็จะไมรับคนเพ่ิม  สวนสถานพยาบาลท่ีมีบุคลากรนอย
แตมีประชากรมากไดหาแนวทางในการจูงใจบุคลากรเขามาทํางาน  เชน การใหทุนแกนักเรียนในพ้ืนท่ี
ไปศึกษาตอโดยมีเง่ือนไขผูกพัน เปนตน เพ่ือลดปญหาของสถานพยาบาลท่ีขาดแคลนบุคลากร แตยังคงมี
ภาระงานเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากประชาชนยังเนนการรักษาพยาบาลมากกวาการปองกัน และผลของโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหมีโอกาสเขาถึงบริการไดงายข้ึน 
 8) การกําหนดมาตรฐานบุคลากรทางการแพทยของศูนยสุขภาพชุมชน ยังไมสอดคลอง
กับการกระจายบุคลากร ศูนยสุขภาพชุมชนเปนกลไกหลักในการจัดบริการสุขภาพ เนื่องจากเปนหนวยบริการ
ท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยกําหนดใหแตละหนวยบริการปฐมภูมิจะตองรับผิดชอบประชากร
ไมเกิน  10,000 คนและมีแพทยประจําอยางนอย  1 คน และควรเปนแพทยเวชศาสตรครอบครัว  
แตการกระจายบุคลากรทางการแพทยดังกลาว  ยังไมสามารถทําไดในพ้ืนท่ีสวนใหญ  เนื่องจากยังมี
ความแตกตางของจํานวนบุคลากรอยูมาก ซ่ึงกอใหเกิดปญหาการบริหารจัดการเปนอยางมาก สถานพยาบาล
บางแหงจึงแกปญหาโดยใหมีการหมุนเวียนแพทยไปท่ีศูนยสุขภาพชุมชน สัปดาหละ 1-2 วัน ทําใหการรักษา
ไมมีความตอเนื่อง  ขาดปฏิสัมพันธระหวางคนไขกับแพทยสงผลใหแนวคิดของศูนยสุขภาพชุมชน
ท่ีควรเปนหนวยบริการท่ีผสมผสานครบวงจร มีบุคลากรรับผิดชอบชัดเจนในการดูแลสุขภาพประชาชน
ในลักษณะเปนทีมสหวิชาชีพ  เนนความประจําตอเนื่องยากจะบรรลุผล  อยางไรก็ตาม  ถาจะใหแพทย
มีจํานวนเพียงพอท่ีจะกระจายใหถึงหนวยบริการระดับปฐมภูมิสัดสวนแพทยตอประชากรระดับประเทศ
ควรเปน 1: 1,800 และในระยะ 10 ปขางหนา คาดวาจะมีการขาดแคลนแพทยประมาณ  12,408 คน 
จึงมีความจําเปนตองทบทวนเกณฑมาตรฐานดังกลาว  ซ่ึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดมีการแตงตั้งอนุกรรมการตามมาตรา  18 เพ่ือทบทวนมาตรฐานนี้ใหม  ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรี
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ไดเห็นชอบแผนแมบทกําลังคนดานสาธารณสุขแลว ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขตองเรงดําเนินการใหเปนไปตาม
เปาหมาย และมาตรการตามแผนแมบทดังกลาวโดยดวน 
 9) สถานพยาบาลท่ีใหบริการระดับทุติยภูมิยังมีไมเพียงพอท่ีจะรองรับการใหบริการโรค
ท่ีซับซอน แมวาโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะกําหนดใหมีเครือขายบริการเชื่อมโยงกันตั้งแต
สถานบริการระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิในแตละจังหวัด  แตปจจุบันผูปวยอุบัติเหตุ  โรคหวัใจ 
และโรคมะเร็งมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนโดยตลอด  และกลายเปนปญหาสําคัญ  3 อันดบัแรกของประเทศ  
ซ่ึงสถานพยาบาลในสวนภูมิภาคมีขีดความสามารถในการใหบริการจํากัดท้ังทางดานบุคลากร
และเครื่องมือแพทย ทําใหประชาชนไมไดรับการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและทันทวงทีสงผลใหตองเขารับ
บริการในสถานพยาบาลของ กทม. เสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน และอาจเสียชีวิตระหวางการสงตอหรือการเดินทาง 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาบริการตติยภูมิท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง หรือศูนยความเปนเลิศโรคหัวใจ 
มะเร็ง และอุบัติเหตุใหเกิดเครือขายบริการท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเทากับบริการตติยภูมิในกรุงเทพมหานคร 
โดยสามารถใชทรัพยากรรวมกันไดท้ังภาครัฐและเอกชน และจัดบริการตามระบบแผนท่ีภูมิศาสตร (GIS) 
เพ่ือเปนดานสกัดก้ันการหลั่งไหลของผูปวยเขาสูกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะชวยลดชองวางของความไมเทาเทียม
และความไมเสมอภาคระหวางประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคระบบการสงตอไดรับการพัฒนา
จากความไมชัดเจนของระเบียบปฏิบัติ 
         2.2.3 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2554, หนา 32-35) 
 ทุกประเทศมีความตองการเรื่องการสงเสริมสุขภาพท่ีแตกตางกันไป เพราะการสรางเสริมสุขภาพ
เปนกลไกหนึ่งท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหประชาชนมีสภาวะสุขอนามัยท่ีดี  ไมวาจะเปนสถานท่ีทํางาน  
โรงเรียน ชุมชน หมูบาน โดยเก็บภาษีสินคาท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเพ่ือเปนกองทุนรณรงคสรางเสริม
สุขภาพ ซ่ึงประเทศแรกท่ีมีกองทุนนี ้คือ ประเทศออสเตรเลีย มีการจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ
ของรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลีย เรียกวา victoria health foundation หรือเรียกยอ  ๆวา VIC health 
ซ่ึงไดรับงบประมาณในการดําเนินการจากรัฐบาลผานระบบภาษีอากรรอยละ 7 ของภาษีในแตละป  
หรือคิดเปนเงินประมาณ 22 เหรียญออสเตรเลียตอป สําหรับประเทศอังกฤษก็ยังไมสามารถประเมินผลได
เนื่องจากระยะเวลาการดําเนินการยังไมมากนัก และอาจจะถูกมองเปนเพียงความพยายามเล็กๆ ในการพัฒนา
เรื่องสุขภาพอนามัยการเปลี่ยนแปลงในประเทศอังกฤษอีกตัวอยางหนึ่งท่ีอาจจัดไดวาเปนการปฏิรูป
ในเชิงการสรางสุขภาพ คือการสรางระบบท่ีเรียกวา พ้ืนท่ีสรางสุขภาพ (health action zone หรือ HAZ) 
ซ่ึงรัฐบาลอังกฤษภายใตการนําของพรรคแรงงานพยายามกระตุนใหรัฐบาลทองถ่ินรวมมือหรือระดม
ความรวมมือจากสวนตาง  ๆ เพ่ือมาจัดบริการและดําเนินงานดานอ่ืน  ๆ ในลักษณะการพัฒนาผสมผสาน 
เพ่ือสรางสุขภาพท่ีดีกวาใหแกพ้ืนท่ีตาง  ๆ โดยผูใหบริการและผูรับผิดชอบการพัฒนาและดูแลความเปนอยู
ท่ัวไปของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  การปกครองอาจรวมตัวกันแลวจัดทําขอเสนอเพ่ือของบประมาณ
จากรัฐบาล (ผาน NHS) และเกิดความพยายามในการคิดคนรูปแบบการจัดองคกรและการใชเงินเพ่ือสราง
เสริมสุขภาพ ท่ีผสมผสานการรักษาพยาบาลเขากับความพยายามในการดําเนินมาตรการดานสุขภาพอ่ืนๆ 
ภาษีบาป หรือ (sin tax: sumptuary tax) เปนการจัดเก็บภาษี บนฐานของสินคาและบริการท่ีเปนอันตราย
หรือกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดี หรือเปนสินคาและบริการท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม
โดยสวนรวม อันไดแก สุรา ไพ ยาสูบ สวนสลากกินแบงรัฐบาลไมมีภาษีบาป ดังนั้น จึงมีการเก็บภาษีสุรา
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ยาสูบ  เพ่ือควบคุม  และลดการบริโภค  รวมท้ัง  เปนการเพ่ิมราย  ไดแก  รัฐในการจายงบประมาณ
เพ่ือการเยียวยาแกไขปญหาดานสุขภาพ การผูกพัน การจัดเก็บภาษีบาป กับการจัดสรรภาษีเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ ซ่ึงการจัดตั้งองคกรสงเสริมสุขภาพ เปนเรื่องใหมในสังคมไทยแนวคิดนี้ไดมีการศึกษาจากองคกร
สงเสริมสุขภาพของตางประเทศ  
              จากแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพดังกลาวจึงนําไปสูการออกพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 และใหมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
แหงชาติข้ึน  เปนองคกรอิสระทําหนาท่ีเปนน้ํามันหลอลื่นใหแกองคกรดานสุขภาพตางๆ  ท้ังภาครัฐ
และเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ  อันจะนําไปสูการมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง  สุขภาพจิตสมบูรณ  
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  นอกจากนี้บทบาทของ  สสส . มีการขับเคลื่อนงานภายใตกระบวนทัศนใหม
ของ “การสรางเสริมสุขภาพ” ตามท่ีองคการอนามัยโลกใหคํานิยาม “สุขภาพ” หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ
พรอมท้ังทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปญญา (จิตวิญญาณ) สุขภาพมิใชเพียงการปราศจากโรค 
หรือทุพพลภาพเทานั้น การสรางสุขภาพจะเกิดผลอยางยั่งยืนตองอาศัยการพัฒนาสังคมไทยไปพรอมๆ กัน
ในหลายจุด อันอาจเรียกวา “ระบบสุขภาพ” บทบาทของ สสส. จึงเปนเสมือนตัวเรงใหเกิดการสรางเสริม
สุขภาพอยางเขมแข็งในสังคมไทย  โดยมีหนาท่ีสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  วิถีชีวิต  
และสภาพแวดลอมรวมถึงระบบโครงสรางและนโยบายสาธารณะ เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง-เพ่ิมพูนปจจัยเสริมสราง
สุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังทางกาย  ทางวาจา  ทางสังคม  ทางอารมณ  และทางปญญา  
(จิตวิญญาณ) หรือคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน สสส.ทําหนาท่ีผลักดัน กระตุน สงเสริม เชื่อมประสาน และรวมมือ
กับหนวยงานตางๆ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ 
หรือทําหนาท่ีเปนตัวเรงใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพอยางเขมแข็งในสังคมไทยในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1) การสนับสนุนขอมูล  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและการดําเนินโครงการดานสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2) สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมประสาน  เพ่ือใหหนวยงานตางๆ  มีจุดหมายรวมกัน
และสามารถทํางานอยางสอดประสานเก้ือกูลกัน 
 3) สนับสนุนเงินทุน เพ่ือใหเกิดโครงการดีๆ ดานสุขภาพอยางเปนรูปธรรม 
 4) สนับสนุนการนําผลงานและตนแบบดานสุขภาพไปเผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือกระตุน
ใหเกิดความคิดเห็น และการทดลองปฏิบัติอยางแพรหลาย 
 5) สนับสนนุการพัฒนานโยบายและมาตรการสาธารณะ เพ่ือใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ
สูวิถีของประชาชนในวงกวางบทบาทของ สสส. เปนเสมือนตัวเรงใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพในสังคมไทย 
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีชีวิต และสภาพแวดลอม รวมถึงระบบโครงสรางและนโยบายสาธารณะ
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง และเพ่ิมปจจัยเสริมสรางสุขภาพนําไปสูสุขภาวะท่ีสมบูรณหรือคุณภาพชีวิตท่ีดียั่งยืน
วัตถุประสงคของกองทุนภารกิจหลักของกองทุน คือ การสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพซ่ึงการสรางเสริม
สุขภาพ ตามนิยามในมาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
คือ การใดๆ ท่ีมุงกระทําเพ่ือสรางเสริมใหบุคคลมีสุขภาวะทางกาย  จิตและสังคม โดยสนับสนนุ
พฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมท่ีจะนําไปสูการมีรางกายท่ีแข็งแรง สภาพจิตท่ีสมบูรณ 
อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจนี้  กองทุนไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค
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ตามกฎหมาย มี 6 ประการสําคัญ ดังนี ้ (กระทรวงสาธารณสุข: พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 2544, หนา 45-98) (1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตาม
นโยบายสุขภาพแหงชาติ  (2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา  ยาสูบ 
หรือสาร หรือสิ่งอ่ืนท่ีทําลายสุขภาพและสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ  
(3) สนับสนนุการรณรงคใหลดการบริโภคสุรา  ยาสูบ หรือสาร  หรือสิ่งอ่ืนท่ีทําลายสุขภาพตลอดจน  
ใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ (4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการวิจัย ฝกอบรมหรือ
ดําเนินการใหมีการประชุมเก่ียวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (5) การพัฒนาความมีประโยชน 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  และ (6) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพ
ผานกิจกรรมตางๆ  ในลักษณะท่ีเปนสื่อเพ่ือใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง  ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนและลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสิ่งอ่ืนท่ีทําลายสุขภาพ 
 การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเพ่ือเปนการสรางหลักประกัน
สุขภาพใหกับประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี โดยสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสม
และความตองการของประชาชนในทองถ่ินจึงสมควรกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลเปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่ีเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชิงรุกในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง
และท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต 
 ในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินไดมีการกําหนดเปาหมายรวมกันระหวาง 
สปสช. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย 
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคม
องคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยดังตอไปนี้ 
 ระยะท่ีหนึ่ง พ .ศ. 2549-2550 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลนํารองท่ัวประเทศ 
 ระยะท่ีสอง พ .ศ. 2551-2552 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีมีความพรอม 
 ระยะท่ีสามตั้งแต พ .ศ. 2553 เปนตนไปองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลท่ีผาน
การประเมิน 
 จากการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา สานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดจัดสรรงบประมาณ
สงเสริมสุขภาพปองกันโรคในชุมชนใหกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีจํานวน  
37.50 บาทตอประชากรในพ้ืนท่ีในป 2549-2552 และเพ่ิมเปนรายหัวละ 40 บาทในป 2553 และองคการ
บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลสมทบตามขนาดขององคกรตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล หรือกฎหมายวาดวยเทศบาล โดยแบงเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ หรือเทศบาล  
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง และองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กตองมีเงินสมทบตามสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 50, 30 และ 20 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตามลาดับ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2553, หนา 65-90) และจากผลการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตั้งแตป 2549-2553 
พบวา มีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลเขารวมจานวนรวมท้ังหมด 5,508 แหง คิดเปนรอยละ 70.85 
ขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ัวประเทศโดยแยกเปนพ้ืนท่ีนํารองในป 2549-2550 จํานวน 
888 แหงป 2551 มีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีสนใจและสมัครเขารวมจํานวน 1,185 แหง
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ป 2552-2553 มีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลท่ีมีความพรอมตามเกณฑท่ีกําหนดจํานวน  
1,246 แหงและ 5,508 แหงการดูแลประชากรป 2549-2553 พบวา มีประชากรท่ีไดรับการดูแลภายใต
การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลคิดเปนจานวน 11.4, 20, 28.6 และ 39.6 ลานคน
ตามลําดับ การโอนงบประมาณเขาในบัญชีของแตละพ้ืนท่ีป 2549-2553 พบวา สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติโอนเงินเขาบัญชีจํานวน 256, 172, 752.6, 1,072.3 และ 1,582.9 ลานบาท ตามลําดับ 
สวนเงินสมทบจากองคการบริหารสวนตาบลและเทศบาลป 2549-2553 จํานวนเงิน 43.6, 36.2, 174, 341 
และ 405.3 ลานบาทตามลําดับ แตปญหาท่ีพบ  คือ องคการบริหารสวนตําบล  หรือเทศบาลบางแหง
ยังไมสมทบงบประมาณ ภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมของกองทุนใน 4 ประเภท ไดแก การซ้ือบริการ
สาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชนสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนทองถ่ินและการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจดัการป 2549-2553 
คิดเปนรอยละ 24.38, 23.07, 39.03 และ 13.53 ตามลําดับ สวนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ของกองทุนใน 4 ประเภท ไดแก การซ้ือบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน สนับสนุนงบประมาณ
แกหนวยบริการสาธารณสุข การสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถ่ินและการบริหารจัดการ
กองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  คิดเปนรอยละ 27.43, 25.38, 39.85 และ 7.34 ตามลําดับ 
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2553, หนา 111-117) 
 1) วัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
 (1) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ หรือสถาน
บริการอ่ืน รวมท้ัง สถานบริการทางเลือกในพ้ืนท่ีโดยเนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคการฟนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต 
 (2) เพ่ือสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ และกลุมผูประกอบอาชีพ
ท่ีมีความเสี่ยงและกลุมผูปวยโรคเรื้อรังท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนด 
 (3) เพ่ือสนับสนุนคาใชจายใหกลุมประชาชน หรือองคกรประชาชนในพ้ืนท่ีจัดทํา
กิจกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคหรือการฟนฟูสมรรถภาพใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
 (4) เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ตองไมเกินรอยละ 10 ของคาใชจายท้ังหมดของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในรอบปงบประมาณนั้น และในกรณีท่ีจาเปนตองใชจายเพ่ือซ้ือครุภัณฑท่ีเก่ียวของ
โดยตรง ครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน 20,000 บาทตอหนวย 
 2) หลักเกณฑการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหม
องคการบริหารสวนตําบล  หรือเทศบาลท่ีสนใจเขารวมจัดตั้งกองทุน  ตองมีคุณสมบัติในการพิจารณา
ใหเขารวมจัดตั้งกองทุนดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ีหนึ่ง (1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเทศมนตรี เห็นชอบ
และประสงคเขารวมดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  โดยสงหนังสือ
แสดงความจํานงตามท่ีสานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (สปสช.) กําหนด กรณีท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือนายกเทศมนตรีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหผูปฏิบัติหนาท่ีแทน หรือผูรักษาการแทน 
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เปนผูลงนามในแบบแสดงความจํานง (2) มีความพรอมในการสมทบงบประมาณในปท่ีสมัครจัดตั้งกองทุน 
(3) มีความพรอมในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนแบบมีสวนรวม 
 ข้ันตอนท่ีสอง (1) มีขอมูลสุขภาพชุมชนแผนสุขภาพชุมชน หรือแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร (2) ประธานกรรมการ เจาหนาท่ีสาธารณสุขและเลขานุการเขารับการอบรมเตรียมความพรอม 
 3) หลักเกณฑการพิจารณากองทุนเพ่ือสนับสนุนการดาเนินงานตอเนื่อง ในการดําเนินงาน
กองทุน หาก สปสช. หรือองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลไมไดบอกเลิกขอตกลงใหขยายระยะเวลา
การดําเนินงานกองทุนออกไปทุกๆ หนึ่งปงบประมาณ สําหรับกองทุนท่ีจัดตั้งและดําเนินงานตอเนื่องทุกป 
สปสช. จะมีการประเมินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตอเนื่อง ดังนี้ 
 (1) มีการบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน รายงานกิจกรรม รายงานดานการเงินผานโปรแกรม
บริหารจัดการกองทุนระบบออนไลน ครบทุกรายการและเปนปจจุบัน 
 (2) ภายในปงบประมาณท่ีผานมา ตองมีการสมทบงบประมาณไดตามเกณฑ 
 (3) มีแผนงาน/โครงการรองรับกิจกรรมครบท้ัง 4 ประเภท 
 (4) มีผลการดาเนินงานตามเกณฑการประเมินท่ี สปสช. กําหนดในแตละป 
 4) การยุบเลิกกองทุน 
 (1) กองทุนใดท่ีไมมีเงินสมทบจากองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล หรือไมมี
การดําเนินกิจกรรมใดๆ ตอเนื่องตั้งแต 2 ปข้ึนไป 
 (2) ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถดําเนินการไดตามขอ 3 หรือขอ (1) สปสช. อาจ
ประกาศยุบเลิกการดําเนินงานกองทุนนั้น ท้ังนี้ หากยุบเลิกกองทุน ทรัพยสินท่ีเหลือของกองทุนให
ตกเปน ของหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐท่ีอยูในพ้ืนท่ีนั้น และใหโอนเงินหรือทรัพยสินของกองทุน ใหแก
หนวยบริการดังกลาว ตามวิธีการท่ี สปสช. กําหนด 
 5) แหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินในกองทุน ประกอบดวย 
 (1) เงินคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ในสวนของการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 
 (2) เงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีไดรับจากองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามสัดสวน ดังนี ้
 ก. เงินสมทบขององคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญหรือเทศบาล ตองไมนอยกวา
รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 ข. เงินสมทบขององคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ตองไมนอยกวารอยละ 30 
ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 ค. เงินสมทบขององคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก ตองไมนอยกวารอยละ 20 
ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 ง. เงินสมทบจากประชาชนชุมชนหรือกองทุนอ่ืนๆ ในชุมชน อาทิเชน การทอดผาปา 
การระดมทุนจากประชาชน 
 (3) รายไดอ่ืน  ๆหรือทรัพยสินท่ีไดรับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
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 6) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลท่ีเขารวมดําเนินงานจะตองจัดใหมี
คณะกรรมการชุดหนึ่ง เรยีกวา คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยองคประกอบของคณะกรรมการ ตองสรรหา
ตามหลักเกณฑท่ี สปสช. กําหนดและสงรายชื่อให สปสช. เขต เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบดวย 
 (1) ผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนท่ีปรึกษา 
 (2) สาธารณสุขอําเภอ เปนท่ีปรึกษา  
 (3) นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 หรือนายกเทศมนตรี  เปนประธานกรรมการ  
 (4) ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ีคนท่ี 1 เปนรองประธานกรรมการ 
 (5) ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ีคนท่ี 2 เปนรองประธานกรรมการ 
 (6) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
 หรือสภาเทศบาลท่ีสภามอบหมายจํานวน  2 คน เปนกรรมการ 
 (7) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีทุกแหง เปนกรรมการ  
 (8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนท่ี 
 ท่ีคัดเลือกกันเองจานวน  2 คน เปนกรรมการ  
 (9) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน 
 หรือชุมชนคัดเลือกกันเองจานวนไมเกิน  2 คน เปนกรรมการ  
 (10) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกัน 
 สุขภาพประชาชนหรือศูนยรับเรื่องรองเรียนอิสระ  
 ในพ้ืนท่ีหนวยละ  1 คน (ถามี) เปนกรรมการ 
 (11) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดเทศบาล  
 หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล  
 หรือนายกเทศมนตรีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ  
 การคัดเลือกกรรมการกรณีผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ีใหกรรมการประชุมคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความรูความสามารถเปนท่ีเคารพนับถือและยอมรับในพ้ืนท่ี จํานวน 2 คน 
 การคัดเลือกกรรมการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานในพ้ืนท่ีและผูแทนหมูบาน
หรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกกันเองใหองคการบริหารสวนตําบล  หรือเทศบาล
จัดประชุมเพ่ือใหบุคคลในแตละกลุมไดคัดเลือกกันเองดวยวิธีการท่ีเห็นสมควรเพ่ือใหไดกรรมการ
ตามจํานวนท่ีกําหนดไว 
 การคัดเลือกผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนยรับเรื่องรองเรียนอิสระ
ในพ้ืนท่ีเปนกรรมการเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลท่ีมีศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน หรือศูนยรับเรื่องรองเรียนอิสระตั้งอยูในพ้ืนท่ีเทานั้น ใหมีผูแทนของศูนยดังกลาว เปนกรรมการดวย
ศูนยละหนึ่งคน 
 ในกรณีประธานกรรมการไมมีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการทําหนาท่ี
ประธานในท่ีประชุมไดตามลําดับ 
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 7) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินมีดังตอไปนี้ 
 (1) บริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 
 (2) รับผิดชอบการรับเงินการจายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงิน
หรือทรัพยสินในกองทุนใหเปนไปตามท่ี สปสช. กําหนด 
 (3) ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ในความรับผิดชอบสามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขท้ังท่ีบานในชุมชนหรือหนวยบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 (4) จัดทําขอมูลและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับปญหาสาธารณสุขกลุมเปาหมาย
และหนวยบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 (5) จัดทําสรุปผลการดําเนินงานรายงานการรับจาย  และเงินคงเหลือของกองทุน
เม่ือสิ้นปงบประมาณเพ่ือเสนอ สปสช. และองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 
 (6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือดาเนินงานท่ีเก่ียวของไดตาม
ความจําเปน 
 8) วาระของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป (นับจากวันท่ี สปสช. ออกคําสั่ง
แตงตั้ง) หากครบ 2 ปแลวยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม ใหคณะกรรมการท่ีครบวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินการตอไปจนกวาคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
 กรณีท่ีกรรมการในตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
หรือสภาเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนท่ี ผูแทนหมูบาน หรือชุมชนท่ีประชาชน
ในหมูบาน หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  หรือศูนย
รับเรื่องรองเรียนอิสระในพ้ืนท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหมีการคัดเลือกผูแทนเปนกรรมการ
ในตําแหนงท่ีวางโดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีพนจากตําแหนง 
 สําหรับนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเทศมนตรีหัวหนาหนวยบริการ
ปฐมภูมิในพ้ืนท่ีและปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดเทศบาล (กรณีไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการ
โดยตําแหนง) หากมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหนงดังกลาวถือวาเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งโดยตําแหนง
ดังนั้น จึงไมตองสงรายชื่อมาขอรับการแตงตั้งอีก 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลวกรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามขอ 6 
ลําดับท่ี 2, 3, 4 และ 7 พนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี ้(1) ตาย (2) ลาออก (3) ยายไปดํารงตําแหนง
หรือประกอบวิชาชีพอาชีพในทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน (4) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
และ (5) เปนบุคคลลมละลาย 
 9) ลักษณะของกิจกรรมท่ีจะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน กิจกรรมท่ีกองทุนจะสนับสนุนสามารถแยกไดเปน 4 ประเภท คือ (1) กิจกรรมการจัดบริการสุขภาพ
ตามชุดสิทธิประโยชน (2) กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสาธารณสุขท่ีอยูในชุมชนทองถ่ิน 
(3) กิจกรรมการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถ่ิน และ (4) กิจกรรมการบริหาร
กองทุน พัฒนาศักยภาพกรรมการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 ประเภทท่ี  1 จัดบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพตามชุด
สิทธิประโยชน: โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดบริการแกกลุมเปาหมายหลัก 5 กลุม ซ่ึงการจัดกิจกรรม
ประเภทนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจะตองมีขอมูลประชากรกลุมเปาหมายหลัก
ดังกลาว  วามีจํานวนเทาใด และมีการจัดทําแผนงาน /โครงการในแตละปวาจะตั้งเปาหมายในการ
จัดบริการแกกลุมใดบางและเปนจานวนเทาใด 
 ประเภทท่ี  2 สนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสาธารณสุข : โดยสนับสนนุ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค การฟนฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต หรือใชปองกัน
และแกไขปญหาเรงดวน เชน การปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล ใหแกโรงพยาบาลสาธารณสุขตําบล 
โรงพยาบาลชุมชน ศูนยบริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุน 
 ประเภทท่ี  3 สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถ่ิน : 
โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเสริมการสรางเสริมสุขภาพการควบคุมปองกันโรคการฟนฟูสมรรถภาพ
และการสงเสริมภูมิปญญาพ้ืนบานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน และองคกรในชุมชนทองถ่ิน 
 ประเภทท่ี  4 การบริหารกองทุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ: โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ หรือการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนๆ ท่ีกรรมการกองทุนแตงตั้ง  
ใหมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีเก่ียวของโดยตรงครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน 20,000 บาท
ตอหนวย สําหรับคาตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอ่ืนๆ ท่ีเขารวมประชุม
จายไดไมเกินคนละ 200 บาทตอครั้ง ท้ังนี้งบประมาณประเภทท่ี 4 สปสช. ไดกําหนดเกณฑการใชจาย
ในประเภทนี้ตองไมเกินรอยละ 10 ของคาใชจายท้ังหมดของกองทุนในรอบปงบประมาณนั้น 
 แนวทางการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน
การสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคเปนภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข กอนเกิดโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา หากพิจารณาแตแรกเริ่มการดําเนินงานดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนั้น
จัดโดยกลยุทธท่ีใชสถานบริการเปนหลัก การดําเนินงานจึงเนนท่ีบทบาทของบุคลากรทางการแพทย
ตั้งแตแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ สวนการจัดบริการ
เนนการรักษาพยาบาลเปนหลัก ตอมากลยุทธการจัดบริการสุขภาพยึดกลุมเปาหมายประชาชนเปนหลัก
ทําใหการจัดบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคมีความสําคัญมากข้ึน ซ่ึงหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีดูแล
รับผิดชอบ ไดแก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จะจัดบริการเนนกลุมเปาหมายสําคัญ  ๆ
ท่ีเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ เชน กลุมแมและเด็ก เปนตน ขณะเดียวกันไดเพ่ิมความสามารถ  และทักษะ
แกเจาหนาสาธารณสุขใหสามารถดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไดมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง การนํา
ปจจัยสิ่งแวดลอมมาเปนขอพิจารณาการแกปญหาสุขภาพในเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม กลยุทธ
ท่ีจัดทํายังไมสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหม ด ดังนั้น  กลยุทธการสรางเครือขายสาธารณสุขมูลฐาน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขจึงไดเกิดข้ึนโดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาโดยชุมชนในการแกปญหาสุขภาพ  
และพัฒนาจนเปนสถาบันแหงชาติในปจจุบัน ซ่ึงปจจุบันองคกรชุมชนท่ีเกิดใหมไดแก อปท. ระดับตาง  ๆ
มีความสําคัญท่ีรวมแกไขปญหาสุขภาพ  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

29 
 

   กิจกรรมบริการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน
เปนบริการท่ีภาครัฐจัดใหกับประชาชนคนไทยทุกคน  ซ่ึงโดยปกติการใหบริการดังกลาว  หนวยบริการ
จะเปนผูใหบริการแกกลุมเปาหมายตางๆ อยูแลว ท่ีผานมาพบวาไมสามารถสรางการเขาถึงบริการ
ไดอยางครอบคลุมโดยเฉพาะกลุมแมและเด็กกลุม ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง
และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังท่ีอยูในพ้ืนท่ี ดังนั้น กองทุนจึงตองดาเนินการใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขาถึง
ชุดสิทธิประโยชน ซ่ึงบริการเหลานี้ควรเปนไปตามกรอบแนวคิดการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
ในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพของชุมชน โดยสามารถจําแนกตามชุดสิทธิ
ประโยชน 5 กลุมเปาหมาย 
 2.2.4 การบริหารงบประมาณการรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
 การบริหารจัดการดานการเงินของกองทุนตองปฏิบัติตามประกาศสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องแนวทางการรับเงินการจายเงินการเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสิน
ในระบบหลักประกันสุขภาพลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท.0891.3/
ว 1110 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 ซ่ึงมีการกําหนดไวดังนี้ 
 1) แหลงท่ีมาของเงินกองทุนเงินหรือทรัพยสินของกองทุนไดมาจาก 
 (1) เงินคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ซ่ึงจะมีประกาศอัตราการสนับสนุนเปนรายป 
 (2) เงินท่ีไดรับการสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงทองถ่ินตองตั้งงบประมาณ
สมทบตามอัตราตามประกาศฯ ของ สปสช. โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตั้งงบประมาณสมทบไว
ในรายจายงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน โดยเขียนคําชี้แจงเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ิน หรือหากไมไดตั้งงบประมาณไว ใหพิจารณาโอนงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือท่ียังไมมี
ความจําเปนตองใชไปตั้งจาย 
 (3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน 
 (4) รายไดอ่ืนๆ หรือทรัพยสินท่ีไดรับมาจากการดําเนินกิจการของกองทุน  ท้ังนี้
เงินรายรับตามขอ (1)-(4) ตองนําสงเขาบัญชีเงินฝากของกองทุน 
 การเปดบัญชีของกองทุนใหเปดไวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย ในการเปดบัญชีของกองทุนคณะกรรมการตองมอบหมายใหประธาน
กรรมการ และกรรมการอ่ืนอีก 3 คน รวมเปน 4 คน รวมกันลงนามในการเปดบัญชีสําหรับการเบิกจายเงิน
จากบัญชีแตละครั้งตองใหกรรมการ 2 ใน 4 คน ท่ีรวมกันลงนามเปดบัญชีเปนผูรวมกันลงนามในการเบิกจาย
ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการอนุมัติ 
 2) การรับเงินของกองทุน 
 การรับเงินเขาเปนเงินของกองทุนใหรับใน 4 ลักษณะ ดังนี ้(1) เงินสด หรือการรับเงิน
โดยการโอนผานทางธนาคาร (2) เช็ค (3) ตั๋วแลกเงิน และ (4) ธนาณัต ิเม่ือกองทุนไดรับเงินตามขอ (1)-(2) 
แลวใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบนําเงินสงเขาบัญชีเงินฝาก
ของกองทุนภายใน 3 วันทําการธนาคาร 
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 3) หลักฐานในการรับเงินของกองทุน 
 (1) ในการรับเงินจากบุคคล กลุมบุคคลหรือนิติบุคคล กองทุนตองออกใบเสร็จรับเงิน
ในนามของคณะกรรมการใหกับผูชําระเงินทุกครั้ง สําหรับแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินใหคณะกรรมการ
เปนผูกําหนดแบบข้ึนเอง 
 (2) การรับเงินคาบริการสาธารณสุขจาก สปสช. ใหใชหนังสือแจงการโอนจาก สปสช. 
เปนหลักฐานแลวออกใบเสร็จรับเงินตามขอ (1) แลวสงใบเสร็จรับเงินไปท่ี สํานักบริหารกองทุนสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ อาคาร B ชั้น 2-4 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 (3) การรับเงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหใชสําเนาใบนําฝากเงิน
ของธนาคารเปนหลักฐานแลวออกใบเสร็จรับเงินตามขอ (2) สงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาของ
งบประมาณ ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีหลักฐานการรับเงินในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 
 4) การสั่งจายเงิน 
 คณะกรรมการกองทุนเปนผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินของกองทุนภายใตกรอบแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรมท่ีผานการอนุมัติของคณะกรรมการ โดยมีการแยกประเภทรายจายตามกิจกรรม 
4 ประเภท ดังนี้ (1) คาใชจายเพ่ือจัดซ้ือชุดสิทธิประโยชน (2) คาใชจายเพ่ือสนับสนุนแกหนวยบริการ  
(3) คาใชจายเพ่ือสนับสนุนองคกรภาคีภาคประชาชนในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพปองกันโรค  
และ (4) คาใชจายเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนในการปฏิบัติงานจริงการกําหนดประเภทรายจายตาง  ๆ
จะถูกกําหนดมาตั้งแตในข้ันตอนของการอนุมัติแผนงานโครงการแลว สวนกรอบรายจายในแตละประเภท 
สปสช. ไมไดมีการกําหนดสัดสวนของงบประมาณในแตละประเภทไว  ยกเวนประเภทท่ี  (4) คาใชจาย
ในแตละปตองไมเกินรอยละ 10 ของคาใชจายท้ังหมดของกองทุนในปงบประมาณนั้น 
 5) วิธีจายเงินกองทุนใหจาย ไดดังนี้ (1) จายเปนเงินสดหรือจายโดยการโอนผานทาง
ธนาคาร (2) จายเปนเช็ค (3) จายเปนตั๋วแลกเงิน และ (4) จายเปนธนาณัติในการจายเงินดังกลาว กองทุน
ตองจายใหกับผูท่ีเปนเจาของ หรือหนวยงานท่ีเปนเจาของโครงการท่ีมีการอนุมัติจากคณะกรรมการแลว 
สําหรับรายจายในประเภทท่ี (4) อาจจายเปนรายโครงการ หรือเปนการจายตามกิจกรรม เชน การจัดประชุม
กรรมการ การเดินทางไปประชุมสัมมนา แตท้ังนี้อยางนอยตองมีกําหนดเปนแผนงานไวเพ่ือใหคณะกรรมการ
ไดพิจารณาอนุมัต ิ
 6) หลักฐานในการจายเงินของกองทุน 
 (1) การจายเงินใหบุคคลกลุมบุคคล  หรือนิติบุคคลกองทุนตองจัดใหมีหลักฐาน
ใบสําคัญการจายเงิน และใหผูมีสิทธิรับเงินลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานทุกครั้ง สําหรับแบบฟอรม ใบสําคัญ
การจายเงิน ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดแบบข้ึนเอง  ในกรณีผูมีสิทธิ์รับเงินไมสามารถมารับเงิน
ไดดวยตนเองอาจมอบหมายใหผูอ่ืนเปนผูรับเงินแทนได 
 (2) การจายเงินใหกับหนวยงานในกรณีท่ีผูมีสิทธิรับเงินเปนหนวยงานราชการ
หรือเอกชนและหนวยงานนั้นๆ สามารถออกใบเสร็จรับเงินของหนวยงานตามแบบของหนวยงานนั้นๆ  
ใหกองทุนเก็บใบเสร็จรับเงินนั้นเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน 
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 (3) การจายเงินโดยการโอนผานธนาคารใหกองทุนเก็บหลักฐานการนาเงินเขาบัญชี
ของผูมีสิทธิรับเงินไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีหลักฐานการจายเงินในรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 
 7) การเก็บรักษาเงินสด 
 ในกรณีท่ีมีความจาเปนคณะกรรมการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ
หรือกรรมการและเลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไวเพ่ือสารองจายภายในวงเงินไมเกิน  10,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 8) ระบบบัญชีของกองทุน 
 ในวันท่ีไดรับเงินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  หรือวันท่ีไดรับเงิน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหถือวาเปนวันเริ่มระบบบัญชีของกองทุน รอบระยะเวลาของบัญชี
ใหถือตามปงบประมาณ สําหรับระบบบัญชีของกองทุนใหแยกการจัดทําบัญชีออกจากระบบบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนการบันทึกบัญชีใหบันทึกตามระบบบัญชีขององคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาล ซ่ึงในปจจุบันการจัดทําบัญชีการรับ การจายเงิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดกําหนดใหมีการบันทึกผานระบบออนไลน  กองทุนตองรายงานผลเปนประจําทุกเดือน โปรแกรม
รายงานผลดังกลาว จะออกรายงานบัญชีการรับเงินการจายเงินประจําเดือน (แยกรายวัน) ของกองทุน
ซ่ึงบันทึกการรับจายเงินนี้กองทุนตองจัดพิมพเก็บไวเปนประจําทุกเดือน (ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป) 
ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานตองเสนอรายงานดังกลาวเสนอประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
และผูรับผิดชอบการจัดทารายงานลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  แลวจัดเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐาน
รับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 9) ระบบรายงานการเงินของกองทุน 
 เพ่ือเปนการกํากับติดตามและตรวจสอบ สถานการณการเงินของกองทุน สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงกําหนดใหกองทุนตองมีการจัดทํารายงานการเงินผานระบบออนไลน ดังนี้ 
 (1) รายงานการรับจายเงินประจําเดือนกองทุนทุกแหงมีหนาท่ีตองจัดทําแบบบันทึก
รายการรับจายเงินกองทุนไวเปนประจําทุกครั้งท่ีมีรายการรับหรือจายเงิน และเม่ือถึงสิ้นเดือน (ภายในวันท่ี 
10 ของเดือนถัดไป) กองทุนตองจัดพิมพรายงานออกจากระบบออนไลนเสนอประธานกรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ และผูรับผิดชอบการจัดทํารายงาน ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานแลวจัดเก็บไว
เพ่ือเปนหลักฐานรับการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 (2) รายงานการเงินรายไตรมาสเม่ือสิ้นสุดแตละไตรมาสกองทุนตองจัดพิมพรายงาน
ออกจากระบบออนไลน ใหประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูรับผิดชอบการจัดทํารายงาน 
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน รายงานนี้ใหจัดทําข้ึนเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 ใหเก็บไวเปนหลักฐานท่ีกองทุน ชุดท่ี 2 
ใหจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเวลาท่ีกําหนด ดังนี ้
 ก. ไตรมาสท่ี 1 รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนตุลาคม -ธันวาคม
และจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในวันท่ี 10 ของเดือนมกราคม 
 ข. ไตรมาสท่ี 2 รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนมกราคม -มีนาคม
และจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในวันท่ี 10 ของเดือนเมษายน 
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 ค. ไตรมาสท่ี 3 รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนเมษายน -มิถุนายน
และจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในวันท่ี 10 ของเดือนกรกฎาคม 
 ง. ไตรมาสท่ี 4 รวบรวมรายการรับจายเงินกองทุนในเดือนกรกฎาคม-กันยายน
และจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในวันท่ี 10 ของเดือนตุลาคม 
 (3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจาปทุกสิ้นปบัญช ี (เดือนกันยายน) กองทุน
ตองมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
โดยรายงานสรุปตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญอยางนอย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และสวนท่ี 3 รายงานสรุปสถานการณการเงิน 
 รายงานสรุปนี้จัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 1 ชุด และเก็บไวท่ีกองทุน
จํานวน 1 ชุด นอกจากรายงานทางการเงินและแบบบันทึกทางการเงินท่ีกลาวถึงแลว กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอาจมีการจัดทํารายงานทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 
 10) ลักษณะการจายเงินกองทุน 
     กอนมีการเบิกจายเงินกองทุนตองมีองคประกอบครบท้ัง  4 องคประกอบ คือ 
 (1) มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพซ่ึงสํานักงานหลักประกัน 
สุขภาพแหงชาติสาขาเขตเปนผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 (2) มีงบประมาณท่ีไดรับการสมทบจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหากมีการดําเนินงานตอเนื่องในปตอไป องคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลตองจัดทําขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติอุดหนุนงบประมาณเขากองทุนเปนประจําทุกป 
 (3) มีระเบียบการใชเงินกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนตองจัดทําระเบียบ
การใชเงินกองทุนท่ีผานมติเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน 
 (4) มีแผนงานหรือโครงการดานสุขภาพท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
เม่ือมีองคประกอบดังกลาวครบถวนแลวตอไปก็จะเปนข้ันตอนในการปฏิบัติงานจริง นั่นคือ ผูรับผิดชอบ
โครงการตองไปดําเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมท่ีไดรับการอนุมัติเพ่ือใหเกิดความสะดวก
และสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับสวนใหญผูรับผิดชอบโครงการจะเปนหนวยงานสาธารณสุข
หรือองคกรภาคีตางๆ ในพ้ืนท่ี จึงอาจไมมีงบประมาณในการทดรองจายกอนกองทุน  จึงอาจพิจารณา
การเบิกจายเงินใหกับผูรับผิดชอบโครงการเปน 3 ลักษณะ คือ 
 ก. การจายตามขอตกลงการจายเงินในลักษณะนี้เปนการจายลวงหนาบางสวน
หรือเต็มจํานวนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเปนรายขอตกลง ซ่ึงการจายโดยวิธีนี้จะเหมาะสมกับการจาย
กับแผนงานโครงการท่ีผูรับผิดชอบตองมีการใชจายเงินลวงหนา หรือจายขณะทํางาน เชน การรณรงค
งานดานสุขภาพการจัดประชุมสัมมนา เปนตน ขอดีของการจายเงินตามวิธีนี้ คือ ผูท่ีรับผิดชอบโครงการ
จะตองเปนผูจัดเก็บหลักฐานประกอบการจายตางๆ เพ่ือรอการตรวจสอบไวเอง 
 ข. แผนงานหรือโครงการท่ีผานการอนุมัติ และประธานกรรมการไดลงนาม
เปนลายลักษณอักษรแลว 
 ค. แบบบันทึกขอตกลงกองทุนตองระบุรายละเอียดอันเปนสาระสําคัญในขอตกลง
ใหครบถวน  ประกอบดวย  ก) รายละเอียดโครงการ  เชน  ชื่อโครงการ  ผูรับผิดชอบ  ท่ีอยู  เปนตน  
ข) รายละเอียดงวดเงินวามีการจายอยางไรก่ีงวดงวดละเทาไรจายเม่ือไรเชน งวดท่ี 1 จายใหผูรับผิดชอบ
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โครงการรอยละ….ของเงินท้ังหมด เปนเงิน……. บาท เม่ือมีการลงนามในขอตกลงแลว งวดท่ี 2 (งวดสุดทาย) 
จายใหผูรับผิดชอบโครงการรอยละ ....ของเงินท้ังหมด  เปนเงิน……บาท เม่ือผูรับผิดชอบสงรายงานผล  
สรุปตามโครงการท้ังหมด  ค) งวดงานเปนการกําหนดการสงมอบงาน  หรือรายงานผลงานท่ีเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานตามโครงการซ่ึงขอมูลนี้จะเปนสวนประกอบสวนหนึ่งในการพิจารณาการเบิกจายเงิน  
ง) การกําหนด หรือแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือติดตามผลการดําเนินงาน จ) หลักฐานการรับเงิน
ของผูรับผิดชอบโครงการ ฉ) หลักฐานการสงมอบงาน หรือรายงานผลการดําเนินงานจัดทํา หรือสงตาม
การกําหนดงวดงานงวดเงิน 
 11) การจายตามใบยืม การจายเงินในลักษณะนี้เปนการจายลวงหนาบางสวน หรือจํานวน
ท้ังหมด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรคลายกับการจายในลักษณะขอ ก. แตจะแตกตางในการจัดสงเอกสาร
ประกอบการใชคืนเงินยืม ซ่ึงผูท่ียืมเงินตองสงเอกสารการจาย หลักฐานการจายมาใหกับกองทุนดวย  
ซ่ึงการจายโดยวิธีนี้จะเหมาะสมกับการจายกับกิจกรรมท่ีผูรับผิดชอบตองมีการใชจายเงินลวงหนา เชน 
การตองเดินทางไปประชุมสัมมนา โครงการท่ีมีกําหนดงบประมาณตามรายผลงานการออกเยี่ยมบาน ท้ังนี้
การจายในลักษณะนี้ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบสําคัญ คือ 
 (1) แผนงาน  และโครงการท่ีผานการอนุมัติแลว  และมีการจัดทําโครงการ  
รายละเอียดตางๆ ใหผูมีอํานาจในการอนุมัติโครงการลงนามเปนลายลักษณอักษรแลว 
 (2) บันทึกขอตกลงระหวางกองทุนกับเจาของโครงการ 
 (3) เอกสารใบยืมท้ังนี้ในใบยืมควรระบุรายละเอียดประมาณการใชงบประมาณตางๆ 
ใหครบถวนมากท่ีสุด 
 (4) หลักฐานการรับเงินยืมของผูยืม 
 (5) หลักฐานการใชคืนเงินยืมประกอบดวย ก. บันทึกการใชคืนเงินยืม ข. เอกสาร
แสดงรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจาง  (ถามี) ค. เงินสดคืน (ถามี) และ ง. สรุปผลการดําเนินงานในกรณี
ท่ีมีการกําหนดไว 
 12) การจายตามกิจกรรม การจายเงินในลักษณะนี้จะเปนการจายหลังมีการดําเนินงาน
เกิดข้ึนตามกิจกรรม หรือโครงการแลวการจายในลักษณะนี้กองทุนจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
เอกสารการเบิกจายเองท้ังหมด สวนใหญกิจกรรมจะเปนกิจกรรมในหมวดของการบริหารจัดการกองทุน เชน 
การจัดประชุมกรรมการ การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑเพ่ือการบริหาร ซ่ึงการจายในลักษณะนี้ ตองมีเอกสารสําคัญ
ประกอบดวย 
 (1) แผนงานหรือโครงการท่ีผานการอนุมัติแลว (บางรายการอาจจําเปนตองจัดทํา
โครงการแสดงรายละเอียด) โดยตองมีการอนุมัติโครงการลงนามเปนลายลักษณอักษรแลว 
 (2) บันทึกขอตกลงระหวางกองทุนกับเจาของโครงการหรือบันทึกขออนุมัติดําเนินงาน 
 (3) เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง (ถามีการดําเนินการ) 
 (4) เอกสารบันทึกแสดงถึงผลการดําเนินงาน เชน บันทึกการประชุมการกําหนดเอกสาร
หลักฐานตามท่ีกลาวมาเบื้องตน ดังกลาว คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อาจมีการกําหนด
เอกสารทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควรในกรณีผูรับผิดชอบโครงการเปนหนวยราชการ
หรือหนวยงานของราชการ เชน โรงพยาบาล และมีการนําเงินท่ีไดรับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเขาเปนเงินของหนวยงาน  โดยหนวยงานตองนําใบเสร็จรับเงินของหนวยงานมาเปนหลักฐาน
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ในการรับเงิน ดังนั้น เม่ือจะมีการเบิกจายเงินตามโครงการท่ีไดรับไป ใหถือปฏิบัติตามแนวทาง หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของของหนวยงานนั้น ๆ
 สรุป กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน เปนรูปแบบหนึ่งของการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และ 2550 และพระราชบัญญัติกําหนดข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยการเปดโอกาสใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เขามามีสวนรวม และมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแนวใหม โดยใหทองถ่ิน
และชุมชนไดมีสวนรวม ในการวางแผนและแกไขปญหาดานสุขภาพในชุมชนตามศักยภาพ และความพรอม
ของทองถ่ินตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 (มาตรา 47) โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในสวนของสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กําหนดตอรายหัวประชากรท่ีข้ึนทะเบียน สมทบกับเงินอุดหนุนจากองคการปกครองสวนทองถ่ินในสัดสวน
ท่ีกําหนด บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพของทองถ่ิน  
โดยดําเนินการจัดซ้ือบริการสุขภาพใหกับประชาชนในทองถ่ินในงานสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค และฟนฟู
สมรรถภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน สําหรับกลุมเปาหมายหลัก  5 กลุมสนับสนุนงบประมาณใหกับ
หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี การสรางเสริมสุขภาพ/ปองกันโรคโดยชุมชน และการบริหารจัดการพัฒนา
กองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
 

2.3 การบริหารจัดการที่สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
  
 2.3.1 รูปแบบ/วิธีดําเนินงานเพ่ือใชในการสนับสนุน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, 
2544, หนา 36-63)   
 รูปแบบท่ีใชในการบริหารจัดการเสริมสรางสุขภาพมีวิธีดําเนินงานสี่ขบวน คือ ขบวนท่ีหนึ่ง
สรางสุขภาพผานเรื่องหรือประเด็นสุขภาพ  (issue approach) จับติดปจจัยเสี่ยงปจจัยเสริมท่ีสงผล
ตอสุขภาพของประชาชนไทย  ไดแก สุรา ยาสูบ สารเสพติด การออกกําลังกาย อาหาร  สุขภาพจิตใจ 
การคุมครองผูบริโภค ขบวนท่ีสอง สรางสุขภาพผานองคกร (setting approach) ท่ีกลุมเฉพาะ รวมกันอยู 
ไดแก สถานท่ีทํางาน (โรงงาน ออฟฟศ) สถานศึกษา (โรงเรียน มหาวิทยาลัย) ศาสนา (วัด มัสยิด โบสถ) 
ขบวนท่ีสาม สรางสุขภาพผานชุชนหรือพ้ืนท่ี ท้ังระดับกลุมครอบครัว หมูบาน ตําบล จังหวัด และภาค 
โดยบูรณาการประเด็นสุขภาพท้ังเชิงประเด็นและในองคกรในพ้ืนท่ีอยางเปนองครวม โดยการมีสวนรวม
ของประชากรในพ้ืนท่ี ขบวนท่ีสี ่สรางสุขภาพในกลุมประชากรสําคัญ ไดแก เด็กเยาวชน ผูสูงอายุ สตร ี
ท้ังสี่ขบวนการ แมจะมีผูรับผิดชอบแบงกันทําตามความถนัด แตเชื่อมประสานสนับสนุนกันและกัน ดังเชน
ขบวนการลดปญหาจากบุหรี ่และสุราท่ีเกาะติดสถานการณ สรางความรู ผลักดันนโยบาย และรณรงค
สรางกระแสสังคมเพ่ือการลด ละ เลิกบุหรี่ และสุราของประชากรในภาพรวม ก็เชื่อมความประสานกิจกรรม
ท่ีทํากับการทํางานในโร งเรียน มหาวิทยาลัย  โรงงาน หนวยราชการ  และสรางสุขภาพในทุกหมูเหลา
ของประชาชนเจาของสุขภาวะระบบบริหารจัดการ 
 1) การจัดการเก่ียวกับการสงตอไปตรวจชันสูตรโรค การสงชิ้นเนื้อ ท้ังในเรื่องการลงทะเบียน 
การติดตามผล การนําผลไปใสแฟมขอมูลผูใชบริการ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

35 
 

 2) การจัดการสถานท่ี  ขนาดพ้ืนท่ีของสถานท่ีใหบริการเพียงพอสําหรับการใหบริการ
ท้ังดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ ตามมาตรฐานบริการ 
 3) ระบบยา  
 (1) มีการแยกเก็บยาอยางเปนสัดสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยาฆาเชื้อ ยาอันตรายตางๆ 
และยาใชสําหรับภายนอกตองเก็บแยกจากยากินและยาฉีด 
 (2) มีการเก็บยาท่ีตองควบคุมอุณหภูมิอยางเหมาะสม ในตูเย็นท่ีเก็บสามารถรักษา
ระดับอุณหภูมิท่ีตองการได 
 (3) มีการเก็บยาหมดอายุแยกไวตางหาก  
 (4)  มีรายการยาท่ีจําเปนเพียงพอแกการใหบริการตามบัญชียาหลักแหงชาติ  
ซ่ึงเปนยาท่ีมีคุณภาพโดยผลิตจากโรงงานท่ีไดมาตรฐาน GMP 
 (5) มียาฉุกเฉิน และยาแกพิษ (antidote) พอเพียงในคลังยา 
 (6) ในการจายยาใหกับผูปวยจะตองมีการเขียนฉลากยาท่ีสมบูรณ (ชื่อยา ชื่อผูปวย 
วิธีการและขนาดวิธีการใชยา วันท่ี) 
 (7) มีระบบการตรวจสอบยา กอนการจายยา  
 (8) ใหคําแนะนําวิธีการใชยาท่ีถูกตอง  
 4) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (hospital accreditation institute) 
“สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (health care accreditation institute)” จะเปนองคกรหลัก
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการท้ังหมด (health care accreditation) รวมถึงบริการระดับตนดวย 
โดยเปาหมายการพัฒนาจะเนน การพัฒนาท่ีมาจากภายในเปนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 2.3.2 การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ีของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความสําเร็จหรือสามารถเผยแพรผลงานตอประชาชน หรือหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของได ตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของตนเองอยางตอเนื่อง และหรือมีองคกรภายนอก
มาประเมิน สปสช. กําหนดแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมิน
จากหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับอําเภอ จะไดยึดถือรูปแบบการประเมินนี้ไว
เปนข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพตอไปดังนี้ 
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2557, หนา 81) 
 1) แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนเปนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการเพ่ือใหกองทุนประเมินตนเอง  และผูเก่ียวของประเมินกองทุน  ซ่ึงจะชวยตรวจสอบ
การดําเนินงานวามีความครบถวน ถูกตอง และควรจะพัฒนางานดานไดบาง โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว 
3 หมวด คือ การบริหารจัดการกองทุน (60 คะแนน) 5 ประเด็นการมีสวนรวม (30 คะแนน) 3 ประเด็น
และการสรางนวัตกรรม  (10 คะแนน) 1 ประเด็นรวมท้ังสิ้น  9 ประเด็นคะแนนรวม  100 คะแนนท้ังนี้
ไดแบงระดับการประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก 
 ระดับ  A+ 90–100 คะแนนเปนกองทุนท่ีมีศักยภาพสูงและเปนศูนยเรียนรู 
 ระดับ  A 70–89 คะแนนเปนกองทุนท่ีมีศักยภาพดี 
 ระดับ  B 50–69 คะแนนเปนกองทุนท่ีมีศักยภาพปานกลาง 
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 ระดับ  C นอยกวา 50 คะแนนเปนกองทุนท่ียังขาดความพรอมตองเรงพัฒนา 
 2) แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรูขอมูลขาวสารประชาชนการประเมินผล โดยใช
แบบประเมินนี้ จุดประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจ  และการรับรูของประชาชนตอการดําเนินงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ควรดําเนินการสํารวจอยางนอยปละ  1 ครั้ง และนําขอมูลการสํารวจมาสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการสุขภาพโดยชุมชนใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
 จากแนวคิดการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินสรุปไดวา กองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ินของประเทศไทย  ในการสงเสริมการมีสวนรวมดูแลสุขภาพของประชาชน
จากหลายภาคสวนในสังคม โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกสําคัญในการประสานหนวยงาน 
องคกร และภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีเขามารวมคนหาปญหา และความตองการของประชาชน รวมวางแผน 
และสงเสริมใหเกิดการรวมดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมกับประชาชนนอกจากมีเจตนารมณในการสรางการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเขามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีแลว ยังสนับสนุน
ใหประชาชนไดแสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองดานสุขภาพ และสงเสริมใหบุคลากรดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ไดแสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังนี้ ยังสงเสริมใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
เกิดความตระหนักตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพไดดวยตนเอง
และการสรางกลไกในสังคมท่ีจะตองเขามารวมกันแกปญหาตางๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพใหลุลวง 
 

2.4 ตัวอยางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นที่ด ี
 
   ตัวอยางของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน เปนเอกสาร
ประกอบประกอบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นท่ัวไปจากผูใหบริการและผูรับบริการประจําป 2557 
ตามมาตรา 18 (13) ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมี นายสมชาย อุทัยประดิษฐ เลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลโนนธาตุ ผูวิจัยเขารวมประชุมในครั้งนีใ้นฐานะผูสังเกตการณ จํานวน 13 แหง 
ท่ีเผยแพร ป พ.ศ. 2556 สรุปไดดังนี้ 
 2.4.1 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตนแบบ  (management of 
a model community health security fund)  
 รายงานนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหลักการบริหารงานและเง่ือนไขท่ีทาใหกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน ไดรับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตนแบบระดับดีเดน 
จังหวัดขอนแกน ประจาป 2553 โดยการสัมภาษณผูบริหารทองถ่ินเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
โนนทันการสนทนากลุม และสัมภาษณผูนําชุมชน และคณะกรรมการบริหารกองทุนผลการศึกษาปจจัยหลัก
ท่ีทําใหกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโนนทันไดรับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ชุมชนตนแบบ คือ 1) กําหนดนโยบายของกองทุนผนึกรวมเปนนโยบายเดียวกับการบริหารงานทองถ่ิน
สรางแผนงานดําเนินการดานสุขภาพใหสอดคลองในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาตําบลอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม  2) สงเสริมการสรางชุมชนเขมแข็งโดยเนนการสรางแกนนําดานสุขภาพทุกหมูบาน
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จัดทําแผนงานโครงการดานสุขภาพในชุมชนดวยตนเองไดสรางระบบการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน
และสงเสริมความเปนเจาของกองทุนรวมกัน 3) เนนการนําทุนทางสังคมในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดโดยสนับสนุนปราชญชาวบานหมอดินครู และผูนํากลุมอาชีพในการเปนวิทยากร แกนนําดานสุขภาพ
และรวมเปนคณะกรรมการบริหารของกองทุน 4) เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  โรงพยาบาลหนองเรือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงเรียน
กลุมอาชีพ กลุมอาสาสมัครตาง  ๆในการรวมคิด รวมวางแผนรวมทํารวมติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของกองทุน 5) การบริหารจัดการกองทุนโดยเนนหลักความโปรงใส ประหยัดสามารถตรวจสอบได โดยเนน
การประชาสัมพันธกิจกรรมการบริหารงบประมาณของกองทุนใหกับประชาชนทราบผานสื่อตางๆ  
6) เนนการดําเนินงานท่ีเกิดจากปญหา และความตองการของประชาชนเปนอันดับแรก และ 7) มุงบริหารงาน
สูเปาหมายชุมชนสุขภาพดีอยางยั่งยืน 
    2.4.2 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงไทรทอง 
         รายงานนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง โดยไดเก็บรวมรวมขอมูลจากผลคะแนนดานบริหารจัดการ
ประจําป 2554 ขององคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทองท่ีคณะทํางานระดับจังหวัด โดยการสัมภาษณเชิงลึก
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา องคการบริหาร
สวนตําบลทุงไทรทองมีการดําเนินงานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีผานเกณฑชี้วัด 5 หัวขอ
ไดแก 1) การบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 2) การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของ อปท. 3) การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การปรับปรุงภารกิจของ อปท. 7) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีแนวทางแกไข คือ ควรมีการทบทวน 
ปรับปรุงและแกไขภารกิจ อํานาจหนาท่ี แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีและ 8) ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร
โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากภาคเอกชน เพ่ือท่ีจะนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานการใหบริการประชาชน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ในการใหบริการประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
    2.4.3 สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไดรับทุนการศึกษาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนนทบุรี  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไดรับทุนการศึกษา
ขององคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบุรี โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากหัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกอง
ท่ีมีผูไดรับทุนการศึกษา และผูท่ีไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และสําเร็จการศึกษาแลว 
จํานวน 32 คน ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีไดรับทุนการศึกษามีความม่ันใจกระตือรือรนและมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ มีความอดทน อดกลั้นเม่ือเผชิญปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานมีความรู ความสามารถ
ในการปรับปรุงงานใหดีข้ึน และมีการสํารวจ และประเมินตนเองท้ังขอดี และขอบกพรองในการปฏิบัติงาน
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตนเอง  อีกท้ังสามารถนําแนวคิด  หรือหลักการท่ีไดรับจากการศึกษาไปใช
ในการปฏิบัติงานไดสามารถวางแผนการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ  ตามเปาหมาย แกไขปญหาได
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อยางเปนข้ันตอน และเปนระบบ พัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือนํามาใชปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งข้ึน  
และสามารถจัดระบบงาน และวางข้ันตอนในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ หากบุคลากร
ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคต ิโอกาสในหนาท่ีการงาน หรือศึกษาตอมากยิ่งข้ึน สรางความเชื่อม่ัน
โดยการคิดใหม ทําใหม สรางแรงจูงใจ หรือจุดประกายในการคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการพัฒนาความรู
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีรูและนําไปสูการปฏิบัติไดจะทําใหมีสมรรถนะดีข้ึนกวานี้ 
   แนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีลักษณะ ดังนี้ 1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชนสําหรับกลุมเปาหมาย 2) การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสุขภาพท่ีอยูในชุมชนทองถ่ิน 
3) การสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถ่ิน สวนนี้เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความริเริ่ม
ของประชาชนในชุมชนทองถ่ินเอง อาจจะเปนกิจกรรมในเชิงสรางเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมในเชิงปองกัน 
ควบคุมโรค หรือกิจกรรมในเชิงฟนฟูสมรรถภาพหรือกิจกรรมการบําบัดรักษา 4) การบริหารจัดการกองทุน 
5) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามท่ี สปสช. กําหนด 6) กําหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ไดแก 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีมีอํานาจในการ  (1) จัดทําขอมูล
และแผนดําเนินการท่ีเก่ียวกับปญหาสาธารณสุข (2) ดําเนินการใหกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบ
สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง (3) บริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  
(4) จัดทําสรุปผลการดําเนินงานหรืองบดุลเม่ือสิ้นปงบประมาณ (5) รับผิดชอบการรับเงิน การจายเงิน  
และจัดทําบัญชีเงินหรือสินทรัพยในกองทุนใหเปนไปตามรูปแบบท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารมีวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป ประกอบดวย 
   1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  
  หรือนายกเทศมนตรี  เปนประธานกรรมการ  
   2) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาเทศบาล 
  ท่ีสภามอบหมายจํานวน 2 คน  เปนกรรมการ  
  3) ผูแทนหนวยบริการท่ีสํานักงานหลักประกัน 
  สุขภาพมอบหมาย จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ  
 4) ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
  ท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  เปนกรรมการ  
 5) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชน 
  ในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  
  หมูบานหรือชุมชนละ 1 คน  เปนกรรมการ  
 6) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดเทศบาล เปนกรรมการและเลขานุการ  
      2.4.4 องคการบริหารสวนตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 
 องคการบริหารสวนตําบลวังกรด เปน อบต. ขนาดเล็ก ตั้งอยูเลขท่ี 9 ม. 4 ตําบลวังกรด  
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีจํานวนหมูบานท้ังหมด 6 หมูบาน 706 หลังคาเรือน และมีจํานวน
ประชากรท้ังหมดประมาณ 2,194 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีนายมานะ วุฑฒยากร  
นายก อบต. วังกรด ใหความสําคัญและใสใจในเรื่องสุขภาพของชาวบาน ตั้งแตแรกเกิด จนกระท่ังวัยสูงอายุ 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมใหทํารวมกัน ไมวาจะเปน เด็ก  ผูสูงอายุ พอ แม ลูก เปนตน โดยใชงบจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลวังกรด 
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 2.4.5 องคการบริหารตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จ.นาน 
 องคการบริหารสวนตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน หางจากท่ีทําการอําเภอภูเพียง
ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร หางจากตัวเมืองนาน 200 เมตร (คนละฝงแมน้ํานาน) มีพ้ืนท่ี
ปกครอง 17 หมูบาน ประชากร 11,533 คน 3,478 ครัวเรือน ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และรับจาง มีนายวุฒิไกร ดวงพิกุล นายก อบต. ฝายแกว สนับสนุนใหเกิดโครงการเขาพรรษากูปหื้อละออน
จิตใจดีปาก๋ันเขาวัด โดยใชงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลฝายแกว เนื่องจาก
สถาบันครอบครัวประสบปญหาดานความสัมพันธระหวาง พอ แม ลูก และมีผลทําใหเด็กเยาวชนในหมูบาน
ไปม่ัวสุมติดยาเสพติด กินเหลา และสูบบุหรี่ 
 2.4.6 องคการบริหารสวนตําบลทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 
 องคการบริหารสวนตําบลทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งอยูระหวางถนนเชียงราย-เทิง  
แยกการปกครองมาจากตําบลสันทราย เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2528 มีประชากรรวม 8,534 คน 
3,805 หลังคาเรือน และมีจํานวนหมูบานในเขตการปกครองท้ังหมด 13 หมูบาน เขารวมเปนสมาชิกกองทุน
หลักประกันสุขภาพเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2549 มีนางอรัญญา บุญตานนท นายก อบต.  ทาสาย  
เนนการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ดานสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน สรางความม่ันคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สงเสริมและสนับสนุนทางดานกีฬา
ของสถานศึกษาและกลุมเยาวชนในหมูบานและตําบล 
  2.4.7 เทศบาลตําบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 
 เทศบาลตําบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ยกฐานนะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลโคกศรี 
เม่ือป พ.ศ. 2542 มีเขตปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล คือ ตําบลอุมเมา เฉพาะชุมชนหมู 3 บานโคกเครือ
บางสวนชุมชนบานโคกศรี หมูท่ี 4 5 6 7 และตําบลดอนสมบูรณ คือ ชุมชนปากทางเข่ือน และชุมชนปาแดง
บางสวน ประชากรรวมท้ังสิ้น 3,108 คน 732 ครัวเรือน อาชีพหลักสวนใหญคือ เกษตรกร และรับจาง 
มีนายประจักษ ภูแลขํา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกศรี ผูสนับสนุนใหเกิดโครงการ “ชาวเทศบาล
ตําบลโคกศรี สุดยอดปลอดเหลา ” โดยจะงดเหลาในงานประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน ไดแก งานศพ  
งานอุปสมบท และงานบุญกฐิน ซ่ึงทุกคนมีความฝนและมีเปาหมายสูงสุดท่ีจะทําใหเปนชุมชนปลอด
เหลาและอบายมุข เพ่ือใหเกิดเปนประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีดีงามใหรุนลูกรุนหลานไดสืบทอดตอกัน
ไปและมีทานพระครูโสภณวินัยวัฒน รองเจาคณะอําเภอยางตลาด เจาอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ และเทศบาล
ตําบลโคกศรี ไดประชุมประชาคมหมูบานในการแกปญหาชุมชนชาวโคกศรี หมูท่ี 4,5,6,7 มีความตองการ
อยากจะแกปญหาในการดึ่มเหลา มาเปนอันดับท่ี 1 ซ่ึงตกลงกันจะงดในงานศพ งานอุปสมบท และงานบุญกฐิน 
เพ่ือเปนการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนลง เปนการทําบุญดวยจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ผองใส ลด ละ เลิก อบายมุข 
พรอมกันท้ัง 4 หมูบาน จํานวน 327 ครอบครัว และทุกคนไดมีขอตกลงหรือพันธะสัญญาทางใจรวมกัน 
และขอสัญญาวา เม่ือเปนเจาภาพจะไมนําเหลามาเลี้ยงแขก เม่ือเปนแขกจะไมนําเหลามาดื่มในงาน  
“จะเอาใจวัดกัน” นอกจากนี้ยังมีปาย “ขออภัยแทนเจาภาพ งานนี้งดเหลาไมมีน้ําเหลา ไมมีเมา มีแตน้ําใจ
ใหแกกัน” บริเวณบานท่ีจัดงานบุญ สวนการดบัตรเชิญจะมีการประทับตรายางใหแขกทุกคนทราบ
อยางเปนทางการและท่ัวถึง 
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 2.4.8 อบต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 
 องคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ไดเขาสมัครเปนสมาชิก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ีหรือตําบล เม่ือป พ.ศ. 2549 ในปแรกของการดําเนินงาน ไดจัดทํา
โครงการท้ังสิ้น 6 โครงการ การดําเนินงานสวนใหญเนนการสรางเสริมสุขภาพของคนวัยกลางคน และ
ผูสูงอายุ  หนึ่งในโครงการเหลานั้น คือ โครงการหมูบาน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล ถือเปน
โครงการท่ีสรางความภาคภูมิใจใหแก นายเรืองยศ อินทรธรรม นายก อบต. สวางแดนดิน และคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสวางแดนดิน เปนอยางมากเนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีใหการ
ตอบรับและใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอยางดียิ่ง จนทําใหกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสวาง
แดนดิน ไดรับรางวัลการดําเนินงานดีเดนจาก สปสช. เขตพ้ืนท่ีสกลนคร 
   2.4.9 อบต.สมผอ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
 องคการบริหารสวนตําบลสมผอ อําเภอไทยเจริญ จงัหวัดยโสธร ประกอบดวย 5 ชุมชน 8 หมูบาน 
เปนชุมชนเกาแกมีวิถีชีวิตแบบชนบท ประชากรท้ังหมด 6,323 คน แยกเปน ชาย 3,231 คน หญิง 3,092 คน 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา) รองลงมาคือ ทําไร มีอาชีพเสริมไดแก ทอเสื่อกก 
ทอผา เย็บผา และเลี้ยงสัตว มีนายชนะ วรสาร นายก อบต. สมผอ สนับสนุนโครงการงดเหลางานศพ
ลบความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูง 
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สงเสริมการใชสมุนไพรและแพทยทางเลือก ลดการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เพ่ือใหเกิด
ความเขมแข็งของสุขภาวะแบบบูรณาการตามแนวทางวิถีชีวิตอยางพอเพียงอยางยั่งยืนตอไป 
 2.4.10 องการบริหารสวนตําบลวังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 
 องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม อําเภอเมือง จงัหวัดนครนายก มีแมน้ํานครนายกไหลผาน
ทําใหมีน้ําใชตลอดป ประชาชนมักปลูกบานเรือนอยูริมแมน้ํา มีอาชีพเพาะปลูกและการประมง  
จํานวนประชากร 2,666 คน 667 หลังคาเรือน มีเขตการปกครองครอบคลุม 7 หมูบาน มี พ.ท. เสนห 
นาคนาคา นายก อบต. วังกระโจม ผูริเริ่มโครงการจักรยานสีขาวตานยาเสพติด เม่ือป 2548 เพ่ือสนอง
นโยบายภาครัฐ กลุมผูขับข่ีจักรยานเหลานี้เรียกชื่อกลุมตัวเองวา “กลุมรถจักรยานตําบลวังกระโจม ” 
มีท้ังเด็ก และผูใหญ อายุตั้งแต 6 ขวบ จนถึง 74 ป รวมตัวกันเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใน 4 มิติ คือ มิติทางกาย 
มิติทางจิตใจ มิติทางสังคม และมิติทางจิตวิญญาณ ดวยการนําเอาจักรยานมาเปนเครื่องมือในการสรางเสริม
สุขภาพของประชาชนโดยชุมชนไดอยางลงตัว 
 2.4.11 องคการบริหารสวนตําบลคลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี เปน อบต. ขนาดใหญ 
แบงการปกครองออกเปน 16 หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น 14,577 คน 5,060 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีนายเทวิน วงษแจง นายก อบต. คลองสี่ จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชนแบบมีสวนรวมป 2552 ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับคัดเลือก
จากเครือขายบริการสุขภาพโรงพยาบาลคลองหลวงใหเปนชุมชนตนแบบ มีการดําเนินงานใน 2 หมูบาน 
ไดแก ชุมชนหมูท่ี 10 และชุมชนหมูท่ี 3 กิจกรรมเริ่มตนจากชวนชาวบาน และแกนนําเดินรณรงค
ประชาสัมพันธสรางกระแสในหมูบาน มี อสม. เดินสํารวจขอมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายหลังคา
เรือนทุกสัปดาห และชวนคนท่ีชอบดื่ม ลด ละ เลิก เหลาเบียร สําหรับคนท่ีสามารถเลิกเหลาไดตลอดชีวิต
ทาง อบต. คลองสี่จะจัดทําปายขนาดใหญติดรูปติดชื่อ เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ ปจจุบันคนท่ีสามารถ
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เลิกเหลาไดตลอดชีวิต ไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมแกนนํา โดยมีวัตถุประสงคจะลดนักดื่มหนาใหมในทองถ่ิน
ชุมชนตอไป 
   2.4.12 เทศบาลตําบลหนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
 เทศบาลตําบลหนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เดิมอยูในเขตการปกครองของ
ตําบลดอนเจดีย ไดขอแยกออกเปนตําบลใหม เม่ือพฤศจิกายน 2543 และไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาล
ตําบลหนองสาหราย เม่ือป 2551 โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 9 หมูบาน มีประกรท้ังสิ้นประมาณ 
3,500 คน เทศบาลตําบลหนองสาหราย เนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของประชาชนในตําบล
หนองสาหราย ใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ไดมีกิจกรรมสงเสริมปองกันเยาวชน
ใหหางไกลจากอบายมุข และยาเสพติด และเพ่ิมความรักความสามัคคีในหมูวัยรุน ดวยการจัดกิจกรรม
จักรยานแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย และการสงเสริมชมรม to be number one 
ใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
   2.4.13 องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
 องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จงัหวัดระยอง ตั้งอยูบนถนนทางหลวง
หมายเลข 3371 แบงการปกครองแบงเปน 7 หมูบาน มีหมูบานท่ีอยูในเขตการปกครองของ อบต.  
นิคมพัฒนา เต็มท้ังหมูบาน จํานวน 5 หมู ไดแก หมูท่ี 3-7 และมีเขตการปกครองบางสวนจํานวน 2 หมู 
ไดแก หมูท่ี 1 2 รวมจํานวนประชากรท้ังสิ้น 6,530 คน 3,596 ครัวเรือน อาชีพหลักของประชากร คือ 
เกษตรกรรม เชน ไรสับปะรด สวนยางพารา และไรมันสําปะหลัง หลังจากเขารวมเปนสมาชิกกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตําบล นายอรุณ อินทรแกว นายก อบต. นิคมพัฒนา ไดดําเนินการพัฒนาตําบล
โดยมีนโยบายหลกั  คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยในทุกๆ ดาน ตั้งแตเกิดจนถึงเชิงตะกอน  
จากการศึกษาขอมูลปญหาสุขภาพของประชากรในชุมชน คณะกรรมการกองทุนฯ จึงไดวางแผนทําโครงการ
นํารองข้ึนมา จํานวน 4 โครงการ หนึ่งในโครงการเหลานั้น คือ โครงการทูตเยาวชนตอตานยาเสพติด 
เนื่องจากเยาวชนเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชน และขอมูลบงชี้วามีการใชสารเสพติดในชุมชน โครงการนี้
จึงเกิดข้ึนเพ่ือใหเยาวชนไปเขาคายเรียนรูโทษภัยของสารเสพติด ฝกการปฏิเสธ และกระตุนใหคิดวางแผน
ปองกันสารเสพติดในชุมชน เพ่ือท่ีเยาวชนเหลานั้นจะไดกลับมาเปนแกนนําในชุมชนตอไป 
   การวิเคราะหเนื้อหาจากการศึกษากรณีตัวอยางท่ีดีครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปประเด็นการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีดี ท่ีสามารถเปนตนแบบหรือตัวอยางจนไดรับรางวัลตางๆ นั้น มีการบริหาร
จัดการสําคัญอยู 3 ประเด็น คือ 1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
(stakeholders: ST) จําแนกเปนผูใหบริการ (ST1) ไดแก การกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน สวนผูรับบริการ (ST2) 
ไดแก การกลาวถึงการเขาถึงสิทธิประโยชนของการบริการสุขภาพของหนวยงานการสาธารณสุขในทองถ่ิน 
2) ดานกระบวนงานตาม กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  (job-description: JD)  ไดแก 
การดําเนินงานของผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังดานการวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงานตามแผน 
และการประเมินผลการดําเนินตามภารกิจท่ี สปสช. กําหนด และ 3) ดานผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (output: OP) ไดแก ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมซ่ึงเปนภารกิจของกองทุน หรือผลการดําเนินดังกลาวมีลักษณะของการมีสวนรวม
ของประชาชน แลวเกิดผลสําเร็จหรือไดรับรางวัล  
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2.5 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการพัฒนารูปแบบ 
 
 2.5.1 ความหมายของรูปแบบ 
 นักวิชาการตางๆ  ไดใหความหมายของรูปแบบท้ังในลักษณะท่ีคลายคลึงและ แตกตาง กัน
ซ่ึงพอท่ีจะสรุปความหมายไดดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542, หนา 965) ใหความหมายวา รูปแบบ 
หมายถึง รูปท่ีกําหนดใหเปนหลัก หรือเปนแนว ซ่ึงเปนท่ียอมรับ เนนรูปแบบรอยกรอง (ศิลปะ) สิ่งท่ีแสดง
ใหเห็นวาเปนสิ่งนั้นๆ อยางรปูแบบบาน รูปปลา รูปใบไม รูปผูหญิง รูปแบบวัด รูปแบบเปด 
 ตามพจนานุกรม contemporary english ของ ลองแมน (Longman, 1987, p. 668; อางถึงใน 
อภิวัฒน สิงหตระหงาน, 2551, หนา 20) กลาวถึงความหมายของคําวา  “รูปแบบ” หรือ “model” 
เปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ 1) รูปแบบท่ีหมายถึง สิ่งซ่ึงเปนแบบยอสวนของของจริง 2) รูปแบบท่ีหมายถึง
สิ่งของ หรือคนท่ีนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการบางอยาง 3) รูปแบบท่ีหมายถึง แบบหรือรุน
ของผลิตภัณฑตางๆ  
 รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548, หนา 14) กลาวถึงความหมายของรูปแบบสรุปได 4 ลักษณะ 
คือ 1) รูปแบบเสมือนจริงแตมีขนาดเล็กหรือยอสวนเพ่ือนําไปใชเปนแบบอยางในการ ดําเนินการตอไป 
2) สิ่งท่ีแสดงโครงสรางของความสัมพันธระหวางชุดปจจัยหรือองคประกอบเชิงเหตุผลเพ่ือชวยใหเขาใจ
ขอเท็จจริงหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยอาจมีลักษณะเชิงกายภาพหรือคุณภาพก็ได  
3) แบบอยางหรือแนวทางในการกระทําหรือดําเนินการใดๆ โดยแสดงหรืออธิบายใหเห็นถึงโครงสราง
ทางความคิด หรือสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญ และ 4) สิ่งท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ืออธิบายคุณลักษณะท่ีสําคัญ
ของปรากฏการณท่ีทําใหงายตอการทําความเขาใจ โดยรายละเอียดและองคประกอบของรูปแบบท่ีเหมาะสม
ไมไดมีการกําหนดไวตายตัวแตข้ึนกับลักษณะของปรากฏการณและวัตถุประสงคของผูสรางหรือพัฒนา
รูปแบบ ซ่ึงรูปแบบอาจเปนแบบงายหรือซับซอนก็ได 
 บราโด และฮารดแมน (Bardo & Hardman, 1982, p. 70) ไดกลาวถึง รูปแบบในทางสังคมศาสตร
วาเปนชุดของขอความเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณท่ีเราสนใจเพ่ือใชในการนิยามลักษณะ และ/หรือ 
บรรยายคุณสมบัตินั้น รูปแบบจึงไมใชการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุกแงทุกมุม 
รูปแบบจะมีรายละเอียดมากนอยเพียงใดหรือควรมีองคประกอบใดบางไมไดมีขอกําหนดเปนการตายตัว
แลวแตวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบท่ีตองการจะอธิบายปรากฏการณนั้นๆ อยางไร 
 วิลเลอร (Willer, 1986, p. 15) กลาววา รูปแบบเปนการสรางความคิดรวบยอดของชุดปรากฏการณ
ดวยวิธีการของเหตุผลท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความกระจางชัดในนิยาม ความสัมพันธ และขอเสนอ
ของระบบรูปนัยท่ีเก่ียวของ 
 คีฟส (Keeves, 1988, p. 599) กลาววา รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสรางเพ่ือใชศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปร 
 ราจ (Raj, 1996,  p. 241) สโตนเนอร  และแวนเกิล ( Stoner & Wankel, 1986, p. 12) 
ใหความหมายของคําวารูปแบบ (model) ไวสอดคลองกันวา รูปแบบเปนรูปยอของความจริงหรือแบบจําลอง
ความจริงของประสบการณ ซ่ึงแสดงดวยขอความ จํานวน หรือภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยจัดระบบ
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ความคิดในเรื่องนั้นใหงายข้ึน  และเปนระเบียบสามารถเขาใจลักษณะสําคัญของปรากฏการณ  
และความสัมพันธท่ีสลับซับซอนของปรากฏการณนั้นๆ 
 โตช ิและแคลโรล (Tosi & Carroll, 1982, p. 163) กลาวถึงรูปแบบไววารูปแบบเปนนามธรรม
ของจริง หรือภาพจําลองของสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบอยางงายๆ ไปจนถึงรูปแบบ
ท่ีมีความสลับซับซอนมากๆ มีท้ังรูปแบบท่ีมีความสลับซับซอนมากๆ มีท้ังรูปแบบเชิงกายภาพ (physical 
model) ท่ีเปนแบบจําลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ ( qualitative model) ท่ีใชอธิบาย
ปรากฏการณดวยภาษา หรือสัญลักษณ 
 วิลเลอร (Willer, 1967, p. 15) กลาววา รูปแบบเปนการสรางมโนทัศน (conceptualization) 
เก่ียวกับจุดของปรากฏการณ โดยอาศัยหลักการ ( rationale) ของระบบรูปนัย ( formal system) 
และมีจุดมุงหมายเพ่ือการทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยามความสัมพันธและประพจนท่ีเก่ียวของ
สอดคลองกับ กาญจนา รุงตรานนท (2530 , หนา 62) ใหความหมายวา รูปแบบ  หมายถึง ขบวนการ
จัดองคประกอบตางๆ รวมกันเขา ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับบุหงา วัฒนะ (2533, หนา 62) ใหความหมาย
ใกลเคียงกับบุหงา วัฒนะ (2533, หนา 81) ไดใหไววา หมายถึง การกําหนดหลักการ/วิธีการ ขององคประกอบ
ท่ีสําคัญ ข้ันตอนและกิจกรรม นอกจากนี้ สมพงษ เกษมสิน (2547, หนา 105) ใหความหมายของรูปแบบ
หมายถึง สิ่งท่ีแสดงใหทราบถึง  ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ท่ีไดจากสิ่งแวดลอมในเรื่อง
ท่ีนาสนใจศึกษากับสิ่งท่ีตองการศึกษา การสรางรูปแบบข้ึน มีจุดประสงคท่ีจะคนควาเรื่องราวเก่ียวกับ
องคประกอบตางๆ ท่ีเลือกสรรกําหนดข้ึน มักเลือกเฉพาะองคประกอบท่ีเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
ตอการศึกษาเรื่องราวนั้นๆ รูปแบบท่ีสรางข้ึนใชชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงอาจนําไปใชไมไดผลโดยสมบูรณ 
ในอีกเวลาหนึ่ง แตอาจใชเปนพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการศึกษาพิจารณาได หรือบางรูปแบบอาจใชไมไดเลยก็ได 
ลัดดาวัลย ทัดศรี (2535, หนา 27) ใหความหมายวา รูปแบบ หมายถึง หุนจําลอง ตัวแบบ หรือ หมายถึง
สิ่งท่ีเปนตัวอยาง  หรือสวนยอของบางอยางตัวแบบท่ีดีจะตองแสดงคุณสมบัติของสิ่งแทนท่ี
อยางถูกตองท่ีสุด 
 จากความหมายของรูปแบบท่ีกลาวมาขางตน สรุปความหมายของรูปแบบได 2 ความหมาย ดังนี้ 
 1) รูปแบบ หมายถึง รูปยอหรือแบบจําลองของจริงของปรากฏการณนั้นๆ  
 2) รูปแบบ หมายถึง ชุดขอความเชิงนามธรรม หรือบรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญ
ของปรากฏการณ โดยไมมีรูปแบบหรือมีองคประกอบตายตัว ข้ึนอยูกับปรากฏการณแตละอยาง  
และวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบ ซ่ึงอาจจะประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย/วัตถุประสงค วิธีการ 
ข้ันตอนและกิจกรรม 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหความหมายของรูปแบบ คือ แบบจําลอง
ของสิ่งตางๆ ท่ีเปนท้ังรูปธรรมและนามธรรมของจริงหรือภาพจําลองของสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง 
ซ่ึงอาจจะมีตั้งแตรูปแบบอยางงายๆ ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซอนมากๆ   
 2.5.2 ประเภทของรูปแบบ 
 นักวิชาการหลายๆ ทาน ไดแบงประเภทของรูปแบบไวหลายลักษณะซ่ึงแตกตางกันไป ดังเชน   
 คีฟส (Keeves, 1988, pp. 561-565) ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร
เอาไว 4 ประเภท คือ 
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 1) รูปแบบอนาล็อก (analogue model) เปนรูปแบบท่ีใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ปรากฏการณซ่ึงเปนรูปธรรม เพ่ือสรางความเขาใจในปรากฏการณท่ีเปนนามธรรม เชน รูปแบบในการทํานาย
จํานวนนักเรียนท่ีจะเขาสูระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้ําเขา และปลอยน้ําออกจากถัง
นักเรียนท่ีจะเขาสูระบบเปรียบเทียบไดกับน้ําเปดออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนท่ีคงอยูในระบบจึงเทากับ
นักเรียนท่ีเขาสูระบบลบดวยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เปนตน 
 2 ) รูปแบบซีแมนติค (semantic model) เปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหโครงสรางทางความคิดองคประกอบ
และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้นๆ 
 3 ) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematical model) เปนรูปแบบท่ีใชสมการทางคณิตศาสตร
เปนสื่อในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใชกันท้ังในสาขาจิตวิทยา
ศึกษาศาสตรรวมท้ังการบริหารการศึกษาดวย 
 4 ) รูปแบบเชิงเหตุผล (causal model) เปนรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกวา 
การวิเคราะหเสนทาง ( path analysis) และหลักการสราง รูปแบบซีแมนติค (semantic model) 
โดยการนําเอาตัวแปรตางๆ มาสัมพันธกับเชิงเหตุและผลท่ี 
 จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนประเภทของรูปแบบสามารถวิเคราะหไดวาเปนกลุม
ของการใชองคความรูดานการศึกษาและสังคมศาสตรท่ีมีอยู 4 ประเภท ไดแก การใชการอุปมาอุปมัย
เทียบเคียง ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย ใชสมการทางคณิตศาสตร และรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ
ของตัวแปรพัฒนามาจากเทคนิควิเคราะหเสนทาง (path analysis) 
 2.5.3 องคประกอบของรูปแบบ 
 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบไวหลายทาน 
เชน บราโด และฮารทแมน (Bardo & Hardman, 1982, pp. 70-71) ไพฑูรย กันสิงห (2552, หนา 81) 
ไดใหความเห็นเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบไววาการท่ีจะระบุวารูปแบบหนึ่งจะตองประกอบดวย
รายละเอียดมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองคประกอบอะไรบางไมไดมีขอกําหนด
ท่ีแนนอน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับปรากฏการณท่ีผูสนใจดําเนินการศึกษา สวนการกําหนดองคประกอบรูปแบบ
ในการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับการจัดองคการและการบริหารจัดการ (the model of organization 
and management) ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอม 2) เทคโนโลย ี3) โครงสราง 4) กระบวนการจัดการ 
และ 5) การตัดสินใจสั่งการ 
 บราว และโมเบิก (Brown & Moberg, 1980, pp. 16-17) และศักดา สถาพรวจนา (2549, 
หนา 20) สรุปวา องคประกอบของรูปแบบประกอบดวยสวนสําคัญ คือ สวนท่ี 1 สวนนํา เปนการนําเสนอ
บริบท แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค สวนท่ี 2 ตัวระบบ หรือรูปแบบ สวนท่ี 3 แนวทางการนําระบบ
หรือรูปแบบไปใช สวนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จของการนําระบบหรือรูปแบบไปใช 
 จากเอกสารดังกลาวขางตนนํามาวิเคราะหและสังเคราะหไดวา ในการกําหนด องคประกอบ
ของรูปแบบควรจะประกอบดวยอะไรรายละเอียดบางจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสมมีโครงสราง
และความสัมพันธกันอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับปรากฏการณท่ีเรากําลังศึกษาหรือจะออกแนวคิด ทฤษฏี
และหลักการพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบแตละรูปแบบนัน้ๆ เปนหลัก และมีหลักการสําคัญๆ หลายประการ 
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 2.5.4 การพัฒนารูปแบบ 
 อุทัย บุญประเสริฐ ( 2546, หนา 33); รุงนภา จิตรโรจนรักษ (2548, หนา 16-17); ศักดา 
สถาพรวจนา (2549, หนา 21-22); และวิลเลอร (Willer, 1986, p. 83) กลาวถึง การพัฒนารูปแบบ หมายถึง 
กระบวนการในการสรางหรือพัฒนาแบบจําลองและมีผลของการวิเคราะหข้ันตอนมีการดําเนินงานท่ีแตกตาง
กันไป โดยท่ัวไปมี 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาองคความรูท่ีเก่ียวของเปนการศึกษาสภาพและขอมูลพ้ืนฐาน 
การระบุปญหาและความตองการความจําเปนของการวิเคราะหขอมูลหรือภารกิจเพ่ือกําหนดหลักการ
และองคประกอบ 2) การสรางหรือการพัฒนารูปแบบ การสรางแบบราง หรือการนําเสนอทางเลือก
หรือการประชุมสัมมนาเพ่ือสรางรูปแบบ  3) การตรวจสอบหรือทดสอบ รูปแบบ  เปนการพิจารณา
ความเหมาะสม ความตรงและความเปนไปไดโดยการประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลของรูปแบบ  การเปรียบเทียบ องคประกอบกับภารกิจ  
4) การปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณเปนการทบทวนขอมูลท่ีไดรับจากการตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ
และปรับปรงุรูปแบบใหมีความเหมาะสม และมีความสมบูรณมากข้ึน สวนรายละเอียดในแตละข้ันตอน
วามีการดําเนินการอยางไรนั้น  ข้ึนอยูกับลักษณะและกรอบแนวความคิดซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา
รูปแบบนั้น  ๆ
 คีฟส ( keeves, 1988, p. 560) ไดกลาวถึงหลักการอยางกวางๆ เพ่ือกํากับการสรางรูปแบบ
ไว 4 ประการ คือ 
 1) รูปแบบควรประกอบข้ึนดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (ของตัวแปร) มากกวา
ความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา อยางไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเสนตรงแบบธรรมดาท่ัวไปนั้น
ก็มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชวงตนของการพัฒนารูปแบบ 
 2) รูปแบบควรใชเปนแนวทางพยากรณผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชรูปแบบสามารถตรวจสอบได
โดยการสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได 
 3) รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย 
 4) นอกจากคุณสมบัติตางๆ ท่ีกลาวมาแลวรูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสราง
มโนทัศนใหมและการสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม 
 จากการศึกษาขอมูลเอกสารเรื่องรูปแบบและการพัฒนารูปแบบสามารถสรุปไดวา การพัฒนา
รูปแบบนั้น อาจมีข้ันตอนดําเนินการแตกตางไป แตหลักโดยท่ัวไปอาจแบงเปนข้ันตอน ดังนี้ การสรางรูปแบบ 
(construct) การหาความตรง (validity) ของรูปแบบการตรวจสอบ หรือทดสอบรูปแบบเปนการพิจารณา
ความเหมาะสม โดยการประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ การประเมินประสิทธิภาพ 
สวนรายละเอียดในแตละข้ันตอนวามีการดําเนินการอยางไรนั้นข้ึนอยูกับลักษณะและกรอบแนวความคิด 
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ 
 

2.6 แนวคิด ทฤษฏีที่ใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการบริการจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยศึกษาไดดังนี ้  
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 2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (perception) 
 1) ความหมายการรับรู 
   จําเนียร ชวงโชติ (2532, หนา 3) อธิบายวา การรับรูเปนการแปล หรือตีความ
แหงการสัมผัส ท่ีไดรับออกเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมายหรือท่ีรูจักเขาใจ ซ่ึงในการแปลหรือตีความนี้
จําเปนท่ีอินทรียจําตองใชประสบการณเดิมหรือความรูเดิม หรือความชัดเจนท่ีเคยมีมาแตหนหลัง ถาไมมี
ความรูเดิมก็จะไมมีการรับรูสิ่งเรานั้นๆ จะมีแตเพียงการสัมผัสสิ่งเราเทานั้น 
 จิตรา วุฒิสิทธิกุลกิจ (2535, หนา 37) กลาวถึง การรับรูวาหมายถึง การสราง
ความหมายจากประสบการณ โดยการถอดรหัสสิ่งกระตุนท่ีไดรับจากสิ่งแวดลอม เพ่ือใหไดขอมูลบางอยาง 
อาจขยายความไดวา การรับรูนั้นเกิดจากการท่ีเราสัมผัสกับสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัวเราและจากการรับรู
นี้เองท่ีเราไดสรางความรูสึกเก่ียวกับสภาพความเปนจริงของเราข้ึนมา ท้ังนี้  โดยผานขบวนการทํางาน
ของระบบประสาทสัมผัสและประสบการณตางๆ ในอดีตและสภาพความจูงใจของแตละคนท่ีแตกตาง  
ซ่ึงรวมเรียกวา ขบวนการรับรู 
 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หนา 6) ไดกลาวถึงความหมาย
ของการรับรูวา หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับการจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเรา
ท่ีบุคคลพบเห็น หรือมีความสัมพันธเก่ียวของดวยในสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ 
 กรองแกว อยูสุข (2543, หนา 47) ใหความหมาย คือ กระบวนการท่ีแตละคนรวบรวม
จัดและทําความเขาใจตอสิ่งท่ีเขามองเห็น ไดยิน หรือรูสึก ซ่ึงในความเปนจริงแลวจะใหทุกคนมองสิ่งเดียวกัน
แลวคิดและเขาใจไปในแนวเดียวกันยอมเปนไปไมได 
 วันชัย มีชาติ (2548, หนา 36) กลาวถึงการรับรูวา ธรรมชาติการแสดงออกของบุคคล
ท่ีมีตอสิ่งตางๆ นั้น จะกระทําโดยผานกระบวนการของการรับรูเสมอ ท้ังนี้  เพราะพฤติกรรมท่ีบุคคล
จะเปนเรื่องของการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้น ซ่ึงแตละคนจะตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ข้ึนอยูกับวาเขารับรูถึงสิ่งแวดลอมท่ีมีตอเขาอยางไรบาง การรับรูจึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่งในการเขาใจพฤติกรรมของมนุษยและพฤติกรรมองคการ 
 2) ประเภทของการรับรู  
 การรับรู แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ (ชัยยา  ขําสะอาด, 2540, หนา 15) คือ  
 (1) การรับรูวัตถุ เปนการรับรูสิ่งเราท่ีไมมีชีวิตเปนสวนใหญ เชน ดิน หิน น้ํา ลม 
ไฟ รูปภาพ ตนไม ฯลฯ 
 (2) การรับรูบุคคล เปนการรับรูองคประกอบสวนบุคคลท้ังของตนเองและของผูอ่ืน 
กลุมสังคมและกลุมวัฒนธรรม เหตุการณ ซ่ึงอาจเปนขอมูลท่ีชัดเจน หรือไมก็ได ซ่ึงจําแนกไดเปน 3 ดาน คือ 
 ก. ดานกายภาพ เชน รูปราง สีผม สีผิว ใบหนา เปนตน 
 ข. ดานพฤติกรรมอันสอถึงลักษณะนิสัยของผูแสดงออก เชน ยิ้มหวาน ยิ้มแหย 
ยิ้มเยาะ เดินเร็ว พูดชา กระทําอยางรุนแรง เปนตน 
 ค. ดานการแสดงออกเชิงการปฏิบัติสัมพันธ เชน เม่ือ นาย ก. ติดตอสื่อสาร
กับอาจารยเขาพูดดวยถอยคําและน้ําเสียงท่ีสุภาพและมีทาทีแสดงความเคารพ เปนตน 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

47 
 

 3) กระบวนการรับรู 
 จากนิยามขางตนสรุปไดวา การรับรูเกิดจากกระบวนการท่ีทําใหเราเขาใจในตัวบุคคล 
หรือสิ่งแวดลอม หรือสถานการณนั้นๆ โดยในเรื่องของกระบวนการรับรูนั้นมีผูท่ีกลาวถึงกระบวนการ
ของการรับรูไว ดังนี้ 
 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524, หนา 59) ไดอธิบายถึงกระบวนการรับรูวาเปน
กระบวนการท่ีซับซอน ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 
 (1) การเลือก เปนกระบวนการเลือกท่ีจะรับสิ่งเราบางอันจากสิ่งเราท้ังหลาย 
 (2) การจัดระบบ คนเรามักจะจัดระบบสิง่เราภายนอก 2 วิธี คือ 
 ก. ภาพและพ้ืน การท่ีคนเราแยกสิ่งเราท่ีเลือกมาเปนสิ่งท่ีพุงสมาธิไปยังสวนนั้น
เปนพิเศษ เรียกวา ภาพ และสวนอ่ืนๆ ท่ีเราไมสนใจท่ีเปนพ้ืน  
 ข. การทําใหงาย การรับรูสิ่งเราภายนอกเขามาจัดระบบอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงเปนแนวโนม
ของคนท่ัวๆ  ไป คือ การจัดสิ่งเรานั้นใหอยูในรูปท่ีงายมากข้ึน ตัดสิ่งท่ีเปนรายละเอียดท่ีซับซอน
และสับสนท้ิงไป 
 (3) การแปลความ เปนข้ันตอนสุดทายในกระบวนการรับรูในข้ันนี้ คนเรามักจะอาศัย
คุณสมบัติท่ีมีอยูในภายในตนเอง เชน ทัศนคติ ประสบการณ ความตองการ คานิยม ฯลฯ เพ่ือชวย
ในการพิจารณาสิ่งเราภายนอก เพ่ือผสมผสานสิ่งเราภายนอกใหเขากับคุณสมบัติภายใน ดังนั้น การแปลความ 
จึงเปนเรื่องท่ีข้ึนอยูกับอัตวัยของผูรับสิ่งเราอยางเดียวท่ีเสนอตอบุคคลตางๆ บุคคลเหลานั้นจะแปล
ความหมายแตกตางกัน 
 จําเนียร ชวงโชติ (2532, หนา 71) กลาววา กระบวนการของการรับรูจะเกิดข้ึน
ตองประกอบไปดวย 
 (1) อาการสัมผัส หมายถึง อาการท่ีอวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเรา หรือสิ่งเราผานเขามา
กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสตางๆ เพ่ือใหคนเรารับรูภาวะแวดลอมรอบตัว 
 (2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัส สวนสําคัญท่ีจะชวยใหการแปลความหมายดี
หรือถูกตองเพียงใดนั้น ตองอาศัย ก. สติปญญา หรือความเฉลียวฉลาด ข. การสังเกตพิจารณา ค. ความสนใจ
และความต้ังใจ ง. คุณภาพของจิตใจขณะนั้น 
 (3) ความรูเดิมหรือประสบการณเดิม ซ่ึงไดแก ความคิด  ความรู  และการกระทํา
ท่ีไดเคยปรากฏแกผูนั้นมาแลวในอดีตมีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความ หรือแปลความหมาย
ของการสัมผัสไดแจมชัด ความรูเดิม และประสบการณเดิมท่ีไดสะสมไวสําหรับชวยในการแปลความหมาย
ไดดีนั้นจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ ก. เปนความรูท่ีแนนอน ถูกตอง ชัดเจน และ ข. ตองมีปริมาณมาก กลาวคือ 
รูหลายอยางจึงจะชวยแปลความหมายตางๆ ไดสะดวกและถูกตอง 
 ชัยยา ขําสะอาด (2540, หนา 14) ไดกลาวถึง องคประกอบในกระบวนการรับรูไววา 
ประกอบดวย 
 (1) การเลือก เปนกระบวนการยอยหนึ่งของการรับรู โดยเปนการใชความรูสึกสวนตัว 
เพ่ือเอาใจใสตอสิ่งเราท่ีสภาวะแวดลอมนั้นเพียงบางสวนของสิ่งเราหนึ่ง หรือเพียงบางสิ่งในแวดวงท่ีผูรับรู
จะไดรับไดในขณะนั้น และอาจมีความรูสึกตอสิ่งเราท่ีเหลือจากการเลือกรับแลว 
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 (2) การจัดหมวดหมูสิ่งเรา เปนกิจกรรมยอยในกระบวนการการรับรู โดยผูรับรู
จะดําเนินการจัดระเบียบใหแกสิ่งเราท่ีเขาไดรับไว เพ่ือใหไดภาพรวบยอดท่ีงายตอการจดจําและการกําหนด
ความหมายใหเกิดความเขาใจในกระบวนการนี้อาจเปนหลักการจัดใหเปน “ภาพ หรือ จะเดน” และ “พ้ืน
หรือสวนประกอบ” รวมท้ังหลักอ่ืนๆ นํามาผสมผสานกันใหเปน “ภาพรับรูรวบยอด” 
 (3) การตีความ เปนกิจกรรมยอมในข้ันของการตัดสินใจ หรือการใชเหตุผล  
อาจเปนการใชหลักการเทียบเคียง คือ การเทียบสิ่งเราใหมกับสิ่งเราท่ีเคยจดจําไว เพ่ือคนหาธรรมชาติของมัน
ตามสภาวะเปนจริงของสิ่งเรานั้นๆ อันจะทําใหผูรับรูเกิดความเขาใจในความจริงของสิ่งเรานั้นๆ หรืออาจจะ
ใชหลักการประเมินคา คือ เม่ือสรุปความเขาใจไดแลวไมวาจะถูก หรือผิดผูรับรูจะมีการตีคุณคาไปดวย 
เชน วาสิ่งนั้นเปนสิ่งอันตราย นาเบื่อ หรือนาดึงดูดใจ เปนตน หรือผูรับรูอาจวางใจเปนกลาง คือ  
ไมมีการประเมินคานั่นเอง โดยเฉพาะสิ่งเราท่ีคลุมเครือ 
 กรองแกว อยูสุข (2543, หนา 47) อธิบายถึงกระบวนการรับรูวา กระบวนการรับรูนั้น
เริ่มดวยบุคคลรับเอาสิ่งเราตางๆ ดวยประสาทสัมผัสท้ังหา เปนการรับรูทางสรีระทําใหเกิดความรูสึก  
ข้ึนมากอน แลวแตละคนก็จะแปลความหมายออกมาจากความรูสึกนั้นๆ ตามภูมิหลังของตนเอง ซ่ึงเกิดจาก
หลาย  ๆสิ่งประกอบกัน เชน อายุ เพศ ฐานะ การศึกษา อาชีพ ประสบการณ อารมณ และสิ่งแวดลอมอ่ืน 
รวมท้ังคานิยม  และทัศนคติสวนตนเขาไปอีกทําใหเกิดความรูสึก  หรือความเขาใจอยางแทจริง  
ทําใหเกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งท่ีไดพบเห็นตามท่ีตน “รับรู” 
 วันชัย มีชาติ (2548, หนา 38) กลาวเก่ียวกับกระบวนการรับรูไวดังนี้ กระบวนการท่ีเกิด
การรับรูนั้นจะประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ คือ 
 (1) การถูกกระทบจากสิ่งเรา ไดแก การมีปรากฏการณ เหตุการณ หรือสภาพแวดลอม
ตางๆ เกิดข้ึน และมากระทบท่ีผูรับรู ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มใหเกิดการแสดงพฤติกรรมตอบโตสิ่งเรา หรือสถานการณ 
การรับรูและการแสดงออกของผูรับรูอาจผานการเลือกของตนเอง ท้ังนี้ เพราะปรากฏการณทางการบริหาร
มีมากมายไมสามารถรับรูไดท้ังหมด ผูรับรูจึงมักเลือกรับรูเฉพาะบางสิ่งเรา หรือบางสถานการณเทานั้น 
 (2) การบันทึกปรากฏการณ เปนการบันทึกปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในแงของขอเท็จจริง
ของปรากฏการณ โดยอาศัยประสาทสัมผัสรับความรูสึกจากสิ่งเราอันเปนการรับรูทางสรีระ การบันทึก 
ปรากฏการณจึงข้ึนอยูกับความสามารถของประสาทสัมผัสของแตละบุคคลดวย 
 (3) การตีความสิ่งเรา เปนข้ันตอนในการตีความสิ่งเรา ท่ีรับรูมาจากข้ันตอนท่ีผานมา 
โดยมุงอธิบายความหมายของสิ่งท่ีเกิดข้ึน และความรูสึกท่ีเรามีตอปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนั้น การตีความนี้
เปนกระบวนการทางจิตวิทยาของแตละบุคคล ซ่ึงอาจมีปจจัยอ่ืนเขามามีอิทธิพลตอการตีความดวย เชน 
การเรียนรู การกลอมเกลาทางสังคม คานิยม วัฒนธรรม และความคาดหวัง ฯลฯ ของบุคคลท่ีรับรู
ปรากฏการณ 
 (4) ขาวสารยอนกลับ เปนการพิจารณาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนและท่ีเราติดตาม  
โดยในข้ันนี้จะเก่ียวกับความรูสึกท่ีเรามีตอปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนดวยท้ังในดานความเชื่อ ทัศนคติ  
และคานิยมท่ีมีตอสิ่งท่ีรับรูในข้ันนี้จะเปนเรื่องของการรับรูปรากฏการณตางๆ อยางแทจริง 
 (5) ปฏิกิริยาโตตอบหรือการแสดงพฤติกรรม  เปนข้ันตอนสุดทายของการรับรู  
โดยผูรับรูจะแสดงพฤติกรรมโตตอบ หรือตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเขามากระทบ ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมโตตอบนี้
สะทอนความรูสึก คานิยมและการเรียนรูของผูท่ีรับรูและแสดงพฤติกรรม 
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 อุปสรรคในการรับรู  
 เนื่องจากการรับรูเปนประตูของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ดังนั้น จึงมีความพยายาม
ท่ีจะศึกษาการรับรูของคนเพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาการรับรูไมตรงกับความเปนจริง ซ่ึงสิ่งท่ีทําใหการรับรู
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง (วันชัย  มีชาติ, 2548, หนา 37) ไดแก 
 (1) การมองแบบผูไดรับกระทบเชิงลบ  เปนลักษณะทางจิตวิทยา ซ่ึงผูรับรูมีอคติ
ตอการรับรูอันเกิดจากการใหความสําคัญกับปจจัยบางประการของสิ่งท่ีรับรูมากเกิดความเปนจริง
และใหความสําคัญกับปจจัยบางประการของสิ่งท่ีรับรูและมองขามปจจัยอ่ืนๆ 
 (2) การมองแบบเหมารวม เปนการมองโดยอาศัยสังคม หรือกลุมท่ีผูถูกรับรูสัมพันธ
อยูดวย กลาวคือ เปนการมองโดยอาศัยลักษณะพ้ืนฐานของกลุมเปนเกณฑในการพิจารณาคานิยม ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ ตลอดจนการเรียนรูและแรงจูงใจของบุคคลอยูดวย การมองแบบเหมารวมนี้อาจเกิดเพรา ะ
ขอจํากัดในการรับรูของบุคคลก็เปนได 
 (3) ความคาดหวัง จะเปนตัวจํากัดการรับรูของบุคคล ท้ังนี้เพราะบุคคลมักจะมี
ความคาดหวังตอสิ่งตางๆ และพยายาม หรือมักมีกลไกในการเลือกรับรูเฉพาะสิ่งท่ีเราตองการรับรูเทานั้น
ทําใหการรับรูเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน 
 (4) โครงการ เปนการมีอคติในการรับรูโดยเฉพาะในเรื่องอารมณเปนปรากฏการณ
ของกรณีโทษผูอ่ืน หรือสถานการณในการอธิบายความผิดพลาดหรือลมเหลวของตนเอง หรือความรูสึก
ของตนเอง projection เปนกลไกในการปองกันตนเองประเภทหนึ่ง ซ่ึงทําใหตนเองรูสึกดีข้ึนและไมเสีย
สมดุลทางใจ 
 4) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524, หนา 80) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู
ทางสังคมวา มีปจจัยดังตอไปนี้ 
 (1) ความตองการ ของผูรับรูเองจะทําใหผูรับรูตีความสิ่งเราท่ีสงมาเปนสิ่งท่ีจะสนอง
ความตองการของตัวเอง ความตองการเปนเหตุจูงใจใหเรารับรูสิ่งท่ีตองการไดรวดเร็ว 
 (2) ประสบการณ บุคคลท่ัวไปมักจะตีความสิ่งท่ีตัวเองสัมผัสตามภูมิหลังของแตละคน 
 (3) การเตรียมตัวไวกอน การท่ีคนเรามีประสบการณและการเรียนรูสิ่งใดมากอน 
ทําใหเราเตรียมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งนั้นแนวเดียวกับท่ีเรารับรูมา 
 (4) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับการเรียนรู เชน บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ
แข็งกราว ยึดม่ัน จะรับรูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราไดชากวาผูท่ีมีบุคลิกภาพยืดหยุน 
 (5) ทัศนคติ ทัศนคติมีอิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคติท่ีดีตอใครคนหนึ่ง 
การกระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรูในทางท่ีดีอยูเสมอ 
 (6) ตําแหนงทางสังคม และบทบาททําใหคนเรารับรูสิ่งตาง  ๆไมเหมือนกัน 
 (7) วัฒนธรรม เปนตัวการสําคัญท่ีทําใหคนเรารับรูอะไรแตกตางกัน 
 (8) สภาพทางอารมณ ของผูรับรูมีผลตอการรับรู 
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     วันชัย มีชาติ (2548, หนา 39) สรุปปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู ไดดังนี้ 
 (1) สถานการณท่ีเรารับรู คือ บรรยากาศ หรือบริบทตางๆ ท่ีเรารับรูสถานการณ  
ซ่ึงองคประกอบของสภาพแวดลอมจะมีผลกระทบตอการรับรูของคนมาก สถานการณท่ีเรารับรู ไดแก  
เรื่องของเวลา คือ เรารับรูเรื่องนั้นในเวลาใด เวลาตางกัน ความรูสึกท่ีมีตอสถานการณก็จะตางกันตามไปดวย 
 (2) สิ่งท่ีเรารับรู ไดแก วัตถุท่ีเรารับรู ซ่ึงจะมีผลตอการรับรูของบุคคลในการชวยใหเรา
รับรูไดดีและถูกตอง องคประกอบของวัตถุท่ีมีผลตอการรับรู ไดแก เรื่องของความเขมของสิ่งท่ีรับรู  
(ซ่ึงคนท่ัวไปจะรับรูสิ่งท่ีมีความเขมไดดีกวา) ความตรงกันขาม หรือขัดแยงกันของสิ่งท่ีรับรู (สภาพท่ีไมปกติ) 
ความซํ้าซากจําเจ ความเคลื่อนไหว ความแปลกใหมและคุนเคย ภาพพ้ืนลวนแลวแตมีอิทธิพลตอการ
รับรูท้ังสิ้น 
 (3) ตัวผูรับรู ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการรับรูของบุคคลมาก เพราะในกระบวนการ
รับรูจะมีการตีความสิ่งท่ีเราไดรับรูมา ซ่ึงการตีความนี้แตละคนก็อาจตีความแตกตางกันออกไปและทําใหมี
การแสดงพฤติกรรมออกมาไมเหมือนกัน ท้ังนี ้ข้ึนอยูกับทัศนคติ แรงจูงใจ ประสบการณ ความคาดหวัง 
ความสนใจและผลประโยชนของผูท่ีรับรูเองดวย 
 5) ปจจัยท่ีทําใหเกิดการรับรูขาวสาร 
 การรับรูขาวสารนั้นมีปจจัยท่ีทําใหเกิดจากปจจัยพ้ืนฐาน 2 ประการ (สุรพงษ  
โสธนะเสถียร, 2534, หนา 49) คือ 
 (1) ภูมิหลังหรือปจจัยทางสังคม เนื่องจากบุคคลท่ีมาจากสภาวะแวดลอมทางสังคม
ท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหมอง หรือยอมรับประเด็นท่ีไดรับการสื่อสารมาแตกตางกันไปดวย 
ปจจัยแวดลอมทางสังคมท่ีสําคัญ ไดแก 
 ก. บรรทัดฐาน หรือปทัสฐาน ซ่ึงเปนแบบแผนของชีวิตท่ีเปนปกติของสังคมนั้นๆ 
โดยมีสภาพเปนสถาบันท่ีควบคุมความนึกคิดและพฤติกรรมของสมาชิกของประชาคม 
 ข. คานิยม เปนลักษณะของแบบแผนชีวิตท่ีเห็นพองกันในขณะหนึ่งของสังคม  
ซ่ึงอาจกินระยะเวลาสั้น หรือนานก็ได โดยท้ังนี้ คานิยมท่ีถูกยอมรับรวมกันของคนสวนใหญอยางยาวนาน 
อาจถูกพัฒนาไปเปนบรรทัดฐานตอไปก็ได 
 (2) ภูมิหลังหรือปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงจําแนกไดเปน 2 ประการ คือ 
 ก. อุปนิสัย มีลักษณะคลายกับบรรทัดฐาน 
 ข. บุคลิกภาพ มีลักษณะคลายกับบรรทัดฐาน โดยท้ังอุปนิสัยและบุคลิกภาพ
เปนเพียงแคในระดับปจเจกชนเทานั้น ไมไดอยูในระดับชุมชน หรือสังคมเหมือนภูมิหลัง หรือปจจัยทางสังคม
ตามขอ (1) โดยรากฐานท่ีทําใหอุปนิสัยและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง มีอยู 3 ประการ ก) ภูมิหลังทางประชาชน 
เชน เพศ วัย และสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เปนตน ข) ภูมิหลังจากจิตวิทยา หรือในบางครั้งจะเรียกวา 
ทวงทํานองชีวิต ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงกมลนิสัยดวยเชน การชอบเสี่ยง การวิตกจริต และความละเอียดลออ เปนตน 
ค) ภูมิหลังในการเปดรับสื่อ ในสวนนี้เปนสวนสําคัญในการสื่อสารเพราะจะเปนปจจัยเบื้องตน เพ่ือติดตาม
ผลของการเปดรับสื่อซ่ึงแตกตางกัน เนื่องจากนิสัยในการเปดรับสื่อท่ีไมเหมือนกัน เชน อัตราความถ่ี 
ชวงเวลาท่ีเปดรับ ความยาวท่ีรับสารในแตละครั้ง ประเภทของสารท่ีชอบเปดรับจากสื่อแตละประเภท  
และสมาธิ เปนตน 
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   สรุปไดวา การรับรู เปนกระบวนการตอบสนองของบุคคลท่ีตอสิ่งท่ีไดสัมผัสแลวนํามา
ตีความหมายตามการสังเกตเห็น หรือความเขาใจท่ีไดรับมากอนท้ังดานของบุคคล วัตถุ และปรากฏการณ 
ซ่ึงเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวัดระดับการรับรูเก่ียวกับสิทธิประโยชน
ของหลักประกันสุขภาพ ขาวการประชาสัมพันธ บทบาทภารหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และระดับการปฏิบัติ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
   2.6.2 แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม  
 1) ความหมายของการมีสวนรวม 
  กระทรวงสาธารณสุข  (2550, หนา 133) ไดกลาวถึง ยุทธศาสตรของการพัฒนา
แนวใหมถือวา “การมีสวนรวมของชุมชน ” เปนหลักและวิธีการท่ีมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ
ของการพัฒนาสังคมในทุกๆ ดานเพราะเปนหลักการท่ีชวยใหชุมชนสามารถยืนหยัดพ่ึงพิงตนเองได
อยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางดานสาธารณสุขซ่ึงเก่ียวของกับวิถีการดาเนินชีวิตและสุขภาพ
ของประชาชน เนื่องจากการมีสวนรวมดานสาธารณสุขเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีทางเลือกท่ีจะดูแล
แกไขปญหาสุขภาพของตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถใหประชาชนดูแลตนเองไดท้ังในยามปกติ
และเม่ือเจ็บปวย ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนแนวทางสําคัญในการแกไขปญหาดานสุขภาพ  
ท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขไดหยิบยกความสําคัญของการมีสวนรวมข้ึนมาปฏิบัติ เพ่ือนาไปสูการแกไขปญหา
สุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทไดอยางยั่งยืนจากแนวคิดดังกลาวไดเกิดกระแสการพัฒนา
แนวใหมข้ึน โดยเนนการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานโดยถือวาประชาชนเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
ของการพัฒนา ความสําเร็จของการพัฒนาแนวใหม จึงข้ึนอยูกับประชาชนและชุมชนเปนหลัก และตองเปน
การพัฒนาท่ีเริ่มมาจากประชาชนเองจึงจะสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และความตองการ
ท่ีแทจริง นอกจากนี้ การมีสวนรวมของประชาชนเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และตอเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมีบัญญัติ
อยูในกฎหมายตางๆ อีกมากมายอีกท้ังพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พุทธศักราช 2546 ก็ไดใหความสําคัญของการใหประชาชนเปนศูนยกลางใหมีการปฏิรูประบบราชการ
ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินอีกดวย การมีสวนรวมของประชาชน คือ
การแสดงออกถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของชุมชนในการจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของตนเอง  
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977, pp. 7-9) กลาววา การมีสวนรวม
โดยท่ัวไป หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ แตไมไดหมายความวาจะเปนการตัดสินใจไดเพียง
อยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับการปฏิบัติการดวยเชนในการจัดการองคกร การกําหนด
กิจกรรมพัฒนาการตัดสินใจยงัมีการเก่ียวของกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน การประเมินผลกิจกรรม
การพัฒนาดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาการตัดสินใจนั้นเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติการและเก่ียวของ
กับผลประโยชนและการประเมินผลดวยเหมือนกัน โดยท่ีผลประโยชนเปนผลมาจากการปฏิบัติราชการ 
และผลประโยชนนั้นก็มากําหนดใหมีการประเมินผล ซ่ึงตางก็ไดรับผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจท้ังสิ้น
นั่นเอง นอกจากนี้ก็จะมีผลสะทอนกลับจากการประเมินผลและปฏิบัติกลับไปสูการตัดสินใจเลือก
ปญหาอีกดวย 
 ริฟคิน (Rifkin, 1983, pp. 1989-1996) สรุปวา สําหรับการมีสวนรวมในความหมาย
ของการเสริมสรางพลังอํานาจนั้น เปนการสะทอนแนวคิดของเจาหนาท่ี ท่ีมองวาประชาชนตองเปนอิสระ 
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ไมพ่ึงพิงเจาหนาท่ี และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได การดําเนินงานจึงเปนวิธีการใหการศึกษา
แบบผูใหญ การมีสวนรวมแบบนี้เปนการมีสวนรวมในระดับสูง คือ ประชาชนมีอํานาจ และมีสิทธิของตนเอง
ในการตัดสินใจอยางเต็มท่ีในปญหา หรือสิ่งท่ีดํารงอยูในชีวิตของเขาเอง  
  เวงเจอร (Wenger, 1998, pp. 55-57) ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชนวา 
หมายถึง กระบวนการมีสวนและมีความสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอกระบวนการ โดยการ
มีสวนรวมนี้  เปนท้ังการกระทําและความเชื่อมโยงกันของบุคคลกับสังคมของบุคคล  และกิจการของ
สังคม การมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการซับซอนท่ีรวมถึงการกระทํา การพูดคุย การคิด การรูสึก และการเปน
เจาของบุคคลท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และความสัมพันธทางสังคม ซ่ึงเอกลักษณการมีสวนรวม มีดังนี ้
 (1) การมีสวนรวมไมใชความ รวมมือ รวมถึงความสัมพันธ มีการขัดแยงกัน  
มีความประสานกลมกลืนกัน มีความสนิทสนมกัน และยังมีการแขงขันกันดวย 
 (2) การมีสวนรวมในชุมชนทางสังคมจะสรางประสบการณ และสรางชุมชน 
ประชาชนจะไดทํางานจริงๆ ในชุมชนของตน 
 (3) การมีสวนรวมมีความหมายกวางกวาการผูกมัด เพราะรวมถึงการปฏิบัติท่ีเกิดจาก
การเจรจาตอรองในกิจกรรมตางๆท่ีกระทํา 
  อิม (Im, 2001, p. 233) ไดรวบรวมทัศนะของนักวิชาการหลายคน แลวนิยามการมีสวนรวม
ของประชาชนวา คือ ระบบท่ียอมใหประชาชนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมีมาก ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ขององคการทางราชการ และการดําเนินนโยบายท่ีประชาชนใหความสนใจและมีอิทธิพลตอประชาชน 
  รูดท และมอนตี้ (Roodt & Monty, 2001, p. 469) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน 
หมายถึง การเขารวมของประชาชน ไมวาในระดับมากหรือนอยในองคกร ไมวาทางตรงหรือทางออม
ท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติงานพัฒนา 
 จากความหมายการมีสวนรวมดังกลาว สรุปไดวา การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีบุคคล  
กลุมบุคคล ชุมชน ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการแกไขปญหาของตนเอง ตั้งแตข้ันตอนการวิเคราะห
สถานการณ ระบุปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล โดยการ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง กระบวนการนี้ ชวยทําใหเขาเกิดพลังอํานาจในตนเอง มีความม่ันใจ และกลา
ท่ีจะตัดสินใจในการพัฒนางานดานอ่ืนๆ ตอไป 
 2) รูปแบบและลักษณะของการมีสวนรวม 
 นภาภรณ หะวานนท และคนอ่ืน  ๆ(2543, หนา 10) ไดศึกษาเพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับ
ลักษณะและเง่ือนไขการมีสวนรวม รวมท้ังกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจากปรากฏการณในชุมชน ผลการวิจัยพบวา สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีเปนสิ่งกําหนดกระบวนการ
และแบบแผนของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ เง่ือนไข
ทางดานบริบทของชุมชน เง่ือนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชนและเง่ือนไขทางดานโรงเรียน  
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 208) ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวม
อาจแบงไดดังนี ้
                        (1) การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนการเงิน  วัสดุอุปกรณ แรงงาน  
หรือการชวยทํากิจกรรม คือ การเขารวมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ 
การติดตามและประเมินผล 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

53 
 

                        (2) อํานาจหนาท่ีของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซ่ึงลักษณะ
การมีสวนรวมนี้แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวม โดยใชวิธีการพัฒนา
ความสามารถของประชาชนเปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวนเพราะในหลายกรณี 
ประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจทางออกท่ีควรเปน คือ การเสริมสรางพลังอํานาจ  
(empowerment) แกประชาชน 
 วรรณี จันทรสวาง (2546, หนา 6-7); ยาดาว (Yadav, 1979, p. 3); โคเฮน และอัพฮอฟท 
(Cohen & Uphoff, 1980, p. 16); แชดดิด และคนอ่ืน  ๆ(Shadid, et al., 1992, pp. 107-122) สรุปวา 
การเขารวมของประชาชน  หรือตัวแทนกลุมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาดวยคว ามสมัครใจ
และตองไมถูกบังคับ ไดแก (1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( decision making) (2) การมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม ( implementation) (3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ( benefits) 
และ (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation)  
 จากขอความดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ ข้ันตอนกระบวนการ
การมีสวนรวมไดวา การดําเนินงานนั้นไดแบงออกเปนข้ันตอนสําคัญๆ 4 ข้ันตอน ไดแก (1) การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  (2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  (3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  
และ (4) การมีสวนรวมในการประเมินผล แตทุกข้ันตอนควรเสริมสรางพลังอํานาจ ใหแกประชาชนดวย 
   โคเฮน (Cohen, 1996, p. 96) กลาววา การมีสวนรวมในการพัฒนาสามารถอภิปราย
ได 4 ลักษณะ คือ (1) การมีสวนรวมในเชิงกระทํา เก่ียวของกับบุคคลฝายตางๆ ในชุมชนไดอุทิศแรงกาย
ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (2) การมีสวนรวมในเชิงเงินตรา กลาวคือ การมีสวนรวม 
หมายถึง การท่ีชุมชนไดอุทิศเงินในการทํากิจกรรมตางๆ (3) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบเก่ียวของ
กับการกระจายภาระกิจการรับผิดชอบ  โดยผูประสานงานหลักมักแบงสรรภารกิจหนาท่ีท่ีมี
ความสําคัญในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการผานการฝกอบรมและการใชเครื่องสนับสนุน และ (4) การมีสวน
รวมในเชิงการตัดสินใจ หมายถึง การสรางความภูมิใจใหกับสมาชิกในชุมชนผานการออกแบบกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจตางๆ 
 3) กระบวนการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมเปนแนวคิดเชิงระบบมีผูเสนอความคิดเห็น เชน เชดดิด และแวนโคอ้ิง
เวลด (Shadid & Van Koingsveld, 1992, pp. 107-122) กลาววา กระบวนการมีสวนรวมมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการกําหนดความตองการและจัดลําดับ
ความสําคัญการวางแผนและการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 
 ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานเปนการมีสวนรวมในสวนท่ีเปนองคประกอบ
การดําเนินงาน คือ การชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหารและประสานงาน การขอความชวยเหลือ 
 ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  
 ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด  คือ  การเห็นชอบ  
และความคาดหวังท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 
 นภาภรณ หะวานนท และคนอ่ืน  ๆ(2543, หนา 10) กลาววา กระบวนการมีสวนรวม 
พบวา มี 8 ข้ันตอน คือ  (1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานกอนรวมดําเนินการ  (2) การสรางความสัมพันธ
กับประชาชนในชุมชน (3) การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม (4) การสรางกิจกรรม (5) การตอรอง
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เพ่ือการดําเนินการ (6) การรวมกันดําเนินการ (7) การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ และ (8) การรวมกัน
รับผลประโยชนจากการดําเนินการ 
 4) ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
         ชัยธัช จันทรสมุด (2554, หนา 118) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน ดังนี้  (1) ความเห็นความสําคัญของปญหา  (2) บทบาทของผูริเริ่มกิจกรรม  
ผูนําท่ีเปนทางการ ผูใหญบาน กํานัน และผูนําท่ีไมเปนทางการ (3) การรวมกลุมของผูท่ีสนใจ (4) กิจกรรม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา ผานเวทีชาวบานและการจัดการเรียนรู (5) การเริ่มใหมีแผนปฏิบัติการ
เปนกิจกรรมท่ีสัมพันธกับปญหาของชุมชน (6) รูปแบบในการนําแผนสูการปฏิบัติ  และ (7) การสรุป
บทเรียนรูรวมกัน 
 5) ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการมีสวนรวม 
        กิติชัย รัตนะ (2555, หนา 35-48) ประกอบดวย 6 ปจจัย ดังนี้ 
 (1) ปจจัยดานจัดการ ไดแก ก. สงเสริมความเขาใจในทิศทางการพัฒนา ข. สงเสริม
การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เนนการเปนมิตรเก้ือกูลกัน ค. หาทางเห็นชอบรวมกันในแนวทางสันติวิธี 
ง. สรางความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน และ จ. ลดการทํางานแบบแขงขันของแตละฝาย 
 (2) ปจจัยดานสื่อสาร ไดแก ก. ใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมสองทาง (two-way 
communication) ข. ใชชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมาย ค. ใหความเสมอภาค
เทาเทียมกันในการประชุมหารือในแตละครั้ง และ ง. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหวางผูใหขอมูลและผูรับ
ขอมูลอยางตอเนื่อง 
 (3) ปจจัยทางดานสังคม การเมือง และวัฒนธรรม  ไดแก ก. ตองกระจายอํานาจ
การตัดสินใจของฝายการเมืองอยางโปรงใส  ข. พัฒนาบทบาทและความเขมแข็งขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ค. ใหสิทธิความเปนพลเมืองท่ีจะมีสวนรวม/บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา ง. การพัฒนา
โครงการสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  และ จ. ตองเปนการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ทางสังคม 
 (4) ปจจัยดานวิทยากรกระบวนการ ไดแก ก. ศึกษาองคประกอบสิ่งแวดลอมชุมชน
อยางใกลชิด ข. มีทักษะและความสามารถในการทํางานดานการมีสวนรวม ค. มีกระบวนการในการคนหา
ผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพโดดเดน ง. อํานวยความสะดวกในการประชุม/เวทีชาวบาน และ จ. มีความเปนกลาง
ไมมีอคติสวนบุคคล หรือปฏิบัติงานไมเท่ียงธรรม 
 (5) ปจจัยทางดานของผูนํา ไดแก ก. มีความจริงใจ ชอบชวยเหลือและพัฒนางาน
ในชุมชน ข. เปนบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับของมวลสมาชิกในชุมชน ค. มีความสามารถกระตุนใหเกิดพลังในชุมชน 
ง. เปนนักการสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และ จ. มีความคิดอานท่ีสอดคลองกับสถานการณ 
มองการณไกล 
 (6) ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา ไดแก ก. สรางความรูสึกรวม/ตระหนักรวมใหเกิดข้ึน
ในชุมชน ข. เสริมสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางจริงจัง  ค. กระตุนใหเกิดความรวมมือ
ในชุมชนผานกลไกของชุมชนและผูนํา และ ง. ใหแรงจูงใจเสริมกระบวนการมีสวนรวม ท้ังการเชิดชูคุณคา
และการใหรางวัล 
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 6) ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชน 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543,  หนา 166-177) ไดสรุปประเด็นปญหา
และอุปสรรคท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชนไว ดังนี้ 
 (1) ระดบันโยบายของรัฐ แบงได 2 ระดับ คือ 
 ก. ระดบันโยบาย โครงสรางทางการบริหาร โครงสรางทางสังคม พบวา ก) นโยบาย
ของรัฐไมเอ้ือตอการพัฒนา  ข) อํานาจในการตัดสินใจรวมศูนยท่ีสวนกลาง ไมไดกระจายอํานาจ
ใหแกประชาชนและ ค) โครงสรางอํานาจทางการเมือง การบริหารและระบบเศรษฐกิจอยูในกลุมนายทุน 
 ข. ระดับปฏิบัติ พบวา เจาหนาท่ีไมมีความเขาใจ และไมมีทักษะในการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน คือ ก) เจาหนาท่ีไมมีความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน และไมมีความเสียสละ
ท่ีจะทํางานเพ่ือประชาชนอยางแทจริง ข) ขาดการประชาสัมพันธ และใหขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง  
ค) ความลาชาในการปฏิบัติงานของขาราชการ และ ง) ขาดการประสานงานและระบบติดตามประเมินผล 
 (2) ปญหาเก่ียวกับประชาชน แบงไดเปน 3 กุลม คือ 
 ก. ผูนํา พบวา  ก) ผูนําไมมีความเขมแข็ง จึงทําใหชาวบานขาดความเชื่อถือ 
และศรัทธา ข) ผูนําครอบงําความคิดเห็นของชาวบาน และ ค) การแสวงหาประโยชนสวนตัวของผูนํา 
 ข. กลุมประชาชนท่ัวไป พบวา  ก) ชาวบานมีภาระ ดานการประกอบอาชีพ  
ดานครอบครัว และดานสุขภาพรางกาย ข) ชาวบานขาดทุนทรัพย และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน  
ค) ชาวบานเกิดความขัดแยงกัน ในดานความคิดเห็นและผลประโยชน ง) ชาวบานขาดการศึกษา ขาดความรู
ดานวิทยาการตาง  ๆจ) ชาวบานขาดความเชื่อม่ัน และไมกลาแสดงความคิดเห็น และ ฉ) ชาวบานไมสนใจ
และเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม 
 ค. กลุมสตรี พบวา ก) สตรีขาดความเชื่อม่ัน ในการเสนอโครงการและไมกลา
แสดงออก  ข) ผูเขารวมประชุมไมยอมรับความคิดเห็นและบทบาทสตรี  และ ค) สตรีมีภารกิจท้ังใน
และนอกบาน 
 (3) ปญหาดานเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง  
 ก. ดานการเมือง คือ ก) ขาดการกระจายอํานาจ และ ข) ระบบการเมืองถูกควบคุม
โดยคนกลุมนอย 
 ข. ดานเศรษฐกิจ คือ ก) กระบวนการผลิตและปจจัยการผลิต อยูภายใตระบบ
ทุนนิยม และ ข) กลไกของรฐัควบคุมเศรษฐกิจอยางเขมงวด 
 7) ผลของการมีสวนรวม 
 ลิขิต ธีรเวคิน ( 2543, หนา 274-275) ไดกลาววา  การมีสวนรวมของ ประชาชน
โดยการกระจายอํานาจจะกอใหเกิดผล  
 (1) ในทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดผลการใชจายเพ่ือดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ
ระมัดระวัง เพราะผลประโยชนเกิดกับชุมชนของตนสมาชิกของชุมชนท่ีมีสิทธิหนาท่ีและบทบาทในชุมชน
จะเกิดความรูสึกในการเปนเจาของ ยอมตองชวยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
 (2)39 ในทางการเมืองท่ีเห็นชัด คือ 39การเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการพัฒนา
เพ่ือประโยชนของชุมชนตน การเขามามีสวนรวมในการริเริ่มโครงการจนสิ้นโครงการจะกอใหเกิดความรูสึก
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เชื่อม่ันทางการเมืองในการปกครองตนเอง เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะของการมีสวนรวม
มากข้ึน  
 (3) ในทางสังคมจิตวิทยา ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาตนเปนเจาของทองถ่ิน  
มีสิทธิ มีเสียงอํานาจท่ีจะจัดการกับโชคชะตาของทองถ่ิน ทําใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งเดียวผูก พัน
กับทองถ่ินและสนใจในการพัฒนาทองถ่ินตนซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือ ขจัดความขัดแยง เกิดการประนีประนอม 
ทําใหเกิดหลักเกณฑในการจัดการเรื่องภายในชุมชน 
 จากการศึกษาเอกสารผลของการมีสวนรวมดังท่ีไดกลาวมาขางตนสามารถวิเคราะห และสังเคราะห
ไดวาการมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดผลในดานเศรษฐกิจ คือ ใชจายอยางคุมคา  และมีการควบคุม
ดานการเมืองจะเกิดความเชื่อม่ันทางการเมืองเพราะมีสวนในการกําหนดนโยบาย และดานสังคมจิตวิทยา
ทําใหประชาชนรูสึกวาเปนเจาของทองถ่ินตนเอง  
           กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชน ตองมีการเปดโอกาสใหทุกระดับตองมีมูลเหตุจูงใจ
ในการเขามามีสวนรวมและท่ีสําคัญ คือ ไมมีการบังคับ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพ ความเสมอภาค 
โดยนักพัฒนา  หรือภาครัฐ ตองมีสวนสําคัญในการกระตุนใหประชาชนรับรูขาวสาร  รวมท้ังใหความรู
ท่ีมีความเชื่อความเขาใจในประชาชน ใหความรู ความเขาใจในการแกปญหารวมกัน รวมท้ัง การรับประโยชน
รวมกันของประชาชน ชุมชน ประชาชนตองมีการตัดสินใจ  และรวมกันพัฒนา ของชุมชนของตน
บรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงานโครงการตางๆ 
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากับงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
 วาสนา ปนตา (2549, หนา 2-3) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบาน พบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริหารกองทุนแตละแหงมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตางกัน คือ ปจจัยดานบุคคล  ไดแก คณะกรรมการกองทุน ซ่ึงตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุน
บทบาทหนาท่ีของตนรวมถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกองทุน นอกจากนี้ปจจัยดานภาวะผูนํา
ของคณะกรรมการ  ซ่ึงตองมีวิสัยทัศนในการวางแผนการทํางาน  และมีการบริหารท่ีโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได ซ่ึงมีความสําคัญมากถึงรอยละ  93.46 รวมท้ังการสนบัสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
ท้ังดานงบประมาณการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
 สุเมธ แกนมณี  (2550, หนา 3) ไดศึกษาการวิจัยประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพ้ืนท่ีในเรื่องของการรูจัก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ” ครัวเรือนสวนใหญ
รูจักกิจกรรมของกองทุน และเคยเขารวมกิจกรรมของกองทุน แตไมรูจักชื่อของกองทุน รวมท้ัง เคยเห็น
ขอมูลขาวสารขอมูลของกองทุน โดยผานสื่อหอกระจายเสียงในชุมชน และจากบุคคลในชุมชน ซ่ึงกิจกรรม
ของกองทุนกอใหเกิดประโยชนตอครัวเรือน  และสวนรวมมาจากการประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดานบริหาร การแตงตั้งคณะกรรมการ โดยคําสั่ง
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเทศมนตรี สวนใหญผูแทนหมูบานจะเปนผูใหญบาน  
และมีความรู ความเขาใจเรื่องหลักประกันสุขภาพนอย ไมมีการอนุกรรมการฝายตางๆ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพในตําบลสวนใหญจะไมเขาใจในดานการจัดทําระบบและการบริหารการเงิน 
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 ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2550, หนา 4-5) ไดศึกษาการรับรูของประชาชนตอกองทุนสุขภาพทองถ่ิน 
การเขารวมกิจกรรมสุขภาพ และการประเมินประโยชนและคุณคาของกองทุนฯ พบวา ประชาชนสวนใหญ 
(รอยละ 70) รับรูไดวามีกองทุนหลักประกันสุขภาพเกิดข้ึนในทองถ่ินตนเอง รอยละ  42.6 ตอบวาใคร
เปนกรรมการ /ประธาน /และทําเลท่ีตั้งของกองทุน รอยละ  24.21 ตอบวาเคยไดรับรูขอมูลขาวสาร
ของกองทุนฯ และรอยละ 25.2 ตอบวาเคยเขารวมกิจกรรมของกองทุน 
 ศรศักดิ์ บุญม่ัน (2551, หนา 3) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพล คือ เปาหมาย
ในการดําเนินงาน และการรับรูบทบาทหนาท่ีโดยมีความสามารถในการทํานายระดับต่ํา และปญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน คือ ปญหาการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
และการสนับสนุนงบประมาณจากหลักประกันสุขภาพมีความลาชา 
 รัชนี  สรรเสริญ (2551, หนา 92-104) ไดศึกษา องคปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) และเทศบาลเปนหนวยงานปกครองพ้ืนท่ี และเปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงบทบาท
ของประชาชนในการปกครองตนเอง พบวา การสรางหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินจําเปนอยางยิ่ง
ตองอาศัยการขับเคลื่อนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะเปนหนวยงานท่ีใกลชิด และทํางาน
สัมพันธอยูกับประชาชน อีกท้ัง กฎหมายก็ไดกําหนดไวอยางชัดเจนใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินมี
อํานาจหนาท่ีในการสรางเสริมสุขภาพใหกับคนในชุมชนเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอน
ท่ีกําหนด 
 ชาญชัย ชัยสวาง (2552, หนา 132) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ิน อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย พบวา ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ิน โดยรวมและรายดานทุกดาน มีระดับการดําเนินงานหลังการพัฒนาดีข้ึนกวากอนการพัฒนา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนามีระดับการดําเนินงาน โดยรวมและรายดาน
ทุกดานสวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารงบประมาณในการจัดทําบัญชีการเงิน ดานรายงาน
ขอมูลขาวสารผานระบบอินเตอรเน็ต ดานการรับรูการดําเนินงานกองทุนฯ ซ่ึงยังขาดการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง และดานการสมทบงบประมาณยังมีนอยมาก รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ครั้งนี้ ประกอบดวยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใชเทคนิค
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C การพัฒนาศักยภาพ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และการนิเทศติดตามสนับสนุน 
 ดิเรก ปทมสิริวัฒน และคณะ (2552, หนา 2-4) ไดศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จของกองทุน ไดแก  1) ปจจัยดานผูนํา  
ซ่ึงแนวคิดและทัศนคติและวิสัยทัศนดานสุขภาพของผูนากองทุนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดูแล
สุขภาพประชาชนแบบองครวม 2) ปจจัยดานชุมชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
ในการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอทาใหการดําเนินโครงการเปนไปไดดวยดี 
 จํารัส ประสิว (2552, หนา 38) ไดศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน: การนํานโยบาย
สูการปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี เปนการศึกษากระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ โดยวิธีวิจัย
แบบผสานประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินในจังหวัดสระบุรี
ท่ีดําเนินการในป 2549 จํานวน 112 คน ผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการมีความคิดเห็นประเด็นความชัดเจน
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ในวัตถุประสงคของนโยบายกองทุน โครงสรางกองทุน การจัดองคกรกองทุน การสื่อสารขององคกร  
และการมีสวนรวมของคณะกรรมการกองทุนกับผลสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ินในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมาก มีความสัมพันธระหวางปจจัย 5 ดาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปยะนุช เนื้อออน (2552, หนา 4) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตอบสนองกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน ของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา 
การรับรูประโยชนของกองทุน  และการรับรูบทบาทของคณะกรรมการโดยรวมอยูในระดบัมาก  
และผลการศึกษายืนยันความสําคัญของการสงเสริมใหคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ใหมีการรับรูประโยชนของกองทุนเปนอันดับแรกรวมกับการสนับสนนุใหมีการรบัรูบทบาทของคณะกรรมการ
และควรใหความสําคัญกับแผนพัฒนากําลังคน เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 พรสวรรค มาแสง  (2552, หนา 111) ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณ
ตามระบบหลักประกันสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา
ผลการจัดการท่ีอาศัย ในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา 
หลังการทดลองกลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณฯ เพ่ิมข้ึน และการมีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณฯ อยูในระดับดีซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากกอนการทดลองท่ีอยูใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังพบปญหา อุปสรรค ในดานคณะกรรมการ
ขาดความรูตอแนวคิด วัตถุประสงคการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ดานการบริหาร
บุคคล การโอนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติลาชา แนวทางหลักเกณฑการใชจาย
งบประมาณขาดความชัดเจน 
 อุดม ตรีอินทอง (2552, หนา 2-3) ไดศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีการสรางพลังในการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
โดยวิธีวิจัยก่ึงทดลอง พบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีความรูและการปฏิบัติงานดานการวางแผน  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การรายงานผลและผลการดําเนินมากกวากอนทดลอง  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานลดลงจากกอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีขอเสนอแนะในดานการโอนงบประมาณของ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช .) ใหรวดเร็วข้ึนการกําหนดหลักเกณฑหรือระเบียบการใชจายงบประมาณ
และการจัดทําบัญชีใหมีความชัดเจนมากข้ึนกวาเดิมการสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางแทจริง
เริ่มจากการคัดเลือกตัวแทน ควรมีการประชาสัมพันธใหมากข้ึน การจัดประชุมประชาคมใหชุมชน
เสนอปญหาท่ีตรงกับความตองการ 
 อวยพร พิศเพ็ง  (2553, หนา 3) ไดศึกษาผลของการประยุกตใชการจัดการอยางมีสวนรวม  
รวมกับแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร ตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ี: กรณีศึกษา
ตําบลเมืองแกง อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร พบวา แกนนําสุขภาพสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 40.16 
ปสถานภาพคู อาชีพหลักสวนใหญทํานา และเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ภายหลังการดําเนินกิจกรรม
ตามโปรแกรมการทดลอง แกนนําสุขภาพมีความรูเรื่องกองทุนฯ อยูในระดับดี มีความพึงพอใจ
และการมีสวนรวมในการจัดการกองทุนฯ อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนกวากอนการทดลอง  
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 และปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุน  ไดแก 
แกนนําสุขภาพมีอํานาจ ในการตัดสินใจดวยตนเองทําใหมีความรูสึกเปนเจาของกองทุนสงผลให มี
การตัดสินใจวางแผนลงมือปฏิบัติ และประเมินผลดวยตนเองอยางม่ันใจ การจัดโครงสรางองคกร และ
จัดกลุมงานท่ีมีความชัดเจน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ผูนําระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนอยางจริงจัง และมีท่ีปรึกษาดานวิชาการอยางใกลชิด 
 นงลักษณ แสงสวาง (2553, หนา 4) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา การประยุกตใชโปรแกรมการพัฒนาการ
ดําเนินงาน กองทุนฯ  โดยใชกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ การจัดกิจกรรมเวทีชาวบาน การจัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนท่ี
ทางเดินยุทธศาสตร สงผลใหการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนท้ังดาน
ความรู ความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงาน 
 ประภาส สุนันท (2554, หนา 1-14) ไดวิจัยเรื่อง ความรูและการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ 
ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการบริหาร 1) มีความรูเก่ียวกับกองทุนฯ โดยเฉลี่ยอยูในระดับรูเพ่ิมข้ึนบาง 
2) มีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3) มีความสัมพันธระหวางรายได
อาชีพตําแหนงในคณะกรรมการกับความรูและการมีสวนรวมในการบริหารกองทุนและระหวางความรู
กับการมีสวนรวมในการบริหารกองทุนฯ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
และ 4) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนฯ ท่ีสําคัญ 2 อันดับแรก คือ การขาดความชัดเจน
ของระเบียบการดําเนินงานกองทุน และความลาชาของงบประมาณสนับสนุน 
 ภูดิท เตชาติวัฒน (2555, หนา 1-14) ไดวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ท่ีใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสุขภาพ
ชุมชนสวนใหญขาดความพรอมในการดําเนินการ การแบงหนาท่ีในคณะกรรมการ และการประเมินผล
โครงการยังไมมีความชัดเจน การจัดทําโครงการเปนแบบประชาชนมีสวนรวม และโครงการแบบมอบบริการ
หรือการสงเคราะห ดานผลผลิตของการบริหารจัดการกองทุน พบวา 1) ดานการเขาถึงบริการสุขภาพ  
2) ดานการสงเสริมงบประมาณเนนในกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ และ 3) ดานการมีสวนรวมของประชาชน
ในชุมชนมากข้ึน 
   รุงเรือง แสนโกษา (2556, หนา 156-165). ไดวิจัยรูปแบบการบรหิารจัดการกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินในเครือขายเขตบริการสุขภาพท่ี 7 กลุมจังหวัดรอยแกนสารสิสนธุ (รอยเอ็ด ขอนแกน 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ) มีผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน  พบวา มีปจจัยท่ีเก่ียวของ  ไดแก ความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน  
การบริหารจัดการ ผูนํา การรับรูบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุน การวางแผนสุขภาพชุมชน 
ความคาดหวังในประโยชนท่ีไดรับเก่ียวกับกองทุน การจัดทํากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน 
การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน และการประชาสัมพันธกองทุน 2) ระดับความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน โดยรวมอยูในระดับสูง เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอยไดแก ความสําเร็จดานการรับผลประโยชนจากกองทุน ดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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และดานการสรางนวัตกรรมแบบมีสวนรวม ตามลําดับ 3) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารจัดการ 
ดานการประชาสัมพันธกองทุน ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน ดานการรับรู
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดานการจัดทํากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน 
ดานการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และดานการมีสวนรวมของประชาชน  และชุมชน
ตามลําดับ และ  4) รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินในเครือขาย
เขตบริการสุขภาพท่ี 7 พบวา มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ    
   เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (2557, หนา 1-2) ไดสรุปผลจากแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตาม สภาพ ปญหา
และความตองการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดดังนี้ 
1) ดานศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน ซ่ึงเปนระดับนโยบายท่ีเปนของรูปแบบการวิจัยครั้งนี้  
ท่ีควรมีการพัฒนากรรมการใหผานการอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 2) มีโครงการ
ท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือขอหามในการใชจายเงินของกองทุน เชน การจายเบี้ยยังชีพ การศึกษา
ดูงาน การแจกจายสิ่งของ การกอสรางตางๆ เปนตน 3) การสรางการรับรู ความเขาใจ และความสนใจ
ของชุมชนตอบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน 4) ดานการประชาสัมพันธ ควรมีการเผยแพรขอมูล
ตามหลักธรรมาภิบาลขาวสาร  หรือผลการดําเนินงานของกองทุนผานสื่อตางๆ 5) ดานการมีสวนรวม
ควรมีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือจากกองทุนอ่ืนๆ และ 6) ไมมีการสรางนวัตกรรม
ดานการบริหารจัดการกองทุนการหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินของจังหวัด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน ประกอบดวย ระเบียบ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน และการบริหารจัดการกองทุน แนวคิดทฤษฎี
ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการท่ีจะพัฒนารูปแบบไดแก ความรู การรับรู และการมีสวนรวม ท้ังนี้ 
ผูวิจัยจะไดนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของนี้ มาพัฒนาเครื่องมือ ใชเปนแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล และพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอไป  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมสาน ( mixed method research) มีวัตถุประสงคคือ 
1)เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และ  3) เพ่ือ
ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้    
 3.1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 3.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
     3.3 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
มีรายละเอียดวิธดีําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
   
 3.1.1 สํารวจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น   
 มีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1) ประชากร 
 ประชากร ไดแก ประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนไปตามท่ี สปสช.
กําหนดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 4 ตําบล รวมท้ังสิ้น 47,310 คน (รายงานสถิติจํานวน
ประชากร อําเภอเมือง และรายตําบล 4 ตําบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555) โดยมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) เปนประชาชนซ่ึงมีท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต 
องคการบริหารสวนตําบลโสธร องคการบริหารสวนตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีอายุ
ตั้งแต 15 ปข้ึนไป 
 (2) เปนประชาชนท่ีมารับบริการสุขภาพกับสถานพยาบาลตามชุดสิทธิประโยชน
ท่ี สปสช. กําหนดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (3) อาจจะเปนหรือเคยเปนผูบริหารและเจาหนาท่ีสาธารณสุข และคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  ไดแก ผูนําชุมชน ผูนํากองทุน หรือกลุมองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   2) กลุมตัวอยาง ไดโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี 
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จํานวน 381 คน ไดมาดวยวิธีการสุมเปนระบบ 
(systematic) ตามเลขท่ีบาน ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน  
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 3) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม มีประเด็นในขอ
คําถามประกอบดวย 
     สวนท่ี  1 เปนการสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 8 ขอ 
         สวนท่ี 2 สอบถามขอมูลดานความรู และการรับรูเก่ียวกับสิทธิหนาท่ี ขาวประชาสัมพันธ 
และการบริหารจัดการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ี สปสช.กําหนด มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 13 ขอ ตอบวา ใช-ไมใช จําแนกไดดังนี้ 1-5 ขอ 7-8  คือ ความรู และการรับรู 
เก่ียวกับสิทธิประโยชนและหนาท่ี ขอ 6 คือ ความรูและการรับรู เก่ียวกับขาวประชาสัมพันธ และขอ 9-13 
คือ ความรูและการรับรู เก่ียวกับการบริหารจัดการ 
       สวนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นดานการรับรูเก่ียวกับระดับปฏิบัติงานของการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating scale) 
จํานวน 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) คือ มี/ปฏิบัติมากท่ีสุด มี/ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง มี/ปฏิบัตินอย 
และมี/ปฏิบัตินอยท่ีสุด จํานวน 32 ขอ ท้ังนี ้แตละขอคําถามมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ จาก 1–5 
คะแนนดังนี ้(Best & Kahn, 1993, p. 179) 
 5 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัติมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัติมาก 
 3 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัติปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัตินอย 
 1 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัตินอยท่ีสุด 
   4) การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 (1) ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ทฤษฎี และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 
 (2) นําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาวขางตนมากําหนดประเด็นขอคําถาม  
 (3) ตรวจสอบความสมบูรณในเบื้องตนกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 (4) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (validity content) โดยผูเชี่ยวชาญ
หรือผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน พิจารณาเก่ียวกับความครอบคลุม ความตรงประเด็นตามจุดประสงค
ของการวัดและตรงตามเนื้อหาท่ีนิยามไว โดยใหผูเชี่ยวชาญใหคะแนน ดังนี้ 
 +1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นตรงตามจุดประสงคการวัดและเนื้อหาตามนิยาม 
   0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นตรงตามจุดประสงคการวัดและเนื้อหาตามนิยาม 
  -1 เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นตรงตามจุดประสงคการวัดและเนื้อหาตามนิยาม 
 นําคะแนนท่ีไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุด ประสงค
และเนื้อหาตามนิยามโดยการหาคา IOC (index of item objective congruence) ของแบบสอบถามทุกขอ 
โดยการแทนคาในสูตร ดังนี้ 
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                                IOC = ΣR                                 
                                            N       
 เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งท่ีตองการวัด  
               ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

      N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
  ผลการวิเคราะหพบวา แบบสอบถามมีคาระหวาง 0.80-1.00 
 (5) ปรับปรุงและพัฒนาขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 (6) ทดลองใช (try out) กับประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และนาํ
ผลไปหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ ดวยวิธีหาความคงท่ีภายในแบบวัด ( internal 
consistency) โดยใชสูตรของครอนบาค (Cornbrash’s alpha coefficient: α) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.886 
   5) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 (1) เก็บรวบรวมขอมูลดวยผูวิจัยเองกับกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีจํานวน 4 อบท./
อบต.ดังกลาวขางตน โดยกําหนดวันเวลาท่ีรับและสงกับคืน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน – 31 ธันวาคม 
2557 รวมระยะเวลา 60 วัน    
 (2) เก็บรวมรวมแบบสอบถามไดรบัคืนจํานวน 400 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 
 (3) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 (4) การจัดกระทํากับขอมูล  
 ก. ตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือการวิจัยทุกฉบับ  
 ข. นําเครื่องมือการวิจัยทุกฉบับมาลงขอมูล รหัส และใหคะแนนตามท่ีกําหนด  
 ค. นําขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณตามท่ีกําหนดไวมาวิเคราะหเนื้อหา 
และวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 ง. นําผลไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยตอไป  
 6) การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติดังนี้ 
 (1) แบบสอบถามสวนท่ี 1 ท่ีมีลักษณะตรวจสอบรายการ วิเคราะหดวย  ดวยสถิติ 
คาความถ่ี และคารอยละ  
 (2) แบบสอบถามสวนท่ี 2 มีลักษณะตรวจสอบรายการ วิเคราะหดวยสถิติ  
 การกําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  คือ ก. ถาตอบวาใช มากกวา
รอยละ 50 ข้ึนไป แปลความหมายวา มีความรูและการรับรูมาก ควรมีการพัฒนาและเผยแพรการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินดานนั้น ข. ถาตอบวาไมใช ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป
แปลความหมายวา มีความรูและการรับรูนอย  ควรมีการทบทวน ปรับปรุง และแกไขการดําเนินงาน
ของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินดานนั้น  
 (3) แบบสอบถามสวนท่ี 3 มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะห
ดวยสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายขอมูล โดยกําหนดเกณฑการแปลผล
การวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ เบสท และคานห (Best & Kahn, 1993, pp. 246-247) ดังนี้ 
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 4.51–5.00 หมายถึง มีหรือปฏิบัติตอสภาพการบริหารจัดการระดับมากท่ีสุด 
 3.51–4.50 หมายถึง มีหรือปฏิบัติตอสภาพการบริหารจัดการระดับมาก 
 2.51–3.50 หมายถึง มีหรือปฏิบัติตอสภาพการบริหารจัดการระดับปานกลาง 
 1.51–2.50 หมายถึง มีหรือปฏิบัติตอสภาพการบริหารจัดการระดับนอย 
 1.00–1.50 หมายถึง มีหรือปฏิบัติตอสภาพการบริหารจัดการระดับนอยท่ีสุด 
 3.1.2  การวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นท่ีดี 
 มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ตําบลหรือทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือตําบลท่ีดีท่ีเผยแพรระหวางป 2550-2557 จํานวน 13 แหง 
ดังนี้ (1) องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน จังหวัดขอนแกน (2) องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง  
(3) องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี(4) องคการบริหารสวนตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 
(5) องคการบริหารตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จ.นาน (6) องคการบริหารสวนตําบลทาสาย อ.เมือง  
จ.เชียงราย (7) เทศบาลตําบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ (8) อบต. สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน  
จ.สกลนคร (9) อบต. สมผอ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร (10) อบต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก (11) อบต. 
คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (12) เทศบาลตําบลหนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี (13) อบต. 
นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และผลการประเมินการบริหารจัดการจังหวัดฉะเชิงเทรา   
   2) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบบันทึกเอกสาร  
  3) วิเคราะหขอมูลโดยการ วิเคราะห เชิง เนื้อหา  (content analysis) โดยศึกษา
ใน 3 ประเด็น ไดแก ( 1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกอ งทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
(2) ดานกระบวนงานตาม กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน และ ( 3) ดานผลท่ีเกิดจาก
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

3.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน มีวิธีดําเนินการ ดังนี ้
 3. 2.1 นําผลในข้ันตอนท่ี 1 และศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม มารางเปนรูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีองคประกอบดังนี้ 
 1) องคประกอบผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

 2) องคประกอบกระบวนงาน ของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 

 3) องคประกอบปจจัยสนับสนุน 
 3. 2.2 เสนอรางรูปแบบตอคณะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
   3.2.3 นําขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษามาปรับปรุงแกไข  
   3.2.4 ปรับปรุงรางรูปแบบตามขอเสนอแนะ 
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3.3 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
     
 ผูวิจัยดําเนินการ วิจัย จํานวน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ข้ันตอนท่ี 1 การสนทนากลุม  
 ผูวิจัยเสนอผลการพัฒนารางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 
 1) ผูวิจัยนําผลการวิจัยในข้ันตอนขอ 3.2 คือ การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน และศึกษาเพ่ิมเติมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนากอนจะดําเนินการประเมินรูปแบบตอไป 
 2) ประเด็นท่ีใชในการประเมิน โดยผูวิจัย ประยุกตแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนา
มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (joint committee on standard for education evaluation) 
(Madaus, Scriven & Stufflebeam, 1983, pp. 399-402) จําแนกออกเปน 4 ดาน คือ 
 (1) ดานความเหมาะสม (propriety standard ) หมายถึง รางรูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับบริบทของ อปท. 
ในพ้ืนท่ี  
 (2) ดานความถูกตองครอบคลุม (accuracy) หมายถึง รางรูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีพัฒนาข้ึนมีความถูกตองทางหลักการวิชาการ  
และกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 (3) ดานความเปนไปได (feasibility) หมายถึง รางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนไปในการปฏิบัติไดจริง โดยไมขัดแยง
ท้ังทางตรง และทางออมของสังคม ประเพณีของบุคลในชุมชน และขาราชการ 
 (4) ดานการใชประโยชน (utility) รางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีพัฒนาข้ึน เม่ือมองในมิติเชิงอนาคตของผูประเมินรูปแบบมีความเห็นวา
สามารถนําไปใชในพ้ืนท่ีแลวเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
 3) กําหนดผูใหขอมูลสําคัญ  การประเมิน รูปแบบการ บริหาร จัดการ กองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ินครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไดโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 
15 คน ประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลุมนักการเมือง กลุมนักวิชาการ กลุมภาคเอกชน กลุมผูนํา
ชุมชน กลุมขาราชการและประชาชนเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี ้ 
 (1) หนวยงานองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล 
  เขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  จํานวน  2 คน 
 (2) หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ไดแก 
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขต จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 4 คน 
 (3) หนวยงานมหาวิทยาลัย จํานว น 1 คน 
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 (4) นักวิชาการ/นักวิจัยทองถ่ิน จํานวน  2 คน 
 (5) ผูทรงคุณวุฒิดานหลักประกันสุขภาพ  
  หนวยงานภาครัฐ จํานวน 1 คน 
 (6) ผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน  
  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  3 คน 
 (7) ประชาชนในพ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย จํานวน  2 คน 
 4) การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
ดังนี ้(1) ประเด็นสนทนากลุม (2) แบบบันทึกการสนทนากลุม (3) เครื่องบันทึกเสียง 
 วิธีสรางเครื่องมือ ไดแก ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยนําองคประกอบและองคประกอบยอยมา
ตั้งประเด็นขอคําถามท่ี มีลักษณะเปนแบบปลายเปด และนําไปขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แลวนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2558 
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพ่ือการตรวจสอบรางรูปแบบ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
โดยผูวิจัยจะไดสรุปเปนประเด็นการวิจัยพัฒนารูปแบบ และตรวจสอบคุณภาพขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
ประกอบการพิจารณาท่ีมีความเปนไปได และการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 5) การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
มีวิธีดําเนินการ ดังนี ้ 
 (1) หลังจากท่ีทําการสนทนาผูวิจัยได ถอดความจากการ บันทึกเสียงการสนทนา  
และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
 (2) อานบทสนทนาบรรทัดตอบรรทัดซํ้าๆ ไมต่ํากวา 4-5 รอบ และจับประเด็นคําสนทนา
ใหเปนหมวดหมูและดึงประโยคหรือขอความสําคัญท่ีเก่ียวของตามวัตถุประสงคของการประเมินรูปแบบฯ 
 (3) คัดเลือกและรวบรวมบทสนทนาท่ีคิดวาใหรายละเอียดของวัตถุประสงค
การวิจัยไดดีท่ีสุด โดยตัดบทสนทนาท่ีเปนประเด็นยอยรวมไวดวยกัน เปนประเด็นหลักใชเทคนิคตัดปะ
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรชวย 
 (4) ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลในลักษณะเชนนี้ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา
แตละครั้งและไดทําการวิเคราะหรวบยอดเพ่ือสรุปรวมท้ังหมดอีกครั้งตามลําดับท่ีกลาวมา 
   3.3.2 ข้ันตอนท่ี 2 การสัมภาษณ 
 1) เนื้อหา สาระ ไดแก ( 1) ดานความเหมาะสม (2) ดานความถูกตองครอบคลุม  
(3) ดานความเปนไปได (4) ดานการใชประโยชน  
 2) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน  จากการสนทนากลุม จํานวน 15 คน โดยไดรับแบบสัมภาษณคืนจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 73.33  
 3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เครื่องมือ การวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (structured interview หรือ formal interview) เนื่องจากคําถามตางๆ ไดถูกกําหนด
เปนแบบสัมภาษณไวลวงหนา ลักษณะขอคําถามถูกกําหนดแนนอนตายตัว มีลําดับข้ันตอนเรียงเหมือนกัน 
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และเพราะวาผูใหขอมูลเปนผูเตรียมการลวงหนาไวอยางดี เปนแบบสัมภาษณดานความ รูสึกนึกคิด  
ท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน
ครั้งนี้ ท่ีจํานวน 2 สวน ดังนี ้
 (1) แบบสัมภาษณภาพรวม  
 ก. ความเหมาะสม ไดแก ก) เหมาะสม ข) ไมแนใจ และ ค) ไมเหมาะสม 
 ข. ความถูกตอง ไดแก ก) ถูกตอง ข) ไมแนใจ และ ค) ไมถูกตอง 
 ค. ความเปนไปได ไดแก ก) เปนไปได ข) ไมแนใจ และ ค) เปนไปไมได 
 ง. ความมีประโยชน ไดแก ก) มีประโยชน ข) ไมแนใจ และ ค) ไมมีประโยชน 
 (2) แบบสัมภาษณองคประกอบยอยของรูปแบบ ท่ีมีลักษณะแบบมาตรวัดประมาณคา 
(rating scales) 5 ระดับ ของลิเคิรท คือ 1-5 โดยมีความหมาย 
 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย  
 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ 
โดยอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 3 คน 
 4) การวิเคราะหขอมูล 
 (1) การวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินภาพรวม โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผูวิจัยแปลความหมายของขอมูล โดยกําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 ก. ความเหมาะสม ไดแก ก ) เหมาะสม เทากับ 1 คะแนน ข) ไมแนใจ เทากับ 
0 คะแนน และ ค) ไมเหมาะสม เทากับ -1 คะแนน 
 ข. ความถูกตอง ไดแก ก ) ถูกตอง เทากับ 1 คะแนน ข) ไมแนใจ เทากับ 0 
คะแนน และ ค) ไมถูกตอง เทากับ -1 
 ค. ความเปนไปได ไดแก ก ) เปนไปได เทากับ 1 คะแนน ข) ไมแนใจ เทากับ 
0 คะแนน และ ค) เปนไปไมได เทากับ -1 
 ง. ความมีประโยชน ไดแก ก ) มีประโยชน เทากับ 1 คะแนน ข ) ไมแนใจ 
เทากับ 0 คะแนน และ ค) ไมมีประโยชน เทากับ -1 
 (2) การวิเคราะหขอมูลของแบบสัมภาษณ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และผูวิจัยดําเนินการแปลความหมายของขอมูล โดยกําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ตามแนวคิดของเบสท และคานห (Best & Kahn, 1993, pp. 246-247) ดังนี ้
 4.51–5.00 หมายความวา รูปแบบผานการประเมินระดับมากท่ีสุด 
 3.51–4.50 หมายความวา รูปแบบผานการประเมินระดับมาก 
 2.51–3.50 หมายความวา รูปแบบผานการประเมินระดับปานกลาง 
 1.51–2.50 หมายความวา รูปแบบผานการประเมินระดับนอย 
 1.00–1.50 หมายความวา รูปแบบผานการประเมินระดับนอยท่ีสุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพ่ือการพัฒนารปูแบบการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตาม
ระยะเวลาและวัตถุประสงคของการวิจัยออกเปน3สวนดังนี้ 
 4.1 ผลการ วิเคราะหสภาพการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 4.2ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
 4.3ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
 
4.1.1 ผลการสํารวจสภาพปจจุบันการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นจําแนก
ไดดังนี ้
 1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางn=400 
 
          เทศบาล/อบต.     
ขอมูล        

เมือง เนื่องเขต โสธร บางแกว รวม 
n % n % n % n % n % 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
46 
41 

 
20.1 
24.0 

 
62 
43 

 
27.1 
25.1 

 
59 
46 

 
25.8 
26.9 

 
62 
41 

 
27.1 
24.0 

 
229 
171 

 
57.2 
42.8 

3. อายุ (ป) เฉลี่ยประมาณ 40ปตอบมากท่ีสุด 29 ป นอยท่ีสุด18 ป มากท่ีสุด 62 ป 
4.การศึกษา(ระดับ) 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอน 
ปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

 
15 
23 
26 
 

10 
13 
- 

 
19.9 
28.5 
22.4 

 
19.6 
50.0 

- 

 
16 
31 
40 
 

16 
2 
- 

 
20.3 
25.0 
34.5 

 
31.4 
7.7 
- 

 
16 
32 
34 
 

10 
9 
4 

 
20.3 
25.8 
29.3 

 
19.6 
34.6 
100 

 
32 
38 
16 
 

15 
2 
- 

 
40.5 
30.6 
13.8 

 
29.4 
7.7 
- 

 
79 
124 
116 

 
51 
26 
4 

 
19.0 
31.0 
29.0 

 
12.8 
6.5 
1.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

          เทศบาล/อบต.     
ขอมูล        

เมือง เนื่องเขต โสธร บางแกว รวม 
n % n % n % n % n % 

5.ตําแหนง 
ขาราชการการเมือง 
ขาราชการประจํา 
อ่ืนๆ 

 
9 
27 
51 

 
23.1 
25.7 
19.9 

 
19 
28 
58 

 
48.7 
26.7 
22.7 

 
5 
38 
62 

 
12.8 
36.2 
24.2 

 
6 
12 
85 

 
15.4 
11.4 
33.2 

 
39 
105 
256 

 
9.8 
26.2 
64.0 

6. ดํารงตําแหนง 
   ในคณะกรรมการ 
   บริหารกองทุน 
ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
เลขานุการ 
อนุกรรมการ 
เจาหนาท่ีการเงิน 
อ่ืนๆ 

 
 
 
7 
4 
29 
9 
12 
- 

26 

 
 
 

43.8 
33.3 
20.6 
33.3 
18.8 

- 
19.7 

 
 
 
4 
2 
45 
6 
24 
6 
18 

 
 
 

25.0 
16.7 
31.9 
22.2 
37.7 
75.0 
13.6 

 
 
 
5 
4 
32 
8 
22 
2 
32 

 
 
 

31.2 
33.3 
22.7 
29.6 
34.4 
25.0 
24.2 

 
 
 
- 
2 
35 
4 
6 
- 

56 

 
 
 
- 

16.7 
24.8 
14.8 
9.4 
- 

42.4 

 
 
 

16 
12 
141 
27 
64 
8 

132 

 
 
 

4.0 
3.0 
35.2 
6.8 
16.0 
2.0 
33.0 

รวมท้ังสิ้น 87 21.8 105 26.2 105 26.2 103 25.8 400 100 

 
 จากตาราง 1กลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น 400 คน จําแนกตามสถานท่ีทํางานหรือท่ีอยู จํานวน 4 แหง
ไดแก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต องคการบริหารสวนตําบลโสธร และองคการ
บริหารสวนตําบลบางแกว ในภาพรวม พบวา สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 57.2 มีอายุเฉลี่ย
ประมาณ 40ป โดยผูมีอายุนอยท่ีสุด 18 ป และอายุมากท่ีสุด 62 ป อาศัยอยูในเทศบาลตําบลนครเนื่องเขต
และองคการบริหารสวนตําบลโสธร คิดเปนรอยละ 26.2 รองลงมาไดแก องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา คิดเปนรอยละ 25.8 และ21.8 ตามลําดับ 
 สําหรับระดับการศึกษาสูงสุด ไดแก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 31.0 
รองลงมาไดแก มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประถมศึกษา อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
ชั้นสูง และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.0 19.0 12.8 6.5 ตามลําดับ โดยมีประกอบอาชีพท่ี
นอกเหนือจากอาชีพท่ีกลาวมา (ไมระบ)ุ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.0 รองลงมาไดแก เปนขาราชการ
ประจํา  และขาราชการการเมือง คิดเปนรอยละ 26.2 และ 9.8 ตามลําดับสวนใหญมีบทบาทหนาท่ีใน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน เปนกรรมการ คิดเปนรอยละ 35.2 รองลงมาไดแก ผู
มารับบริการจากกองทุน อนุกรรมการ เลขานุการ และประธานกรรมการ คิดเปนรอยละ33.0 16.06.8 และ 
4.0 ตามลําดับ  
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 2) ผลการสํารวจความรู และการรับรู เก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี ขาวประชาสัมพันธ  
และการบริหารจัดการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีสปสช.กําหนด 
 
ตาราง 2 จํานวนรอยละและลําดับความรูและการรับรูเก่ียวกับสิทธิหนาท่ี ขาวประชาสัมพันธ  

และการบริหารจัดการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ี สปสช. กําหนด  
n=400 

ความรูและการรับรู 
คําตอบใช คําตอบไมใช 

แปลผล ลําดับ 
n % n % 

สิทธิ หนาท่ีของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

157 39.2 243 60.80 นอย 2 

ขาวประชาสัมพันธของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

123 30.8 277 69.20 นอย 1 

การบริหารจัดการ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

181 45.2 219 54.80 นอย 3 

รวม ระดับนอย 

 
 จากตาราง 2ผลการสํารวจความรู และการรับรู เก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี ขาวประชาสัมพันธ
และการบริหารจัดการเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ี สปสช.กําหนด พบวา ในภาพรวม
กลุมตัวอยางมีความรูและการรับรูในระดับนอยทุกรายการ โดยขาวประชาสัมพันธเก่ียวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ินมีระดับความรูและการรับรูนอยเปนลําดับท่ี 1 คิดเปนรอยละ 69.20 รองลงมา
ไดแก สิทธิ หนาท่ีเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 60.80และการบริหารจัดการ
เก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 54.80 ตามลําดับ 
 
 3) การรับรูการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ  และลําดับการรับรูตอ การปฏิบัติ ในการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน จําแนกตามรายดาน 
n=400 

ดาน X S.D. ระดับ ลําดับท่ี 
1.การวางแผน 3.74 0.69 มาก 1 
2.การจัดองคกร 3.66 0.70 มาก 4 
3.การดําเนินงานตามแผน 3.67 0.65 มาก 2 
4.การควบคุม 3.67 0.67 มาก 3 

รวมท้ังสิ้น 3.69 0.60 มาก 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

71 

 จากตาราง 3การรับรูตอการปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีการรับรูตอการปฏิบัติดานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก( X =3.69,S.D.=0.60)ซ่ึงการวางแผนมีการปฏิบัติงานเปน
ลําดับท่ี 1 ( X =3.74, S.D.=0.69) รองลงมาไดแก การดําเนินงานตามแผน (X =3.67, S.D.=0.65) การ
ควบคุม (X =3.67, S.D.=0.67) และการจัดโครงสรางองคกร (X =3.66, S.D.=0.70) ตามลําดับ 
 4.1.2 ผลการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถิ่นท่ีดี 
 ผลการวิเคราะห รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ินท่ีดีขององคการบริหาร
สวนทองถ่ินท้ังระดับเทศบาลและระดับตําบล  จํานวน 13อบต./เทศบาล (องคการบริหารสวนตําบล/
เทศบาล)ไดดังนี้ 
 1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน (stakeholders: 
ST)ไดแก การกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน และการกลาวถึงการเขาถึงสิทธิประโยชนของการบริการสุขภาพ
ของหนวยงานการสาธารณสุขในทองถ่ินตามลําดับ 
 2) ดานกระบวนงานตามกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน(job-description: JD) 
ไดแก การดําเนินงานของผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังดานการวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงานตาม
แผน และการประเมินผลการดําเนินตามภารกิจท่ี สปสช. กําหนด 
 3) ดานผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินและการมีสวนรวม
ของประชาชนในชุมชน (output: OP) ไดแก ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมซ่ึงเปนภารกิจ
ของกองทุน หรือผลการดําเนินดังกลาวมีลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชน แลวเกิดผลสําเร็จ
สามารถเปนตนแบบหรือไดรับรางวัล 
 ผลการวิเคราะหตัวอยางการบริหารจัดการท่ีดี และการวิเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดดังนี้ 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหเชิงเนื้อหาตัวอยางการบริหารจัดการท่ีดี จํานวน 13 แหง  
 

ท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สอดคลองกับประเด็น 

ท่ีศึกษา 
ST JD OP 

1. องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน จังหวัดขอนแกน / / / 
2. องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง  /  
3. องคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบุรี / / / 
4. องคการบริหารสวนตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร   / 
5. องคการบริหารตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จ.นาน   / 
6. องคการบริหารสวนตําบลทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย   / 
7. เทศบาลตําบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ   / 
8. องคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน 

จ.สกลนคร 
  / 

9. องคการบริหารสวนตําบลสมผอ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร   / 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

72 

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สอดคลองกับประเด็น 

ท่ีศึกษา 
ST JD OP 

10. องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก   / 
11. องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   / 
12. เทศบาลตําบลหนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี   / 
13. องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง   / 

  
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหตัวอยางการบริหารจัดการท่ีดี และการวิเคราะหงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของมีความสอดคลองตามประเด็นท่ีตองการศึกษาท้ัง 3 ประเด็น ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินมีจํานวน 2แหง
ไดแก (1)เนนการดําเนินงานท่ีเกิดจากปญหาและความตองการของประชาชนเปนอันดับแรก(2) การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน(3)การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน
สําหรับกลุมเปาหมาย (4) ดําเนินการใหกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ไดอยางท่ัวถึงและ (5) นําเงินสมทบกองทุนมาใหทุนการศึกษาแกดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
 2) ดานกระบวนงานตามกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินมีจํานวน 3แหง ดังนี ้
 (1) ดานการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน มีผลการดําเนินงาน ดัง
นี้ก.มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการ และคณะทํางานเขามาชวยทํางานข.มีการแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามท่ี สปสช. กําหนด แมบางครั้งบุคคล 1 คนอาจรับผิดชอบหลายหนาท่ีค.มีการจัดระเบยีบ
ขอบังคับง.มีการจัดประชุมคณะทํางานจํานวน 2-3 เดือนตอครั้งจ.มีการบันทึกรายงานประชุมในลักษณะ
แจงเพ่ือทราบแตยังขาดรายละเอียดท่ีจัดเจนและไมไดจัดเปนเอกสารแบบทางการไว  ฉ.การ
ประชาสัมพันธ โดยใชชองทางการออกเสียงตามสายประจําหมูบานเปนสวนใหญ และแบบปากตอปากช.
แหลงท่ีมาของงบประมาณ ไดแก ก) ไดรับจากกองทุน สปสช.ในสวนการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคข)
เงินอุดหนุนจาก เทศบาล หรือ อบต.หรือประชาชนผูมีฐานะดีในพ้ืนท่ี  และ ค)เก็บรักษางบประมาณท่ี
ไดรับโดยเปดเงินฝาก สวนใหญเปน ธกส.ในทองถ่ินซ. กําหนดนโยบายของกองทุนผนึกรวมเปนนโยบาย
เดียวกับการบริหารงานทองถ่ินสรางแผนงานดําเนินการดานสุขภาพใหสอดคลองในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาตําบลอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ฌ.การบริหารจัดการกองทุนโดยเนนหลักความโปรงใส 
ประหยัดสามารถตรวจสอบไดโดยเนนการประชาสัมพันธกิจกรรมการบริหารงบประมาณของกองทุน
ใหกับประชาชนทราบผานสื่อตาง ญๆ.มุงบริหารงานสูเปาหมายชุมชนสุขภาพดีอยางยั่งยืน ฎ.การบริหาร
ภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ฏ.การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท.ฐ.
การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ฑ.การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานฒ.
การปรับปรุงภารกิจของ อปท. ณ.การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีแนวทางแกไข คือควรมี การ
ทบทวน ปรับปรุงและแกไขภารกิจ อํานาจหนาท่ี แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของ
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หนวยงานและหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีด.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยมี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากภาคเอกชนเพ่ือท่ีจะนําผลการประเมินมาปรับปรุงต.การ
สนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสุขภาพท่ีอยูในชุมชนทองถ่ิน ถ.การบริหารจัดการกองทุน ท. 
กําหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการบริหารมีวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ี 
สปสช. กําหนด ธ.บริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสน. จัดทําการรับเงิน การจายเงิน และ
จัดทําบัญชีเงินหรือสินทรัพยในกองทุนใหเปนไปตามรูปแบบท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กําหนด 
 (2) ดานการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน มีผลดําเนินงาน
ดังนีก้.มีการออกแบบ/วางแผนดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มจากมีการประเมินสุขภาพชุมชน ขอมูลสวนใหญมา
จากฐานขอมูลสุขภาพของโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสํารวจขอมูลเชิงประจักษจาก อสม. ข.
การดําเนินกิจกรรมกองทุนฯ สวนใหญ เทศบาล หรือ อ บต.ไมไดเปนผูดําเนินกิจกรรมโดยตรง  แต
จะมอบหมายใหกับผูเสนองบประมาณหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมนั้นดําเนินการ เชน ชุมชน หนวยบริการ
สุขภาพ เปนตน ค. การประเมินผลดําเนินงาน โดยใชรูปแบบท่ี สปสช.กําหนด ง.สงเสริมการสราง
ชุมชนเขมแข็งโดยเนนการสรางแกนนําดานสุขภาพทุกหมูบานจัดทําแผนงานโครงการดานสุขภาพ ใน
ชุมชนดวยตนเองไดสรางระบบการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชนและสงเสริมความเปนเจาของกองทุนรวมกันจ.
การดําเนินงานการใหบริการประชาชนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ในการใหบริการประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจ ฉ.การจัดทําขอมูลและแผนดําเนินการท่ีเก่ียวกับปญหาสาธารณสุข ช.จัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานหรืองบดุลเม่ือสิ้นปงบประมาณ ซ.ดําเนินการใหกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบสามารถ
เขาถึง บริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง ฌ. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานหรืองบดุลเม่ือสิ้น
ปงบประมาณ  
 3) ดานผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน บนฐาน
การมีสวนรวมของทุกฝายจํานวน 12แหง มีดังนี้ (1) ดานองคการบริหารสวนทองถ่ิน พบวา มีความตื่นตัว
ดานการดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชนในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน (2) ดานเจาหนาท่ีสาธารณสุข พบวา
มีความตื่นตัวกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขใหแกชุมชน และบางคนสามารถเปนพ่ีเลี้ยง
และผูจัดทําโครงการดานสุภาพของประชาชนในทองถ่ินไดดวย(3) ดานประชาชน พบวา มีความตื่นตัว
ตอความรับผิดชอบในปญหาสุขภาพของตนเองมากข้ึน และสามารถเขาบริการดานสุขภาพงายยิ่งข้ึน
(4) เนนการนําทุนทางสังคมในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยสนับสนุนปราชญชาวบานหมอดินครู 
และผูนํา กลุมอาชีพในการเปนวิทยากร แกนนําดานสุขภาพและรวมเปนคณะกรรมการบริหารของกองทุน (5) 
เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
โรงพยาบาลหนองเรือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงเรียนกลุมอาชีพ กลุมอาสาสมัครตางๆ ในการรวมคิด 
รวมวางแผนรวมทํารวมติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน (6) การสรางเสริมสุขภาพโดย
ประชาชนและชุมชนทองถ่ิน สวนนี้เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากความริเริ่มของประชาชนในชุมชนทองถ่ินเอง 
อาจจะเปนกิจกรรมในเชิงสรางเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมในเชิงปองกัน ควบคุมโรค หรือกิจกรรมในเชิงฟนฟู
สมรรถภาพหรือกิจกรรมการบําบัดรักษาและ (7) กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จของตัวอยางการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีดี ท้ัง 10 แหง 
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 นอกจากนั้น ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานยังไดรับรางวัล เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลโนนทันไดรับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตนแบบ ระดับดีเดน จังหวัดขอนแกน 
ประจาํป 2553องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทองไดรับรางวัลดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีประจาํป 
2554องคการบริหารสวนตําบล สวางแดนดินไดรับรางวัลการดําเนินงานดีเดนจาก สปสช. เขตพ้ืนท่ี
สกลนครองคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม ไดรับรางวัลโครงการจักรยานสีขาวตานยาเสพติดเม่ือป 
2548เปนตน 

 

4.2ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
 
 4.2.1 รูปแบบการผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
 

 
 
ภาพ 3 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 จากภาพ 3รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน 3 องคประกอบ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1 ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 
 1) ผูใหบริการหมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน ประกอบดวย(1) ระดบันโยบาย และ (2) ระดับปฏิบัตกิาร 
 2) ผูรับบริการหมายถึง ประชาชนผูมารับบริการจากหนวยบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี 
จํานวน 7 กลุมหลักท่ีสปสช.กําหนด 
 องคประกอบท่ี 2 กระบวนงาน ประกอบดวย 
 1) ระดบันโยบาย มีกระบวนงาน ดังนี(้1) บริหารงาน(2) บริหารการเงิน(3) การพัฒนา
องคกรและ 4) การประชาสัมพันธ 
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 2) ระดับปฏิบัติการมีกระบวนงาน ดังนี้ ( 1) จัดทําแผนงาน/โครงการ (2) ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการและ (3) การประเมินผลและควบคุม  
 3) ผูรับบริการ 7 กลุมหลัก มีกระบวนงาน คือ การเขาถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชนท่ี สปสช. กําหนด 
          องคประกอบท่ี 3 ปจจัยสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมท่ีเปนกลไกใหกองทุนขับเคลื่อนไปไดดวยดี 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบดวย 
 1) ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  

 ลักษณะการมีสวนรวม ในการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
ประกอบดวย 
 (1) การมีสวนรวมของประชาชนในดานนโยบายการบริการสุขภาพชุมชน ตามหลักการ
การมีสวนรวมไมใชเพียงการเปนตัวแทนในกรรมการ แตตองมีกระบวนการเชื่อมโยงลงไปในเครือขาย
หรือพ้ืนท่ีใหได ใหมีการจัดการในระดับพ้ืนท่ี แตการมีสวนรวมในระบบตัวแทนจําเปนในชวงเริ่มตนไดแก 
รวมคิด รวมทํา และรวมตรวจสอบ ในระดับนโยบาย 
 (2) การมีสวนรวมของประชาชนในดานการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพชุมชนก. 
ใหประชาชนไดแสดงบทบาทในระดับลางใหมากท่ีสุด เชน การใหประชาชนดูแลตนเองและพ่ึงตนเองดาน
สุขภาพ การตัดสินใจรวมกับแพทยเม่ือเจ็บปวยฯ เปนตนข. การมีสวนรวมในการบริหารหนวยบริการหรือ
เครือขายหนวยบริการในชุมชนของตนเองค. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนและ 
ง. สนับสนุนใหเกิดความหลากหลายในเครือขายหนวยบริการสุขภาพ 
 (3) การมีสวนรวมของประชาชนในดานการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน ไดแกก.
พัฒนาหลักเกณฑใหองคกรเอกชนและภาคเอกชนท่ีไมแสวงหากําไรมีสวนรวม ข.จัดบริการสุขภาพใน
ชุมชน และมีชุมชนตนแบบ และรูปแบบการมีสวนรวมในการจัดบริการดานตางๆ ค.การจัดระบบหรือ
บริหารระบบหลักประกันสขุภาพในทองถ่ินง.การดูแลผูปวยเรื้อรังในชุมชนจ.การสงเสริมสุขภาพในชุมชน
และ ฉ.การแพทยทางเลือก หรือแพทยพ้ืนบาน แผนไทย 
 (4) การมีสวนรวมของประชาชนในดานการตรวจสอบคุณภาพการบริการสุขภาพชุมชน
ไดแก ก. จัดใหมีศูนยสุขภาพในชุมชน ใหชุมชนไดเรียนรูทราบถึงสิทธิประโยชน เขาใจในภาพรวม
ของหลกัประกันสุขภาพ ข.มีศูนยรับฟงเรื่องราวรองทุกขของชุมชนเก่ียวกับการไดรับบริการ ค.พัฒนา
หลักเกณฑ เพ่ือรับรองศูนยสนับสนุนและใหการชวยเหลือภาคประชาชนง.สนับสนุนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน 
เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูบริโภค ชุมชนแออัด เปนตน มีกิจกรรมในดาน การตรวจสอบ ติดตาม และ
สรางระบบสุขภาพท่ีดีและ จ.มีแผนการศึกษาวิจัย กลไกการประสานงานในการชวยเหลือประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 2) ดานบุคคลากรในการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  หมายถึง 
ผูรับผิดชอบหลักหรือเจาภาพหลักของกองทุน 
 3) กิจกรรมเชิงรุกในการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หมายถึง โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพชุมชน และการรักษาโรคชุมชน
โดยเพ่ิมศักยภาพของกองทุน 
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4.3ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
จําแนกไดดังนี ้
 4.3.1 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสนทนากลุม 

 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัด
ฉะเชิงเทราจากการวิเคราะหเนื้อหาการสนทนาของเครื่องบันทึกเสียงพบวา ผูใหขอมูล สําคัญมีการ
อภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีความคิดเห็นสอดคลองตองกันวา รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
เหมาะสม ถูกตอง มีความเปนไปได และมีประโยชนท่ีจะนําไปพัฒนาใชเปนตนแบบภายในจังหวัดได 
 ผลการวิเคราะหจากการเครื่องบันทึกเสียง สรุปได ดังนี้ 
 1) ดานกระบวนงานของผูใหบริการ และชุดสิทธิประโยชนของผูรับบริการ 
 (1) ผูบริหารระดับนโยบาย  
 สรุปวา รูปแบบจะทําใหเกิดความชัดเจนดานการบริหารงาน บริหารเงิน การพัฒนา
องคกร การประเมินผลตอผูบรหิารระดบันโยบาย เชน รองนายก อบต. คณะกรรมการบริหารกองทุน เปนตน 
ดังท่ี P11 กลาววา “...กองทุนประกันสุขภาพทองถ่ิน เราอยูกันดวยจํานวนประชากร ไมวาจะจัดคุณหมอ
โรงพยาบาลหรือผูจายใครก็แลวแต หรือวาเราจะจัดงบประมาณ เราจะใชประชากรหรือลูกบาน สวนใหญ
ก็จะมาจัดสรร งบประมาณจัดสรรเนื้องาน ประชากรจํานวนเงินท่ีเรารับผิดชอบอยู...”P9ท่ีกลาววา “...จริงๆ
แลวท่ีทราบมาเงินกองทุนตอนนี้โครงการอนุมัติแลวเงินจะโอนมา 80% เราก็ตองเตรียมคนวางแผนคราวๆ 
เงินมาปุบก็ทําปบใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาการจัดการงบประมาณในการทําโครงการบริหาร
และประเมินผลกับการสงเสริมสุขภาพ...” 
 การพัฒนาองคกร ดังท่ี P3 กลาววา “...ถาอบรม อสม.เชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ
เราก็ตองผลักดันเขาข้ึนไป แตเขาอาจไดแตใบประกาศอบรม อสม.เชี่ยวชาญเทานั้น แตถาเรามองเห็น
ความสําคัญและเราก็เก็บขอมูลของเขา เราก็สามารถดูแลคนๆนี้ได ตั้งชมรมผูพิการหลังจากนั้นศักยภาพเขา
เปนอยางไรเราจะชวยเก็บขอมูล เก็บผลงานประสบผลสําเร็จ...”  
 (2) ผูปฏิบัติงาน 
 ดังท่ี P6 กลาววา “...มีเงินเทานี้กับหัวประชากร ของเทศบาลสมทบปท่ีแลวเทานี้ 
และทางเทศบาลมีเงินอยู 2 ลานบาท เขาจะเอามาทําโครงการ 7 กลุมถาแตละท่ีใหโครงการเขาไปแตละท่ี
ก็จะมีวาระเหมือนกัน ชวงนี้จะมีการพิจารณาแผนงานโครงการ ไมวาจะเปนสาธารณะสุขไปทํา... ”
P8ท่ีกลาววา“...อันท่ี 2 ถาเราจะทําแผนงานโครงการ บางทานอาจจะไมเขาใจ เราก็จะผลักดัน อสม.
ท้ังชมรมผูสูงอายุก็จะไปชักชวนในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เราก็จะไปดูชมรมผูสูงอายุ วางโครงการ 13 เมา 
วันผูสูงอายุ ตองใชคนจะเขียนวามีกิจกรรมอะไรบาง ในนามของประชาชน เขาไมไดทํากองทุน
สุขภาพท่ีบูรณาการ เพ่ิมอยูในพ้ืนท่ีของเราเขาตองรูแลวชวงนี้ โครงการกําลังตรวจสอบ เราตองชวย
ผลักดันและถาเขาอนุมัติทีหลังจะลําบาก เราจะทําอะไรทําใหคนในตําบลรับรูวาเรามีโปรเจค...”ดังท่ี P5 ท่ี
กลาววา “...ประชาสัมพันธลูกบานเราก็แคเขาไปจีบเราทําใหเขาไวใจจากนั้นเราก็ถายทอดใหลูกบานฟง 
ยิงปนนัดเดียวไดเพียบเลย ในตําบลเราตองมีเสียงตามสายถาไมมีเสียงตามสายและถามีอีกชองทางก็ดี แค
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เดินไปท่ีชมรมนั้นๆ อีกชองทางนั้นก็คืออสม. ก็จะมีจํานวนละแวกบาน ถาจะใหขอมูลกระจายเร็ว
ข้ึนตองใหกระจายขาว ทําใหรูความเขาใจ จะมีหลายๆกลุม...” 
 (3) ชุดสิทธิประโยชนของผูรับบริการ 
 ดังท่ี P9 กลาววา “...เชน  มีประชากรกลุม คือกลุมเด็กเล็ก มีศูนยเด็กเล็กท่ีอยูใน 
อบต. นั้นๆครูก็มีสิทธิท่ีจะขอเรื่องสุขภาพเด็กเล็ก IQ CQ มีสิทธิขอไดก็จะฝากประเด็นในกลุมเปาหมาย...” 
 2) ดานปจจัยสนับสนุนไดแก  
 (1) บุคคลท่ีจะเขามาเปนกรรมการหรือคณะทํางาน  
 ดังท่ี P7 กลาววา “...เลือกคนมีเวลาและก็มีความรูมีมุมงานท่ีตองการ
ความหลากหลายปญหาท่ีเราตองแกไขในชุมชนก็จะมีปญหาสุขภาพพ้ืนท่ีโดยปกติพ้ืนท่ีสวนมาก
ทานผูนํา ผูใหญบานสวนมากจะรูท่ีอยูแลว ใครท่ีมีความสามารถดานนี้เขาจะเขาใจเรามากแคไหน
ก็อยูท่ีผูบริหาร...” 
 (2) การจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอของบประมาณท่ีสอดคลองกับชุดสิทธิ
ประโยชนของผูรับบริการและเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการกองทุน  
 ดังท่ี P7 กลาววา “...ในพ้ืนท่ีมีปญหาอะไร สามารถทําแผนงานและโครงการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขาก็จะมีคนดูแลเรื่องแผนการโครงการก็จะไปเสนอโครงการ...” P11 กลาววา 
“...ใหแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณท่ีสอดคลองกับสิทธิประโยชน
ของผูรับบริการ เชน อบต. ดาฉันพี...”P11 ท่ีกลาววา “...กองทุนประกันสุขภาพทองถ่ิน เราอยูกันดวย
จํานวนประชากร ไมวาจะจัดคุณหมอโรงพยาบาลหรือผูจายใครก็แลวแต หรือวาเราจะจัดงบประมาณเรา
จะใชประชากรหรือลูกบานสวนใหญก็จะมาจัดสรรงบประมาณจัดสรรเนื้องาน ประชากรจํานวนเงินท่ีเรา
รับผิดชอบอยู...” 
 (3) การเขามามีสวนรวมของทุกฝาย (ภาครัฐและประชาชนในชุมชน)อาทิ การมีสวนรวม
ท่ีมีตอการดูแลผูรับบริการ 
 ดังท่ี P1กลาววา “…เงินคาหัวท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานประกันสุขภาพ
แหงชาติ รวมกับ อบต. ท่ีสมทบทุนเขามาจัดตั้งเปนกองทุนแลวก็จัดตั้งแลวก็ไปดูตามพ้ืนท่ี อาจจะมีผูสูงอายุ
แบบนี้ไปจัดหาซ้ืออุปกรณแลวก็ตองมีจิตอาสา อสม. หรือคนท่ีวางงาน หรือคนท่ีอยูตามบานคอยเวียนกันไป
ดูแลอุปกรณแลวก็แบงๆกันใชในหมูบานใชเสร็จก็นํามาคืนท่ีธนาคารอุปกรณผูสูงอายุก็จะเก็บรูปแบบ
การดูแลผูสูงอายุของผูพิการในชุมชนแลวก็ในคนหนุมสาวท่ีไปทํางานก็ชวยกันมาดูได หรือใหชุมชนสามารถ
ดูแลรวมกัน...”P6 กลาววา “...ถาเด็กตองเปนไขเลือดออกจริงๆมันตองลึกซ้ึง ไมใชวาไปสํารวจลูกน้ํายุงลาย
อยางเดียวแกปญหาไขเลือดออกได มันไมใชแบบนั้น ถาเรื่องการใชสารเคมีแมแตเจาหนาท่ีๆไปเราก็ตองดูแล
สุขภาพของเขาไมง้ันท่ีเราทํางานรวมกัน โดยท่ีวาสาธารณะสุขจะเปนพ่ีเลี้ยงเก่ียวกับขอมูล ตามดูแลให
ความรูเรื่องโรค แตทองถ่ินก็ไปดูแลเรื่องประชากร หรือวามี อสม. ไปชวยดูไปจัดการตรงนี้ เพ่ือท่ีจะใชงาน
เดินไปไดกับไมใชไขเลือดออกเรื่องเดียวทุกๆโรค ...”P10 ท่ีกลาววา “...ในตําบลท่ีเราอยูเพ่ือจะมาบริหาร
กองทุนสุขภาพตําบลใหดีข้ึน เราจะมีอะไรมาสนับสนุนบางหรือจะมีปจจัยท่ีจะสั่งเขามา สวนใหญ
เราจะทํางานแบบมีสวนรวม พวกผูนํา ลูกบาน เชน อสม. มารวมทํางานกับเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล 
นักวิชาการหรือเราจะมีท้ังผูบริหารงาน ผูบริหารเงิน บริหารงานบุคคล บริหารโครงการ มีใครตรวจบาง 
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เรียงลําดับของปญหามาแกปญหากอน ทําโครงการมีการประเมินผลสําเร็จโครงการ และการประเมินผล
มากไปกวานั้นยังมีการไปขอเสียงกรรมการตามหมูบาน สิ่งท่ีจะเปนไดก็คือ ความสําเร็จ...”   
 4.3.2 ผลการสัมภาษณ 
 ผลการสะทอนความคิดของผูมีสวนไดสวนเสีย จากการสัมภาษณสรุปได ดังนี้ 
 1) ผลการประเมินรูปแบบ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ของผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตาม ประเด็นการประเมิน
ในภาพรวม 

n=11 

ประเด็นการประเมิน X  S.D. ผล 

1. ความเหมาะสม 1.00 0.00 มีความเหมาะสม 
2. ความถูกตอง 1.00 0.00 มีความถูกตอง 
3. ความเปนไปได 0.91 0.30 มีความเปนไปได 
4. ความมีประโยชน 0.91 0.30 การมีประโยชน 

รวม 0.95 0.10 ผานเกณฑ 

 
 จากตาราง 5ความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีตอ รูปแบบ การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  จังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม พบวา ผานการประเมินในทุกประเด็น ( X

=0.95,S.D.=0.10)โดยมีความเหมาะสมและมีความถูกตองผานการประเมินคิดเปน ( X

=1.00,S.D.=0.00)สวนมีความเปนไปไดและการมีประโยชนผานการประเมินคิดเปน (X =0.91,S.D.=0.30) 
ตามลําดับ 
 2) การประเมินองคประกอบยอยของรูปแบบ 
 (1) องคประกอบของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 
 ก. ผูใหบริการ 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลประเมินตอองคประกอบผูมีสวนไดสวนเสียของรูปแบบ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินของผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตาม ระดับ
ผูใหบริการ 

n=11 

ระดับผูรับบริการ X  S.D. ผล 

1.นโยบาย 4.18 0.71 มาก 
2.ปฏิบัติการ 4.15 0.68 มาก 

รวม 4.16 0.69 มาก 
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 จากตาราง 6ความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีตอองคประกอบผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี
ของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวม
มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก( X = 4.16, S.D.= 0.69) ซ่ึงระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีผลการประเมิน
อยูในระดับมาก ( X = 4.18, S.D.= 0.71) และ ( X = 4.15, S.D.=0.68) ตามลําดับ 
 ข. ผูรับบริการ 

 
ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพทองถ่ิน ของผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตามกลุมผูรับบริการ 
n=11 

กลุมผูรับบริการ X  S.D. ผล 

1.กลุมหญิงตั้งครรภและหลังคลอด 4.14 0.73 มาก 
2.กลุมเด็กเล็กและวัยกอนเรียน 4.12 0.63 มาก 
3.กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 4.21 0.78 มาก 
4.กลุมวัยทํางาน 4.08 0.93 มาก 
5.กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง 4.28 0.47 มาก 
6.กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 4.25 0.45 มาก 
7.กลุมเสี่ยงท้ัง 4 ดาน 4.32 0.27 มาก 

รวม 4.20 0.59 มาก 

 
 จากตาราง 7ความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีตอรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก( X =4.20, 
S.D.=0.59) ซ่ึงกลุมเสี่ยง (ดานสุขภาพ ดานบริโภค ดานอุบัติเหตุ และดานสิ่งแวดลอม) กลุมผูสูงอายุ
และผูปวยโรคเรื้อรัง ( X =4.28, S.D.=0.47) กลุมคนพิการและทุพพลภาพ ( X =4.25, S.D.=0.45)
กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน ( X =4.21, S.D.=0.78) และกลุมวัยทํางาน ( X =4.08, S.D.=0.93)มี
ผลการประเมินตามลําดับ 
 
ตาราง 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินภาพรวมองคประกอบผูมีสวนไดสวนเสีย

ในพ้ืนท่ีของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินของผูใหขอมูลสําคัญ
จําแนกตามผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 

n=11 

ผูมีสวนไดสวนเสีย X  S.D. ผล 

1.ผูใหบริการ 4.16 0.69 มาก 
2.ผูรับบริการ 4.20 0.59 มาก 

รวม 4.18 0.64 มาก 
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 จากตาราง 8ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอองคประกอบผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีของรูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีความเห็นดวย
อยูในระดับมาก ( X =4.18, S.D.=0.64)  ซ่ึงผูรับบริการและผูใหบริการมีผลการประเมินอยูในระดับมาก
( X =4.20, S.D.=0.59) และ ( X =4.16, S.D.=0.69) ตามลําดบั 
 
 (2) องคประกอบกระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 
 ก. ระดับนโยบาย 
 
ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินองคประกอบกระบวนงานของระดบันโยบาย

ตามรูปแบ บการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินของผูใหขอมูล สําคัญ
จําแนกตามกระบวนงาน 

n=11 

กระบวนงาน X  S.D. ผล 

1.การบริหารงาน 4.26 0.68 มาก 
2.การบริหารเงิน 4.09 0.48 มาก 
3.การพัฒนาองคกร 4.11 0.79 มาก 
4.การประเมินผลหรือการควบคุม 4.24 1.09 มาก 

รวม 4.18 0.71 มาก 

 
 จากตาราง 9ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอ องคประกอบกระบวนงานของระดับนโยบาย
ตามรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวม
มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  ( X =4.18, S.D.=0.71) ซ่ึงการบริหารงาน ( X =4.26, S.D.=0.68)
การประเมินผลหรือการควบคุมผลการดําเนินงาน ( X =4.24, S.D.=1.09) การพัฒนาองคกร ( X =4.11, 
S.D.=0.79) และการบริหารเงิน( X =4.09, S.D.=0.48) มีผลการประเมินตามลําดับ 
 ข. ระดับปฏิบัตกิาร 
 
ตาราง 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอองคประกอบกระบวนงาน

ของระดับปฏิบัติการตามรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
ของผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตามกระบวนงาน 

n=11 

กระบวนงาน X  S.D. ผล 

1.การจัดทําแผนงานหรือโครงการ 4.13 0.79 มาก 
2.การดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 

4.10 0.68 มาก 

3.การประชาสัมพันธ 4.23 0.74 มาก 
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รวม 4.15 0.68 มาก 

 จากตาราง 10ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอองคประกอบกระบวนงานของระดับปฏิบัติการ
ตามรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวม
มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก ( X =4.15, S.D.=0.68) ซ่ึงการประชาสัมพันธ ( X =4.23, S.D.=0.74)
การจัดทําแผนงานหรือโครงการ ( X =4.13, S.D.=0.79) และการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
( X =4.10, S.D.=0.68) มีผลการประเมินตามลําดับ 
 (3) องคประกอบปจจัยสนับสนุนกระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 
 ก. การมีสวนรวม 
 
ตาราง 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินองคประกอบ ปจจัยสนับสนุน

ดานการมีสวนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
ของผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตามลักษณะการมีสวนรวม 

n=11 

ลักษณะการมีสวนรวม X  S.D. ผล 

1.พิจารณานโยบายการบริการสุขภาพชุมชน 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
2.พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ 4.57 0.23 มากท่ีสุด 
3.จัดบริการสุขภาพโดยชุมชน 4.27 0.33 มาก 
4.ตรวจสอบคุณภาพการบริการสุขภาพ 4.24 0.28 มาก 

รวม 4.45 0.27 มาก 

 
 จากตาราง 11ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอองคประกอบปจจัยสนับสนุนดานการมีสวนรวม
ตามรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวม
มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก ( X =4.45, S.D.=0.27) โดยมีดานนโยบายการบริการสุขภาพชุมชน (
X =4.73, S.D.=0.47) และดานการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพชุมชน ( X =4.57, S.D.=0.23)
มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ และดานการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน ( X =4.27, 
S.D.=0.33) และดานการตรวจสอบคุณภาพการบริการสุขภาพชุมชน(X =4.24, S.D.=0.28) มีผลการประเมิน
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ข. บุคลากรท่ีเปนผูรับผิดชอบหรือเจาภาพหลักการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ดังนี้ 
 
ตาราง 12 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินความองคประกอบปจจัยสนับสนนุดาน

ผูรับผิดชอบตามรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ของผูใหขอมูล
สําคัญจําแนกตามผูรับผิดชอบ 

n=11 
ผูรับผิดชอบ X  S.D. ผล 

1.ผูบริหาร 4.46 0.16 มาก 
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2.ผูปฏิบัติงาน 4.55 0.48 มากท่ีสุด 
รวม 4.51 0.25 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 12ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอปจจัยสนับสนุนดานผูรับผิดชอบตามรูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีความเห็นดวยอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =4.51, S.D.=0.25) โดยผูปฏิบัติงานมีผลการประเมิน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X

=4.55, S.D.=0.48) และผูบริหารมีผลการประเมินอยูในระดับมาก( X =4.46, S.D.=0.16) ตามลําดับ 
 ค. กิจกรรมเชิงรุก ไดแก กลยุทธท่ีเปนแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของท่ีสามารถสนับสนุนใหการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
 
ตาราง 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมิน ปจจัยสนับสนุนดานกิจกรรมเชิงรุก

ตามรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ของผูใหขอมู ลสําคัญ
จําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการหรือแผนงาน 

n=11 

กิจกรรมหรือโครงการหรือแผนงาน X  S.D. ผล 

1.จัดทําแผนปฏิบัติการจัดบริการ 
สุขภาพ 

4.18 0.60 มาก 

2.จัดทําบัญชีแผน/โครงการ/กิจกรรม 4.18 0.60 มาก 
3.จัดทําฐานขอมูลชุมชนดานสุขภาพ 4.27 0.47 มาก 
4.จัดทําเวทีประชาคมหมูบาน 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.43 มาก 

 
 จากตาราง 13ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอปจจัยสนับสนุนดานกิจกรรมเชิงรุกตามรูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีความเห็นดวย
อยูในระดับมาก ( X =4.30, S.D.=0.43) โดยกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมหมูบานมี ผลการประเมิน
อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.55, S.D.=0.52) สวนการจัดทําฐานขอมูลชุมชนดานสุขภาพ ( X =4.27, 
S.D.=0.47) การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดบริการสุขภาพตามสิทธิประโยชนท่ีครอบคลุมทุกกลุมบริการ
และจัดทําบัญชีแผน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ( X =4.18, S.D.=0.60)มี
ผลการประเมินอยูในระดับมากตามลําดับ 
 
ตาราง 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินปจจัยสนับสนนุตามรูปแบบการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ของผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตามประเภท
ปจจัยสนับสนนุ 

n=11 

ปจจัยสนับสนุน X  S.D. ผล 

1.การมีสวนรวม 4.45 0.27 มาก 
2.บุคลากร  4.51 0.25 มากท่ีสุด 
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3.กิจกรรมเชิงรุก 4.30 0.43 มาก 
รวม 4.42 0.21 มาก 

 จากตาราง 14ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอ องคประกอบปจจัยสนับสนุนตามรูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีความเห็นดวย
อยูในระดับมาก ( X =4.42, S.D.=0.21) ซ่ึงดานบุคลากร( X =4.51, S.D.=0.25) มีผลการประเมินอยู
ในระดับมากท่ีสุด สวน ดานการมีสวนรวม ( X =4.45, S.D.=0.27) และดานกิจกรรมเชิงรุก ( X =4.30, 
S.D.=0.43) มีผลการประเมินอยูในระดับมากตามลําดับ 
 
ตาราง 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมิน รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ของผูใหขอมูลสําคัญสรุปตามประเภทขององคประกอบ 
n=11 

ประเภทขององคประกอบ X  S.D. ผล 

1.ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 4.16 0.69 มาก 
2.กระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสีย 4.20 0.59 มาก 
3.ปจจัยสนับสนุนของกระบวนงาน 4.42 0.21 มาก 

รวม 4.24 0.46 มาก 

 
 จากตาราง 15ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก (X =4.24, S.D.=0.46) 
ซ่ึงปจจัยสนับสนนุ( X =4.42, S.D.=0.21) ชุดสิทธิประโยชนของ ผูรับบริการ ( X =4.20, S.D.=0.59)
และกระบวนงานของผูใหบริการ( X =4.16, S.D.=0.69) มีผลการประเมินตามลําดับ 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล จํานวน 3 ข้ันตอน ผูวิจัยสามารถสรุปความแตกตางท่ีสําคัญ
ของรางรูปแบบและรูปแบบท่ีผานการประเมินแลวพบวา 1) องคประกอบกระบวนงานของระดับนโยบายขอ
ท่ี 4 ปรับจากการประชาสัมพันธ เปนการประเมินผล 2) องคประกอบกระบวนงานของระดับปฏิบัตกิารขอ
ท่ี 3 ปรับจากการประเมินผล เปนการประชาสัมพันธ 3) องคประกอบปจจัยสนับสนุน ขอท่ี 2ปรับ
จากบุคลากร เปนผูรับผิดชอบ ท้ังนี้ ผูวิจัยไดรูปแบบท่ีประเมินแลว มี 3 องคประกอบ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1 ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี คือ ผูใหบริการ ประกอบดวย ระดับ
นโยบาย และระกับปฏิบัติการ สวนผูรับบริการ มี 7 กลุมหลัก ตามชุดสิทธิประโยชนท่ี สปสช. กําหนด 
 องคประกอบท่ี 2 กระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีจําแนกไดดังนี้(1) ระดับ
นโยบาย ประกอบดวย การบริหารงาน การบริหารเงิน การพัฒนาองคกร และการประเมินผล (2) ระดับ
ปฏิบัติการ ประกอบดวย จัดทําแผนงาน/โครงการ การดําเนินงานตามแผน และการประชาสัมพันธ 
 องคประกอบท่ี 3 ปจจัยสนับสนุนใหกระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีดําเนิน
ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบดวย การมีสวนรวม ผูรับผิดชอบ และกิจกรรมเชิงรุก 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนีเ้ปนการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3 ) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวิธีดําเนินการวิจัยจํานวน 3 ข้ันตอนสรุปไดดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี 1.1 การสํารวจสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
จากประชากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จํานวน 4 ตําบล รวมท้ังสิ้น 47,310 คน กลุมตัวอยางไดโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป
ของเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดจํานวน 381 คน และไดมาดวยวิธีการสุม
เปนระบบ (systematic) ตามเลขท่ีบาน ไดกลุมตัวอยางไดจํานวนท้ังสิ้น 400 คน การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามทางไปรษณียและผูวิจัยเดินทางไปรับดวยตนเองไดแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลโดยใชตารางและการพรรณนาความใตตาราง 
 ข้ันตอนท่ี 1.2 การวิเคราะหการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีดี
การวิเคราะหตัวอยางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับทองถ่ินท่ีดี จากการเผยแพร
ระหวางป 2550-2557 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ไดแก เทศบาลตําบล และองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 13 แหง โดยศึกษาใน 3 ประเด็น ไดแก (1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน (2) ดานกระบวนงาน กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
และ (3) ดานผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ินและการมีสวนรวม
ของประชาชนในชุมชน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ิน  
ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 1) นําผลใน ข้ันตอนท่ี 1 และศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม  
มารางเปนรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยมีองคประกอบ ดังนี้ (1) องคประกอบผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
(2) องคประกอบกระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี และ ( 3) องคประกอบปจจัยสนับสนุน  
2) เสนอรางรูปแบบตอคณะอาจารยท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ 3) นําขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธมาปรับปรุงแกไข และ 4) ปรับปรุงรางรูปแบบตามขอเสนอแนะดังกลาว 
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 ข้ันตอนท่ี 3  การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี 3.1 การสนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ (1) กําหนดเนื้อหาการประเมิน 
4 ดาน ไดแก ก. ความเหมาะสม ข. ความถูกตอง ค.  ความเปนไปได และ ง. ความมีประโยชน  
(2) ผูใหขอมูลหลักไดโดยเลือกแบบเจาะจงจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลุมนักวิชาการ กลุมภาคเอกชน 
กลุมผูนําชุมชน กลุมขาราชการ และประชาชนเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 15 คน (3) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึก
เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง  กลองถายภาพ และอุปกรณเครื่องเขียน (4) เก็บรวบรวมขอมูล โดยจัด  
การสนทนากลุม ในวันท่ี 29 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
(5) วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา และ (6) นําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาความ  
 ข้ันตอนท่ี 3.2 การสัมภาษณ  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ (1) เนื้อหา สาระ ไดแก  
ก. ดานความเหมาะสม ข. ดานความถูกตองครอบคลุม ค. ดานความเปนไปได ง. ดานการใชประโยชน 
(2) กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
จากการสนทนากลุม จํานวน 15 คน (3) เก็บรวบรวมขอมูลดวยผูวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง จําแนกเปนแบบประเมินภาพรวม และแบบประเมินองคประกอบยอย
ของรูปแบบ (4) การวิเคราะหขอมูล ก. การวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินภาพรวม และ ข. การวิเคราะห
ขอมูลของแบบสัมภาษณ โดยใช สถิติ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 5) นําเสนอขอมูล  
โดยเสนอตารางและพรรณนาความใตตาราง 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัย ปรากฏไดดังนี้ 
 5.1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถิ่น 
 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ผูวิจัยสรุปผลไดคือ 
การสํารวจขอมูลสภาพการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ิน และการวิเคราะห รูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีดีสรุปผลไดดังนี้ 
 1) ผลการสํารวจขอมูลสภาพการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ิน ไดดังนี้  
 (1) การสํารวจขอมูลสภาพการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง เปนผูอาศัย หรือทํางาน จํานวน 4 แหง ไดแก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต องคการบริหารสวนตําบลโสธร และองคการบริหารสวนตําบลบางแกว เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ป อยูในเทศบาลตําบลนครเนื่องเขต และองคการ
บริหารสวนตําบลโสธร คิดเปนรอยละ 26.2 รองลงมา ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบางแกว และ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา คิดเปนรอยละ 25.8 และ 21.8 ตามลําดับ มีการศึกษาสูงสุดระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีอาชีพอ่ืนๆ เชน รับจาง เปนตน มากท่ีสุด มีบทบาทหนาท่ีในคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน เปนกรรมการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.2 รองลงมา ไดแก ผูมารับบริการจาก
กองทุน อนุกรรมการ เลขานุการ และประธานกรรมการ คิดเปนรอยละ 33.0 16.0 6.8 และ 4.0 ตามลําดับ  
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 (2) ผลการสํารวจการรับรู เก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี ขาวประชาสัมพันธ และการบริหาร
จัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ี สปสช. กําหนด พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความรู
และการรับรูในระดับนอยทุกรายการ โดยขาวประชาสัมพันธเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
มีระดับการรับรูนอยเปนลําดับท่ี 1 คิดเปนรอยละ 69.20 รองลงมา ไดแก สิทธิ หนาท่ีเก่ียวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 60.80 และการบริหารจัดการเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 54.80 ตามลําดับ 
 (3) ผลการรับรูการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม พบวา มีการปฏิบัตติอสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน อยูใน ระดับมาก ซ่ึงการวางแผน มีการปฏิบัติงานเปนลําดับท่ี 1 รองลงมา  ไดแก  
การดําเนินงานตามแผน การควบคุม และการจัดโครงสรางองคกร ตามลําดับ 
 2) ผลการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ินท่ีดี 
 ผลการวิเคราะหเอกสารของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ินท่ีดี
ขององคการบริหารสวนทองถ่ินท้ังระดับเทศบาล และระดับตําบล จํานวน 13 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) (องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล) ไดดังนี้ (1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน (stakeholders: ST) มีจํานวน 2 อปท. ไดแก การกลาวถึงบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
และการกลาวถึงการเขาถึงสิทธิประโยชนของการบริการสุขภาพของหนวยงานการสาธารณสุขในทองถ่ิน 
(2) ดานกระบวนงานตามกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน (job-description: JD) จํานวน 3 อปท. 
ไดแก การดําเนินงานของผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังดานการวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงาน
ตามแผน และการประเมินผลการดําเนินตามภารกิจท่ี สปสช. กําหนด และ (3) ดานผลท่ีเกิดจาก
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน (output: OP) 
จํานวน 12 อปท. ไดแก ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมซ่ึงเปนภารกิจของกองทุน  
หรือผลการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชน แลวเกิดผลสําเร็จสามารถเปนตนแบบ
หรือไดรับรางวัล  
 5.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ิน นําผลการวิจัย
ในข้ันตอนท่ี 1 และวิเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม พบวา ผลการรางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทราประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 
ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีองคประกอบท่ี 2 กระบวนงาน และองคประกอบท่ี3 ปจจัยสนับสนุน สรุปไดดังนี ้
 องคประกอบของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีประกอบดวย 1) ผูใหบริการ ไดแก ระดับนโยบาย 
และระดับปฏิบัติการ และ 2) ผูรับบริการ ไดแก ผูรับบริการจํานวน 7 กลุมหลัก ประกอบดวย (1) กลุมหญิง
ตั้งครรภ และหลังคลอด ( 2) กลุมเด็กเล็ก และวัยกอนเรียน (3) กลุมเด็กวัยเรียน และเยาวชน  
(4) กลุมวัยทํางาน (5) กลุมผูสูงอายุ และผูปวยโรคเรื้อรัง (6) กลุมคนพิการ และทุพพลภาพ  
และ (7) กลุมเสี่ยงจากดานสุขภาพ ดานการบริโภค ดานอุบัติเหตุ และดานสิ่งแวดลอม 
 องคประกอบของกระบวนงาน จําแนกเปนผูใหบริการ ประกอบดวย ระดบันโยบาย ไดแก  
การบริหารงาน การบริหารเงิน การพัฒนาองคกร และการประชาสัมพันธ สวนระดับปฏิบัติการ ไดแก  
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การจัดทําแผนงาน/โครงการ การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผลการดําเนินงาน สําหรับผูรับบริการ 
กระบวนงาน ไดแก การเขาถึงตามชุดสิทธิประโยชนท่ี สปสช. กําหนดท้ัง 7 กลุมหลัก 
 องคประกอบของปจจัยสนบัสนุน ประกอบดวย 1) การมีสวนรวม ไดแก ลักษณะการมีสวนรวม
ของประชาชน คือ ดานนโยบายการบริการสุขภาพชุมชนดานการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพชุมชน
ดานการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน และการตรวจสอบคุณภาพบริการชุมชน 2) บุคลากร ไดแก ผูบริหาร 
และผูปฏิบัติงาน และ 3) กิจกรรมเชิงรุก ไดแก โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพชุมชน 
และการรักษาโรคชุมชนโดยเพ่ิมศักยภาพของกองทุนท่ีเปนกลยุทธ คือ แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของท่ีสามารถสนับสนุนใหการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนไดมากข้ึน 
 5.1.3 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
 1) ผลการประเมินรูปแบบการบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินจาก
การวิเคราะหเนื้อหาการสนทนาของเครื่องบันทึกเสียงพบวา ผูใหขอมูล สําคัญมีการอภิปรายกันอยาง
กวางขวาง และมีความคิดเห็นสอดคลองตองกันวา รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม ถูกตอง  
มีความเปนไปได และมีประโยชนท่ีจะนําไปพัฒนาใชเปนตนแบบภายในจังหวัดได  
 2) ผลการสัมภาษณ  
 ผลท่ีไดจากการสัมภาษณ จําแนกได ดังนี้ 
 (1) ผลการประเมินภาพรวมของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญในภาพรวม พบวา ผานการประเมิน
ในทุกประเด็น ซ่ึงความเหมาะสม ความถูกตอง ความเปนไปไดและการใชประโยชน มีผลการประเมิน
ตามลําดับ 
 ( 2) ผลการประเมินองคประกอบยอยของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ในภาพรวมมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยสนับสนุน 
ชุดสิทธิประโยชนของผูรับบริการ และกระบวนงานของผูใหบริการ มีผลการประเมิน ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณารายดานตามองคประกอบยอยของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน ผลการการวิจัยปรากฏไดดังนี้  
 1) องคประกอบผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี โดยภาพรวมผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นดวย
อยูในระดับมาก ซ่ึงผูรับบริการ และผูใหบริการ มีผลการประเมิน ตามลําดั บ เม่ือพิจารณาแตละ
ดานมีผลการวิจัยดังนี้ 
 (1) ผูใหบริการ โดยภาพรวม ผูใหขอมูลสําคัญ มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก  
ซ่ึงระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีผลการประเมิน ตามลําดับ 
 (2) ผูรับบริการ โดยภาพรวม ผูใหขอมูลสําคัญ มีความเห็นดวย  อยูในระดับมาก
ซ่ึงกลุมเสี่ยง (ดานสุขภาพ ดานบริโภค ดานอุบัติเหตุ และดานสิ่งแวดลอม) กลุมผูสูงอาย ุและผูปวยโรคเรื้อรัง 
กลุมคนพิการ และทุพพลภาพ กลุมเด็กวัยเรียน และเยาวชน และกลุมวัยทํางานมีผลการประเมิน ตามลําดับ  
 2) องคประกอบกระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี  เม่ือพิจารณาแตละดาน
มีผลการวิจัยดังนี้ 
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 (1) ระดบันโยบาย โดยภาพรวมผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นดวย  อยูในระดับมาก 
ซ่ึงมีการบริหารงาน การประเมินผล หรือการควบคุมผลการดําเนินงาน การพัฒนาองคกร และการบริหารเงิน 
มีผลการประเมิน ตามลําดับ 
 (2) ระดับปฏิบัติ โดยภาพรวม ผูใหขอมูล สําคัญมีความเห็นดวย  อยูในระดับมาก  
ซ่ึงมีการประชาสัมพันธ การจัดทําแผนงานหรือโครงการ และการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
มีผลการประเมินตามลําดับ 
 3) องคประกอบปจจัยสนับสนุนกระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี โดยภาพรวม
ผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นดวย อยูในระดับมาก ซ่ึงดานบุคลากร ดานการมีสวนรวม และดานกิจกรรม
เชิงรุก มีผลการประเมิน ตามลําดับ เม่ือพิจารณาแตละดานมีผลการวิจัยดังนี้ 
 (1) ลักษณะ การมีสวนรวม  โดยภาพรวม ผูใหขอมูล สําคัญ มีความเห็นดวย
อยูในระดับมาก ซ่ึงการพิจารณานโยบายการบริการสุขภาพชุมชน  ดานการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพชุมชน ดานการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน และดานการตรวจสอบคุณภาพการบริการสุขภาพชุมชน 
มีผลการประเมิน ตามลําดับ 
 (2) บุคลากรท่ีเปนผูรับผิดชอบ  โดยภาพรวม ผูใหขอมูล สําคัญมีความเห็นดวย
อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูปฏบิัติงานมีผลการประเมิน อยูในระดับมากท่ีสุด และผูบริหารมีผลการประเมิน
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 (3) กิจกรรมเชิงรุก โดยภาพรวมผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นดวย อยูในระดับมากท่ีสุด 
ซ่ึงกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมหมูบาน การจัดทําฐานขอมูลชุมชนดานสุขภาพ การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดบริการสุขภาพตามสิทธิประโยชนท่ีครอบคลุมทุกกลุมบริการ และจัดทําบัญชีแผน/โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ มีผลการประเมินตามลําดับ 
 จากสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอเสนอ รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึนหลังจากผานการประเมินแลว ดังภาพ 3 
 

 
 

ภาพ 4 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีผานการประเมิน 
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 จากภาพ 4 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ท่ีผานการประเมินแลว 
มีจํานวน 3 องคประกอบ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี  1 ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี คือ ผูใหบริการ ประกอบดวยระดับนโยบาย 
และระดับปฏิบัติการ สวนผูรับบริการ มีเจ็ดกลุมหลัก ซ่ึงเปนไปตามชุดสิทธิประโยชนท่ี สปสช. กําหนด  
 องคประกอบท่ี 2 กระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี จําแนกไดดังนี้  
(1) ระดับนโยบาย ประกอบดวย การบริหารงาน การบริหารเงิน การพัฒนาองคกร และการประเมินผล 
และ (2) ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย จัดทําแผนงาน/โครงการ การดําเนินงานตามแผน และการประชาสัมพันธ  
 องคประกอบท่ี  3 ปจจัยท่ีสนับสนุนใหกระบวนงานของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี
ดําเนินไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ี สปสช. กําหนดไว 
ประกอบดวย การมีสวนรวม ผูรับผิดชอบ และกิจกรรมเชิงรุก   
 

5.2 อภิปรายผล 
   
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน มีประเด็นอภิปรายผลดังนี้ 
 5.2.1 ประเด็น จากศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผูวิจัยศึกษาสภาพการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ิน จํานวน 2 ประเด็น จึงขออภิปรายผล
แตละประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1) ดานการรับรู เก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี ขาวประชาสัมพันธ และการบริหารจัดการ  
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ี สปสช.กําหนด พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการรับรู
ในระดับนอยทุกรายการ ซ่ึงการรับรู ขาวประชาสัมพันธเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน การรับรู
สิทธิ หนาท่ีเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน และการรับรูการบริหารจัดการเก่ียวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ตามลําดับ  โดยผูรับบริการท้ัง 7 กลุมหลัก สวนใหญไดรับขอมูลขาวสาร
ของกองทุนไมชัดเจน ทําใหไมรูจักชื่อกองทุน ไมเขาใจถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากกองทุน และบทบาท
ของกองทุนวามีสิทธิประโยชนใดบางท่ีสามารถนํามาใชตามท่ีกองทุนกําหนด และมีความเหมือนหรือตาง
กับสิทธิประโยชนอ่ืนอยางไร ตลอดจนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนในพ้ืนท่ีไมชัดเจน
เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยเฉพาะดานการใชจายเงินงบประมาณท่ีไดรับจากหนวยงาน
สนับสนุนตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (2550, หนา 112) ไดสรุปผล
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พบวา มีความรูเรื่องหลักประกันสุขภาพ
นอยท่ีสุด มีบางกลุมไมรูจักชื่อของกองทุนเขาใจวาเปนการประกันชีวิต และชื่อของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพยากตอความเขาใจประชาชนไมรูถึงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานวาทําอะไรบาง แมแตคณะกรรมการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพสวนใหญก็ยังไมรูจักบทบาทหนาท่ีของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ินั่นคือ หนวยงานท่ีเก่ียวของตองหาวิธีการประชาสัมพันธและสื่อความหมายใหประชาชน
รูจักใหมากข้ึน สอดคลองกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  (2550, หนา 81) สรุปปญหา  
และอุปสรรคการดําเนินการอยูหลายดาน  เชน  ดานการชี้แจงประชาสัมพันธ  เปนตน ความเขาใจ
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การดําเนินงานกองทุนดานการทําขอตกลงกองทุนเปาหมายการดําเนินงานกองทุนไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ของจังหวัดสอดคลองกับสุเมธ แกนมณี (2550, หนา 3) ไดศึกษาการวิจัยประเมินผลกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพ้ืนท่ี ในเรื่องของการรูจัก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน” ครัวเรือนสวนใหญ
รูจักกิจกรรมของกองทุน และเคยเขารวมกิจกรรมของกองทุน แตไมรูจักชื่อของกองทุน รวมท้ัง เคยเห็น
ขอมูลขาวสาร ขอมูลของกองทุน โดยผานสื่อหอกระจายเสียงในชุมชน และจากบุคคลในชุมชน และมีความรู
ความเขาใจเรื่องหลักประกันสุขภาพนอย ไมมีการอนุกรรมการฝายตางๆ คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพในตําบลสวนใหญจะไมเขาใจในดานการจัดทําระบบและการบริหารการเงิน 
 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับปยะนุช เนื้อออน (2552, หนา 4) ไดวิจัย เรื่องปจจัย
ท่ีมีผลตอการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน พบวา การรับรูประโยชนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน การรับรูบทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมีผลไมถึง
รอยละ 50 สอดคลองกับดิเรก ปทมสิริวัฒน (2550, หนา 4-5) ไดศึกษาการรับรูของประชาชนตอกองทุน
สุขภาพทองถ่ิน การเขารวมกิจกรรมสุขภาพ และการประเมินประโยชนและคุณคาของกองทุนฯ พบวา
รอยละ 24.21 ตอบวาเคยไดรับรูขอมูลขาวสารของกองทุนฯ และสอดคลองกับชาญชัย ชัยสวาง (2552, 
หนา 132) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน อําเภอเฝาไร 
จังหวัดหนองคาย พบวา ดานการรับรูการดําเนินงานกองทุนฯ ซ่ึงยังขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
 2) ดานการรับรูการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
พบวา ในภาพรวมมีการ รับรูตอการปฏิบัติดานการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับมาก โดยมีการวางแผนการบริหารจัดการ การดําเนินงานตามแผน  
และการควบคุม และการจัดโครงสรางองคกร ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวายังขาดการประชาสัมพันธ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดผูรับบริการบางคนไมทราบสิทธิประโยชนของตนเอง คณะกรรมการกองทุนฯ  
ขาดความชัดเจนตอนโยบาย ขาดการชี้แจงทําความเขาใจการดําเนินงานของกองทุนดานการทําขอตกลง
กองทุนเปาหมายการดําเนินงานกองทุนไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดการติดตามการประเมินผล
ไมตอเนื่องการบริหารจัดการบางแหงยังไมเปนรูปธรรมขาดการประสานความรวมมือท่ีดีระหวางโรงพยาบาล
สาธารณสุขตําบล หรือสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี ดานบุคลากรสาธารณสุขของฝายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยังไมมีความรู ความเขาใจดานการจัดการงบประมาณ มีการเบิกจายงบประมาณลาชา ขาดการมีสวนรวม
ในกิจกรรมของโครงการขาดเจาภาพ  หรือผูรับผิดชอบแผนงานโครงการท่ีชัดเจน  และบทบาทหนาท่ี
ท่ีจะสามารถดําเนินการในทองถ่ินตนเองไดมากนอยเพียงใด เจาหนาท่ีสาธารณสุขซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ตามระบบราชการ ท้ังการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับงบประมาณ มีปญหาเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณตามระเบียบกฎหมาย จนอาจปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานอ่ืนๆ ดวย  
 ซ่ึงสอดคลองกับ วาสนา ปนตา  (2549, หนา 2-3) ได ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน พบวาการวางแผนการทํางานและมีการบริหารท่ีโปรงใส
สามารถตรวจสอบได ซ่ึงมีความสําคัญมากถึงรอยละ 93.46 สอดคลองกับอุดม ตรีอินทอง (2552, หนา 2-3) 
ไดศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีการสรางพลังในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน ในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีวิจัยก่ึงทดลอง พบวา หลังการทดลอง
กลุมทดลอง มีความรู และการปฏิบัติงานดานการวางแผน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การรายงานผลและผลการดําเนินมากกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลอง
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กับจํารัส ประสิว (2552, หนา 38) ไดศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน: การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี  พบวา คณะกรรมการมีความคิดเห็นประเด็นความชัดเจนในวัตถุประสงค
ของนโยบายกองทุน โครงสรางกองทุน การจัดองคกรกองทุน การสื่อสารขององคกร และการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการกองทุนกับผลสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
ในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมากสอดคลองกับรุงเรือง แสนโกษา (2556, หนา 156-165) ไดวิจัยรูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินในเครือขายเขตบริการสุขภาพท่ี 7 กลุมจังหวัด
รอยแกนสารสินธุ พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการประชาสัมพันธกองทุน 
ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน ดานการรับรูบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ  
บริหารกองทุน ดานการจัดทํากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน ดานการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน และดานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตามลําดับ 
 3) ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุน หลักประกัน สุขภาพทองถ่ินท่ีดี
ของ องคการบริหารสวนทองถ่ินท้ังระดับเทศบาล และระดับตําบล จํานวน 13 อปท. (องคการบริหาร
สวนตําบล/เทศบาลตําบล) พบวา การบริหารจัดการท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความสําเร็จจํานวน 3 ประเด็นหลัก 
ไดแก (1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จําแนกเปนผูใหบริการ
ไดแก การกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี คณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน สวนผูรับบริการ ไดแก การกลาวถึงการเขาถึงสิทธิประโยชน
ของการบริการสุขภาพของหนวยงานการสาธารณสุขในทองถ่ิน (2) ดานกระบวนงานตามกิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ไดแก การดําเนินงานของผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังดานการวางแผน  
การจัดองคกร การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผลการดําเนินตามภารกิจท่ี สปสช. กําหนด  
(3) ดานผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน
ในชุมชน ไดแก ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมซ่ึงเปนภารกิจของกองทุน หรือผลการดําเนินดังกลาว
มีลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชน แลวเกิดผลสําเร็จหรือไดรับรางวัล ซ่ึงสอดคลองกับรัชน ีสรรเสริญ 
(2551, หนา 92-104); ประภาสสุนันท  (2554, หนา 1-14); ภูดิท เตชาติวัฒน ( 2555, หนา 1-14); 
และรุงเรือง แสนโกษา (2556, หนา 156-165) 
 5.2.2 ประเด็นการพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถิ่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จากผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยจึงพัฒนารางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมุงพัฒนาตามปรากฏการท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี อาทิ กระบวนงาน
ของผูใหบริการ ผูรับบริการ ลักษณะการมีสวนรวม และกิจกรรมท่ีจะชวยเปนกลไกสูความสําเร็จ
ของการบริหารจัดการกองทุน ท่ีประกอบดวย 3 องคประกอบดังกลาว สอดคลองกับผลการ ประเมิน
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ีสํานักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
(2557, หนา 1-2) สรุปปญหา และความตองการไดดังนี้ 1) ดานศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน  
ซ่ึงเปนระดับนโยบายท่ีเปนของรูปแบบการวิจัยครั้งนี้ ท่ีควรมีการพัฒนา กรรมการ ใหผานการอบรม
หรือประชุม  หรือสัมมนา  หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  2) มีโครงการท่ี ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค  
หรือขอหามในการใชจายเงินของกองทุน เชน การจายเบี้ยยังชีพ การศึกษาดูงาน การแจกจายสิ่งของ  
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การกอสรางตาง  ๆเปนตน 3) การสรางการรับรู ความเขาใจ และความสนใจของชุมชนตอบทบาท ภารกิจ 
และผลงานของกองทุน  4) ดานการควร มีการเผยแพรขอมูลตามหลักธรรมาภิบาล  ขาวสารหรือ
ผลการดําเนินงานของกองทุนผานสื่อตาง ๆ 5) ดานการมีสวนรวมควรมีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชน
หรือจากกองทุนอ่ืน  ๆและ 6) ไมมีการสรางนวัตกรรมดานการบริหารจัดการกองทุนการหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินของจังหวัด  
 นั่นคือ การพัฒนารางรูปแบบการ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถ่ิน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ จึงเปนผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนตามสภาพการบริหารจัดการกองทุนนี้อยางแทจริง 
 5.2.3 ประเด็นการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทองถิ่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การวิจัยครั้งนี้ผานการประเมินรูปแบบโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก ซ่ึงรูปแบบมีจํานวน  
3 องคประกอบ ไดแก 1) ผูมีสวนไดสวนเสียในทองถ่ิน (บริบทบุคคล) ประกอบดวย ผูใหบริการ ไดแก  
ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ และผูรับบริการ ไดแก ผูรับบริการจํานวน 7 กลุมหลัก 2) ดานกระบวนงาน 
จําแนกเปนผูใหบริการ ประกอบดวย ระดับนโยบาย ไดแก การบริหารงาน การบริหารเงิน การพัฒนาองคกร 
และการประเมินผลการดําเนินงาน หรือการควบคุม สวนระดับปฏิบัติ ไดแก การจัดทําแผนงาน/โครงการ 
การดําเนินงานตามแผน และการประชาสัมพันธ สําหรับผูรับบริการ กระบวนงาน ไดแก ชุดสิทธิประโยชน
ท่ีไดรับท้ัง 7 กลุมหลัก 3) ดานปจจัยสนับสนนุ ประกอบดวย 1) การมีสวนรวม ไดแก วางนโยบาย
การมีสวนรวม การพัฒนาคุณภาพการบริการ การจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน และการตรวจสอบคุณภาพ
บริการ 2) บุคลากร (ปรับเปนผูรับผิดชอบหรือเจาภาพหลัก) ไดแก ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน  
และ 3) กิจกรรมเชิงรุก ไดแก กลยุทธท่ีเปนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของท่ีสามารถ
สนับสนุนใหการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลาวคือ  
(1) ผูใหบริการมีกระบวนงานท่ีจะรวมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวยระดับนโยบายขับเคลื่อนกระบวนงานเก่ียวกับการบริหารงาน บริหารเงิน 
พัฒนาองคกร ประชาสัมพันธ สวนระดับปฏิบัติ  หรือทีมงาน ( teamwork) ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีทําให
ฟนเฟองของแตละภารกิจการบริหารจัดการใหดําเนินงานสัมฤทธิ์ผล ดานการจัดทําแผนงานโครงการ
เพ่ือเปนเอกสารเสนอของบประประมาณจากระดับนโยบาย ตามรูปแบบท่ีกําหนดแลวรวมดําเนินงานตามแผน
ท่ีไดรับอนุมัติ พรอมดวยการกํากับควบคุมผลการดําเนินงานทุกระยะและจัดเตรียมทํารายงานผลการ
ประเมินเสนอตอฝายระดับนโยบายตอไป  (2) ผูรับบริการจากปญหาการขาดการครอบคลุมหนวยรับ
บริการซ่ึงผลการศึกษาสวนมาก ยังไมไดจัดกลุมผูเขาถึงการบริการ ดังนั้น ผูวิจัยจึง ศึกษาและนํามา
จัดกลุม ไดจํานวน 7 กลุมหลัก และ (3) ปจจัยสนับสนุนซ่ึง หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการวิจัยโดยรวมครั้งนี้ 
ไดแก รูปแบบการมีสวนรวม รูปแบบการมีผูรับผิดชอบ หรือเจาภาพหลัก และรูปแบบกิจกรรมเชิงรุกท่ีจะ
ชวยสงเสริมใหการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหประสบ
ผลสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไดยิ่งข้ึน สอดคลองกับรัชน ีสรรเสริญ (2551, หนา 92) ไดสรุปวาองค
ปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) และเทศบาล  พบวา การสรางหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งตองอาศัยการขับเคลื่อนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะเปน
หนวยงานท่ีใกลชิด และทํางานสัมพันธอยูกับประชาชนอีกท้ังกฎหมายก็ไดกําหนดไวอยางชัดเจนใหองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการสรางเสริมสุขภาพใหกับคนในชุมชน เปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนท่ีกําหนด  
 นอกจากนี้ยัง สอดคลองกับผลการวิจัยของชาญชัย ชัยสวาง  (2552, หนา 132) ไดศึกษา 
การพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย พบวา 
รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ครั้งนี้ ประกอบดวย
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม A-I-C การพัฒนา
ศักยภาพ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนิเทศติดตามสนับสนุน สอดคลองกับ
ดิเรก ปทมสิริวัฒน และคณะ (2552, หนา 2-4) ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จของกองทุน ไดแก  1) ปจจัยดานผูนํา ซ่ึงแนวคิด
และทัศนคติ  และวิสัยทัศนดานสุขภาพของผูนากองทุนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดูแลสุขภาพ
ประชาชนแบบองครวม 2) ปจจัยดานชุมชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการดําเนินงาน
อยางสมํ่าเสมอทําใหการดําเนินโครงการเปนไปไดดวยดี  สอดคลองกับจํารัส ประสิว  (2552, หนา 38) 
ไดศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน : การนํานโยบายสูการปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการมีความคิดเห็นประเด็นความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบายกองทุน 
โครงสรางกองทุน การจัดองคกรกองทุน การสื่อสารขององคกร และการมีสวนรวมของคณะกรรมการกองทุน
กับผลสําเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินในภาพรวมทุกดาน  
อยูในระดับมาก  มีความสัมพันธระหวางปจจัย  5 ดาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับ 
ปยะนุช เนื้อออน (2552, หนา 4) ซ่ึงผลการศึกษายืนยันความสําคัญของการสงเสริมใหคณะกรรมการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพใหมีการรับรูประโยชนของกองทุนเปนอันดับแรกรวมกับการสนับสนุนใหมีการรับรู
บทบาทของคณะกรรมการ และควรใหความสําคัญกับแผนพัฒนากําลังคน เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับอุดม ตรีอินทอง (2552, หนา 2-3) ไดศึกษาการประยุกตใช
ทฤษฎีการสรางพลังในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน
ในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีวิจัยก่ึงทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู  และผล
การดําเนินงานกอน -หลังการทดลอง ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีความรู
และการปฏิบัตงิานดานการวางแผน การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การรายงานผล
และผลการดําเนินมากกวากอนทดลอง 
 สอดคลองกับอวยพร พิศเพ็ง  (2553, หนา 3) ไดศึกษาผลของการประยุกตใชการจัดการ
อยางมีสวนรวม รวมกับแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร ตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ี: 
กรณีศึกษาตําบลเมืองแกง อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร พบวา  ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของกองทุน ไดแก แกนนําสุขภาพมีอํานาจ ในการตัดสินใจดวยตนเองทําใหมีความรูสึกเปนเจาของกองทุน
สงผลใหมีการตัดสินใจวางแผนลงมือปฏิบัติ และประเมินผลดวยตนเองอยางม่ันใจ การจัดโครงสรางองคกร
และจัดกลุมงานท่ีมีความชัดเจน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ผูนําระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนอยางจริงจัง และมีท่ีปรึกษาดานวิชาการอยางใกลชิด สอดคลอง
กับนงลักษณ แสงสวาง (2553, หนา 4) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา การดําเนินงานกองทุนฯ โดยใชกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  ดานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การจัดกิจกรรมเวทีชาวบาน  
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การจัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรสงผลใหการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนท้ังดานความรู ความพึงพอใจ และทัศนคติท่ีดีตอการดําเนินงาน 
สอดคลองกับภูดิท เตชาติวัฒน (2555, หนา 1-14) ไดวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ท่ีใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผลผลิตของการบริหาร
จัดการกองทุน พบวา 1) ดานการเขาถึงบริการสุขภาพ 2) ดานการสงเสริมงบประมาณเนนในกิจกรรม
การสงเสริมสุขภาพ และ 3) ดานการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนมากข้ึนและสอดคลองกับ  
รุงเรือง แสนโกษา ( 2557, หนา 157) พบวา รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงไดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ  
ดานการประชาสัมพันธกองทุน ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุน ดานการรับรูบทบาท
หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดานการจัดทํากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน  
ดานการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และดานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มตนจากการสํารวจสภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ินในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีคุณสมบัติของ อปท. ตามท่ี สปสช. เชน มีความพรอม
ท่ีจะดําเนินงานดานกองทุนได เปนตน เพ่ือใหไดทราบถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันสอดคลอง
กับสิ่งท่ีผูวิจัยสนใจจะศึกษาหรือไมอยางไร ซ่ึงผลการวิเคราะหความรู การรับรู สิทธิประโยชนของผูรับบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชนของกองทุนตาม สปสช. กําหนด พบวา อยูในระดับนอย ซ่ึงก็สอดคลองกับผลการวิจัย
ท่ีผานมาเชนเดียวกัน สวนการรับรูการปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนท่ีจะทําใหผลการดําเนินมีประสิทธิผล
มากข้ึน พบวา มีการรับรูดานการวางแผนมากท่ีสุด ดังนั้น ทําใหผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคตอไปถึงการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยนําผลการสํารวจจากสภาพในพ้ืนท่ีจริง และการวิเคราะหการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ท่ีดีจาก อปท. อ่ืน รวมท้ังยังวิเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของอีก และนําไปประเมินรูปแบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนจนไดรูปแบบท่ีผานการประเมินดังกลาว 
 รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (practical model) คือสามารถนําไปใชไดจริงในพ้ืนท่ี
ท่ีสอดคลองกับบริบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ไดแบบแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน ประกอบดวย ดานบริบทผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใหบริการ ท้ังระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ และผูรับบริการ คือ ผูท่ีมารับบริการดานสุขภาพของหนวยบริการดานสุขภาพ
ระดับทองถ่ินจํานวน 7 กลุมหลัก สวนผูใหบริการ ท่ีเปนระดับนโยบาย เชน คณะกรรมการกองทุน  
นายก อบต./เทศบาล จะไดแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถปรับมาใชในการบริหารจัดการกองทุน  
สวนระดับปฏิบัติงาน จะไดแนวทางของกระบวนงานท่ีจะทําใหการจัดทําแผน การเสนอโครงการ
ของงบประมาณมาใช และมาสนับสนุนงานท่ีรับผิดชอบได สําหรับผูมารับบริการเองไดรับรูสิทธิประโยชน
ของตนในการเขารับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการ  
 นอกจากนั้น ผลการวิจัยไดเสนอปจจัยท่ีจะสนับสนุนใหการบริหารจัดการกองทุน เกิดประสิทธิผล
และเพ่ิมประสิทธิภาพ ไดแก ปจจัยสนับสนุน อันประกอบดวย การมีสวนรวม หรือแนวทางการจัดการ
ใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกฝาย แนวทางการกําหนดเจาภาพหลักท้ังผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
ท่ีตองมีคุณลักษณะแตกตางจากบุคคลท่ัวไป เชน ตองมีภาวะผูนําท่ีเหมาะสมท่ีเปนผูเอ้ือ และคํ้าจุน
การดําเนินงาน สวนผูปฏิบัติงานควรเปนขุนดาบผูประสานสัมพันธไดกับผูคนทุกระดับท่ีจะทําใหงานดานนี้
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ประสบผลสําเร็จสูงสุด เปนตน ท้ังนี้ จะตองมีกิจกรรมเชิงรุกท่ีสอดคลองตอระเบียบปฏิบัติและมีความเปนไป
ไดในทางนําไปใช ตลอดจนมีการนําเสนอกิจกรรมท่ีทําใหฝายเจาของงบประมาณจัดสรรงบใหตามท่ี
กําหนดดวย ท้ังนี้เพ่ือมุงสูผลลัพธสุดทายคือการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชนตอไป 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
 จากผลการวิจัยผูวิจัยพบวาควรมีขอเสนอแนะท่ีเปนนัยในเชิงนโยบายท่ีสําคัญ
ตอหนวยงานระดับนโยบายหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ินทุกระดับ ดังนี้ 
 (1) ผลการวิจัยพบวา มีความรู และการรับรูดานสิทธิตามชุดสิทธิประโยชน
ของผูรับบริการ หนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยูในระดับนอย  
โดยขาดการประชาสัมพันธมากท่ีสุด ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมแผนงาน หรือกิจกรรมในการชี้แจง 
แจงขาวประชาสัมพันธท่ีหลากหลายชองทางอยางเปนรูปธรรมและเปนไปอยางตอเนื่อง 
 (2) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ผูรับผิดชอบ ดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ พรอมมีกิจกรรมสรางความตระหนักถึงกระบวนงานของตนเก่ียวของกับการบริการสาธารณสุข
ชุมชนบนฐานของกฎ ระเบียบท่ี สปสช. กําหนดและอยางมีธรรมาภิบาลท่ีดี 
 (3) ควรมีการกระตุนใหประชาชนมีการตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินทุกดาน เชน การรวมเปนคณะกรรมการกองทุน รวมตัดสินใจ
ในการจัดการโครงการกิจกรรม รวมตรวจสอบประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน รวมรับรูผล  
และปรับปรุงพัฒนาผลจากการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน เปนตน  
และจัดกิจกรรมสรางความตระหนักใหประชาชนรับรูถึงวัตถุประสงคของกองทุน ซ่ึงไดมาจากสวนกลาง
เปนตนทุนประเดิม แตตอยอดดวยชุมชนทองถ่ินตนเอง และชุมชนรวมเปนเจาของ รวมท้ัง ผลท่ีชุมชน
เปนผูรวมกันรับ 
 (4) ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานดานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
เพ่ือติดตามความกาวหนาและนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
เปนไปอยางตอเนื่อง 
 2) ขอเสนอแนะดานปฏิบัติการ 
 จากผลการวิจัยผูวิจัยเห็นวาควรมีขอเสนอแนะท่ีเปนนัยยะในเชิงปฏิบัติการท่ีสําคัญ
ดังนี ้
 (1) องคการบริหารสวนทองถ่ินและทีมงานตองมีความเขาใจในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
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 (2) ตองมีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางนายก เทศบาล หรือ อบต. หรือทีมงานบริหาร 
กับฝายสาธารณสุขประจําทองถ่ินนั้นๆ โดยสามารถทํางานรวมกัน รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน  
 (3) สรางการมีภาวะผูนําของฝาย เทศบาล หรือ อบต. 
 (4) มีการประชาสัมพันธท่ีมีวิธีการหลากหลายชองทาง และท่ัวถึง 
 (5) ใชขอมูลเชิงประจักษจากฐานแหงปญหาชุมชนท่ีแทจริง 
 (6) มีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนท่ีปรึกษาและเปนพ่ีเลี้ยงท่ีด ี
 (7) บริหารจัด การกองทุนฯ โดย ไมมุงแตสั่งการ แตสามารถทํางานเปนทีม
กับหลายภาคสวนและมุงถึงการ 
 (8) สรางกิจกรรมดึงศักยภาพของคนในชุมชนใหสามารถแสดงออกถึงความสามารถ
ของเขาและความตองการจากชุมชนอยางแทจริง 
 3) ขอเสนอแนะในการนําไปใชในระดับทองถ่ินหรือตําบล 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบางประเด็นท่ีทองถ่ินอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเคียงกันสามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดอีก อาทิ 
 (1) ควรมีแผนพัฒนาศักยภาพตามบริบทของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
 ก. ผูรับผิดชอบหรือเจาภาพหลักของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินเก่ียวกับ 
ก) ดานการเขียนโครงการท่ีเปนกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือเสนองบประมาณ ข ) ดานการบริหารงบประมาณ  
ค) ดานการประชาสัมพันธ และ ง) การพัฒนาดานนวัตกรรมของการบริหารจัดการกองทุน 
 ข. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินตั้งแตการคัดเลือก หรือสรรหา
สูการเปนกรรมการ และบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ เชน คุณลักษณะเบื้องตนควรเปนผูท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ไดกับความแตกตางระหวางบุคคลเปนอยางดี และในทีมๆ ทีมหนึ่งควรมีท้ังผูคิด ผูทํา ผูเขียน แผนงาน/
โครงการ และนักเจรจาตอรองดานการเสนองบประมาณของงานหรือโครงการคละเคลากัน เปนตน 
 ค. ผูบริหารสวนราชการท่ีเก่ียวของ ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนํา
ชุมชน เชน ภาวะผูนําดานการบริหารจัดการกองทุนท่ีประสบผลสําเร็จ เปนตน ก) ควรเปดโอกาสใหชุมชน
ของทองถ่ินเขามามีสวนรวม ไดแก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนตามรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน การจัดเวทีเสวนา 
การจัดเขาวาระการประชุมประจําเดือน เปนตน  ข) ควรมีการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีดี ซ่ึงมีการจัดเตรียมดานขอมูล อาทิ ควรสกัดปญหา อุปสรรคของทองถ่ิน
ตนเองกอน วามีอะไร อยูในระดับใด และมีความตองการทํากอนหลังอะไร ท้ังนี้ หลังการศึกษาดูงาน
ควรมีการติดตามผลและรายงานผลเปนระยะ และสามารถเขียนรายงานเสนอตอระดับผูบริหารได
จนถึงระดับท่ีสามารถนําไปปรับปรุงแกไขไดท้ังเชิงนโยบายและพัฒนาไดในเชิงปฏิบัติงานจริงในระดับ
ทองถ่ินนั้นๆ 
 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   หลังจากท่ีไดดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนท่ีเรียบรอยแลวผูวิจัยเห็นวาควรมีการดําเนินการวิจัยหลังจากนี้คือ 
 1) นํารูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพทองถ่ิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทดลองใช ดังนั้นควรมีการวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบนี้ไปใชโดยใชกลุมตัวอยาง
และเวลาตลอดจนระเบียบวิจัยท่ีเหมาะสม 
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 2) เพ่ือยืนยันผลการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซํ้าอีกโดยเลือกหวงเวลาท่ีเหมาะสม และศึกษา
กับทองถ่ินอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเคียงกันและแตกตางกัน 
 3) ควรศึกษาองคประกอบอ่ืนนอกจากการรับรูท่ีมีอิทธิพลและสงผลตอการดําเนินงาน
ท่ีบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน โดยนําระเบียบวิธีวิจัยท่ีหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับบริบทท่ีศึกษา 
 4) ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสรรค
การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถ่ินโดยนําระเบียบวิธีท่ีหลายหลาย กลุมตัวอยางจํานวนมากข้ึน
และใชระยะเวลามากยิ่งข้ึน 
 5) ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวม เพ่ือกอใหเกิด
นวัตกรรมใหมๆ ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินท่ีเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
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หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

108 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

109 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

110 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

111 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

112 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

113 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

114 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

115 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

116 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

117 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

118 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

119 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

120 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

121 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม คา IOC แบบบันทึกเอกสาร และแบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

123 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) สําหรับผูเช่ียวชาญ 

สวนท่ี 1 ขอมูลม่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 การรับรูเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี และขาวสารประชาสัมพันธหลักประกันสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1. เพศ   (     )  ชาย         (     )  หญิง 1 1 1 1 1 1 ใชได 

2. อายุ ............ ป 1 1 1 1 1 1 ใชได 

3. ท่ีอยูปจจุบันใน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 ท.เมืองฉะเชิงเทรา  
 ท.ตําบลนครเน่ืองเขต        
 อบต.โสธร  
 อบต.บางแกว 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
1.  (     )  ประถมศึกษา   
2.  (     )  มัธยมศึกษาตอนตน 
3.  (     )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.  
4.  (     )  อนุปริญญา/ปวช. 
5.  (     )  ปริญญาตรี   
6.  (     )  สูงกวาปริญญาตรี 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

5. ตําแหนง(ถาไมมี ขามไปตอบขอ 7) 
1.  (     )  ขาราชการการเมือง  
2.  (     )  ขาราชการประจํา 
3.  (     )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

6 บทบาทหนาท่ีในกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ิน 
1.  (     )  ประธานกองทุน 
2.  (     )  รองประธานกองทุน 
3.  (     )  กรรมการกองทุน 
4.  (     )  เลขานุการกองทุน 
5.  (     )  อนุกรรมการ 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
0 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0.8 
1 
1 
1 
1 

 
 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
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สวนท่ี 1 (ตอ) 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 6.  (     )  เจาหนาท่ีการเงิน 
7.  (     )  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

ใชได 
ใชได 

7. อาชีพหลัก 
1.  (     )  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
2.  (     )  รับจาง 
3.  (     )  เกษตรกรรม  
4.  (     )  คาขาย 
5.  (     )  แมบาน 
6.  (     )  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .................. 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 

สวนท่ี 2 การรับรูเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี และขาวสารประชาสัมพันธหลักประกันสุขภาพตามชุด

สิทธิประโยชน 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 ทานทราบหรือไมวา ปจจุบันผูใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ไมตองจายคาธรรมเนียม 30 
บาท ในการรับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

2 ทานคิดวาการท่ีไมตองจายคาธรรมเนียม 30 บาท
สามารถรับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ไดเหมือนเดิมทุกประการหรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

3 ทานคิดวาการรับบริการตามสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา จะตองไป 
ท่ีหนวยบริการใดกอน 
(  ) 1. หนวยบริการ ตามท่ีระบุในบัตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ลําดับท่ี 1 
(  ) 2. หนวยบริการ ตามท่ีระบุในบัตร
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ลําดับใด 
กอนก็ได 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
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สวนท่ี 2 (ตอ)  

 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

 (  ) 3. หนวยบริการหรือโรงพยาบาล 
ใดกอนก็ได 
(  ) 4. อ่ืนๆ ระบุ……………. 

1 1 0 1 1 0.8 ใชได 

4 ทานสามารถขอเปลี่ยนหนวยบริการประจําใน
บัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดหรือไม 
(  ) 1. ได 
(  ) 2. ไมได  
(  ) 3. ไมทราบ 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 

ใชได 
ใชได 
ใชได 

5 ทานคิดวา ผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
สามารถขอรับเงินชดเชย 
ความเสียหายเบ้ืองตนไดหรือไม ถาไดรับความ
เสียหายจากการรับบริการ 
(  ) 1. ได 
(  ) 2. ไมได 
(  ) 3. ไมทราบ 

 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 

ใชได 
ใชได 
ใชได 

6 ทานทราบหรือไมวา หากตองการโทรศัพทสอบถาม
ขอมูลหรือตองการรองเรียนเก่ียวกับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

7 ทานเคยมีปญหาเก่ียวกับการใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา หรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

8 ทานคิดวา สามารถรับบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ตอไปน้ีไดหรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9 ทานคิดวา สามารถรับบริการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ตอไปน้ีไดหรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

10 ทานคิดวา สามารถรับบริการเก่ียวกับสุขภาพ 
ชองปากและฟนตามสิทธิหลักประกัน 
สุขภาพถวนหนา ตอไปน้ีไดหรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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สวนท่ี 2 (ตอ)  

 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

11 ทานคิดวา สามารถรับบริการดูแลสุขภาพ 
รักษาพยาบาลโรคคาใชจายสูง ตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพดวนหนาตอไปนี้ได
หรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

12 ทานคิดวาการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาจะสามารถรับยาดังตอไปนี้ได
หรือไม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

13 ความคิดเห็นของทานท่ีมีตอสภาพ 
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 มีการจัดทําระเบียบขอบังคับของกองทุน สปสช. 
กําหนด 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

2 มีการมอบหมายงานแกคณะกรรมการอยางชัดเจน 1 1 1 1 1 1 ใชได 

3 มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใน
การบริหารกองทุน 
ตามความจําเปน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

4 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
ไดมาจากการคัดเลือกของคน 
ในชุมชนหรือองคกรท่ีสังกัดเปนไปตามหลักการมี
สวนรวมอยางแทจริง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

5 คณะกรรมการกองทุนฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานความรูและทักษะเก่ียวกับ 
การสงเสริมสุขภาพการควบคุมปองกันโรค และ
วิเคราะหปญหาดานสุขภาพของคนในทองถ่ิน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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สวนท่ี 3 (ตอ) 
 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

6 คณะกรรมการกองทุนฯ แสดงบทบาทสงเสริม
สนับสนุนการจัดบริการดานสุขภาพของสถานี
อนามัยในพ้ืนท่ีอยางด ี

1 1 1 1 1 1 ใชได 

7 คณะกรรมการกองทุนฯ มีสวนรับรู 
และมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

8 คณะกรรมการกองทุนฯ ไดมีบทบาทและรวมกัน
พิจารณาโครงการและงบประมาณสําหรับการ
ปองกันโรคในพ้ืนท่ีอยางอิสระและอยูบนพ้ืนฐาน
การแกปญหาในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

9 มีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
อยางเปนระบบ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

10 มีการแจงแนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม ตาม
แผนของกองทุนฯ ใหสมาชิกในพ้ืนท่ีทราบ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

11. มีการดําเนินกิจกรรมและแผนงานโครงการตามท่ี
ไดวางแผนไว 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

12. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

13 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อยาง
นอย 4 ครั้ง /ป 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

14 มีการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
กองทุนฯ และมีประธาน และเลขานุการกองทุนลง
นามทุกครั้ง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

15 มีการไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการ 
ดานการบริหารกองทุนฯ ในระดับทองถ่ิน 
ท่ีประสบผลสําเร็จ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

16 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดเขามามีสวนรวม 
ในกิจกรรมการสรางสุขภาพท่ีสนับสนุน 
โดยกองทุนฯ ท่ีตั้งข้ึน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 
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สวนท่ี 3 (ตอ) 
 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

17 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานกองทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

18 มีการจัดเวทีประชาคมหมูบานและนําขอมูลจาก
เวทีประชาคมมาประกอบ 
การจัดทําแผนสุขภาพชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

19 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัด 
ทําแผนใหกับคณะกรรมการกองทุน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

20 มีการจัดทําแผนงานโครงการของกองทุนโดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

21 มีการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน 
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

22 มีการจัดทําแผนและใชจายงบประมาณครบ 4 
หมวดกิจกรรม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

23 แผนและงบประมาณของกองทุนฯ  
ท่ีจัดทําข้ึนมีความเหมาะสมสอดคลอง 
กับปญหาและความตองการ 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

24 มีรายงานการประชุมท่ีมีมติการอนุมัติแผนงาน 
/ โครงการครบทุกโครงการ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

25 มีการดําเนินกิจกรรมและแผนงานโครงการ
ตามท่ีไดวางแผนไว 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

26 มีการใชจายเงินงบประมาณตามแผน 
และโครงการท่ีไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบหรือ
ขอหามในการใชจายเงินกองทุน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

27 มีการสรุปการใชจายงบประมาณครบ 
ตามแผนงานโครงการท่ีไดรับ 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

28 มีรายงานการใชเงินตามกิจกรรม/โครงการใน
เว็บไซตของ สปสช. ครบถวนถูกตองทุกไตรมาส 

0 1 1 1 1 0.8 ใชได 
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สวนท่ี 3 (ตอ) 
 

ขอ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

29. มีการติดตามการดําเนินงานและรายงาน
ผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

30. มีการประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงานกองทุน 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

31. มีการประชุมตามกําหนดท่ีวางไว 1 1 1 1 1 1 ใชได 
32. มีการสงเสริมสุขภาพกลุมเปาหมาย 5 

กลุม คือ กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ 
กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพและ
กลุมผูปวยเรื้อรังไดอยางครอบคลุม
ครบถวนทุกกลุม 

1 1 1 1 1 1 ใชได 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินท่ีด ี
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วิเคราะหเชิงเนื้อหา : การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นที่ดี  
จํานวน 13 แหง ดังนี้ 
 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษาจากกลุมเปาหมาย ไดแก ตําบล หรือทองถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือตําบลท่ีดีท่ีเผยแพรจํานวน 13 แหง
ระหวางป 2550-2557  ไดแก 1) องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน  จังหวัดขอนแกน 2) องคการ
บริหารสวนตําบลทุงไทรทอง 3) องคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบุรี 4) องคการบริหารสวนตําบลวังกรด 
อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร  5) องคการบริหารตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จ.นาน  6) องคการ
บริหารสวนตําบลทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  7) เทศบาลตําบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ  
8) อบต. สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร  9) อบต. สมผอ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร  10) อบต. 
วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก  11) อบต. คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12) เทศบาลตําบล
หนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี  13) อบต.  นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และผล
การประเมินการบริหารจัดการจังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียดอยูในภาคผนวก) ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา
เปนกรณีตัวอยาง  การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินหรือตําบลท่ีดี โดยศึกษา
ใน  3 ประเด็น คือ 1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  
2) ดานกระบวนงานกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน และ 3) ดานผลท่ีเกิดจากการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน สรุปไดดังนี ้
 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโนนทันไดรับรางวัลกองทุน
หลักประกันสุขภาพชุมชนตนแบบ ระดับดีเดน จังหวัดขอนแกน ประจาป 2553 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารทองถ่ินเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน การสนทนากลุมและสัมภาษณผูนําชุมชนและคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 -  ผลการศึกษา : ปจจัยหลักท่ีทําใหกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน  ไดรับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตนแบบ คือ 1) กําหนดนโยบาย
ของกองทุนผนึกรวมเปนนโยบายเดียวกับการบริหารงานทองถ่ินสรางแผนงานดําเนินการดานสุขภาพ
ใหสอดคลองในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาตําบลอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 2) สงเสริมการสราง
ชุมชนเขมแข็ง  โดยเนนการสรางแกนนําดานสุขภาพทุกหมูบานจัดทําแผนงานโครงการดานสุขภาพ
ในชุมชนดวยตนเองไดสรางระบบการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชนและสงเสริมความเปนเจาของ
กองทุนรวมกัน 3) เนนการนําทุนทางสังคมในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยสนับสนุน
ปราชญชาวบานหมอดินครู และผูนํา กลุมอาชีพในการเปนวิทยากร แกนนําดานสุขภาพและรวมเปน
คณะกรรมการบริหารของกองทุน 4) เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลหนองเรือ สานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงเรียน
กลุมอาชีพ กลุมอาสาสมัครตางๆ ในการรวมคิด รวมวางแผนรวมทํารวมติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินงานของกองทุน 5) การบริหารจดัการกองทุนโดยเนนหลักความโปรงใส ประหยัด  สามารถ
ตรวจสอบได  โดยเนนการประชาสมัพันธกิจกรรมการบริหารงบประมาณของกองทุนใหกับประชาชน
ทราบผานสื่อตาง  ๆเนนการดําเนินงานท่ีเกิดจากปญหา และความตองการของประชาชนเปนอันดับแรก
และมุงบริหารงานสูเปาหมายชุมชนสุขภาพดีอยางยั่งยืน 
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 2) องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง : ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ประจาํป 2554 

 - ผูใหขอมูลหลัก:ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทอง 

 -  ผลการศึกษา: องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทองมีการดําเนินงานตามหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีผานเกณฑชี้วัด 5 หัวขอ ไดแก 1) การบริหารภารกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน 2) การบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ  อปท. 3) การบริหารภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ5) การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชนสวนอีก 2 หัวขอ ไมผานเกณฑชี้วัด เนื่องจาก
ไมมีการปฏิบัติตามเกณฑชี้วัดแตอยางใด ไดแก 1) การปรับปรุงภารกิจของ อปท. และ 2) การประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยมีแนวทางแกไข คือ  ควรมีการทบทวน ปรับปรุงและแกไขภารกิจ อํานาจหนาท่ี  
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยมีคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีมาจากภาคเอกชนเพ่ือท่ีจะนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานการใหบริการ
ประชาชน  โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน ในการใหบริการประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
 3) องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
 -  ผูใหขอมูลหลัก : หัวหนาสํานักปลัดผูอานวยการกองท่ีมีผูไดรับทุนการศึกษา
และผูท่ีไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและสําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 32 คน 
 -  ผลการศึกษา: ผูท่ีไดรับทุนการศึกษามีความม่ันใจกระตือรือรนและมุงม่ันท่ีจะ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความอดทน อดกลั้นเม่ือเผชิญปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานมีความรู
ความสามารถในการปรับปรุงงานใหดีข้ึน และมีการสํารวจ และประเมินตนเองท้ังขอด ีและขอบกพรอง
ในการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตนเองอีกท้ังสามารถนําแนวคิด หรือหลักการท่ีไดรับจากการศึกษา
ไปใชในการปฏิบัติงานไดสามารถวางแผนการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายแกไขปญหา
ไดอยางเปนข้ันตอน และเปนระบบพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือนํามาใชปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งข้ึน  
และสามารถจัดระบบงานและวางข้ันตอนในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้หากบุคลากร
ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติโอกาสในหนาท่ีการงาน หรือศึกษาตอมากยิ่งข้ึน สรางความเชื่อม่ัน
โดยการคิดใหม ทําใหม สรางแรงจูงใจ หรือจุดประกายในการคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการพัฒนาความรู
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีรูและนําไปสูการปฏิบัติไดจะทําใหมีสมรรถนะดีข้ึนกวานี้ 
 4) องคการบริหารสวนตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร 
 -  ผูใหขอมูลหลัก: นายมานะ วุฑฒยากร นายก อบต.วังกรด  
 -  ผลการศึกษา: ใหความสําคัญและใสใจในเรื่องสุขภาพของชาวบาน ตั้งแตแรกเกิด 
จนกระท่ังวัยสูงอายุ โดยมีโครงการ/กิจกรรมใหทํารวมกัน ไมวาจะเปน เด็ก, ผูสูงอายุ + พอ ,แม + ลูก 
เปนตน โดยใชงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวังกรด 
 5) องคการบริหารตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จ.นาน 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ: นายวุฒิไกร ดวงพิกุล นายก อบต. ฝายแกว 
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 -  ผลการศึกษา: สนับสนุนใหเกิดโครงการเขาพรรษากูปหื้อละออนจิตใจดีปาก๋ันเขาวัด 
โดยใชงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลฝายแกว เนื่องจากสถาบันครอบครัวประสบปญหา
ดานความสัมพันธระหวาง พอ แม ลูก และมีผลทําใหเด็กเยาวชนในหมูบานไปม่ัวสุมติดยาเสพติด กินเหลา 
และสูบบุหรี ่
 6) องคการบริหารสวนตําบลทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 
 - ผูใหขอมูลสําคัญ : นางอรัญญา บุญตานนท นายก อบต.ทาสาย 
 -  ผลการศึกษา: เนนการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดําเนินการสงเสริม
และสนับสนุนงบประมาณดาน สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
สรางความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สงเสริม
และสนับสนุนทางดานกีฬาของสถานศึกษาและกลุมเยาวชนในหมูบานและตําบล 
 7) เทศบาลตําบลโคกศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ : นายประจักษ ภูแลขํา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกศรี
และพระครูโสภณวินัยวัฒน รองเจาคณะอําเภอยางตลาด เจาอาวาสวัดบูรพาโคกเครือ และเทศบาล
ตําบลโคกศรี 
 -  ผลการศึกษา : โครงการ “ ชาวเทศบาลตําบลโคกศรี สุดยอดปลอดเหลา  ” 
โดยจะงดเหลาในงานประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน ไดแก งานศพ งานอุปสมบทและงานบุญกฐิน ซ่ึงทุกคน
มีความฝนและมีเปาหมายสูงสุดท่ีจะทําใหเปนชุมชนปลอดเหลา และอบายมุข เพ่ือใหเกิดเปนประเพณี
และวัฒนธรรม ท่ีดีงามใหรุนลูกรุนหลานไดสืบทอดตอกันไป และทุกคนไดมีขอตกลง หรือพันธะสัญญาทางใจ
รวมกัน และขอสัญญาวา เม่ือเปนเจาภาพจะไมนําเหลามาเลี้ยงแขก เม่ือเปนแขกจะไมนําเหลามาดื่มในงาน 
“จะเอาใจวัดกัน” นอกจากนี้ยังมีปาย “ขออภัยแทนเจาภาพ งานนี้งดเหลาไมมีน้ําเหลา ไมมีเมา มีแตน้ําใจ
ใหแกกัน” บริเวณบานท่ีจัดงานบุญ สวนการดบัตรเชิญจะมีการประทับตรายางใหแขกทุกคนทราบ
อยางเปนทางการและท่ัวถึง 
 8) อบต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ : นายเรืองยศ อินทรธรรม นายก อบต.  สวางแดนดิน และ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสวางแดนดิน 
 -  ผลการศึกษา: ไดรับรางวัลการดําเนินงานดีเดนจาก สปสช. เขตพ้ืนท่ีสกลนคร
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีใหการตอบรับและใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอยางดียิ่งการดําเนินงาน
สวนใหญเนนการสรางเสริมสุขภาพของคนวัยกลางคน และผูสูงอายุ หนึ่งในโครงการเหลานั้น คือ โครงการ
หมูบาน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 9) อบต.สมผอ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ: นายชนะ วรสาร นายก อบต.สมผอ 
 -  ผลการศึกษา: โครงการงดเหลางานศพลบความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูง สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สงเสริมการใช
สมุนไพรและแพทยทางเลือก ลดการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของสุขภาวะแบบบูรณาการ
ตามแนวทางวิถีชีวิตอยางพอเพียงอยางยั่งยืน ตอไป 
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 10) อบต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ: พ.ท.เสนห นาคนาคา นายก อบต.วังกระโจม 
 -  ผลการศึกษา : ไดรับรางวัลโครงการจักรยานสีขาวตานยาเสพติด เม่ือป 2548 
เพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ กลุมผูขับข่ีจักรยานเหลานี้เรียกชื่อกลุมตัวเองวา “กลุมรถจักรยานตําบลวังกระโจม” 
มีท้ังเด็กและผูใหญ อายุตั้งแต 6 ขวบ จนถึง 74 ป รวมตัวกันเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใน 4 มิติ คือ มิติทางกาย 
มิติทางจิตใจ มิติทางสังคม และมิติทางจิตวิญญาณ ดวยการนําเอาจักรยานมาเปนเครื่องมือในการสรางเสริม
สุขภาพของประชาชนโดยชุมชนไดอยางลงตัว 
 11) อบต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ: นายเทวิน วงษแจง นายก อบต.คลองสี่ 
 -  ผลการศึกษา : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในชุมชนแบบมีสวนรวมป 2552 ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับคัดเลือกจากเครือขายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
คลองหลวงใหเปนชุมชนตนแบบ มีการดําเนินงานใน 2 หมูบาน ไดแก ชุมชนหมูท่ี 10 และชุมชนหมูท่ี 3 
กิจกรรมเริ่มตนจากชวนชาวบานและแกนนํา เดินรณรงคประชาสัมพันธสรางกระแสในหมูบาน มี อสม. 
เดินสํารวจขอมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายหลังคาเรือนทุกสัปดาห และชวนคนท่ีชอบดื่ม ลด ละ 
เลิก เหลาเบียร สําหรับคนท่ีสามารถเลิกเหลาไดตลอดชีวิตทาง อบต. คลองสี ่จะจัดทําปายขนาดใหญติดรูป
ติดชื่อ เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ ปจจุบันคนท่ีสามารถเลิกเหลาไดตลอดชีวิต ไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุม
แกนนํา โดยมีวัตถุประสงคจะลดนักดื่มหนาใหมในทองถ่ินชุมชนตอไป 
 12. เทศบาลตําบลหนองสาหราย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ: คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เทศบาลตําบลหนองสาหราย 
 -  ผลการศึกษา: เทศบาลตําบลหนองสาหราย เนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ของประชาชนในตําบลหนองสาหราย ใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ไดมีกิจกรรม
สงเสริมปองกันเยาวชนใหหางไกลจากอบายมุข และยาเสพติด และเพ่ิมความรักความสามัคคีในหมูวัยรุน 
ดวยการจัดกิจกรรมจักรยานแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย และการสงเสริม
ชมรม To Be Number One ใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
 13. อบต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
 -  ผูใหขอมูลสําคัญ: นายอรุณ อินทรแกว นายก อบต.นิคมพัฒนา 
 -  ผลการศึกษา: นโยบายหลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยในทุกๆ ดาน 
ตั้งแตเกิดจนถึงเชิงตะกอน 
 จากการศึกษาขอมูลปญหาสุขภาพของประชากรในชุมชน คณะกรรมการกองทุนฯ 
จึงไดวางแผนทําโครงการนํารองข้ึนมา จํานวน 4 โครงการ หนึ่งในโครงการเหลานั้น คือ โครงการฑูตเยาวชน
ตอตานยาเสพติดเนื่องจากเยาวชนเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชน และขอมูลบงชี้วามีการใชสารเสพติด
ในชุมชน โครงการนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือใหเยาวชนไปเขาคายเรียนรูโทษภัยของสารเสพติด ฝกการปฏิเสธ  
และกระตุนใหคิดวางแผนปองกันสารเสพติดในชุมชน เพ่ือท่ีเยาวชนเหลานั้นจะไดกลับมาเปนแกนนํา
ในชุมชนตอไป 
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ตาราง 16 สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาตัวอยางการบริหารจัดการท่ีดี จํานวน 13 แหง 
 

ท่ี สรุปผล 
สอดคลองกับประเด็นท่ีศึกษา 

ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 

1 กําหนดนโยบายของกองทุนผนึกรวมเปนนโยบายเดียวกับการ
บริหารงานทองถ่ินสรางแผนงานดําเนินการดานสุขภาพให
สอดคลองในทิศทางเดียว 
กับแผนพัฒนาตําบลอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 /  

2 สงเสริมการสรางชุมชนเขมแข็งโดยเนนการสราง 
แกนนําดานสุขภาพทุกหมูบานจัดทําแผนงานโครงการดาน
สุขภาพในชุมชนดวยตนเองไดสรางระบบการดูแลสุขภาพ
กันเองในชุมชนและสงเสริมความเปนเจาของกองทุนรวมกัน 

 / / 

3 เนนการนําทุนทางสังคมในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยสนับสนุนปราชญชาวบานหมอดินครู และผูนํา กลุมอาชีพ
ในการเปนวิทยากร แกนนําดานสุขภาพและรวมเปน
คณะกรรมการบริหาร 
ของกองทุน 

  / 

4 เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ท่ีเก่ียวของ ไดแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
โรงพยาบาลหนองเรือ สานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงเรียน
กลุมอาชีพ กลุมอาสาสมัครตางๆ ในการ 
รวมคิด รวมวางแผนรวมทํารวมติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของกองทุน 

 / / 

5 การบริหารจัดการกองทุนโดยเนนหลักความโปรงใส ประหยัด
สามารถตรวจสอบไดโดยเนนการประชาสัมพันธกิจ
กรรมการบริหารงบประมาณของกองทุนให 
กับประชาชนทราบผานสื่อตางๆเนนการดําเนินงาน 
ท่ีเกิดจากปญหาและความตองการของประชาชน 
เปนอันดับแรกและมุงบริหารงานสูเปาหมายชุมชนสุขภาพดี
อยางยั่งยืน 

/ /  

6 กิจกรรมในเชิงปองกัน ควบคุมโรค หรือกิจกรรมในเชิงฟนฟู
สมรรถภาพหรือกิจกรรมการบําบัดรักษา 

  / 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ท่ี สรุปผล 
สอดคลองกับประเด็นท่ีศึกษา 

ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 
7 องคการบริหารสวนตําบลโนนทันไดรับรางวัลกองทุน

หลักประกันสุขภาพชุมชนตนแบบ 
  / 

8 องคการบริหารสวนตําบลทุงไทรทองมีการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
ผานเกณฑช้ีวัด 5 หัวขอประจาป 2554 

  / 

9 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  /  

10 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 

/   

11 การปรับปรุงภารกิจของ อปท.  /  

12 การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีแนวทางแกไข  
คือ ควรมีการทบทวน ปรับปรุงและแกไขภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

 /  

13 มีความมั่นใจกระตือรือรนและมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ 

 /  

14 มีความอดทน อดกลั้นเมื่อเผชิญปญหาตางๆ  
ในการปฏิบัติงาน 

 /  

15 มีความรูความสามารถในการปรับปรุงงานใหดีข้ึน  /  

16 การสํารวจและประเมินตนเองท้ังขอดีและขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตนเอง 

 /  

17 สามารถวางแผนการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายแกไขปญหาไดอยางเปนข้ันตอน 
และเปนระบบ 

 /  

18 จัดระบบงานและวางข้ันตอนในการดําเนินงาน 
ใหประสบผลสําเร็จ 

 /  

19 ใหความสําคัญและใสใจในเรื่องสุขภาพของชาวบานตั้งแตแรก
เกิด จนกระท่ังวัยสูงอาย ุ

/   

20 การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสุขภาพ 
ท่ีอยูในชุมชนทองถ่ิน 

  / 

21 การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชนสําหรับ
กลุมเปาหมาย 

  / 

22 มีโครงการ/กิจกรรมใหทํารวมกัน ไมวาจะเปน เด็ก, ผูสูงอายุ + 
พอ,แม + ลูก เปนตน โดยใชงบจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลวังกรด 

  / 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ท่ี สรุปผล 
สอดคลองกับประเด็นท่ีศึกษา 

ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 
23 ทองถิ่นเอง อาจจะเปนกิจกรรมในเชิงสรางเสริมสุขภาพ

สนับสนุนใหเกิดโครงการเขาพรรษากูปห้ือ 
ละออนจิตใจดีปากั๋นเขาวัด โดยใชงบประมาณ 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลฝายแกว 

  / 

24 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน /   
25 ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 

ดาน สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรมของทองถิ่น 

  / 

26 สรางความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   / 
 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   / 

27 สงเสริมและสนับสนุนทางดานกีฬาของสถานศึกษาและ
กลุมเยาวชนในหมูบานและตําบล 

  / 

28 โครงการ “ ชาวเทศบาลตําบลโคกศรี สุดยอด 
ปลอดเหลา ” 

  / 

29 ไดรับรางวัลการดําเนินงานดีเดนจาก สปสช. เขตพื้นท่ี
สกลนครเน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีใหการตอบรับ 
และใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอยางดีย่ิง 

  / 

30 การดําเนินงานสวนใหญเนนการสรางเสริมสุขภาพ 
ของคนวัยกลางคน และผูสูงอายุ 

/   

31 โครงการหมูบาน ลด ละ เลิก เครื่องด่ืมแอลกอฮอล   / 
32 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สงเสริมการใชสมุนไพร 

และแพทยทางเลือก 
  / 

33 สงเสริมความเขมแข็งของสุขภาวะแบบบูรณาการตาม
แนวทางวิถีชีวิตอยางพอเพียงอยางย่ังยืน ตอไป 

  / 

34 ไดรางวัลโครงการจักรยานสีขาวตานยาเสพติ 
เมื่อป 2548 

  / 

35 การสรางเสริมสุขภาพของประชาชนโดยชุมชน 
ไดอยางลงตัว 

/   
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ท่ี สรุปผล 
สอดคลองกับประเด็นท่ีศึกษา 

ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 
36 ไดรางวัลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชนแบบมีสวนรวมป 2552
ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับคัดเลือกจากเครือขายบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลคลองหลวงใหเปนชุมชนตนแบบ 

  / 

37 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของประชาชนในตําบล
หนองสาหราย ใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะ 
ในกลุมเยาวชน 

/   

38 มีกิจกรรมสงเสริมปองกันเยาวชนใหหางไกลจาก
อบายมุข และยาเสพติด และเพ่ิมความรักความสามัคคี
ในหมูวัยรุน 

  / 

39 จัดกิจกรรมจักรยานแรลลี่เฉลิมพระเกียรติ   / 
40 การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย   / 
42 การสงเสริมชมรม To Be Number One  

ใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
  / 

43 โครงการฑูตเยาวชนตอตานยาเสพติดเนื่องจากเยาวชน
เปนรากฐานของการพัฒนาชุมชน และขอมูลบงชี้วามี
การใชสารเสพติดในชุมชน 

  / 

44 โครงการงดเหลางานศพลบความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ   / 
45 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวย

เบาหวานความดันโลหิตสูง 
/   

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกเสียงจากการสนทนากลุม 
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แบบบันทึกเสียงจากการสนทนากลุม 
 

 ผูวิจัย: การเมืองโดยเฉพาะสิ่งแวดลอมของประเทศไทยท่ีมีการพัฒนาทางดานศักยภาพ
ดานอุตสาหกรรมกรุงเทพ  เละเขตปริมณฑล และจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมี
จํานวนมาก ซ่ึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทําใหประชาชนมีปญหาเรื่องสุขภาพมากข้ึน จากปญหาดังกลาว
ทําใหรัฐบาลเล็งเห็นปญหาดานสุขภาพของประชาชนจึงจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
จนถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนสงเสริมการจัดการ
สาธารณสุขเพ่ือใหเปนการสงเสริมบุคคลเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพซ่ึงกองทุน
หลักประกันสุขภาพถือวาเปนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท่ีมุมกวางการตอบสนองของประชาชน
จํานวนมาก ดังนั้น หากทองถ่ินและชุมชนมีความตระหนักและมีบทบาทรวมในการจัดการปญหาสุขภาพ
ชุมชนข้ึนกองทุนหลักสุขภาพทองถ่ินมีคณะกรมการบริหารกองทุนกองทุนสุขภาพทองถ่ินมีองคประกอบ
ของคณะผูบริหารกองทุนเชื่อวาคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจากผลการประเมิน  
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา P1 ดานท่ีมีปญหา คือ 1. ดานบริหารจัดการ
กองทุน 2. ดานบริหารจัดการดานการมีสวนรวม 3. ดานนวัตกรรม 
 สรุปไดวาปญหาตางๆ ท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถ่ิน มีกรอบแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวของครั้งนี้ดวย ดูเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรู
ความเขาใจ การรับรู การมีสวนรวม 3 ขอดังกลาวจึงขอความอนุเคราะหจากผูประเมินการใชแนวทาง  
การบริหารจัดการกองทุน ก็คือ 1. ศึกษาสถานะภาพประเด็น P2 ปญหาความพรอมศักยภาพของทองถ่ิน 
2. การกระจายผลประโยชนสูทองถ่ิน คนหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการกองทุน 3. ใชเทคนิค
การวิจัยและพัฒนาอันทบทวนรูปแบบ  
 อันนี้ คือ รูปแบบเดิมท่ีทางการใหมาการพัฒนารูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมูลในพ้ืนท่ี ใชขอมูลกับผูใหบริการผูรับบริการในพ้ืนท่ี มีสิทธิ์ลงตําบล 4 ตําบลๆ ละ 100 รวมเปน 400 
แบบสอบถามท่ีถาม คือ การรับรูสิทธิกับสุขภาพทองถ่ินการคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน และผล
วิเคราะห คือ การรับรูมีระดับมากและการจัดการกองทุนสภาพของปญหา ก็มีระดับมากเหมือนกัน การสราง
รูปแบบ คือ จะไดรางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะไดรู
แบบท่ีคาดวาจะไดก็มีปจจัยดานตางๆ   
 P1 ปจจัยประกอบดวยการใหบริการผูรับบริการดานผูใหบริการก็ประกอบดวยนโยบาย ไดแก 
คณะกรรมการระดับปฏิบัติ ไดแก เจาหนาท่ี และคณะทํางานระดับนโยบายก็มีกระบวนการ การบริหาร 
งานการเงิน การพัฒนาและประชาสัมพันธระดับปฏิบัติ ไดแก การจัดทําแผนงานโครงการดําเนินงาน
และประเมินผล สําหรับผูรับบริการ 7 กลุมหลัก ก็มีการเขาถึงสิทธิประโยชน 1. ปจจัยสนับสนนุ
ดานการเขาถึงสิทธิประโยชน 2. ปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวมนโยบายคุณภาพการจัดการ  โดยชุมชน
และตรวจสอบ 3. ดานบุคลากรผูบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ิน อบต. 4. คณะกรรมการ ผูปฏิบัติ
เจาหนาท่ีๆ เปนทีมห รือคณะทํางาน 5. กิจกรรมเชิงรุกมีแผนงานมีโครงการท่ีเก่ียวของ 6. การประเมิน
รูปแบบการบริหารการจัดการหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา  7. ขอความคิดเห็น
จากทุกทานตรงนี้การประเมินรูปแบบก็มี 4 ดาน 1. ดานความเหมาะสม 2. ดานความถูกตองครอบคลุม 
3. ดานความเปนไปได 4. ดานการใชประโยชนเครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาครั้งนี้  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

141 

แบบบันทึก VCD แบบประเมินมาวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหาแลวเราจะไดรูปแบบท่ีผาน
การประเมิน P2 (อาจารย) กองทุนสุขภาพตําบลหรือกองทุนสุขภาพของทองถ่ิน ชื่อกองทุนสุขภาพทองถ่ิน 
เปนรูปแบบการบริหารจัดการยังไงถึงจะเหมาะสมและก็ไปได และก็เหมาะสมกับนักศึกษาปริญญาเอก
เขาไปคนควาและสรางรูปแบบ (แคฟชั่น) ขอมูลดวยการปรับจากผูทรงคุณวุฒิท้ังหลาย ทุกทานท่ีใหเกียรติ
มาในวันนี้รวมกับเปนรูปแบบใหดูดีตอยอดจากท่ีนักศึกษาไปหาพ้ืนฐานมาแลว ใชหรือเปลา (ใชคะ) 
เพราะฉะนั้นวันนี้การบริหารกองทุนสุขภาพตําบล ท่ีอยากเห็นวามันมีประสิทธิภาพและดําเนินไป ควรจะมี
หนาตาเปนอยางไร ใชไหมคะ (ใชคะ) อยากจะถามความเห็นรวม เพราะฉะนั้นเราอยากใหรูวามันมีกองทุน
เกิดข้ึนคนท่ีมาบริหารมาจากไหน (มาจากคณะกรรมการ)  ลงไปตรงนี้การบริหารเชิงคณิตศาสตร จะถามเชิญ
ชวนผูทรงคุณวุฒิ เบา  ๆสบาย  ๆจะแนะนําเขาประเด็นยงัไง ใครบริหารงานบาง ใครเขารวมแบบ ตอนแรกจะ
เอาใคร (บุคคลบริหาร) 
 โครงสรางของคระกรรมการกองทุนสุขภาพทองถ่ิน คือ ผูอํานวยการเปนท่ีปรึกษาผูอํานวยการ
โรงพยาบาล นักศึกษาและสาธารณสุขอําเภอท่ีปรึกษา จะมีนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ
นายกเทศมนตรีเปนประธานกรรมการ มีผูทรงคุณวุฒิ 1 คนเปนรองประธานและมีผูทรงคุณวุฒิอีก 2 คน 
เปนรองประธานกรรมการ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาเทศบาลจะมีสมาชิกมอบหมาย
อีก 2 คน เปนกรรมการ และหัวหนาหนวยปฐมภูมิในพ้ืนท่ีทุกแหงเปนกรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานในพ้ืนท่ี  ๆคัดเลือกอีก จํานวน 2 คน ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนหมูบาน หรือชุมชน
ท่ีคัดเลือกเองจํานวนไมเกิน 2 คน ผูแทนประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน หรือศูนยรับเรื่อง
รองเรียนอิสระในพ้ืนท่ีจํานวน 1 คน (ถามี) เปนกรรมการและเลขาปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หรือนายกเทศมนตรีมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ (อาจารย) มีโครงสรางสําคัญวาอันนี้เปนเบื้องตน
อยากจะทราบท่ีมาของกรรมการท่ีบริหารกองทุน สมาชิกนี่ใคร คือ ประธานท่ีปรึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ 
 ในเบื้องตนตองขออนุญาตกราบขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีไดใหเกียรติกับนักศึกษาของเราวันนี้
ก็จะมีนักศึกษาของเราจะทํางานวิจัยการเรียนปริญญาเอก ของนักศึกษาในเรื่องของการพัฒนารูปแบบ
การจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินของจังหวัดฉะเชิงเทรา วารูปแบบจะเปนยังไงถึงจะเหมาะสม 
และก็บริหารการจัดการกองทุน ใหเกิดประโยชนสูงสุด วาวันนี้ นักศึกษาก็เลยจะขอความคิดเห็นทุก
ทาน P3 วารูปแบบท่ีเหมาะสมแตละข้ันตอนจะเปนอยางไร ซ่ึงก็จะขอในดานของ 4 มุม มุมแรก คือ รูปแบบ
ท่ีนักศึกษาท่ีใหมามีความเหมาะสมในการบริหารการจัดการกองทุน มุมท่ี 2  คือ ขอกําหนดของสถาบัน
หลักประกันสุขภาพแลวหรือยังในสํานักงานหรือบริการเรื่องพวกนี้อยูจัดการใหกับชุมชนและก็ความเปนไป
ได ของรูปแบบนี้ถูกกําหนดออกมาแลวมีความเปนไปไดไหมท่ีจะทําในชีวิตจริงในอนาคต สามารถท่ีจะใช
ประโยชนในรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพของทองถ่ินไดจริงหรือเปลาขออนุญาตท่ีจะระดมความ
คิดเห็นพวกเรานะท่ีนี้ท่ีจะทําใหเปนรูปแบบนี้มรประโยชนมากข้ึน เชิญคะ มุมแรกท่ีพูดถากรรมการบริหาร
กองทุนหนาตาท่ีมาโดยตําแหนงหรือวาไดมีการเลือกตั้งข้ึนมาทําใหนักศึกษาเห็นประเด็นเรื่องนี้วาเปน
อยางไรบานในการจะนําไปใชในชีวิตจริง  ตามท่ีกองทุน โครงสรางท่ีเกิดข้ึนจาก ส.ส.ส. คือ กําหนดระยะเวลา
วาระ 2 ป แตสามารถดําเนินเปนคนเกาได คณะกรรมการเซ็น ขออนุญาตถามท่ีโครงการกองทุนมีกรรมการ
ไหม และมีคณะกรรกมารจัดชุดท่ีมีการเลือกตั้งจากกองทุนหมูบานวาระ 4 ปท่ีกําหนดท่ีทํางานแบบนี้กองทุน
สุขภาพเฉพาะ (ขออนุญาตเพ่ิมเติม) ความยากท่ีมาจากตําบลบางขวัญ ไมวาจะมาจากหนวยใดๆ ขออนุญาต
วาเคยไดยินกองทุนสุขภาพตําบล ขออนุญาตคะ เทาท่ีเห็นในจังหวัดบางอําเภอ ท่ีดําเนินการแลวเปนรูปแบบ
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ท่ีอาจจะมีบางพ้ืนท่ีเห็น ก็เห็นจะมีอําเภอสารคาม บางประกง คือ ในรูปแบบของกองทุนสุขภาพชุมชนจริง ๆ
ก็กําหนดมาในลักษณะทุก  ๆอําเภอ ในเบื้องตนก็จะเห็นทุกอําเภอรวมก็พรอมเม่ือไหรก็เขาไป และท่ีเห็น
ชัดเจนก็จะเห็นจะหวัดพิจิตรท่ีเขามีการทําพ้ืนท่ีชัดเจน จัดตั้งเปนกองทุน เพ่ือใหคนในชุมชนดูแลสุขภาพ
กันเอง ยกตัวอยาง อยางเชนวาอาจจะเอาP4เงินคาหัวท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานประกันสุขภาพ
แหงชาติ รวมกับ อบต. ท่ีสมทบทุนเขามา จัดตั้งเปนกองทุนแลวก็จัดตั้งแลวก็ไปดูตามพ้ืนท่ี  อาจจะมี
ผูสูงอายุ แบบนี้ไปจัดหาซ้ืออุปกรณ แลวก็ตองมีจิตอาสา อสม. หรือคนท่ีวางงาน หรือคนท่ีอยูตามบานคอย
เวียนกันไปดูแล อุปกรณ แลวก็แบง ๆกันใชในหมูบานใชเสร็จก็นํามาคืนท่ีธนาคารอุปกรณผูสูงอายุก็จะเก็บ
รูปแบบการดูแลผูสูงอายุของผูพิการในชุมชนแลวก็ในคนหนุมสาวท่ีไปทํางานก็ชวยกันเย็นกับมาก็มาดูได  
ในชวงกลางวันก็มีจิตรอาสา  ก็มาดูรวมกันก็จะทําใหชุมชนสามารถดูแลรวมกันและทําใหเกิดเปนกองทุน
สุขภาพ แตละพ้ืนท่ีใครท่ีพรอมท่ีจะเริ่มเรื่องใหมตามชุมชนอาจจะมีเด็กก็ทําเปนศูนยดูแลเด็กใหเหมาะสม
ตามชุมชนนั้นๆ  
 P2 (อาจารย) ก็จะมีกลุมเปาหมายหลัก ท่ีชุมชนปกปองดูแลท้ัง 7 กลุม ท่ีนักศึกษาเปนหามา 
 ผมขอแนะนําตัว นายทิวา ประสุวรรณ เปน ผอ.กองชาง อบต.  บานแลง จ.ระยอง พอดี
ชวงประมาณ 2 เดือน ทางปลัด อบต. ไดไป อบรมเขาแตงตั้งใหรักษาราชการแทนปลัด อบต. ไดมีโอกาส
เคยเปนคณะกรรมการเรขาหลักกองทุนสุขภาพ ซ่ึงในของ อบต. เหมือนกับท่ีทางอาจารยไดวาบางทียังไมมี
การเริ่มเพราะวาบางทีปกติท่ีจะเริ่มไดทางนี้ตองทําโครงการเขาไปรวม ซ่ึงโครงการนี้อยางท่ี อบต. บานแลง 
เริ่มไดประมาณ 3 ป แลวบางท่ียังไมไดสมทบทุนเขาไป โครงการนี้เลยยังไมเริ่มซ่ึงสวนมากจะเกิดกับชาวบาน 
ผูนําชุมชน ทางผูบริหารยังไมเขาใจของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีขอดีขอเสียอยางไร แตพอทาง
สาธารณสุขท่ีเขามาใหขอมูลทางจังหวัดระยองก็เริ่มทําประมาณ 1–2 ป ก็เริ่มทํา ซ่ึงในการกําหนดตําแหนง
ก็จะมีทานนายก อบต. เปนประธานและมีปลัดเปนเลขานุการในการกําหนดกิจกรรมโครงการก็จะมีท่ีปรึกษา
ของผูอํานวยการโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของตําบลนี้ซ่ึงแลวก็จะมีแตงตั้งสมาชิก 
ผูทรงคุณวุฒิก็จะแตงตั้งมาจากคนในตําบลจํานวน / ทานข้ึนมาเพ่ือ หลังจากนั้นก็จะมีท่ีปรึกษาจังหวัด 
ทางสาธารณสุขเปนคณะกรรมการ ท่ีเวลาเราจะเขาไปพิจารณาโครงการก็จะมาพิจารณาวาโครงการท่ีเราตั้งไว 
มันตรงกันไหมถาอันไหนทางสาธารณสุขไดดําเนินการไปแลว ถามันตรงกับอาจหนาท่ีของทางสาธารณสุข
ก็ไมสามารถดําเนินการได สมมุติถาไขเลือดออกทางสาธารณะสุขดําเนินการแลวทางหลักการกองทุนสุขภาพ
ท่ีกฎหมายกําหนดไว เราก็ไมสามารถท่ีจะไปทําไดท่ีกฎหมายเขาตั้งไว ท่ีตั้งกองทุนไวของสาธารณะสุขยังไมได
ทําเราสามารถท่ีจะทําได ท่ีทําแบบ 7 กลุม เชนไปดูแลทานเก่ียวกับสุขภาพฝนออกไปแตละโรงเรียน ผูสูงอายุ
ท่ีอายุมากข้ึน เราก็ใหเครื่องวัดความดันก็ซ้ือเขามาและผูสูงอายุการจะทําการออกกําลังกาย และก็วัด
ความดันตรวจสุขภาพอะไรแบบนี้    
 (อาจารย) ขอแชรประสบการณ เราเคยมาทํางานกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเปรียบเสมือนเด็กโต
เปนอีกตําบล เขาก็มีกองทุนแบบนี้ จะมีสวนนาก็คือยอดหัวประชากรอยางท่ีอาจารยนิรมนต บอกตําบลก็จะ
สมทบใหอีก ก็เหมือนกับประกันสังคมก็คิดงาย ๆนะคะสมมุติวาให 50 บาท ทองถ่ินตองใหเพ่ิมอีก 50 บาท
ตอหัวประชากรก็จะมีเงินกอนสําหรับการบริหารจัดการท่ีนี้ก็จะมีผูรับบริการ  7 กลุมหลัก ก็คือจะมาคน
ในพ้ืนท่ี สวน 1 ก็คือ อยางเราอยูสาธารณะสุข เราก็ทําโครงการเพ่ือท่ีจะเสนอ ถาพูดถึงโรงพยาบาลยโสธร 
ยกตัวอยาง ท่ีเราทําอยูนะปจจุบันทําพ้ืนท่ีซับซอนของเทศบาล ก็คือ ทํางานใชประชากรรวมกันท้ัง 7 กลุมหลัก 
พอเราไดลงพ้ืนท่ีเราก็จะมาเห็นปญหาของเรากอน วาท่ีสาธารณสุขมองเนี่ยสวนใหญทางสาธารณสุขมองเรื่อง
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ผูสูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ ผูดอยโอกาสสวนหนึ่ง ถาจะเอาแบบรวมในวันรุนก็จะทําอะไรโดยไมคิด 
สมมุติทองในวัยรุนก็จะมีเก่ียวกับเด็กเล็ก เรื่องก็สงเสริมวัคซีน เราก็จะทําตัวอยางเสนอไป ก็จะมี
คณะกรรมการของเทศบาล ถาเอาตัวมาจากทานนายกของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเขาก็มีกรรมการ
ตามรูปแบบประมาณนี้ พอเราเสนอโครงการเขาไปคณะกรรมการพิจารณาวาโครงการของเราเหมาะสมไหม 
ใชไดไหม อีกสวนนึ่ง พอดีพ่ึงไดเจอกับอาจารย ท่ีทานยายมา อาจารย ประจําโรงเรียนสมุทรปราการ
ท่ีเก่ียวของกับนักเรียนดูแลสุขภาพของนักเรียนทานเดินมาหา มีแตเราตองเดินไปหาอาจารยแบบวาเรารูสึกดี
มากเลย อาจารยบอกวาเขามาประสานพวกเราวาเขาจะมาทํางานกับเราไดอยางไรเขาเลาใหฟงวาตอนท่ีอยู
สมุทรปราการอาจารยก็จะมีหนาท่ีดูแลเด็กปกติเราทําๆ แตเด็กสวนใหญท่ีเราไปตรวจสุขภาพนักเรียนจะเปน
เด็กเล็กแตนี่อาจารยทําในแบบนักเรียนมัธยม อาจารยก็จะคัดแตเด็กท่ีมีปญหา อาจารยจะสังเกตไดวา คนนี้
ถามีปญหาจะทําตัวเงียบๆ โดยท่ีไมสุงสิงกับใครหรือวาเด็กคนนี้ถาเรียนจะมีปญหาเหมือนวาจะเรียนไมทัน
เพ่ือน อาจารยจะสังเกตเด็กและเก็บเด็กใหเรากอนนึงก็จะมาปรึกษาเราวา เปนอะไรท่ีจะรูสึกดี แลวอาจารย
ก็จะบอกวาปญหาของอาจารยก็จะเขียนเปนโครงการ เหมือนกองทุนเหมือนกันทาไมไดคิดท่ีสาธารณสุข
ท่ีเดียวโรงเรียนเปน 1 ชุมชนใชไหมคะ ทานนําปญหาของเด็กมาแกไขหรือวาท่ีเขาตรวจสุขภาพฟนเขาก็จะดู
วาเด็กเขามีปญหา เขาก็จะมาเขียนเรื่องการดูแลชองปากในเด็กวัยรุน แบบนี้เขาก็จะทําและจะมีท่ีๆ เคยไปทํา 
คุณหมอในโรงพยาบาลในจังหวัดสระแกว เขาก็เขามาสนใจเรื่อง เขาไมพรอมของเด็กวัยรุน เขาก็ให
ความสําคัญตรงนี้ เขาก็ไดไปทํากิจกรรมคือคุณหมอก็ทําโครงการกับเด็กไดถาเกิดวาเซฟระบบวาในปญหา
ของกลุม 7 กลุมหลักก็เปนปญหาในพ้ืนท่ีในระบบท่ีทําการเซฟพวกนี้มามาทําโครงการใหสาธารณสุขท่ีเดียว
สวนเรื่องไขเลือดออกขอพักไปนิดนึงจริง ๆแลวเขาก็ทํางานรวมกัน แตหลังจากท่ี ๆมีกองทุนนี้  ถาเก่ียวกับ
เรื่องระบาด ถาทองถ่ินไมมีสวนรวมมันไมสามารถควบคุมโรคไดโรคอะไรก็ควบคุมไมไดเพราะฉะนั้นคือ ก็จะ
ใหทองถ่ินมีสวนรวมทองถ่ินก็อาจจะมีเงินเพ่ือท่ีจะนําไปเช็ค ระบบวาเรื่องการดูแลปญหาลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชนหลักการกําจัดขยะ ซ่ึง P6 ถาเด็กตองเปนไขเลือดออกจริง  ๆมันตองลึกซ้ึง ไมใชวาไปสํารวจลูกน้ํา
ยุงลายอยางเดียวแกปญหาไขเลือดออกได มันไมใชแบบนั้น ถาเรื่องการใชสารเคมีแมแตเจาหนาท่ี  ๆไป
เราก็ตองดูแลสุขภาพของเขาไมง้ันท่ีเราทํางานรวมกัน โดยท่ีวาสาธารณะสุขจะเปนพ่ีเลี้ยงเก่ียวกับขอมูล 
ตามดูแลใหความรูเรื่องโรค แตทองถ่ินก็ไปดูแลเรื่องประชากร หรือวามี อสม. ไปชวยดูไปจัดการตรงนี้ 
เพ่ือท่ีจะใชงานเดินไปไดกับไมใชไขเลือดออกเรื่องเดียวทุกๆ โรค  
 (อาจารย) ในการทํางานโครงสรางของคนท่ีมารับผิดชอบเปนกรรมการท่ีจะเดินไปในท่ี สปสช. 
กําหนด คือ สวนหนึ่งเปนตําแหนงฉะเพราะ สวนหนึ่งจะเปดโอกาสให ขอความคิดเห็นอีกฝงดวยนะคะ 
เวลาสงผูทานเขาไปรวมเปนกรรมการ หรือกองทุนสุขภาพ จะกองทุนอะไรสักอยางเราจะมีวิธีการเลือก 
คนนี้จะเหมาะ เลือกไปเปนกรรมการใชไหม ในตอนนี้การจะนําพวก อสม. เขามาชวยไมวาจะกรวดน้ํา
หรือกําจัดขยะ รอบหมูบานทําความสะอาดตางๆ    
 (อาจารย) เอย ชื่อกองทุนถาเกิดไปทําท่ีตําบลเอาเราจะเลือก อสม. มาทําเรื่องพวกนี้ ถาเกิด
เปนกองทุนสุขภาพสวนใหญเราจะเลือกผูแทนท่ีเขาระบุตามตําแหนง สวนมากก็จะเปน อสม. ของเรา
สวนมากคนนึงก็จะมาดูประมาณ 10 ใบ เพราะฉะนั้นเขาจะเปนผูรอบรู แลวอีกอยางนึงก็จะเปนผูใหญบาน
ท่ีไมไดเปนโดยตําแหนง ท่ีไดรับเลือกมาเปนผูนํา สวนมากจะเปนผูนํา อสม. (P11) ผมวาการคัดเลือก เราตอง
เนนคนหนอย แบบวาตองเปนคนท่ีรับผิดชอบ แบบวาเรามอบหมายงานไปเขาสามารถรับผิดชอบงานได
ปญหาในเรื่องการประชาสัมพันธ สําหรับกองทุนมันเปนเรื่องใหญการสรางความเขาใจวากองทุนเปนยังไง 
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การเสริมสรางสุขภพไมใชเปนแลวไปรักษา ตระหนักวาตัวเองตองรักษาดวยตัวเองทําใหตัวเองดีข้ึนจะทํายังไง
ไมใชวาใหมันกระจายแผหลาย ในลักษณะของการทํางานแตละคน ผูใหญบานก็ดี ก็อาจจะมีขาวกลุมท่ีสนใจ
เขามามีสวนรวมดวยจากกรรมการ ท้ังหมดประมาณ 20 คนไดไหมคับ ทานอาจารยก็เสนอมุมมองท่ีอาจจะ
กวางข้ึนท่ีมีเวลา มีใจ มีความเขาอกเขาใจ กับเรื่องงานท่ีทุมใหปญหาท่ีเรารูกันขณะท่ีกองทุนสุขภาพตําบล 
ขณะนี้เราประจัก สานฝน  ในสายสาธารณสุข ยังมีอีกในหลายตําบลในฉะเชิงเทรา ยังไมรูจักดานสุขภาพ
ตําบลไมเหมือนแถวอีสาน ภาคเหนือ  มุมมองของสาธารณสุขจังหวัด 
 P8 เกิดอะไรข้ึนกองทุนสุขภาพตําบลโดยไมเปนท่ีรูจักจริงๆ  แลวกองทุนสุขภาพตําบล
ของฉะเชิงเทรา มีการดําเนินการทุกๆ  ตําบลทางสวนท่ีรับผิดชอบในเรื่องของสาธารณสุขจังหวัด  
เขาก็คอนขางจะขับเคลื่อนแลวถาในเรื่องของกองทุนสุขภาพตําบลมีในเรื่องของการใหความรู ในเรื่องกองทุน
ตําบลปกติเปนประจํา แตวาเขาจะมีเวทีวิชาการประจําป และมีการประกวดกองทุนประจําตําบล บังเอิญได
ไปเปนกรรมการ 2–3 ป ก็ในแตละปจะมีการคัดเลือกกองทุน เอามาแลกเปลี่ยนความรูกันจัดเปนบูท
นิทรรศการ แบบนี้มันตองมีชื่อยอ เราจะไดจําไดเขามี สปสช. และกองทุนสุขภาพตําบล ขอมูลท่ีเรา
ดําเนินการเพราะฉะนั้น ของทุกๆ ปก็จะมีกองทุนสุขภาพตําบลดีเดน อยางปนี้ก็จะเริ่มกองทุน สุขภาพดีเดน
ของตําบลปากน้ํา ของเทศบาลปากน้ําท่ีไดรับรางวัลซ่ึงเขาจะมีดีเดน 3 ดาน ดานท่ี 1 ดานสงเสริมปองกัน 
ดานท่ี 2 ดานบริหารจัดการ ดานท่ี 3 ดานนวัตกรรม ก็มีอีกอยางคือ อยากจะสนับสนุน แนวคิดของอาจารย
จริงๆ แลวในหลักการท่ีเขาใหคะแนนคัดเลือกกรรมการ เขาจะเปนโดยตําแหนง แตการบริหารกองทุน
สุขภาพตําบล ไมจําเปนตองทําแคนี้ จากท่ีมีเขามีขอมูลมาเขาเลยอยากรูวา นอกเหนือจากท่ีเขาใหมาความ
จําเปนในพ้ืนท่ีของเรามันนาจะมีมา เชน อาจจะเปนคณะกรรมการเราจะเสียสละ P9 จิตอาสาอะไรแบบนี้เอา
มาเปนคณะอนุกรรมการได โดยไมมีขอจํากัด เหมือนกับเราไดทํางานรวมกัน นอกเหนือจากท่ีใหมามันก็เปน
เรื่องของแนวคิด บางพ้ืนท่ีเขาใหมาจะมีอนุกรรมการทํางานในเรื่องนั้นๆ ในเรื่องนวัตกรรม เขาก็จะโชว
นวัตกรรม แตทุกกองทุนเขาจะทําถึง 3 สวน 1. บริหารการจัดการ ก็จะมีเกณฑในเรื่องของการบริหาร
การจัดการ   2. สงเสริมปองกัน 3. เรื่องนวัตกรรมในการบริหารเราจะมีการจัดการ ในการสงเสริมรวมก็
จะมีปลีกยอย ท่ีนี้เขามาประเด็นนี้เสนอในเรื่องเชิญชวนทุกคน ใหแนะนําวัดจากการท่ีเปนอยู เราเห็น
คณะกรรมการเปนแบบนี้ ทุกทานคิดวาถามันเปนแบบนี้ มันจะมีขออะไรไหมเพ่ือท่ีจะใหเราเขามารวมกัน 
ใครมีขอเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ จะเปนคนท่ีมีเวลาเปนท่ีรูกันในชุมชน มีประเด็นอ่ืนไหมคะ เราอยากได
ใครมาดูแลเปน P10 ตัวแทนอันนี้ก็ตอสงเสริม อสม. มาอบรมถาเขามีเวลาวางถาเขามาชวย มาดูแลใหจะ
เขามาสอดคลอง ในกองทุนสุขภาพตําบล เชน อาสาสมัครของเขาในตําบลใหมีความรูในเรื่องของการดูแล
ผูสูงอายุ เขาก็อาจจะกิจกรรมใหผูสูงอายุมนชุมชนของเขาในเรื่องของการออกกําลังกายมันก็จะสอดคลอง
วามันเปนการจัดการในเรื่องของปญหา ดูแลความเปนไปได ดูแลวาเหมาะสมไหมท่ีจะทําตามปญหาพ้ืนท่ี   
 (อาจารย) แลวถาเกิดกรรมการ ตําแหนงแบบนี้ ในชุมชนบริหารกองทุน คนในหมูบานก็จะมี
ตั้งแตแรกคลอดจนถึงผูสูงอายุ คนพิการ โยนคําถามมาในกลุมควรจะตองแบงคณะกรรมการทํางานยอยๆ 
เฉพาะขางในงานท่ีจะไปชวย บริหารกองทุนทํางานใหสุขภาพ ของคนในพ้ืนท่ีเราใหแข็งแรง ปลอดโรค
ปลอดภัย P7 ควรจะมีคณะทํางานยอยๆ จริง ๆนะคะ ขอเสนอใน 7 กลุมหลัก จริง  ๆแลวอยากใหประชาชน
กองทุนตองมีมากอนก็ทําลักษณะเหมือนกันวา สส. แบบวาเขาไมมีเงินเดือนประชาชนเหมือนจิตอาสา แต
ท่ีนี่ชุมชนจะเกิดอะไรข้ึน แลวก็การแกปญหาในชุมชน สวนมากมันก็ ตองเปนศักยภาพในชุมชน นั้นๆ 
เพราะฉะนั้นมันก็คือวานาจะเปนของผูบริหาร ประธานกองทุนนั้นๆ จัดหาผูทรงคุณวุฒิ หรือผูท่ีมีความรู
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ความเชียวชาญ อาจารยท่ีเกษียรแลว อาจารยก็จะมีความรูหลักการศึกษา หรือวาจะเปนพยาบาล
ท่ีอยูในชุมชน ซ่ึงมีความรูความเขาใจ หรือจะเปนท่ีอยูในพวกสงสาร P5 ประชาสัมพันธ ในท่ีเขาอยูเปน
นักขาวทุกพ้ืนท่ีเชิญเขามาเปนคณะกรรมการเพ่ือท่ีจะมาแตจะมีพยาบาลเขามาชวยเรื่องโรคตางๆ วามันจะ
เปนพวกกลุมพวกนี้ ก็คือ จริงๆ  แลวการสงเสริมสําคัญกับการรักษา ใชไหมคะ ถาเปนแลวปวยเรื้อรัง  
ตองเพียงอยูบาน พวกนี้ถาไมมีคนดูแลถือวาเปนผูดอยโอกาสไมวาจะเปนผูพิการทุพพลภาพ แมแตเปนโรค
ก็ไปไหนไมได ถาเรามีคนท่ีมีความรูตรงนี้แลวมันอาจจะไปเชื่อมโยงกัน P7 มีกิจการตรงนี้มีคนท่ีทําขอมูล
สาธารณสุข ทําโครงการเขาไปไดไหมคะ วาจะทําเรื่องอันนี้สรุปเอาอาจารยเปนกรรมการอาจารยดูแล  
แตปญหามันไมใชกลุมนี้ ปญหาในพ้ืนท่ีมันนาจะเปนอีกกลุมหนึ่ง แผนงานโครงการนี้นาจะเก็บไปกอน  
วาจะเอาปญหาหลักคนท่ีอยูในชุมชนนี้ คิดวาเปนกําลังสําคัญถาเอาคนอยางเราไปเปนกรรมการ  
เราก็พูดตรง  ๆวาเราไมมีเวลา ไมคอยรูเรื่องดวย และเวลาท่ีจะใหก็ไมคอยมี แตถาเกิดวาเราให P เขามามี
สวนรวม ผูท่ีเกษียรไปมีศักยภาพ ความรู  ความสามารถจะเปนชาวบานผูใหญบานก็เยอะ ตามใน
ระดับประเทศ ในจังหวัดฉะเชิงเทราถูกดึงอะไรไปเปนใหญ  ๆเยอะเลย ประธานกรรมการหรือตองคนหา
เพชรเม็ดรวม   
 (อาจารย) สวนถาโดยตําแหนงจะมีงานเขามาเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นดวยระเบียงของคน
รับผิดชอบ ตั้งกรรมการเขามาดูแลเราจะมีทางออก เราะฉะนั้นขอเสนอความคิดเห็นวาเราตอง P7 เลือกคน
มีเวลาและก็มีความรูมีมุมงานท่ีตองการความหลากหลาย ปญหาท่ีเราตองแกไขในชุมชนก็จะมีปญหาสุขภาพ
พ้ืนท่ีโดยปกติพ้ืนท่ีสวนมาก ทานผูนํา ผูใหญบาน สวนมากจะรูท่ีอยูแลว ใครท่ีมีความสามารถดานนี้เขา
จะเขาใจเรามากแคไหนก็อยูท่ีผูบริหาร พูดใหเขาฟงวาความสามารถของเขาวาเขาจะสําคัญกับเรายังไง
ชวยเหลืออะไรเราไดบาง เพราะเทาท่ีพูดก็คือ พูดงายๆชาวบานๆ เขาไมคอยเขาใจกับกองทุนของเรา  
วันนี้หมอจะนัดตรวจน้ําตาล เบาหวานและโรคตางๆ แตเขาไมรูวามันคืออะไร เขารูแตวาเขาจะตองทําอะไร 
วันนี้มีผูใหญบานผูชวยหลาย  ๆทาน ท่ีไปประชาคมนาจะไดประชากรกลุมเดิม คือผูสูงอายุ มันเปนปญหา
อยางนึ่งเพ่ือท่ีจะมาหาปญหาทํางานท้ังหลายอยาง คือหากลุมวัยทํางานไมไดมา เขาจะไดกลุมประชากร
ท่ีนอยตองมีประชาคม เพราะฉะนั้นตัวแทนท่ีเราจะตองไดมาคือวัยทํางาน สวนใหญถาจะไดเลือกก็ควรเลือก
คนท่ีมีเวลาทํางาน ง้ันเอาเทาท่ีไดถาเราจะไปขอความรวมมือ ใหมารับผิดชอบอะไรสักอยาง ในงานท่ีเรารับ
จากอําเภอมา ในลักษณะนี้ตอนนี้ในชุมชน หนักหนามากมีแตอะไรก็ไมรู อยูท่ีผูใหญบานท้ังนั้น แตมันจะมี
ปญหาอยูในเรื่องนึง คาเสียเวลา ทุกวันนี้มันเปนทุกระบบ ไมวาจะไปชุมชนไหนๆ ถาไมมีคาตอบแทนใหเขาๆ
ก็ไมมารวมมือ เราตองหาคนเดิม  ๆคนท่ีไวใจได มีความคิดท่ีจะชวยผูใหญ เราจะไดคนเดิมๆมาทํากองทุน
หลาย  ๆงาน เหมือนเราทํางานใหกระทรวง ใครมีประสบการณของตําบลอ่ืนบางไหม   
 (อาจารย) พอถาเรามองปญหาใหญเราก็จะรูสึกทอ ทําไมตองเปนเราคนเดียวผูใหญเขาจะไดรูสึก
วามันใหญ เพราะฉะนั้นเขาบอกวาคอย ๆทํา ปญหาท่ีเราทําไดกอนและเราจะรูสึกดีข้ึนเปนลําดับ คือ จริง  ๆ
คนท่ีติดกับประชาชนมากท่ีสุด ก็คือผูใหญบาน กํานัน อสม. สาธารณสุขดวย ถาปญหาแบบนี้มันแกไมได 
เราก็จะทําใหเทาท่ีได มันอาจจะมีท้ังดีและไมดี ท่ีนี่หนวยราชการตางๆคนก็ระดมสิ่งท่ีอยากไดลงไป  
หลักเกณฑของสาธารณสุขและตัวแทน แตละตําบลก็มีผูเชียวชาญดาน อสม. พวกนี้เขาทุมเทเขามีเวลาใหได 
พวกนี้ก็จะเปนผูเชียวชาญสวนนึ่ง เคยทํางานกับพ่ีคนนึ่งท่ีเทศบาลมีความรูสึกวาทํางานกับเทศบาลยากมาก 
เขาบานนี้เคยไปสํารวจผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส พอเขาไปไมนึกเลยวามันมีอะไรในนั้น คนจะเลาพ่ีคนนั้นทําได
ทุกเรื่อง เขาสามารถรูหมดเลยวาบานนี้มีอะไรบาง  เขาชื่อยอย จะเอาชื่อผูสูงอายุก่ีคนขอนับกอน ในละแวก
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บานแกมีหมดเลย แกก็เปนจิตอาสาโดยท่ีไมไดทํางานอ่ืน แตทีนี้จะบอกวา เรามีทางดําเนินการท่ีจะแกไข
ปญหาในบางสวน ถามีผูใหญบานก็จะมีลูกบานเปน อสม. เปนผูชวยทานอยูแลว ถาทานเคยเห็นแววทาก็ไป
ชักชวนมา สรุปวากรรมการบริหารกองทุน คงตองเปนนาตาแบบนี้ เลือกคนท่ีมีใจหนอย รูปแบบท่ีเราจะ
เลือกมา  เพราะฉะนั้นท้ังนโยบาย และภารกิจจะใหมาพรอมกับภาระนาท่ีในการจัดการสุขภพในตําบล 
มันมีการไหลของงบประมาณอะไรบาง ขอให อาจารย นิรมล วาเรื่องของ สปสช. จะใหมีการจัดกองทุน
สุขภาพตําบล ก็จะตามเหมือนประชากร แลวเงินก็จะไหลเขามาจริงๆ แลวการจัดสรรกองทุนตําบล จะมาจาก
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ใหทราบ แตโดยหลักการก็จะรูมาวาแตละพ้ืนท่ีมีประชากรเทาไหร  
แลวบางพ้ืนท่ีก็สมทบเทาไหร ก็จะตองตั้งเปนกองทุนแตท้ังนั้นท้ังนี้ก็ยังมีงบสวนกลาง  ถาในพ้ืนท่ี
มีปญหาอะไร สามารถทําแผนงานและโครงการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เขาก็จะมีคนดูแลเรื่องแผนการ
โครงการก็จะไปเสนอโครงการเทาท่ี ดร.ออน พูด จังหวัดฉะเชิงเทรา องคประกอบทุกตําบลและก็กองทุน
ทองถ่ิน เพราะวาเปนระดับตําบล เขาตองการใหทุกอยางลงในพ้ืนท่ี ไมใหไปแนนอับอยูในโรงพยาบาล  
สงเสริมตําบลแตตองใชพ้ืนท่ีดูแลสุขภาพกันเอง  P11 กองทุนประกันสุขภาพทองถ่ิน เราอยูกันดวยจํานวน
ประชากร ไมวาจะจัดคุณหมอโรงพยาบาลหรือผูจายใครก็แลวแต หรือวาเราจะจัดงบประมาณ เราจะใช
ประชากรหรือลูกบาน สวนใหญก็จะมาจัดสรร งบประมาณจัดสรรเนื้องาน ประชากรจํานวนเงินท่ีเรา
รับผิดชอบอยู ดร.ออย ถามันเปนแบบนี้ งบประมาณของรัฐบาลเม่ือ คลม. อนุมัติแลว จะเอามาไวท่ี
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือประจักษจะไดดูแลกองทุนประจําตําบลจริง ๆเรื่องของประกันสุขภาพ เขาจะมีบางท่ี
ใหเสนอโครงการ กลบัจากนั้นเขาจะใหดําเนินโครงการได งบของสุขภาพตําบลคนท่ีมีสวนไดสวนเสียตองการ
จะใชในเรื่องนี้ เชน มีประชากรกลุม คือ กลุมเด็กเล็ก มีศูนยเด็กเล็กท่ีอยูใน อบต. นั้น  ๆครูก็มีสิทธิท่ีจะขอ
เรื่องสุขภาพเด็กเล็ก IQ CQ มีสิทธิขอไดก็จะฝากประเด็นในกลุมเปาหมาย เวลากับท่ีจะ P11 ดําเนินงานเรื่อง
งบประมาณ เพราะมันตองสมทบกับเงิน อบต. ตองสมทบเงิน สมมุติวาถามีปญหาเรื่องสุขภาพใหเด็กเล็ก
พ้ืนท่ีๆ ทาน มีความฉลาดสมวัยก็สามารถใหบริการกองทุนนี้เชนกัน เชน อบต. ดาฉันพี เขาเคยเขารวม
โครงการนํารอง  จะขอโครงการสุขภาพตําบล และเขาก็ไดนําเงินกองทุนตําบล แลวเขาก็ด้ําเงินไปเปนกองทุน
ตําบลแลวก็จะมาอบรม 10CA กองทุนสุขภาพตําบลท่ีนิยมมาก คือ ผูสูงอายุ เราจะนิยมมาก สวนมาก
ยังมีเด็กอ่ืนอีก อยางเชนโครงการใสใจ วัยรุนของยาเสพติด เขาก็ใชตรงนี้หมดเลย โครงการแลกเปลี่ยน 
สวนมากมี 7 หลักนอกจากวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาจจะเปนสาธารณะสุข สวนมากแลวอาจจะมีการตั้ง
ชมรม สวนมากแลวเขาอาจจะเปน อสม. อาจจะมีชมรมผูสูงอายุชมรมออกกําลังกาย และเปนโครงการขยาย
เพ่ือเปนโครงการสงเสริมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดไมคอยแนใจ เดี๋ยวเขาจะมีการเขียนโครงการจางคนมาสอน 
ถามีคนในพ้ืนท่ีเขาจะมารวมไหมจริง  ๆทางสาธารณสุขจะมาเปนพ่ีเลี้ยงสาขานั้นๆจะมีพ่ีเลี้ยงท่ีเปนประจํา
ถาง้ันจะสรุปถาเราจะทําอะไรใหคิดเอา ประเด็นท่ีเราอยากจะทําอะไร ใชงบประมาณเทานี้ เราคิกเองคนเดียว
ใหใครชวยคิด ตอนท่ีประชุมสภามีองปลัด ประธานสภาชวยกันคิดเห็นวาจําโครงการอะไร ปรึกษากันวา
จะเอาโครงการนี้ ถามีหลาย  ๆประเด็นท่ีอยากใหเราทําโครงการ ทานคิดวาจะเลือกแบบไหน เขาตองดูวา
โครงการไหนสําคัญสุด ใชวิธีการอะไร ถามสมาชิก แลวเขาจะมีคนมาตรวจการงบประมาณตรงนี้ไหม มีชวงนี้
จะทําอะไรก็ตองระมัดระวังเบิกถอนตางๆ จะเปนพวก สตง. มาตรวจ เขาบอยไหม บอยมาก ทุกวันนี้พัฒนา
อะไรไมไดเลย มีคนมาตรวจเรื่องระเบียบพอจะทําการใชงบประมาณเราไดทําการจัดสรรสักเทาไหร เรารู
มาจากไหน สวนเขาจะบอกวาตําบลเราไดก่ีบาท และจะมีคณะกรรมการเปนคนรวบรวม เก่ียวกับโครงการนี้
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เขาจะเปนคนมาชี้แจงปท่ีแลวเราจะไดเงินมาเทาไหร และสมทบไปเทาไหร และเราใชอะไรไปบาง ก็จะมีเลขา
เปนเจาหนาท่ี อบต. และเขาจะมาชี้แจงใหเรารูวาเราจะไดเทาไหร 
 อยางในกรณีของกองทุนในเทศบาล มีผูใหญบานเปนประธานปนี้ แตทองถ่ินตําบลก็จะดีอยาง คือ 
ใชตังคไมหมดเขาก็ไมไดหัก ไมเหมือนโครงการของเราถาใชไมหมด เขาก็ยึดเอาไปตอนนี้สะสมไมหมดตอไป
เขาจะคิดวา ถา P6 มีเงินเทานี้กับหัวประชากรของเทศบาลสมทบปท่ีแลวเทานี้ และทางเทศบาลมีเงินอยู 
2 ลานบาท เขาจะเอามาทําโครงการ 7 กลุมถาแตละท่ีใหโครงการเขาไป แตละท่ีก็จะมีวาระเหมือนกัน ชวงนี้
จะมีการพิจารณาแผนงานโครงการ ไมวาจะเปนสาธารณะสุขไปทํา P8 อันท่ี 2 ถาเราจะทําแผนงานโครงการ 
บางทานอาจจะไมเขาใจ เราก็จะผลักดัน อสม. ท้ังชมรมผูสูงอายุก็จะไปชักชวน ในเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เราก็จะไปดูชมรมผูสูงอายุ วางโครงการ 13 เมา วันผูสูงอายุ ตองใชคนจะเขียนวามีกิจกรรมอะไรบาง ในนาม
ของประชาชน เขาไมไดทํากองทุนสุขภาพท่ีบูรณาการเพ่ิมอยูในพ้ืนท่ีของเรา เขาตองรูแลวชวงนี้โครงการ
กําลังตรวจสอบ เราตองชวยผลักดัน และถาเขาอนุมัติทีหลังจะลําบาก เราจะทําอะไรทําใหคนในตําบลรับรูวา
เรามีโปรเจคชาวบานก็จะบนวาไมคอยรูเลย ประชาสัมพันธยังไงคนท่ีรูก็จะมี กํานัน ผูใหญบาน เราจะทําให
ชาวบานรูวาเรามีโปรเจคท่ีดีๆ คนๆ  นั้นตองมีความสามารถทํางานนี้ได เราตองดึงคนพวกนี้มาเขารวม
โครงการ สมมุติวาถาเราจะจัดโครงการดีๆ เราจะใหผูสูงอายุเขาทําโครงการดีๆ กับเราแตกําหนดผูสูงอายุ
ก็จะมีกําหนดมาแลวถา P5 ประชาสัมพันธลูกบานเราก็แคเขาไปจีบเราทําใหเขาไวใจจากนั้นเราก็ถายทอด
ใหลูกบานฟงยิงปนนัดเดียวไดเพียบเลย ในตําบลเราตองมีเสียงตามสาย ถาไมมีเสียงตามสายและถามี
อีกชองทางก็ดี แคเดินไปท่ีชมรมนั้นๆ อีกชองทางนั้นก็คือ อสม. ก็จะมีจํานวนละแวกบาน ถาจะใหขอมูล
กระจายเร็วข้ึนตองใหกระจายขาวทําใหรูความเขาใจ จะมีหลายๆ กลุม เชน ผูสูงอายุ สภาตําบลมีกลุม
ออกกําลังกาย กลุมประกันสังคมพอไดรับอนุมัติงบประมาณ ใครเปนคนถือ  เพราะฉะนั้นเราตองชวยกัน
รวมมือถาจะประสบความสําเร็จจากสาธารณสุข ถาโครงการมาจะตองผานตําบลไหม หรือจะอยูท่ีอนามัย
เพ่ือสุขภาพอันนี้คือโครงการเพ่ือสงไปรวมเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการ เพ่ือยืนยันจากท่ีเราประชุม
เพ่ือเสนอโครงการ แตถาอนุมัติแลวใครท่ีเปนคนทําคนๆ นั้นตองรับผิดชอบ และก็หาทีมงานเพ่ือจะทํางาน
เราจะตองดําเนินการกอนแลวคอยนําผลงานและรูปภาพไป โดยสวนมากเรขาจะเปนคนรวบรวม มันเหมือน
เราตองเสียสละสําหรับกองทุนเทศบาล ถาแผนการอนุมัติแลวเขาจะโอนใหเราทันที และก็ดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นเขาก็จะเบิกจายใหแตเราอาจจะโชคดีกวาในสวนของทองถ่ิน ในสวนของเราเงินก็โอนมาชา
เราโชคดี  โดยท่ีวาเราขอยืมโรงพยาบาลกอนได ยกตัวอยางของชมรมผูสูงอายุ เขาก็จะมีเงินกอน
ในสวนของเขาเอาเงินขอใชกอน พอเงินมาแลวคอยทําเบิกมีรูปแนบ คือ P9 จริง  ๆแลวท่ีทราบมาเงินกองทุน 
ตอนนี้โครงการอนุมัติแลวเงินจะโอนมา 80% เราก็ตองเตรียมคนวางแผนคราวๆ เงินมาปุบก็ทําปบให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาการจัดการงบประมาณในการทําโครงการบริหารและประเมินผล
กับการสงเสริมสุขภาพ เราขอประสบการณการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เราเชิญผูดูแลมาแตถาผูปวยมาเราก็
ใชนั่งรถเข็นหลังจากท่ีผานกระบวนการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นจริงๆแลวในแผนการโครงการตองเขียนอยูแลว
เราก็จะทําแบบสอบถาม แบบประเมินผลผูท่ีเขารวมประชุมอาจจะไมครบอยางนอย 200-300 คน เขาอาจจะ
มีคําตอบใหเรา ถาปนี้ผานโครงการนี้ ปหนาก็มีอีกเขาก็จะมีขอมูลท่ีไป ใหคณะกรรมการทําแผนของปนี้  
หลังจากเขาดําเนินการปท่ีแลวผูดูแลผูปวยระยะสุดทาย การท่ีเรามีกองทุนตรงนี้อาจจะเอามาบริโภคอาหาร 
แตถามีกองทุนอีกเราสามารถเอามาใชไดอีก ถาเรามีงบประมาณตรงนี้แบบสงเสริมสุขภาพตนเอง  
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ถาทางสาธารณสุขแนะนําใหเราทานผักเยอะๆ หารูไหมวาผักท่ีรับประทานอาจปนเปอนสารเคมี การท่ีเรา
จะปลูกผักขายตามกระบวนการตางๆ นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโรคบางโรค ถาคนทําแลวรางกายจะเปลี่ยน 
 บุคลากรของเราท่ีวา อสม. ตางๆ เขารับมามากเราจะผลัดกันใหนํานักเรียนเขามามีสวนรวม  
(อาจารย) เราก็มองอีกมุมหนึ่งท่ีเขารวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีสวนรวมอยางท่ี ดร.สุจินต เขาก็จะไป
อาศัยคําปลูกฝง แตมีการประเมินลูกบานในเมืองนอกเหนือจากท่ีไดประชุมท่ีไดมารวมกับกรมสงเสริม
สุขภาพ รายละเอียดเปนตนแบบของสุขภาพ อสม. ดวย ทดลองทําตัวยาโดยท่ีวาปลอดสารเคมี ลดตนทุน
ในการใชฮอรโมน ทําแลวบันทึกตองใหรูวามันดีหรือไมดี ทําแลวลงมือปฏิบัติอันนี้จะไดผลมาก นาจะเปน
ตัวอยางท่ีดี ดีใจท่ีทานผูนําเปนแบบอยางปลูกผักสะเดา ฉีดโดย 2 วันฉีดครั้งหนึ่ง และใชน้ําหมักชีวภาพ  
ประเด็นนี้มันมีการแรกเปลี่ยนเปนการประชาสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่ง กองทุนสุขภาพตําบลเราจะเอาไปปรับ
กับตําบลเราบาง สํานักงานประกันสุขภาพของจังหวัดเขาก็จะจัดทุกป เขาก็จะเชิญพวกกองทุนเขารวมการ
ประกวด กองทุนท่ีมีอยู 3 ดาน อําเภอเมืองจะมี 2-3 ครั้ง แตถาอบรม อสม. เชี่ยวชาญดานผูสูงอายุเราก็ตอง
ผลักดันเขาข้ึนไป แตเขาอาจไดแตใบประกาศอบรม อสม. เชี่ยวชาญเทานั้น แตถาเรามองเห็นความสําคัญ
และเราก็เก็บขอมูลของเขา เราก็สามารถดูแลคนๆ นี้ได ตั้งชมรมผูพิการหลังจากนั้นศักยภาพเขาเปนอยางไร
เราจะชวยเก็บขอมูล เก็บผลงานประสบผลสําเร็จ 
 ทานเปนท้ังผูใหญบานเปน อสม. เขาสามารถดูแลผูปวย ดูแลพฤติกรรม ดูแลผูสูงอายุ ดูแลผูปวย
เรื้อรัง เปนเกียรติประวัติ มีอยูคนหนึ่งท่ีอยากฆาตัวตายก็เลยลุกข้ึนมาเปนจิตอาสา เรามีการสํารวจ
ความพึงพอใจกับความพอใจของลูกบานเราในการบริการกองทุนนี้หรืออะไรสักอยาง เราถามวาเขาพอใจ
บางรึปาว เรามีการสอบถาม มีการประเมินการบางไหม 
 มีแบบสอบถาม แบบประเมินโครงการเล็กก็แจงแบบสอบถาม มีการประเมินคําพูดความพึงพอใจ
บางไหมเราจะไดรูวาลูกบานคิดอยางไร รูปแบบอ่ืนๆ มีบางไหม   
 อาจารยสรุป รูปแบบท่ีเราคุยกันมาในการบริหารกองทุนสุขภาพตําบลเราจะขอสัก 3 เสียง เชน 
ปจจัย คือ สิ่งท่ีพูดออกมา คือ นโยบายของคณะกรรมการเปนของผูใชบริการ ผูบริหารกองทุนสุขภาพตําบล
จะมีอะไรบาง เขาใชงบประมาณตอคาหัวประชากร เพราะฉะนั้นท่ีเราจะรักษาประโยชนกองทุนสุขภาพตําบล
เราอยูในขอไหนบาง สถานะของสุขภาพเปนอยางไรตามกลุมสาธารณสุขตั้งกองทุนข้ึนเรื่องของปจจัยพ้ืนฐาน
ในชุมชน P10 ในตําบลท่ีเราอยูเพ่ือจะมาบริหารกองทุนสุขภาพตําบลใหดีข้ึน เราจะมีอะไรมาสนับสนุนบาง
หรือจะมีปจจัยท่ีจะสั่งเขามา สวนใหญเราจะทํางานแบบมีสวนรวม พวกผูนํา ลูกบาน เชน อสม. มารวม
ทํางานกับเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล นักวิชาการหรือเราจะมีท้ังผูบริหารงาน ผูบริหารเงิน บริหารงานบุคคล 
บริหารโครงการ มีใครตรวจบาง เรียงลําดับของปญหามาแกปญหากอน ทําโครงการมีการประเมินผลสําเร็จ
โครงการ และการประเมินผลมากไปกวานั้นยังมีการไปขอเสียงกรรมการตามหมูบาน สิ่งท่ีจะเปนไดก็คือ 
ความสําเร็จ การบริหารกองทุนสุขภาพตําบล  คนของเราไดรวมกับชุมชนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพหรือ
จะทําเรื่องอะไรก็แลวแตเปนผลของการบริหารกองทุนสุขภาพแคนั้น และในระยะยาวผลท่ีควรจะไดสถานะ
ของคนของเราก็จะดีข้ึน อายุยืนมากข้ึน ใสใจข้ึนการคุยวันนี้เพ่ือจะสรางรูปแบบของกองทุนสุขภาพตําบลให
มีน้ําหนัก  ใครจะสรุปไดไหมจะไดไปขอรูปแบบสดุทายของกองทุนในเรื่องของกระบวนการงาน ในสวนขอมูล
สนับสนุนเรื่องของการบริหารงาน สุดทายท่ีอยากจะใหเขมขน คือ เรื่องของการประเมินผลของโครงการเรา
อาจจะขาดกระบวนการประเมินผล เชน สมมติวา ตําบลนี้ทําโครงการเรื่อง ไอคิว อีคิว  แตถาเรามีการวัดไอ
คิวเราจะทําใหเด็กสามารถไปสอบเขาโรงเรียนระดับจังหวัด อาจจะไมตองใชวิธีการใดๆ เลย เพราะวาการ
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ประเมินผลจะบอกไดวาเราทําเสร็จหรือไม และจะตอยอดของการพัฒนา อยากใหคนในชุมชนมีสวนรวมไป
ดูแลผูปวยโรคเอดสระยะสุดทายทุกวันหยุด หรือวันเสาร-อาทิตย เด็กวัยรุนในหมูบานนั้น เปลี่ยนเวรกันไป
อาบน้ําใหผูปวยโรคเอดส จัดเปนปๆ ปละ 10-20 คน เปนวิธีการท่ีดีท่ีมาวันนี้ อยากจะแจงผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานใหแสดงความคิดเห็น   
 ขออนุญาตโยนเรื่องไปท่ีอาจารย ดร.ศิริวัฒน ประเด็นอาจจะยังไมชัดเจน ขอเรียนเชิญ
นักวิจัยท่ีตองการขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิได   
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ชุดสิทธิประโยชน 
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ชุดสิทธิประโยชนของผูรับบริการท้ัง 7 กลุมหลัก 
1. กลุมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด 
 1.1 สํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียน หญิงตั้งครรภรายใหม 
 1.2 ประเมินภาวะโภชนาการ การเฝาระวัง และการแกปญหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโภชนาการ
ต่ํากวาเกณฑ 
 1.3 สงเสริมสุขภาพชองปากในหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด 
 1.4 กรองและปองกันภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ 
 1.5 ควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ 
 1.6 สนับสนุนเกลือไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ 
 1.7 สงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
 1.8 สงเสริมสนับสนุนสายใยรักแหงครอบครัวในการใหความสําคัญสถาบันครอบครัวและการ
เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอยางใกลชิด 
 1.9 เยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนําและติดตามดูแลสุขภาพกอนคลอดและหลังคลอด 
 1.10 ติดตาม คนหาหญิงตั้งครรภ และหญิงหลังคลอดบุตรท่ีขาดนัด หรือมีภาวะเสี่ยง 
 1.11 ใหความรูและคําแนะนําในชุมชน โรงเรียน หรือหนวยงานตางๆ ในชุมชน แกหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลังคลอด ในการเตรียมตัว การปฏิบัติ และการดูแลตนเอง 
 1.12 ดูแลผูปวยหญิงคลอดบุตรดวยแพทยแผนไทย 
 1.13 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมในหญิงเจริญพันธ 
2. กลุมเด็กเล็กและวัยกอนเรียน 
 2.1 สํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียนเด็กเกิดใหม เด็กยายเขา ยายออก 
 2.2 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรม สุขภาพ รางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ 
 2.3 คัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการ 
 2.4 ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และการแกไขปญหา 
 2.5 สงเสริมสุขภาพชองปาก 
 2.6 ประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณ 
 2.7 ติดตามและควบคุมการฉีดวัคซีนพ้ืนฐาน 

2.8 ดูแลหลังฉีดวัคซีน และติดตาม คนหาเด็กขาดหรือผิดนัด 
 2.9 ติดตามผลการรักษา รับ-สงตอสุขภาพอยางตอเนื่อง 
 2.10 พัฒนาความรู ทักษะแกพอ แม ผูปกครอง หรือครูผูดูแลศูนยเด็กเล็กในชุมชน 
 2.11 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กในชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 
3. กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 3.1 สํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียนเด็กเกิดใหม เด็กยายเขา ยายออก 
 3.2 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรม สุขภาพ รางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ 
 3.3 คัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการ 
 3.4 ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และการแกไขปญหา 
 3.5 สงเสริมสุขภาพชองปาก 
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 3.5 ประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณ 
 3.6 คัดกรอง ประเมิน ปองกัน แกไข ความผิดปกติ ภาวะซึมเศรา หรือความบกพรองทางการ
มองเห็นหรือไดยิน 
 3.7 ปองกันและแกปญหาเรื่องยาเสพติด โรคเอดส โรคจากการมีเพศสัมพันธใหโรงเรียนและ
ชุมชน 
 3.8 สนับสนุนการออกกําลังกายและปองกันอุบัติเหตุตางๆ 
 3.9 ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว 

3.10  ควบคุมการฉีดวัคซีนตามวัยและดูแลหลังฉีดวัคซีน และติดตาม คนหาเด็กขาดหรือผิดนัด  
3.11 ติดตามผลการรักษา รับ-สงตอการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 3.12 พัฒนาความรู ทักษะแกพอ แม ผูปกครอง หรือครูในโรงเรียน 
 3.14 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กในชุมชนและโรงเรียนในชุมชน 
 3.15 สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีอยูในภาวะเสี่ยง 
4. กลุมวัยทํางาน 
 4.1 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรม ตรวจรางกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอวและจัดทําสมุด
บันทึกสุขภาพ 
 4.2 คัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการ 
 4.3 ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และการแกไขปญหา 
 4.4 สงเสริมสุขภาพชองปาก 
 4.5 ประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณ 
 4.6 คัดกรอง ประเมิน ปองกัน แกไข ความผิดปกติ ภาวะซึมเศรา หรือความบกพรองทางการ
มองเห็นหรือไดยินหรือภาวะกลุมเสี่ยงฆาตัวตาย 
 4.7 ปองกันและแกปญหาเรื่องยาเสพติด โรคเอดส โรคจากการมีเพศสัมพันธใหโรงเรียนและ
ชุมชน 
 4.8 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและปองกันอุบัติเหตุตางๆ 
 4.9 ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว 
 4.10 ควบคุมการฉีดวัคซีนตามวัยและดูแลหลังฉีดวัคซีน และติดตาม คนหาเด็กขาดหรือผิดนัด  
 4.11 ติดตามผลการรักษา รับ-สงตอการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง 
 4.12 พัฒนาความรู ทักษะแกพอ แม ผูปกครอง หรือครูในโรงเรียน 
 4.13 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กในชุมชนและโรงเรียนในชุมชน 
 4.14 สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีอยูในภาวะเสี่ยง 
 4.15 สงเสริมสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรมท่ีเก่ียวกับภูมิปญญาดานสุขภาพ 
 4.16 สงเสริมสนับสนุนสุขภาพดวยแพทยแผนไทย 
5. กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง 
 5.1 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และ
จัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ 
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 5.2 คัดกรองและคนหา ภาวะโรคเรื้อรัง และโรคท่ีเปนปญหาในชุมชน เชน โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตานม วัณโรค โรคบางหวาน และความดันโลหิตสูง เปนตน 
 5.3 สงเสริมสุขภาพชวงปากในกลุมผูสูงอายุ 
 5.4 ตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพรองทางการมองเห็นและการไดยินใน
กลุมท่ีมีภาวะเสี่ยงและผูสูงอายุ 
 5.5 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงตามกลุมโรคหรือปญหาสุขภาพ 
 5.6 สงเสริมสนับสนุน นวัตกรรมการสรางเสรมสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม
พ้ืนบาน 
 5.7 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรังดวยการแพทยแผนไทย 
 5.8 เยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงและ
ผูปวยโรคเรื้อรัง 
 5.9 สงเสริมสนับสนุนการออกคําลังกายแกผูสูงอายุ ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงและผูปวยโรคเรื้อรัง 
 5.10 ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพจิตแกแกผูสูงอายุ ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงและผูปวยโรคเรื้อรัง 
 5.11 คัดกรอง การปองกัน และการแกไขปญหา ภาวะซึมเศรา สมองเสื่อม และผูมีภาวะเสี่ยง
การฆาตัวตายในกลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง 
 5.1 2 สงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
 5.13 สรางจิตอาสาดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูสูงอายุในชุมชน 
 5.1 4 ติดตามการรักษา  การสงตอ-สงกลับ และการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูมีภาวะเสี่ยงและ
ผูปวยโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง 
 5.15 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยดูแลผูสูงอายุ 
6. กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
 6.1 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพคน
พิการและทุพพลภาพ 
 6.2 สํารวจ คนหา ข้ึนทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพ และการรับเอกสารรับรองความพิการ รวมถึง
การสงตอคนพิการและทุพพลภาพใหไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 
 6.3 ประเมิน แกไขความพิการ และฟนฟูสมรรถภาพ แกคนพิการและทุพพลภาพ  
 6.4 บริการฟนฟูสมรรถภาพ และการเฝาระวังปองกันภาวะแทรกซอน เชน กายภาพบําบัด 
การฝกสอนญาติ/ผูดูแล และการชีวะบําบัด เปนตน 
 6.5 พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพแบบองครวมดวยทีมสุขภาพ 
 6.6 สงเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดสูชุมชนในพ้ืนท่ี 
 6.7 สงเสริมสุขภาพชวงปากในกลุมคนพิการและทุพพลภาพ 
 6.8 เยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา ติดตามดูและสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการ
และทุพพลภาพ 

 6.9 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน  
 6.10 สรางและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 
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 6.11 ติดตามการบริการฟนฟูสมรรถภาพ การสงตอ-สงกลับ และการดูแลสุขภาพคนพิการ
และทุพพลภาพอยางตอเนื่อง 
 6.12 สงเสริมสนับสนุนการฟนฟูสภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวดวยการแพทยแผนไทย  
 6.13 พัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน 
 6.14 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยดูแลผูพิการ 
7. กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
 7.1 พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิวัติตนท่ีไมเหมาะสม ซ่ึง
อาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพ เชน การไมออกกําลังกาย การใชสารเสพติด การสําสอนทางเพศ การ
พักผอนไมเพียงพอ การไมระวังปองกันโรคติดตอ เชน 
 7.1.1 รณรงคหรือจัดกิจกรรมสงเสริมการปลอดเหลา บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน  

 7.1.2 ปองกันและแกไขปญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน
ชุมชน 

 7.1.3 สงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณและทักษะชีวิตตามชวงวัยตางๆ  
 7.1.4 สงเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน  
 7.1.5 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถ่ิน

และวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
 7.1.6 สงเสริมสุขภาพจิตดวยการปฏิบัติธรรม  

 7.1.7 สงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากและฟนชวงวัยตางๆ ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ
และในชุมชน 

 7.1.8 สงเสริมและพัฒนาบุคคลตนแบบในการสรางเสริมสุขภาพ  
 7.1.9 พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผูนําชุมชน และผูนํานักเรียน ดานการสราง
เสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 7.1.10 พัฒนาหมูบานตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและลด
ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
 7.2 การบริโภค เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม ท่ีอาจเกิดความไม
ปลอดภัยหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน 
 7.2.1 สงเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน 
 7.2.2 รณรงคการใชเกลือผสมไอโอดีนเสริมปญญาในโรงเรียนและชุมชน  
 7.2.3 รณรงคและใหความรูในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการปลูก
ผักกินเอง 
 7.2.4 สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองและปลอดภัยแกประชาชน  
 7.2.5 ใหความรูและสงเสริมพฤติกรรมท่ีถูกตองแกประชาชน ดานความปลอดภัยจากการ
ใชยาเวชภัณฑ 
 7.2.6 สงเสริมการพัฒนารานขายของชําและแผงลอยจําหนายอาหารในชุมชนเรื่องอาหาร
และความปลอดภัยในการบริโภค 
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 7.3 อุบัติเหตุ เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันท่ีปลอดภัย ท้ังภายในบาน ในโรงเรียน 
ในสถานประกอบการ และในชุมชน รวมถึงการลดอุบัติเหตุจากการเดินทางและการจราจร 
 7.3.1 สงเสริมการขับข่ีอยางปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจา กอุบัติเหตุในการ
เดินทาง 
 7.3.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเมาไมขับ  
 7.3.3 รณรงคปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนหรือการจราจรทางน้ํา  
 7.3.4 รณรงคปองกันอุบัติเหตุและสรางความปลอดภัยภายในบาน ในโรงเรียน ในสถาน
ประกอบการ และในชุมชน 
 7.4 สิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ ควบคุมและปองกัน
มลพิษในชุมชน เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน และสงเสริมการมีสวนรวมใน
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวมในอนุรักษและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางยั่งยืน เชน 
 7.4.1 มีการรณรงคอนุรักษและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางยั่งยืน  
 7.4.2 มีการสงเสริมการควบคุมและปองกันมลพิษในชุมชน  
 7.4.3 มีการสงเสริมเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใชสารเคมี  
 7.4.4 มีการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดแกประชาชนท่ีมีความเสี่ยง  
 7.4.5 มีการกําจัดและปองกันการเกิดลูกน้ํายุงลายเพ่ือปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  
 7.4.6 มีการรณรงคใหประชาชนดูแลรักษาท่ีอยูอาศัยและชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
 7.4.7 มีการสงเสริมการจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะโดยชุมชน  
 7.4.8 มีการปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง โรคหนอดพยาธิ และโรคท่ีเกิดจากอาหาร
และน้ําเปนสื่อในชุมชน 
 7.4.9 มีการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธใหม  
 7.4.10 มีการสรางเครือขายการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน  
 7.4.11 มีการควบคุมปองกันโรคและภัยคุกคามท่ีเปนปญหาในชุมชน  
 7.4.12 มีการสงเสริมการปองกันควบคุมโรคติดตอในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน 
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แบบบันทึกเอกสาร 
(การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีดี) 

 
1. สถานท่ี............................................................................................................................................... 
 
2. ผูใหขอมูล........................................................................................................................................... 
 
3. รายละเอียด 
 1) ดานผูใหบริการและผูรับบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ( stakeholders: ST) 
จําแนกเปนผูใหบริการ ( ST1) ไดแก การกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ี คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน สวนผูรับบริการ ( ST2) 
ไดแก การกลาวถึงการเขาถึงสิทธิประโยชนของการบริการสุขภาพของหนวยงานการสาธารณสุขใน
ทองถ่ิน…………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………….…………………………… 
 
 2) ดานกระบวนงานตามกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน (job-description: JD) ไดแก 
การดําเนินงานของผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ังดานการวางแผน การจัดองคกร การดําเนินงานตามแผน 
และการประเมินผลการดําเนินตามภารกิจท่ี สปสช. กําหนด………………………..……………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
 
 3) ดานผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน
ในชุมชน (output: OP) ไดแก ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมซ่ึงเปนภารกิจของกองทุน หรือผล
การดําเนินดังกลาวมีลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชน แลวเกิดผลสําเร็จสามารถเปนตนแบบ
หรือไดรับรางวัล…………………………………………………………………..…………………………………………………… 
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แบบบันทึกเอกสาร 
(การสนทนากลุม) 

1. สถานท่ี............................................................................................................................................... 
2. ผูใหขอมูล........................................................................................................................................... 
3. รายละเอียด 
 3.1 ดานผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี....................................………………………………………………..……… 
  ผูใหบริการ 
        1) ระดบันโยบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       2) ระดับปฏิบัติ 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 ผูรับบริการ จํานวน 7 กลุมหลัก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3.2 ดานกระบวนบวนของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี…………………………………………………………….. 
  1) ระดบันโยบาย 
  (1) การบริหารงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (2) การบริหารเงิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (3) การพัฒนาองคกร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (4) การประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2) ระดบันโยบาย 
 (1) จัดทําแผนงาน/โครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (2) ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (3) การประชาสัมพันธ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3) ผูรับบริการ ตามชุดสิทธิประโยชนท่ี สปสช. กําหนด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 3.3 ดานปจจัยสนับสนนุ…………………………………………………..……………………………………………… 
 1) การมีสวนรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2) บุคลากร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 3) กิจกรรมเชิงรุก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามการวิจัย 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงในชองวาง (     )  หรือเติมคําลงในชองวางตามความเปนจริง 
1. ท่ีอยูปจจุบัน/ท่ีทํางาน 
    เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา     เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต     องคการบริหารตําบลโสธร  
    องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
2.  เพศ   (     )  ชาย  (     )  หญิง  
3.  อายุ ............ ป 
4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1.  (     )  ประถมศึกษา   2.  (     )  มัธยมศึกษาตอนตน  
 3.  (     )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 4.  (     )  อนุปริญญา/ปวช.  
 5.  (     )  ปริญญาตรี   6.  (     )  สูงกวาปริญญาตรี  
5.  ตําแหนง(ถาไมมี ขามไปตอบขอ 7 หรือ 8) 
 1.  (     )  ขาราชการการเมือง           2.  (     )  ขาราชการประจํา  
 3.  (     )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
6.  บทบาทหนาท่ีในชุมชน(ถาไมมี ขามไปตอบขอ 7 หรือ 8) 
 1.  (     )  ผูใหญบาน/กํานัน  2.  (     )  กรรมการหมูบาน  
 3.  (     )  อสม.   4.  (     )  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
 5.  (     )  เจาหนาท่ีของรัฐ  6.  (     )  ผูชวยผูใหญบาน  
7.  ดํารงตําแหนงในคณะกรรมกาบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
 1.  (     )  ประธานกองทุน  2.  (     )  รองประธานกองทุน  
 3.  (     )  กรรมการกองทุน  4.  (     )  เลขานุการกองทุน  
 5.  (     )  อนุกรรมการ   6.  (     )  เจาหนาท่ีการเงิน  
8. อาชีพหลัก 

1.  (     )  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2.  (     )  รับจาง 
3.  (     )  เกษตรกรรม   4.  (     )  คาขาย 
5.  (     )  แมบาน  6.  (     )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).... 
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สวนท่ี 2 ความรู ความเขาใจ และการรับรูเก่ียวกับ สิทธิประโยชน หนาท่ี และขาวสารประชาสัมพันธ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองท่ีทานเห็นวาถูกตอง  
ขอ ความรู ความเขาใจ และการรับรู เกี่ยวกับสิทธิประโยชน หนาท่ี และ

ขาวสารประชาสัมพันธ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
ใช ไมใช 

1 ทานรูจักกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือตําบลของทาน   
2 ทานคิดวากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือตําบลของทาน

มีการดําเนินการดานใด 
( ) 1.สงเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
( ) 2.จัดสรรเงินกูหรือจัดสรรสวัสดิการใหกับคนในชุมชนท่ีมีปญหาทาง
การเงิน 

  

3 ทานคิดวาไดรับบริการใดจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือตําบลของทาน 
(  ) 1. ออกกําลังกาย เชน เครื่องเลนตางๆ 
(  ) 2.ไดรับความรูการปองกันโรค 
(  ) 3. ไดรับการตรวจสุขภาพ 
(  ) 4. ไดรับการจัดสรรเงินกู 
(  ) 5. อ่ืนๆ ระบุ……………. 

  

4 ทานคิดวาใครเปนเจาของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
(  ) 1. อบต./เทศบาล 
(  ) 2. สปสช. 
(  ) 3. อสม. 
(  ) 4. ประชาชนในชมุชน 
(  ) 5. โรงพยาบาล/ โรงพยาบาลสาธารณสุขตําบล 
(  ) 6. รัฐบาล 

  

5 ทานคิดวา ผูใชสิทธิประโยชนตามหลักประกันสุขภาพสามารถขอรับเงิน
ชดเชยความเสียหายเบื้องตนไดหรือไม ถาไดรับความเสียหายจากการรับ
บริการ 
(  ) 1. ได 
(  ) 2. ไมได 
(  ) 3. ไมทราบ 
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ขอ ความรู ความเขาใจ และการรับรู เกี่ยวกับสิทธิประโยชน หนาท่ี และ
ขาวสารประชาสัมพันธ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 

ใช ไมใช 

6 ทานทราบขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน
หรือตําบลทาน อยางไร 
(  ) 1. จดหมายจากทางราชการ 
(  ) 2. วิทย ุ
(  ) 3. โทรทัศน 
(  ) 4. จดหมายขาว สปสช. 
(  ) 5.หนังสือพิมพ 
(  ) 6. โซเชียลมีเดีย (โมบาย ไอโฟนไลน) 
(  )7. แพทย พยาบาล บุคลากรดานสาธารณสุข 
(  ) 8. ญาติ เพ่ือน 
(  ) 9. ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน 
(  ) 10. อาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) 
(  ) 11. เสียงตามสายในหมูบาน 
(  ) 12. สายดวน บัตรทอง โทร. 1133 
(  ) 13. อบต./เทศบาล 
(  ) 14. อ่ืนๆ โปรดระบุ 
(  ) 15. ไมมี ไมทราบ 

  

7 ทานคิดวาผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด ไมมีสวน
เก่ียวของในการดําเนินงานตามกิจกรรมใดๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ินหรือตําบลของทาน 

  

8 ทานคิดวา แนวทางการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เนนการดําเนินงานในชุมชน 

  

9 ทานคิดวาผูดําเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพคือ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

  

10 ทานคิดวากองทุนฯ ไมจําเปนตองสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยบริการ
สาธารณสุขเนื่องจากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธาร
สุขแลว 

  

11 ทานคิดวาหนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ 
เพ่ือจักบริการได เชน ฝากครรภ การใหวัคซีนเด็กเล็ก ฟนฟูสมรรถภาพผู
พิการ การแพทยแผนไทย เปนตน 

  

12 ทานคิดวา คณะกรรมการบริหารกองทุนในพ้ืนท่ีไมจําเปนตองรับผิดชอบ
เรื่องการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและจัดทําบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพในพ้ืนท่ี ตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กําหนด 
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ขอ ความรู ความเขาใจ และการรับรู เกี่ยวกับสิทธิประโยชน หนาท่ี และ
ขาวสารประชาสัมพันธ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 

ใช ไมใช 

13 ทานคิดวา บทบาทหนาท่ีหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนท่ีดีตองมีการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีกองทุนใหการสนับสนุน
งบประมาณ 

  

 
สวนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานการรับรูเก่ียวกับระดับปฏิบัติงานของการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating 
scale) จํานวน 5 ระดับ คือ 
 5 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัติมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัติมาก 
 3 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัติปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัตินอย 
 1 คะแนน หมายถึง มีหรือไดปฏิบัตินอยท่ีสุด 
คําช้ีแจง กรุณาใส / ลงในชองวางตามท่ีทานเห็นวาตรงกับความเห็นเห็นของทาน 

ขอ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
          การวางแผน 

1 มีการจัดทําแผนงานโครงการของกองทุน โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

     

2 มีการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสว       
3 มีการจัดทําแผนและใชจายงบประมาณครบ 4 หมวด

กิจกรรม 
     

4 แผนและงบประมาณของกองทุนฯ ท่ีจัดทําข้ึนมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

     

5 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามประกาศ  
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

     

6 มีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปอยางเปนระบบ      
7 มีการรวมวิเคราะหปญหาและความตองการของหมูบาน      

           การจัดองคกร 
8 มีการจัดทําระเบียบขอบังคับของกองทุน สปสช. กําหนด      
9 มีการมอบหมายงานแกคณะกรรมการอยางชัดเจน      
10 มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในการ

บริหารกองทุนตามความจําเปน 
     

11 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน ไดมาจาก      
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ขอ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
การคัดเลือกของคนในชุมชนหรือองคกรท่ีสังกัดเปนไปตาม
หลักการมีสวนรวมอยางแทจริง 

12 คณะกรรมการกองทุนฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
ความรูและทักษะเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพการควบคุม
ปองกันโรค และวิเคราะหปญหาดานสุขภาพของคนใน
ทองถ่ิน 

     

13 คณะกรรมการกองทุนฯ แสดงบทบาทสงเสริมสนับสนุน  
การจัดบริการดานสุขภาพของ รพสต.ในพ้ืนท่ีอยางด ี

     

14 คณะกรรมการกองทุนฯ มีสวนรับรูและมีสวนรวมในการ
จัดสรรงบประมาณ 

     

15 คณะกรรมการกองทุนฯ ไดมีบทบาทและรวมกันพิจารณา
โครงการและงบประมาณสําหรับการปองกันโรคในพ้ืนท่ี
อยางอิสระและอยูบนพ้ืนฐานการแกปญหาในพ้ืนท่ีอยาง
แทจริง 

     

16 เจาหนาท่ี คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ ไดรับการพัฒนา
ดานการเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรม การประเมินผล
การดําเนิน และการรายงานผลท่ีถูกตอง เหมาะสม และ
นําไปใชเปนประโยชนไดจริง  

     

การดําเนินการตามแผน 
17 มีการแจงแนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม ตามแผนของ

กองทุนฯ ใหสมาชิกในพ้ืนท่ีทราบ 
     

18 มีการประชุม/ประชาคมการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือ
คนหาปญหาดานสุขภาพของหมูบาน 

     

19 มีการดําเนินกิจกรรมและแผนงานโครงการตามท่ีไดวางแผนไว      
20 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อยาง
นอย 4 ครั้ง /ป 

     

21 มีการจัดเวทีประชาคมหมูบานและนําขอมูลจากเวที
ประชาคมมาประกอบการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน 

     

22 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนใหกับ
คณะกรรมการกองทุน 

     

23 มีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน
กองทุน 

     

24 มีการประชุมตามกําหนดท่ีวางไว      
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ขอ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
25 มีการสงเสริมสุขภาพกลุมเปาหมาย 5 กลุม คือ กลุมแมและ

เด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพและ
กลุมผูปวยเรื้อรังไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกกลุม 

     

26 คณะกรรมการมีสวนรวมในการวางแผนและเสนอแผนงาน/
โครงการ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

     

การกํากับ การควบคุม 
27 หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการนิเทศติดตามงานกองทุน      
28 กองทุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดําเนินงาน 
     

29 คณะกรรมการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการ
ประเมินผลการดําเนินการ  แผนงาน/โครงการ  ท่ีไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

     

30 กองทุนมีการสรุปหรือรายงานการใชจายงบประมาณใหท่ี
ประชุมกรรมการกองทุนรับทราบเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 

     

31 โรงเรียน วัด หรือหนวยงานราชการอ่ืนในตําบลไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินงานกองทุน 

     

32 กองทุนมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดบริการตามชุด
สิทธิประโยชนหรือสนับสนนุงบประมาณใหสถานบริการ
สาธารณสุขดําเนินงาน 
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เครื่องมือประเมินคุณภาพรางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพทองถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยกระบวนการของการสนนทนากลุม 
คําช้ีแจง   ใหทานพิจารณารูปแบบจากแผนภาพและรายละเอียดแตละองคประกอบแลวประเมิน
ประเด็นตางๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. แบบประเมินรูปแบบในภาพรวม 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 
1. ความเหมาะสม เหมาะสม 

ไมแนใจ 
ไมเหมาะสม 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

2. ความถูกตอง ถูกตอง 
ไมแนใจ 
ไมถูกตอง 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3. ความเปนได เปนไปได 
ไมแนใจ 
เปนไปไมได 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

4. การใชประโยชน มีประโยชน 
ไมแนใจ 
ไมมีประโยชน 

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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2. แบบประเมินแตละองคประกอบของรูปแบบ 
คําช้ีแจง  ใหทานพิจารณาองคประกอบของรูปแบบโดยศึกษาจากรายละเอียดของแตละองคประกอบ
แลวประเมินตามเกณฑ ดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

องคประกอบ/ระดับ 
ผลการประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

ผูใหบริการ 
1. ระดับนโยบาย 
    1.1 การบริหารงาน 

1.1.1 ภารกิจดานสาธารณสุขท่ีรับโอนมา
มีความคลองตัว 

1.1.2 มีการกระจายอํานาจในการ
ดําเนินการอยางเบ็ดเสร็จท่ีงายตอการบริหาร
และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.1.3 มีการศึกษาวิจัยผลการบริหารงาน
กองทุนเปนระยะๆ 

1.1.4 มีการนําผลวิจัยมาพัฒนาการ
ดําเนินงาน 

1.1.5 ใหประชาชนและองคกรภายนอก
เขามาตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุน 

1.1.6 มีการปรับโครงสรางของ
คณะกรรมการกองทุนฯ ใหมีความยืดหยุน 
และคลองตัวตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

1.1.7 มีหนวยงานระดับจังหวัดมาตรวจ 
ติดตาม และใหคําปรึกษาทุกป 

1.1.8 มีหลักนิติธรรมในการบริหาร
จัดการ ไดแก มีกฎระเบียบบังคับท่ีชัดเจน 

1.1.9 มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ
กองทุน ไดแก ความม่ันใจในการถูกตอง ดีงาม 
ซ่ือสัตย มีความชอบธรรมในการใชอํานาจ     
มีความเสมอภาคในการใหบริการไมเลือกปฏิบัติ 
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องคประกอบ/ระดับ 
ผลการประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

1.1.10 มีความโปรงใสในการบริหาร
จัดการ ไดแก มีการดําเนินงานท่ีโปรงใส
ตรวจสอบไดโดยคณะกรรมการ 

1.1.11 การมีสวนรวมจากประชาชน  
ในการเขารวมกิจกรรมการบริการตางๆ 

1.1.12 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ    
ท่ีใชประโยชนได 

1.1.13 ดานเจาหนาท่ีสาธารณสุข        
มีความตื่นตัวในการกระจายอํานาจเก่ียวกับ
สุขภาพสูชุมชน มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานกองทุนมากข้ึน สามารถทําหนาท่ี
เปนพ่ีเลี้ยง ผูจัดทํา ผูคนหาขอมูลดานสุขภาพ
ใหชุมชน เปนผูเสนอปญหา เขียนโครงการและ
มีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน 

1.1.14 ดานประชาชน มีความตื่นตัว
รับผิดชอบในปญหาและการดูแลสุขภาพ    
ของตนเองเพ่ิมข้ึน มีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของกองทุน เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
ภายในชุมชน ชุมชนมีความเขมแข็งข้ึน          
มีโอกาสใชความสามารถของตนเองในรูป
ความคิด วิเคราะห และการกระทําไดอยาง
เต็มท่ี 

      

   1.2 การบริหารการเงิน 
1.2.1 มีการกําหนดระเบียบการใชจาย

งบประมาณข้ันต่ําในแตละปอยางเหมาะสม
และเพียงพอ 

1.2.2 มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการใช
เงินใหชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ลักษณะของแตละโครงการ 

1.2.3 มีการจัดทําโครงการท่ีครอบคลุม
กลุมเปาหมายหลักท้ัง 5 อยางชัดเจนและไม
ซํ้าซอนโดยเปนไปตามพันธกิจท่ีกําหนดไว 

 
1.2.4 มีระบบการติดตาม ควบคุม และ
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องคประกอบ/ระดับ 
ผลการประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

กํากับงบประมาณจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

1.2.5 ไดรับจัดสรรงบประมาณตั้งแต 
ตนปทําใหการขับเคลื่อนกองทุนไปดวยความ
สะดวกและรวดเร็วและมีเวลาดําเนินโครงการ 

1.2.6 ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
สัดสวนของขนาดและกลุมเปาหมาย 
   1.3 การประชาสัมพันธ 

1.3.1 มีการดําเนินการประชาสัมพันธ 
ในลักษณะสื่อสารมวลชน เชน ใชสื่อทาง
โทรทัศน หรือวิทยุรวมกับสํานักงาหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

1.3.2 มีการประชาสัมพันธใหรูจัก 
เขาใจ อยางถูกตองและสามารถดําเนินการ   
ไดทันทีเก่ียวกับกองทุนนี้ 

1.3.3 มีการวิเคราะหแยกแยะงบประมาณ
ตามภารกิจของกองทุน 

      

1.4 การพัฒนาองคกร 
1.4.1 มีผลการดําเนินงานเปนไปตาม

วัตถุประสงคและครบทุกลักษณะของกิจกรรม 
1.4.2 มีการไปทัศนศึกษาดูงานจากผล

การดําเนินงานของกองทุนท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
แลวนํามาพัฒนาผลการดําเนินงาน 

1.4.3 มีการใหความรูในการจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพท่ีถูกตอง 

1.4.4 มีการอบรมเรื่องระเบียบการใช
เงินกองทุนใหแกคณะกรรมการบริหารกองทุน 

1.4.5 มีการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการเพ่ือให
ดําเนินงานท่ีถูกตอง 
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องคประกอบ/ระดับ 
ผลการประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

2. ระดับปฏิบัติการ 
   2.1 ดานแผนงาน 

2.1.1 มีการกําหนดเกณฑ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ท่ีชัดเจน รวมกันระหวางคณะกรรมการกองทุน 

2.1.2 มีกลยุทธท่ีทําใหประชาชนเห็น
ความสําคัญเรื่องสุขภาพ 

2.1.3 เพ่ิมศักยภาพคณะทํางานกองทุนใหมี
ทักษะในการจูงใจใหประชาชนมีสวนรวมเก่ียวกับ
กิจกรรมสุขภาพใหมากข้ึน 

2.1.4 มีการสํารวจความตองการของ
ประชาชนดานสงเสริมสุขภาพและอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.1.5 มีการสรางใหประชาชนมีสวนรวม    
ทุกข้ันตอนตั้งแตการคนหาปญหา การวิเคราะห
สาเหตุของปญหา การแสวงหาแนวทางแกไขปญหา 

2.1.6 แผนท่ีจัดทําข้ึนใหความสําคัญกับกลุม  
ท่ียังไมเขาถึงการบริการของกองทุน 

2.1.7 มีการใหความรูเรื่องเขียนโครงการ และ
การประเมินโครงการ 

      

    2.2 ดานวิธีดําเนินงาน 
2.2.1 มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม  

ในการเปนเจาของกองทุนฯ โดยเนนใหมีการ
ประชาสัมพันธวัตถุประสงคของกองทุน การระดมทุน
จากประชาชน และหนวยงานในทองถ่ิน 

2.2.2 มีกิจกรรมสรางความตระหนักและ
ปลูกฝงความเปนสวนหนึ่งของกองทุนใหกับ
ประชาชน 

2.2.3 ใหความรูสราง ความเขาใจ เพ่ิม
ศักยภาพ และขอความรวมมือใหแกนนําขยายผลตอ 

2.2.4 ใหการยกยองหรือรางวัลกับแกนนํา 
2.2.5 พัฒนาศักยภาพของประชาชน ในพ้ืนท่ี

ใหสามารถดูแลสุขภาพเบื้องตนของตนเองได เพ่ือให
เกิดความยั่งยืน 

2.2.6 การจัดบริการชุมชน 
2.2.6.1 มีการจัดบริการชุดสิทธิ
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องคประกอบ/ระดับ 
ผลการประเมิน 

ขอเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

ประโยชน ตามกิจกรรมการบริการ ไดแก ซักประวัติ 
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การตรวจรางกาย การสง
ตอเพ่ือการดูแลอยางตอเนื่อง 

2.2.6.2 หนวยบริการ ไดแก 
โรงพยาบาลชุมชน/สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน 
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรบริหารสวน
ทองถ่ินของชุมชน คือ 1) โครงการ/กิจกรรมท่ีมุง
สงเสริมศักยภาพดานสุขภาพของบุคคลโดยตรง และ 
2) โครงการ/กิจกรรมท่ีมุงสรางและเพ่ิมศักยภาพ 
ของชุมชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
   2.3 ดานการประเมิน 

2.3.1 มีแบบประเมินท่ีเปนมาตรฐานกลาง
เพ่ือใหกองทุนใชเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2.3.2 มีการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
แทนการสังเกต เชน วัดความพึงพอใจตอโครงการ
ของกองทุนเปนตนมีระบบรายงานผลของโครงการ 
และเสนอตอท่ีประชุมโดยมีบันทึกไวตามระเบียบ 
การประชุม 

2.3.3 มีการเก็บขอมูลจํานวนผูมารับบริการ
หรือผลการใหบริการเปนลายลักษณอักษรและเก็บไว
ท่ี เทศบาล./อบต./โรงพยาบาลหรือศูนยสาธารสุข 

      

ผูรับบริการ (7 กลุมหลัก) 
1. กลุมหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด 

1.1 สํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียน  หญิง
ตั้งครรภรายใหม 

1.2 ประเมินภาวะโภชนาการ การเฝาระวัง และ
การแกปญหาหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโภชนาการต่ํากวา
เกณฑ 

1.3 สงเสริมสุขภาพชองปากในหญิงตั้งครรภและ
หญิงหลังคลอด 

1.4 คัดกรองและปองกันภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ในหญิงตั้งครรภ 

1.5 ควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ 
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1.6 สนับสนุนเกลือไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิง
ตั้งครรภ 

1.7 สงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม 
1.8 สงเสริมสนับสนุนสายใยรักแหงครอบครัว   

ในการใหความสําคัญสถาบันครอบครัวและการเลี้ยงดู
เด็กและเยาวชน อยางใกลชิด 

1.9 เยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนําและติดตาม
ดูแลสุขภาพกอนคลอดและหลังคลอด 

1.10 ติดตาม คนหาหญิงตั้งครรภ และหญิงหลัง
คลอดบุตรท่ีขาดนัด หรือมีภาวะเสี่ยง 

1.11 ใหความรูและคําแนะนําในชุมชน โรงเรียน 
หรือหนวยงานตางๆ ในชุมชน แกหญิงตั้งครรภ       
และหญิงหลังคลอด ในการเตรียมตัว การปฏิบัติ  
และการดูแลตนเอง 

1.12 ดูแลผูปวยหญิงคลอดบุตรดวยแพทยแผน
ไทยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม        
ในหญิงเจริญพันธ 
2. กลุมเด็กเล็กและวัยกอนเรียน 

2.1 สํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียนเด็กเกิดใหม 
เด็กยายเขา ยายออก 

2.2 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรม สุขภาพ 
รางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ 

2.3 คัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตาม
พัฒนาการ 

2.4 ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และการ
แกไขปญหา 

2.5 สงเสริมสุขภาพชองปาก 
2.6 ประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริม ความฉลาด

ทางอารมณ 
2.7 ติดตามและควบคุมการฉีดวัคซีนพ้ืนฐาน 
2.8 ดูแลหลังฉีดวัคซีน และติดตาม คนหาเด็กขาด

หรือผิดนัด  
2.9 ติดตามผลการรักษา รับ-สงตอสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง 
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2.10 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กในชุมชน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 

2.11 พัฒนาความรู ทักษะแกพอ แม ผูปกครอง 
หรือครูผูดูแลศูนยเด็กเล็กในชุมชน 

2.12 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กในชุมชน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน 
3. กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

3.1 สํารวจ คนหา และจัดทําทะเบียนเด็กเกิดใหม 
เด็กยายเขา ยายออก 

3.2 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรม สุขภาพ 
รางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ 

3.3 คัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตาม
พัฒนาการ 

3.4 ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และการ
แกไขปญหา 

3.5 สงเสริมสุขภาพชองปาก 
3.6 ประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริม ความฉลาด

ทางอารมณ 
3.7 คัดกรอง ประเมิน ปองกัน แกไข ความผิดปกติ 

ภาวะซึมเศรา หรือความบกพรองทางการมองเห็น
หรือไดยิน 

3.8 ปองกันและแกปญหาเรื่องยาเสพติด โรคเอดส 
โรคจากการมีเพศสัมพันธใหโรงเรียนและชุมชน 

3.9 สนับสนุนการออกกําลังกายและปองกัน
อุบัติเหตุตางๆ 

3.10 ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน
ครอบครัว 

3.11 ควบคุมการฉีดวัคซีนตามวัยและดูแลหลังฉีด
วัคซีน และติดตาม คนหาเด็กขาดหรือผิดนัด  

3.12 ติดตามผลการรักษา รับ-สงตอการดูแล
สุขภาพอยางตอเนื่อง 

3.13 พัฒนาความรู ทักษะแกพอ แม ผูปกครอง 
หรือครูในโรงเรียน 
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3.14 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กในชุมชน
และโรงเรียนในชมุชน 

3.15 สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีอยูใน
ภาวะเสี่ยง 
4. กลุมวัยทํางาน 

4.1 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรม ตรวจรางกาย 
วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอวและจัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพ 

4.2 คัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการ 
4.3 ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และการ

แกไขปญหา 
4.4 สงเสริมสุขภาพชองปาก 
4.5 ประเมินและจัดกิจกรรมสงเสริมความฉลาด

ทางอารมณ 
4.6 คัดกรอง ประเมิน ปองกัน แกไข ความผิดปกติ 

ภาวะซึมเศรา หรือความบกพรองทางการมองเห็น
หรือไดยินหรือภาวะกลุมเสี่ยงฆาตัวตาย 

4.7 ปองกันและแกปญหาเรื่องยาเสพติด โรคเอดส 
โรคจากการมีเพศสัมพันธใหโรงเรียนและชุมชน 

4.8 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย            
และปองกันอุบัติเหตุตางๆ 

4.9 ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน
ครอบครัว 

4.10 ควบคุมการฉีดวัคซีนตามวัยและดูแลหลังฉีด
วัคซีน และติดตาม คนหาเด็กขาดหรือผิดนัด  

4.11 ติดตามผลการรักษา รับ-สงตอการดูแล
สุขภาพอยางตอเนื่อง 

4.12 พัฒนาความรู ทักษะแกพอ แม ผูปกครอง 
หรือครูในโรงเรียน 

4.13 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพเด็กในชุมชน
และโรงเรียนในชมุชน 

4.14 สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีอยูใน
ภาวะเสี่ยง 
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4.15 สงเสริมสนับสนุนใหจัดทํานวัตกรรมท่ี
เก่ียวกับภูมิปญญาดานสุขภาพ 

4.16 สงเสริมสนับสนุนสุขภาพดวยแพทยแผนไทย 
5. กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง 

5.1 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจ
รางกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดทําสมุด
บันทึกสุขภาพ 

5.2 คัดกรองและคนหา ภาวะโรคเรื้อรัง และโรค 
ท่ีเปนปญหาในชุมชน เชน โรคหัวใจ และหลอดเลือด 
โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตานม วัณโรค      
โรคบางหวาน และความดันโลหิตสูง เปนตน 

5.3 สงเสริมสุขภาพชวงปากในกลุมผูสูงอายุ 
5.4 ตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติ หรือ

ความบกพรองทางการมองเห็นและการไดยิน        
ในกลุมท่ีมีภาวะเสี่ยงและผูสูงอายุ 

5.5 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง ตามกลุม
โรคหรือปญหาสุขภาพ 

5.6 สงเสริมสนับสนุน นวัตกรรมการสรางเสริม
สุขภาพดวยภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

5.7 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ กลุม
ผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรังดวยการแพทยแผนไทย 

5.8 เยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา และติดตาม
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงและผูปวยโรค
เรื้อรัง 

5.9 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย แกผูสูงอาย ุ
ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงและผูปวยโรคเรื้อรัง 

5.10 ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพจิต แกผูสูงอาย ุ
ผูท่ีมีภาวะเสี่ยงและผูปวยโรคเรื้อรัง 

5.11 คัดกรอง การปองกัน และการแกไขปญหา 
ภาวะซึมเศรา สมองเสื่อม และผูมีภาวะเสี่ยงการฆา
ตัวตายในกลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง 

5.12 สงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
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5.13 สรางจิตอาสาดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและ
ผูสูงอายุในชุมชน 

5.14 ติดตามการรักษา การสงตอ-สงกลับ และ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุและผูมีภาวะเสี่ยงและผูปวย
โรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง 

5.15 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยดูแลผูสูงอายุ 
6. กลุมคนพิการและทุพพลภาพ 

6.1 ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจ
รางกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพคนพิการและ
ทุพพลภาพ 

6.2 สํารวจ คนหา ข้ึนทะเบียนคนพิการและ
ทุพพลภาพ และการรับเอกสารรับรองความพิการ 
รวมถึงการสงตอคนพิการและทุพพลภาพใหไดรับ
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ 

6.3 ประเมิน แกไขความพิการ และฟนฟู
สมรรถภาพ แกคนพิการและทุพพลภาพ 

6.4 บริการฟนฟูสมรรถภาพ และการเฝาระวัง
ปองกันภาวะแทรกซอน เชนกายภาพบําบัด การฝกสอน
ญาติ/ผูดูแล และการชีวะบําบัด เปนตน 

6.5 พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการ 
และทุพพลภาพแบบองครวมดวยทีมสุขภาพ 

6.6 สงเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและ
กิจกรรมบําบัดสูชุมชนในพ้ืนท่ี 

6.7 สงเสริมสุขภาพชวงปากในกลุมคนพิการ  
และทุพพลภาพ 

6.8 เยี่ยมบานใหความรู ใหคําแนะนํา ติดตาม
ดูแลสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการและ
ทุพพลภาพ 

6.9 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ
ทุพพลภาพในชุมชน 

6.10 สรางและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการและ
ทุพพลภาพในชุมชน 

6.11 ติดตามการบริการฟนฟูสมรรถภาพ การสง
ตอ-สงกลับ และการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพล
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ภาพอยางตอเนื่อง 
6.12 สงเสริมสนับสนุนการฟนฟูสภาพคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวดวยการแพทยแผนไทย 
6.13 พัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน 
6.14 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยดูแลผูพิการ 

7. กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
7.1 พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ เชน 

7.1.1 รณรงคหรือจัดกิจกรรมสงเสริม       
การปลอดเหลา บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน 

7.1.2 ปองกันและแกไขปญหา เรื่อง สารเสพติด 
โรคเอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธในชุมชน 

7.1.3 สงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
และทักษะชีวิตตามชวงวัยตางๆ 

7.1.4 สงเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน 
ในสถานประกอบการ และในชุมชน 

7.1.5 สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย 
และการสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถ่ิน  
และวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

7.1.6 สงเสริมสุขภาพจิตดวยการปฏิบัติธรรม 
7.1.7 สงเสริมการดูแลสุขภาพชองปากและฟน

ชวงวัยตางๆ ในโรงเรียน ในสถานประกอบการและ 
ในชุมชน 

7.1.8 สงเสริมและพัฒนาบุคคลตนแบบในการ
สรางเสริมสุขภาพ 

7.1.9 พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ผูนําชุมชน และผูนํานักเรียน ดานการสรางเสริม
สุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

7.1.10 พัฒนาหมูบานตนแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัย
เสี่ยงตอสุขภาพ 

7.2 การบริโภค  เชน 
7.2.1 สงเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย

ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชมุชน 
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7.2.2 รณรงคการใชเกลือผสมไอโอดีนเสริม
ปญญาในโรงเรียนและชุมชน 

7.2.3 รณรงคและใหความรูในการบริโภค
อาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการปลูกผักกินเอ 

7.2.4 สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอง
และปลอดภัยแกประชาชน 

7.2.5 ใหความรูและสงเสริมพฤติกรรมท่ีถูกตอง
แกประชาชน ดานความปลอดภัยจากการใชยา เวชภัณ 

7.2.6 สงเสริมการพัฒนารานขายของชํา    
และแผงลอยจําหนายอาหารในชุมชนเรื่องอาหาร 
และความปลอดภยัในการบริโภค 

7.3 อุบัติเหตุ  เชน 
7.3.1 สงเสริมการขับข่ีอยางปลอดภัย ถูกกฎ

จราจร และลดความเสี่ยงจาอุบัติเหตุในการเดินทาง 
7.3.2 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเมาไมขับ 
7.3.3 รณรงคปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน

หรือการจราจรทางน้ํา 
7.3.4 รณรงคปองกันอุบัติเหตุและสราง  

ความปลอดภัยภายในบานในโรงเรียน ในสถาน
ประกอบการ และในชุมชน 

7.4 สิ่งแวดลอม เชน 
7.4.1 มีการรณรงคอนุรักษและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในชุมชนอยางยั่งยืน 
7.4.2 มีการสงเสริมการควบคุมและปองกัน

มลพิษในชุมชน 
7.4.3 มีการสงเสริมเกษตรปลอดสารเคมี   

และลดการใชสารเคมี 
7.4.4 มีการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือด

แกประชาชนท่ีมีความเสี่ยง 
7.4.5 มีการกําจัดและปองกันการเกิดลูกน้ํา

ยุงลายเพ่ือปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
7.4.6 มีการรณรงคใหประชาชนดูแลรักษา    

ท่ีอยูอาศัยและชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
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7.4.7 มีการสงเสริมการจัดการขยะอยางถูก
สุขลกัษณะโดยชุมชน 

7.4.8 มีการปองกันและควบคุมโรคอุจจาระ
รวง โรคหนอดพยาธิ และโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ํา
เปนสื่อในชุมชน 

7.4.9 มีการปองกันและควบคุมโรคไขหวัด
ใหญสายพันธใหม 

7.4.10 มีการสรางเครือขายการเฝาระวัง  
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 

7.4.11 มีการควบคุมปองกันโรคและภัย
คุกคามท่ีเปนปญหาในชุมชน 

7.4.12 มีการสงเสริมการปองกันควบคุม
โรคติดตอในโรงเรียน ในสถานประกอบการ       
และในชุมชน 
3. ปจจัยสนับสนุน 

3.1 กิจกรรมสรางการมีสวนรวม: การมีสวนรวม
ของประชาชนในดานนโยบายโดยมีหลักการวาการมี
สวนรวมไมใชเพียงการเปนตัวแทนในกรรมการ     
แตตองมีกระบวนการเชื่อมโยงลงไปในเครือขายหรือ
พ้ืนท่ีใหได ใหมีการจัดการในระดับพ้ืนท่ี แตการมี
สวนรวมในระบบตัวแทนจําเปนในชวงเริ่มตน 

      

3.2 การมีสวนรวมของประชาชนในดานการพัฒนา
คุณภาพบริการ 

3.2.1 ใหประชาชนไดแสดงบทบาทในระดับ
ลางใหมากท่ีสุด เชน การใหประชาชนดูแลตนเอง 
และพ่ึงตนเองดานสุขภาพ การตัดสินใจรวมกับแพทย
เม่ือเจ็บปวยฯ 

3.2.2 การมีสวนรวมในการบริหารหนวย
บริการหรือเครือขายหนวยบริการในชุมชนของตนเอง 

3.2.3 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทําแผน
สุขภาพชุมชน 

3.2.4 สนับสนุนใหเกิดความหลากหลาย     
ในเครือขายหนวยบริการ 
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3.3 การมีสวนรวมของประชาชนในดานการจัด 
บริการสุขภาพโดยชุมชน 

3.4 พัฒนาหลักเกณฑใหองคกรเอกชนและ
ภาคเอกชนท่ีไมแสวงหากําไรมีสวนรวมในการจัด 
บริการสุขภาพในชุมชน 

3.5 มีชุมชนตนแบบ และรูปแบบการมีสวนรวม 
ในการจัดบริการดานตางๆ เชน 

3.5.1 การจดัระบบหรือบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพในทองถ่ิน 

3.5.2 การดูแลผูปวยเรื้อรังในชุมชน 
3.5.3 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน 
3.2.4 การแพทยทางเลือก หรือแพทยพ้ืนบาน 

แผนไทย 

      

4. การมีสวนรวมของประชาชนในดานการตรวจสอบ
คุณภาพบริการ 

4.1 จัดใหมีศูนยสุขภาพในชุมชน ใหชุมชนได
เรียนรูทราบถึงสิทธิประโยชน เขาใจในภาพรวมของ
หลักประกันสุขภาพ 

4.2 มีศูนยรับฟงเรื่องราวรองทุกขของชุมชน
เก่ียวกับการไดรับบริการ 

4.3 พัฒนาหลักเกณฑ เพ่ือรับรองศูนยสนับสนุน
และใหการชวยเหลือภาคประชาชน 

4.4 สนับสนุนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูบริโภค ชุมชนแออัด มีกิจกรรม  
ในดาน การตรวจสอบ ติดตาม และสรางระบบ
สุขภาพท่ีดี 

4.5 มีแผนการศึกษา วิจัย กลไกการประสานงาน
ในการชวยเหลือประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2 ดานบุคคลากร 
2.1 ผูบริหาร  

2.1.1 มีความตื่นตัวและเปนความ
ภาคภูมิใจของชุมชนท้ังผูบริหารและบุคลากร
ตองปรับเปลี่ยนมุมมองและกระบวนทัศนการ
พัฒนาชุมชนตนเองไปในทิศทางเดียวกัน 

2.1.2 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับประชาชนดี
ข้ึน และอาจสงผลถึงภาวะการดํารงตําแหนง
ทางการเมืององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ทีมงานตองมีความเขาใจตอการบริหารจัดการ
กองทุน 

2.1.3 การมีภาวะผูนําของนายก อบท/
อบต. 

2.1.4 สัมพันธภาพระหวาง อบท./
อบต./ทีมงานบริหารกับฝายสาธารณสุข    
ตองสามารถทํางานรวมกันได รวมคิด รวมทํา 
รวมวางแผนไมมีความขัดแยง 

2.1.5 มีการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร เพ่ือสรางความเขาใจ ท้ังผูใหบริการ
และผูรับบริการ 

2.1.6 มีการใชขอมูลเชิงประจักษ    
เปนขอมูลสําคัญในการดําเนินงานของกองทุน
จากฐานปญหา ท่ีแทจริง  

2.1.7 ตระหนักในความรับผิดชอบของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ินทุกระดับ
วาตนมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของชุมชน และใหความสําคัญตอการใชบริการ
สุขภาพชุมชน 

2.1.8 การบริหารกองทุนอยูในรูปแบบท่ี
ใหชุมชนแสดงความสามารถและความตองการ
มากกวาลักษณะการสั่งการ 

2.1.9 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยางตอเนื่องใหดําเนินงานกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนทุกๆ ป 
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2.2 ปฏิบัติ  
2.2.1 มีทักษะการทํางานเปนทีมกับ

หลายภาคสวน 
2.2.2 มีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนพ่ีเลี้ยง

ในการดําเนินงานกองทุน 
2.2.3 ไดรับการพัฒนาในทุกดานเพ่ือ

ประสิทธิผลของงภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

      

3. กิจกรรมเชิงรุก โดยเพ่ิมศักยภาพของกองทุน 
3.1 มีแผนปฏิบัติการจัดบริการสุขภาพตาม

สิทธิประโยชนท่ีครอบคลุมกลุมบริการทุกกลุม 
3.2.มีแผนบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติ

การหลักประกันสุขภาพ 
3.3 มีการจัดทําฐานขอมูลชุมชนดาน

สุขภาพซ่ึงใชในการตัดสินใจจัดทําแผนสุขภาพ
ชุมชนท่ีแมนยําข้ึน 

3.4 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
จากการจัดเวทีประชาคมหมูบาน 

      

 
 

(ลงชื่อ).............................................................................................
(................................................................................) 

วันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ. 2558 
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เบอรโทรศัพท 089-6040494 
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