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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการการพัฒนา
ศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา 
ยาสูบ และยาเสพติด อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กรอบการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ 
การก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการทบทวนร่าง
รายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ เน้นผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นกับปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม และกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมพ่ีเลี้ยงโครงการ ตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ตัวแทนผู้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการประเมิน พบว่า การด าเนินโครงการทั้ง 11 กองทุนมีความสอดคล้องกับปัญหาใน
พ้ืนที่และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) การสร้างทีมพ่ีเลี้ยงที่มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานและสื่อสารไปยังกลุ่มองค์ชุมชนเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน ตามเขตรับผิดชอบที่แบ่งออกเป็น 4 โซนตามลักษณะภูมิศาสตร์ 2) การพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  สามารถจ าแนกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกองทุนที่มีความพร้อม พบว่า ประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ มีความเข้าใจในบทบาทและเงื่อนไขในการด าเนินงาน ส่งผลให้มีการสมทบ
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งบประมาณเพ่ิมเติมในสัดส่วนที่สู งขึ้น มีการจัดท าแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน  และมี
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการและติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง อีก
กลุ่มคือ กองทุนส่วนน้อยเป็นกลุ่มท่ีต้องพัฒนา พบว่า ประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ขาดความรู้และทักษะในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตลอดจนยัง
เข้าใจในบทบาทและเงื่อนไขในการด าเนินงานน้อย ส่งผลให้มีการอนุมัติโครงการที่ล่าช้าและไม่
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ 3) การพัฒนาโครงการ มีโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณเข้า
มาแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโครงการดังกล่าวเกิดข้ึนจากโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ 
และยังไม่มีการผลักดันเข้าสู่ระดับจังหวัด มีเพียงการผลักดันเข้าสู่ระดับอ าเภอเท่านั้น ส่วนฐานข้อมูลที่
ใช้ในการด าเนินงานเป็นการบูรณาการการใช้งานระบบฐานข้อมูลเท่านั้น  ไม่ได้มีการจัดการข้อมูลให้
เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่นั้นๆ และ 4) การติดตามประเมินผลโดยการลงพ้ืนที่และรายงานผลผ่าน
เว็บไซต์ พบว่า มีระบบติดตามประเมินผลส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนพ่ีเลี้ยงสามารถติดตามโครงการ
ได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีปัญหา คือ ไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบติดตามประเมินผล ส่งผล
ให้ข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนพ่ีเลี้ยงได้รับทราบผ่านทางระบบติดตามประเมินผลไม่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง ตลอดจนไม่สามารถต่อยอดงาน ปรับปรุงงานตามผลการประเมินได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 ส าหรับผลกระทบต่อปัจจัยก าหนดสุขภาพทางสังคมใน 3 กิจกรรม พบว่า 1) กิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย การสร้างทีมพ่ีเลี้ยง การ พัฒนาศักยภาพกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ และการพัฒนาโครงการ 2) กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
การสร้างทีมพ่ีเลี้ยง และการติดตามประเมินผลโดยการลงพ้ืนที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ และ 3) 
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย การสร้างทีมพ่ีเลี้ยง การ
พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโดยการลงพื้นที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ 
 
ค าส าคัญ:  การประเมินผลโครงการ การพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  
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Abstract 
 

 The aim of this descriptive study was to evaluate the implementation of 
local health security funds mechanism potential development project toward health 
risk control of alcohol, tobacco, and drugs in Bannasan district Suratthani province.  
This study was employed Health Impact Assessment (HIA) framework, it consisted of 4 
steps as 1) public screening, 2) public scoping, 3) public assessing, and 4) public 
review.  Focusing on the impact of the health determinants consists of individuals, 
environments, and mechanisms or public health services systems. The key informants 
were to project managers, project mentoring team, representatives of local health 
security funds committee and supporters, including representatives of healthcare 
providers. The data collection was employed an interview form.  Descriptive and 
content were analyzed.  
 The results revealed that 11 funds worked related to the area problems 
and the objectives of the local health security funds. There are four  main activities 
as following: 1) creating  mentor teams: it needs   staffs were  knowledgeable  and 
understanding about the local health security funds to be the consultants in 
operating and communicating through the 4 zoning of geographical community 
organization in order to make the same direction understanding of responsibility 
areas.  2) potential competency development of funds: it can be classified into 2 
groups as following: the most fund groups were readiness as the chairman, 
committees, and secretary of funds had an understanding about the roles and 
conditions of operating work, this affected on getting higher proportion budget, clear 
action plans, and the sub-committees and committees participated continuously in 
project activities and follow up on the project.  The other fund groups should be 
developed in terms of the lack of knowledge and skill management in local health 
security funds of chairmen, committees, and secretaries. Therefore, it affected on 
delayed project approval and incapable to manage the budget. 3) project 
development: although some proposed projects have applied  financial plan,  they 
could  not be confirmed to support funding those project due to the local health 
security funds mechanism potential development project. Moreover, only district 
policy projects have been supported but provincial policy projects have not been 
supported at provincial level. Finally, the database has used in the integration of the 
core database but it has not created for specific context areas. 4) monitoring/follow 
up and evaluation projects via field visit and website report: it was found that 
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monitoring and evaluation system can be helped mentors to follow up and 
evaluation projects closely. However, problem was found that record reports were 
absented in the evaluation system. This affected on the data did not relate to actual 
situation, including it cannot be extended work and improved effectively. 
 In terms of the three activities which the impact on social health 
determinants found that 1) activities affected on individuals, it consisted of creating 
mentor teamwork to develop potential and project development. 2) activities 
affected on environment,  it consisted of creating mentor teamwork and monitoring 
and evaluation system via field visit and  reports were collected in website report, 
and 3)  activities affected the mechanism or public health service system, comprising  
mentor teamwork’s creating, project development and monitoring and evaluation 
through field visit and  reports were collected in website report.   

 
Keywords: project evaluation, potential development, local health security funds,  
 health risk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. บทน า 
 ส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (ส านัก 1)  ส านักงานสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) จัดท าโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
(กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) เพ่ือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 
เพ่ือพัฒนากลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  เพ่ือการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต โดยคาดหวังว่าจะเกิด
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน คือ มีจ านวนการขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยเฉพาะจากกองทุนสุขภาพ
ระดับต าบล เพ่ือด าเนินโครงการด้านปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติดในชุมชน
เพ่ิมขึ้น พัฒนารูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติดที่ผ่านกลไก
ระดับท้องถิ่น คือกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  เกิดองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักที่ท าให้เกิด
ความมุ่งมั่นร่วมกันของชุมชน มาตรการทางสังคม หรือกติกาชุมชน (community commitment) 
ต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด ที่น าไปสู่การขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืน 
หรือนวัตกรรมการด าเนินงาน สร้างระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  อันเป็นกลไกในระดับท้องถิ่นในการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บนพ้ืนฐานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมประสาน
ระหว่างสถาบันวิชาการ หน่วยงานในพ้ืนที่ ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดหลักใน
การด าเนินงาน คือ การพัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  เพ่ือก่อให้เกิด
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับต าบล และเพ่ิมจ านวนนักขับเคลื่อน
จิตอาสาที่สามารถพัฒนาแผนงาน หรือ โครงการส าหรับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหา
สุรา ยาสูบและยาเสพติด โดยมีผลลัพธ์ที่ส าคัญ คือ ได้รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุ ขภาพจาก
สุรา ยาสูบ และสารเสพติด การผลิตองค์ความรู้ การเกิดนวัตกรรม การมีมาตรการควบคุม/ขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง และการสร้างนโยบายสาธารณะต่อไป 
 ส าหรับโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพ่ือ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (โครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ) เป็นโครงการน าร่องในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและเป็น
หนึ่งในโครงการใหญ่ทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ ด าเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 
15 ธันวาคม 2561 ดังนั้น เมื่อการด าเนินการได้เสร็จสิ้นลงตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยผู้ประเมินได้เลือกประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (HIA) อันเกิดจากการด าเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่
เหมาะสมและสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 
 เพ่ือประเมินผลโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ าเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
3. กรอบแนวคิดการประเมิน 
 
 การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ผู้ประเมินได้เลือกประเมินผล
กระทบทางสุขภาพจากการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรอง
โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (public screening) การก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ 
(public scoping) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (public  assessing) และการทบทวนร่าง
รายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (public review) เน้นผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นกับปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม และกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพ  
 
4. ระเบียบวิธี/ขั้นตอนการประเมิน 
 
 4.1 รูปแบบ 
 เป็นการประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา การด าเนินโครงการการพัฒนา
ศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพ่ือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา 
ยาสูบ และยาเสพติด อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) 
 การรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) กับการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  
  4.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  4.2.2 ทีมพ่ีเลี้ยงโครงการ 
  4.2.3 ตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   
  4.2.4 ตัวแทนผู้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
  4.2.5 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล จะต้องเก็บแบบเจาะจงและเจาะลึก ซึ่งผู้ประเมินจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก และป้อนค าถามเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ โดยผู้ประเมินได้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
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  4.3.1 ศึกษาและรวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไก
กองทุนฯ และโครงการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และงานประเมิน
ที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิซึ่งได้แก่ เอกสาร ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสาร
การประเมินต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการตั้งค าถามเพ่ือจัดท าแบบสัมภาษณ์  
  4.3.2 ติดต่อและศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ พ้ืนที่อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนที่ แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือท าการพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ และการรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวางแผน
และตั้งค าถามเพ่ือจัดท าแบบสัมภาษณ์ 
  4.3.3 น าผลการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาจัดท าแบบสัมภาษณ์
เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 4.4 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ประเมินด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจาก มีการรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ประเมินเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร จะต้องตั้งค าถาม
อย่างไรที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่ดีและง่ายแก่การที่จะน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการประเมิน  โดยขั้นตอน
ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  4.4.1 ขั้นเตรียมการ 
 ผู้ประเมินต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมของตัวผู้ประเมินเอง คือ การเตรียมความรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวใน
การตั้งค าถามสัมภาษณ์ และวางแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์รวบรวมข้อมูล ตลอดจนประสานงานกับพ้ืนที่ประเมินเพ่ือขออนุญาตและเตรียมพ้ืนที่ส าหรับ
การประเมิน 
  4.4.2 ขั้นด าเนินการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   4.4.2.1 การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสัมภาษณ์ท่ีจัดท าไว้ 
   4.4.2.2 การสนทนากลุ่ม ด้วยแนวค าถามที่จัดท าไว้ 
   4.4.2.3 การจดบันทึก โดยกระท าไปพร้อมกับการสัมภาษณ์ ซึ่งจะเลือก 
เน้นหนักไปที่ประเด็นส าคัญๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสังเกตหรือที่เกิดข้ึนในทุกๆ ขั้นตอน
ของการรวบรวมข้อมูล 
  4.4.3 ขั้นการจัดการข้อมูล 
 หลังจากเสร็จสิ้นจากการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผู้ประเมินจะน าข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือ
ความสะดวกในการค้นหาและป้องกันการสับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ จะต้องน าข้อมูลที่
ได้มาทบทวนเพ่ือหาความสอดคล้องและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis) โดยเริ่มการวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับการรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วง เพื่อประโยชน์
ในการตั้งค าถามต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการรวบรวมข้อมูล และก าหนดแนวทาง
ของการรวบรวมข้อมูลครั้งต่อไป  
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5. ผลการประเมิน 
 
 การประเมินผลโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ผู้ประเมินได้เลือกประเมินผล
กระทบทางสุขภาพจากการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรอง
โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (public screening) การก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ 
(public scoping) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (public  assessing) และการทบทวนร่าง
รายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (public review) เน้นผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นกับปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม และกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพ รายละเอียดดังนี้ 
 5.1 การกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (public screening)  
 การทบทวนรายละเอียดโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ พบว่า หลักการและ
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 3 ประเด็น  
คือ 1) มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ 2) มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเงินค้างท่อของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  และ 3) มีประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจบทบาทของกรรมการ เงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ และการพิจารณา
อนุมัติโครงการ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นได้มีการวางแผนด าเนินการพัฒนาด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  5.1.1 การสร้างทีมพ่ีเลี้ยง เพื่อช่วยในการท าแผนหรือโครงการ รวมทั้งเป็นผู้ติดตาม
และประเมินโครงการ ด าเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 มีกลวิธีในการ
ด าเนินงาน คือ การพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงของอ าเภอด้วยการจัดกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยง
อ าเภอ ประกอบด้วย ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ แกนน าชุมชน และ อสม. ส่วนทีมวิชาการมี
การจัดอบรมในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  2) การท าโครงการและการ
วิเคราะห์โครงการ 3) การท าแผนชุมชน และ 4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมิน
ออนไลน์  
 ตัวชี้วัด คือ การมีพ่ีเลี้ยงอ าเภอที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างน้อย 
จ านวน 2 คน/อ าเภอ 
  5.1.2 การพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  เพ่ือให้สามารถจัดท า
แผนงาน/ โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณได้ ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 
2561 มกีลวิธีในการด าเนินงานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของกลไกการด าเนินงาน คือ การแก้ไขปัญหา
ระดับเขตสุขภาพโดยการพัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
เพ่ือให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุนและทีมพ่ีเลี้ยงร่วมกันท าแผนจัดการ
และพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในประเด็น 1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  2) การ
ท าโครงการและการวิเคราะห์โครงการ 3) การท าแผนชุมชน และ 4) การติดตามประเมินโครงการและ
การประเมินออนไลน์  
 ตัวชี้วัด คือ การมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จากตัวแทน
กองทุนของอ าเภอในเขตอ าเภอที่รับผิดชอบ ที่พร้อมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในรูปแบบการสร้างแผน
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สุขภาพชุมชน/แผนบริหารเงินของกองทุน การเสนอโครงการ/การอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 
  5.1.3 การพัฒนาโครงการ ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 
2561 มีกลวิธีในการด าเนินงาน คือ การพัฒนาระบบบริหารข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีการจัดให้พ่ีเลี้ยง
และทีมอ าเภอลงไปช่วยพัฒนาและปรับแก้โครงการ/สะท้อนความคิดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ตัวชี้วัด คือ การมีแผนหรือโครงการในการด าเนินงานจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสุรา ยาสูบ 
และยาเสพติด ผ่านกลไกที่สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ เช่น  มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน มี
แผนการจัดประชุมคณะกรรมการ  มีการน าเสนอข้อมูลในประเด็นที่ส าคัญของพ้ืนที่ มีมติและรายงาน
ผลการติดตามจากที่ประชุม มีการรายงานการประชุมและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนโยบาย
หรือตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับจังหวัด มีแผนการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ และติดตาม มีฐานข้อมูล
ระบบเฝ้าระวังการป้องกันนักดื่ม/นักสูบ/นักเสพหน้าใหม่ และมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการช่วย
เลิกการดื่ม/การสูบ/การเสพและการบ าบัดผู้ติดในชุมชน 
 5.1.4 การติดตามประเมินผลโดยการลงพื้นที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561 มีกลวิธีในการด าเนินงาน คือ การลงพ้ืนที่ติดตาม
และเสริมพลังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยทีมพ่ีเลี้ยง  
 ตัวชี้วัด คือ การมีระบบติดตามประเมินผลร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลของโครงการ และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) 
 5.2 การก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (public scoping) 
 ขอบเขตการศึกษาจะมีการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของแผนงานในแต่ละกิจกรรม 
ดังนี้ 
 5.2.1 การสร้างทีมพี่เลี้ยง มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  5.2.1.1 จ านวนพี่เลี้ยงที่พร้อมปฏิบัติงาน 
  5.2.1.2 การได้มาซึ่งทีมพ่ีเลี้ยง 
  5.2.1.3 การพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง 
  5.2.1.4 บทบาทของทีมพ่ีเลี้ยง 
  5.2.1.5 รูปแบบการหนุนเสริมของทีมพ่ีเลี้ยง 
  5.2.1.6 องค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือน ามาช่วย
เติมเต็มในบทบาทการเป็นทีมพ่ีเลี้ยง 
  5.2.2 การพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  มีประเด็นการประเมิน 
ดังนี้ 
   5.2.2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ  
   5.2.2.2 การสร้างแผนสุขภาพชุมชน/แผนบริหารเงินของกองทุน 
   5.2.2.3 การมีหรือไม่มีโครงการทีม่ีการน าเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ 
  5.2.2.4 การมีหรือไม่มีโครงการทีม่ีการอนุมัติงบประมาณ 
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  5.2.3 การพัฒนาโครงการ มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   5.2.3.1 จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าของโครงการ 
   5.2.3.2 การมีนโยบายหรือตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับจังหวัด 
   5.2.3.3 การมีฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังการป้องกันนักดื่ม/นักสูบ/นักเสพ
หน้าใหม่ 
   5.2.3.4 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการช่วยเลิกการดื่ม/การสูบ/การเสพ
และการบ าบัดผู้ติดในชุมชน 
  5.2.4 การติดตามประเมินผลโดยการลงพื้นที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์  มี
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  5.2.4.1 การมีระบบติดตามประเมินผลร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลของโครงการ และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) 
  5.2.4.2 การเข้าถึงระบบติดตามประเมินผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   
  5.2.4.3 ปัญหาในการใช้ระบบติดตามประเมินผล  
 5.3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (public assessing)  
  5.3.1 การสร้างทีมพี่เลี้ยง มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 5.3.1.1 จ านวนพ่ีเลี้ยงที่พร้อมปฏิบัติงาน พบว่า พ้ืนที่อ าเภอบ้านนาสารมี
การสร้างพ่ีเลี้ยงที่พร้อมปฏิบัติงานในรูปแบบทีมพ่ีเลี้ยง จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 2) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนาสาร 3) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองปราบ 4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชี 5) ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งในไร่ และ 6) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์  
 5.3.1.2 การได้มาซึ่งทีมพ่ีเลี้ยง พบว่า มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  และมี
ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ 
 5.3.1.3 การพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง พบว่า ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)  ด้วย
การจัดอบรมในประเด็น 1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 2) การท าโครงการและการวิเคราะห์
โครงการ 3) การท าแผนชุมชน และ 4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์ โดย
มุ่งเน้นให้ทีมพ่ีเลี้ยงสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได ้
 5.3.1.4 บทบาทของทีมพ่ีเลี้ยง พบว่า ทีมพ่ีเลี้ยงมีหน้าที่หลักในการ
สนับสนุนให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้ ประกอบด้วย  
  1) การร่วมจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   
  2) เป็นที่ปรึกษาให้กับประธานและคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ  ตลอดจนองค์กรชุมชน  
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  3) ร่วมพัฒนาโครงการกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ และองค์กรชุมชน  
  4) ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ แก่กลุ่มต่างๆ 
  5) กระตุ้นและส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเกิดการรับรู้และตระหนัก
ในปัญหาสุขภาพ  
  6) เป็นพี่เลี้ยงช่วยขัดเกลาโครงการให้องค์กรชุมชน  
  7) ร่วมติดตามการด าเนินโครงการ  
  8) เป็นพี่เลี้ยงในการหักล้างค่าใช้จ่ายโครงการให้องค์กรชุมชน 
 5.3.1.5 รูปแบบการหนุนเสริมของทีมพ่ีเลี้ยง พบว่า มีการจัดทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ดูแลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้ทั่วถึงโดยยึดการแบ่งโซนตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และใช้
แอปพลิเคชั่นไลน์โดยการสร้างไลน์กลุ่มส าหรับติดต่อประสานงานและให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
  1) การแบ่งโซนตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
   - โซนเหนือ ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทุ่ง
เตา และทุ่งเตาใหม่ มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งในไร่ เป็นพี่เลี้ยง 
   - โซนใต้ ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คลอง
ปราบ และพรุพรี มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองปราบ เป็นพีเ่ลี้ยง 
   - โซนตะวันออก ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ควนสุบรรณ เพ่ิมพูนทรัพย์ และปลายน้ า มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ เป็นพี่เลี้ยง 
   - โซนตะวันตก ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ท่า
ชี ควนศรี และน้ าพุ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชี เป็นพี่เลี้ยง 
   2) รูปแบบการหนุนเสริมของทีมพ่ีเลี้ยง 
   - การร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงให้ทราบ
ว่าหมู่บ้านสามารถท าโครงการเพ่ือของบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้โดยผ่านทาง
องค์กรที่อยู่ในชุมชน 
   - ร่วมประชุมประจ าเดือน อสม. เพ่ือเน้น อสม.ให้ไปชี้แจง
ประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดความเข้าใจ ว่าอะไรเป็นปัญหาสุขภาพ ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านั้นสามารถขอ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในการแก้ไขปัญหาได้ 
    - ร่วมประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ เน้นย้ าให้ผู้สูงอายุเข้าใจและ
กระตุ้นให้มีการเขียนโครงการของบประมาณ 
    - ร่วมประชุมสถานศึกษาทุกแห่ง เนื่องจาก ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะเป็นกรรมการสถานศึกษาโดยต าแหน่ง เพราะฉะนั้น จึงเข้าไป
พูดคุยและอธิบายให้เกิดความเข้าใจว่า โรงเรียนสามารถที่จะของบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ ได้ โดยโรงเรียนมีปัญหาสุขภาพอะไรก็สามารถเขียนโครงการมาของบประมาณสนับสนุนได้ 
   - ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่องค์กรอ่ืนๆ ในชุมชนเพ่ือ
กระตุ้นให้เขียนโครงการมาของบประมาณสนับสนุน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
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    - ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
เพ่ือให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจ
ตรงกัน หากระเบียบหมวดไหนมีปัญหา จะต้องร่วมกันหาทางออกให้ได้ โดยพ่ีเลี้ยงจะต้องเป็นส่วน
ส าคัญในการหาทางออก 
   - กระตุ้นให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ใช้เงินประเภทที่ 4 
เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ 
   - กระตุ้นและติดตามให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ทันทีเมื่อชุดเก่าหมดวาระลง เพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
   - กระตุ้นและติดตามให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จัดท า
แผนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  เพ่ือก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละช่วง
ให้ชัดเจน เช่น ช่วงเวลาเสนอโครงการ ช่วงเวลาอนุมัติโครงการ ช่วงเวลาติดตามการด าเนินโครงการ 
และช่วงเวลาหักล้างค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
   - เป็นพ่ีเลี้ยงให้องค์กรชุมชนในการพัฒนาโครงการ เช่น การ
จัดหาตัวอย่างโครงการ การจัดท าร่างตุ๊กตาโครงการ การขัดเกลาภาษาและส านวนในโครงการให้เป็น
ทางการ การติดตามการด าเนินโครงการ การช่วยเตรียมเอกสารเพื่อหักล้างค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 5.3.1.6 องค์ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือน ามาช่วย
เตมิเต็มในบทบาทการเป็นทีมพ่ีเลี้ยง มีดังนี้ 
  1) อยากให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
เนื่องจาก กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย 
  2) ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ฯ โดยตรง เนื่องจาก ตอนนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เปรียบเสมือนกับงานฝากอยู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่มีโครงสร้างและอัตราเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
  3) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินควรจัดประชุมร่วมกัน เพ่ือเคลียร์ปัญหาที่ยังค้างคาใจ เพราะหากจัดประชุมคนละครั้ง จะ
ก่อให้เกิดประเด็นที่ค้างคาใจและไม่สามารถหาค าตอบที่ชัดเจนได้ 
 5.3.2 การพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  มีผลการประเมิน ดังนี้ 
  5.3.2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่มีความพร้อม  
มีลักษณะการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - ประธานและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มี
ความเข้าใจในบทบาทและเงื่อนไขในการด าเนินงาน 
   - มีการสมทบงบประมาณ ร้ อยละ  100  และเบิกจ่ าย
งบประมาณจนหมดเพ่ือสนับสนุนโครงการ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พรุพรี ซึ่งมีโครงการขอ
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สนับสนุนงบประมาณเข้ามาเกินวงเงินที่มีอยู่ เป็นเหตุให้ต้องหาทางออกโดยการปรับลดงบประมาณ
โครงการละ ร้อยละ 30 เพ่ือกระจายงบประมาณให้ได้ทั่วถึงทุกโครงการ เป็นต้น 
   - มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ฯ  เพ่ือก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละช่วงอย่างชัดเจน ส่งผลให้สามารถพิจารณาและอนุมัติ
โครงการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
   - ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนเดิมตลอดช่วงเวลา
การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  จึงท าให้การด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณมี
ความลื่นไหล 
   - มีอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ท าหน้าที่เป็นผู้
กลั่นกรองโครงการเพ่ือปรับแก้ให้โครงการมีความสมบูรณ์ ก่อนน าเข้าคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ พิจารณาอนุมัติ  
   - มีอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ท าหน้าที่เป็น
ผู้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ เพ่ือควบคุม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนจัดท าและเป็นผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ  
   - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักส าหรับดูแลการด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ที่จัดจ้างเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
   - ทีมเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและเงื่อนไขการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นอย่างด ี
  2) กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่ต้องพัฒนา 
มีลักษณะการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - ประธานและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ยังไม่
มีความเข้าใจในบทบาทและเงื่อนไขในการด าเนินงาน เช่น ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มี
ความเข้าใจว่า เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการ
สนับสนุนโครงการหรือไม่ก็ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้ เป็นต้น 
   - การพิจารณาอนุมัติ โครงการของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ  มีความล่าช้าจนเลยช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินโครงการ เช่น มีการ
อนุมัติโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังจากท่ีเลยช่วงที่มีการระบาดไปแล้ว เป็นต้น 
   - ไม่สามารถบริหารการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ระเบียบทาง
การเงินที่เก่ียวข้องได้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมื่อได้รับงบประมาณเข้าบัญชีเงินบ ารุง จะต้อง
ใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ระเบียบเงินบ ารุง ซึ่งมีข้ันตอนที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 
   - คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ทั้งท่ีสามารถด าเนินการได้โดยใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประเภทที่ 4 
   - ต าแหน่งประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ว่างลง มีเพียงรักษาการประธาน จึงท าให้การด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หยุดชะงัก 
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   - ไม่สามารถสรรหาหรือมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ได ้
   - การด าเนินงานมีการยึดติดกับตัวบุคคล เช่น ผู้รับผิดชอบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการโยกย้าย ผู้ที่มารับผิดชอบ
ใหม่จะต้องมาเริ่มต้นใหม่และไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนคนเดิม เป็นต้น 
  5.3.2.2 การสร้างแผนสุขภาพชุมชน/แผนบริหารเงินของกองทุน พบว่า มี
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ บางแห่ง มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ฯ  เพ่ือก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละช่วงให้ชัดเจน และแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพ่ือ
จะได้ทราบว่าควรด าเนินการอะไรในช่วงเวลาใด เช่น ช่วงเวลาเสนอโครงการ ช่วงเวลาอนุมัติโครงการ 
ช่วงเวลาติดตามการด าเนินโครงการ และช่วงเวลาหักล้างค่าใช้จ่าย เป็นต้น  ส่งผลให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะด าเนินโครงการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ บางแห่ง จัดท าแผนพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่มีปัญหาหยุดชะงักไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จนท าให้มีเงินค้าง
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  จ านวนไม่น้อยกว่า 900,000 บาท โดยมีการวางแผนจัดสรรโควต้า
งบประมาณให้กับกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือเขียนโครงการเข้ามาขอสนับสนุนงบประมาณ เช่น โรงเรียน 
ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มออกก าลังกาย กลุ่มแม่บ้าน อสม. กลุ่มหมู่บ้าน เป็นต้น โดยเบื้องต้นมีการชี้แจงให้
เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มต่างๆ สามารถท าโครงการและน าเสนอกันได้ทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ทุกกลุ่มจะต้องท า
การบ้านและพ่ีเลี้ยงจะต้องหาต้นแบบหรือตัวอย่างให้กับกลุ่มต่างๆ ดูเป็นตัวอย่าง และจะต้องท าหน้าที่
แก้ไขขัดเกลาให้เหมาะสมกับกลุ่มนั้นๆ ที่ต้องการของบประมาณ 
  5.3.2.3 การมีหรือไม่มีโครงการทีม่ีการน าเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ พบว่า 
หลังจากมีการด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ มีโครงการที่มีการพัฒนาและการ
น าเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ จ านวน 3 แผนงาน คือ แผนงานเหล้า แผนงานบุหรี่ และแผนงานสาร
เสพติด รวมเป็นโครงการจ านวน 5 โครงการ (ข้อมูลจาก ระบบบริหารกองทุนสุขภาพต าบล แต่ใน
พ้ืนที่จริงอาจจะมีจ านวนโครงการมากกว่าที่บันทึกเข้าระบบ) 
  5.3.2.4 การมีหรือไม่มีโครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณ พบว่า หลังจากมี
การด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ มีโครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 3 
แผนงาน คือ แผนงานเหล้า แผนงานบุหรี่ และแผนงานสารเสพติด รวมเป็นโครงการจ านวน 3 
โครงการ (ข้อมูลจาก ระบบบริหารกองทุนสุขภาพต าบล แต่ในพ้ืนที่จริงอาจจะมีจ านวนโครงการ
มากกว่าที่บันทึกเข้าระบบ) ทั้งนี้  การพิจารณาอนุมัติโครงการสามารถท าได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการด าเนินงานมาก
ขึ้น ตลอดจนโครงการที่มีการน าเสนอเข้ามาได้ผ่านการกลั่นกรองจากพ่ีเลี้ยงมาแล้ว ท าให้เป็นโครงการ
ที่มีคุณภาพจึงง่ายต่อการพิจารณาอนุมัติ 
 5.3.3 การพัฒนาโครงการ มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  5.3.3.1 จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าของโครงการ 
พบว่า มีจ านวนโครงการที่พัฒนาขึ้นหลังจากด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ซึ่งอยู่
ในปีงบประมาณ 2562 จ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ งบประมาณ จ านวน 122,760 บาท แบ่งเป็น
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โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ จ านวน 78,900 บาท และเป็น
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ จ านวน 43,860 บาท (ข้อมูลจาก 
ระบบบริหารกองทุนสุขภาพต าบล แต่ในพ้ืนที่จริงอาจจะมีจ านวนโครงการมากกว่าที่บันทึกเข้าระบบ) 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการจ านวน 13 โครงการ พบว่า ปีงบประมาณ 
2562 มีจ านวนโครงการน้อยกว่า ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลจาก ระบบบริหารกองทุนสุขภาพต าบล 
แต่ในพ้ืนที่จริงอาจจะมีจ านวนโครงการมากกว่าที่บันทึกเข้าระบบ) 
  5.3.3.2 การมีนโยบายหรือตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับจังหวัด พบว่า 
ปัจจุบันยังไม่มีการผลักดันไปสู่นโยบายหรือตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับจังหวัด แต่จะมีเพียงนโยบาย
ระดับอ าเภอเท่านั้น เนื่องจาก ปัจจัยเสี่ยงสุรา ยาสูบ และยาเสพติด เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขของอ าเภอบ้านนาสารอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานผ่ าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) กระจายไปสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับต าบล (พชต.) 
  5.3.3.3 การมีฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังการป้องกันนักดื่ม/นักสูบ/นักเสพ
หน้าใหม่ พบว่า มีการจัดท าฐานข้อมูลเฉพาะผู้สูบบุหรี่เท่านั้น โดยใช้ฐานข้อมูลของโครงการ 3 ล้าน 3 
ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 
  5.3.3.4 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการช่วยเลิกการดื่ม/การสูบ/การเสพ
และการบ าบัดผู้ติดในชุมชน พบว่า มีการสร้างเครือข่ายคลินิกอดบุหรี่ โดยมีโรงพยาบาลบ้านนาสาร
เป็นแม่ข่าย และขยายออกไปในพ้ืนที่ 4 โซนตามลักษณะภูมิประเทศ แต่ละโซนจะมีพยาบาลวิชาชีพ
เป็นผู้ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมเพ่ือหยุดยั้งนัก
สูบหน้าใหม่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสต่างๆ ทั่วทั้งอ าเภอบ้าน
นาสาร 
 5.3.4 การติดตามประเมินผลโดยการลงพื้นที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์  มี
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 5.3.4.1 การมีระบบติดตามประเมินผลร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลของโครงการ และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) พบว่า มีการน า “ระบบบริหารกองทุนสุขภาพต าบล” ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้งานในเขต
บริการสุขภาพที่ 12 เข้ามาใช้ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการเป็นพ้ืนที่น าร่องของ
เขตบริการสุขภาพที่ 11 
  5.3.4.2 การเข้าถึงระบบติดตามประเมินผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
พบว่า ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น โดย
จะมีระบบลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งส าหรับการใช้งานที่มีผลต่อข้อมูลภายในระบบ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)  จะสามารถเข้าถึง
และติดตามการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที 
  5.3.4.3 ปัญหาในการใช้ระบบติดตามประเมินผล พบว่า มีการด าเนิน
โครงการแต่ไม่มีการบันทึกเข้า “ระบบบริหารกองทุนสุขภาพต าบล” จึงท าให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นว่ายัง
มีงบประมาณค้างท่ออยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนิน
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โครงการไปเกือบหมดแล้ว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบดูแลกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ บ่อย จึงท าให้ไม่มีความต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้มีข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วนและ
ไม่เป็นปัจจุบัน 
  5.3.5 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  5.3.5.1 ควรมีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ฯ ทุกคนให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในบทบาทและเงื่อนไขของกองทุน 
  5.3.5.2 ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภายนอกมาช่วยอบรมคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
เพราะคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย 
  5.3.5.3 ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
โดยตรงประจ าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับผิดชอบดูแลตลอดทั้งกระบวนการ 
  5.3.5.4 ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุน เพื่อศึกษา
ประสบการณ์ท างานของแต่ละกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
  5.3.5.5 ควรมีการออกระเบียบกลางที่สามารถบังคับใช้ได้ทุกองค์การที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องยึดระเบียบเฉพาะองค์กร เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
  5.3.5.6 ควรมีคนที่สามารถฟันธงเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ  ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกองทุนต่างๆ หรืออาจจัดในรูปแบบ call center 
  5.3.5.7 ควรมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของทีมเลขานุการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ให้มีศักยภาพเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
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 5.3.6 สรุปกิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผลกระทบจากโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ 
 

กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ผลกระทบต่อ SDH 

(ปัจเจกบุคคล สิ่งแวดล้อม 
กลไก/ระบบ) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ภาพรวม 

1.การสร้างทีมพี่เลี้ยง 
การพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงของ
อ าเภอด้วยการจัดกิจกรรมจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยง
อ าเภอ 

การมี พ่ีเลี้ยงอ าเภอที่ได้รับการ
พัฒนาและพร้อมปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่อย่างน้อย จ านวน 2 คน/
อ าเภอ 

+ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ* 
+ มีทีมพ่ีเลี้ยง** 
+ มีรูปแบบการหนุนเสริมของ
ทีมพ่ีเลี้ยง*** 

* ปัจเจกบุคคล 
** สิ่งแวดล้อม 
*** กลไก/ระบบ 

มีทีมพ่ีเลี้ยง จ านวน 6 คน 
แบง่ดูแลเป็น 4 โซน 

2. การพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

การมีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นที่พร้อมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

+ คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถื่นมีความรู้ความเข้าใจ 

ปัจเจกบุคคล มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นที่มีความรู้ความ
เข้าใจและพร้อมปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ทุกกองทุน 
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กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ผลกระทบต่อ SDH 

(ปัจเจกบุคคล สิ่งแวดล้อม 
กลไก/ระบบ) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ภาพรวม 

3. การพัฒนาโครงการ 
การพัฒนาระบบบริหาร
ข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีการจัด
ให้พ่ีเลี้ยงและทีมอ าเภอลงไป
ช่วยพัฒนาและปรับแก้
โครงการ/สะท้อนความคิดโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การมีแผนหรือโครงการในการ
ด าเนินงานจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สุรา ยาสูบ และยาเสพติด ผ่าน
กลไกที่สามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

+ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ* 
+ มีกลไกพ่ีเลี้ยงในการพัฒนา
โครงการ** 

* ปัจเจกบุคคล 
** กลไก/ระบบ 

มีแผนหรือโครงการในการ
ด าเนินงานจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสุรา ยาสูบ และยาเสพ
ติด ผ่านกลไกที่สามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้
จ านวน 8 โครงการ 

4. การติดตามประเมินผลโดยการลงพื้นที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ 
การลงพ้ืนที่ติดตามและเสริม
พลังคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นโดยทีมพ่ีเลี้ยง 

การมีระบบติดตามประเมินผล
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลของโครงการ 
และสถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) 

+ มีระบบติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ* 
+ เกิดกลไกในการติดตามการ
ด าเนินโครงการและการเสริม
พลัง** 

* สิ่งแวดล้อม 
** กลไก/ระบบ 

มี “ระบบบริหารกองทุน
สุขภาพต าบล” ส าหรับ
ติดตามประเมินผลร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลของ
โครงการ และสถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.)  
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 5.4 การทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (public review) 
 การทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (public review) ด าเนินการโดยการ
ส่งข้อมูลย้อนกลับให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้อ่านและทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาที่ได้จากการ
ประเมิน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมพ่ีเลี้ยงโครงการ ตัวแทนกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ  ตัวแทนผู้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  และตัวแทนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และเปิดโอกาสให้สามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่ความถูกต้อง ครบถ้วนได้  พบว่า 
ไม่มีผู้ใดท้วงติงหรือขอเพ่ิมเติมร่างรายงานผลการศึกษา จึงสามารถสรุปได้ว่า ร่างรายงานผลการศึกษา
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และตรงกับสภาพความเป็นจริงแล้ว 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการประเมิน 
 การประเมินผลโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ ด าเนินการประเมินด้วยการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) โดยใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การกลั่นกรองโครงการหรือ
กิจกรรมโดยสาธารณะ (public screening) การก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (public 
scoping) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (public  assessing) และการทบทวนร่างรายงานผล
การศึกษาโดยสาธารณะ (public review) ซึ่งในขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมโดย
สาธารณะ (public screening) พบว่า การด าเนินโครงการมีความสอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่และมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ที่มุ่งสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ชุมชนสามารถด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคให้แก่
สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557) และสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2561-2563 คือ แผนควบคุมยาสูบ และแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพ
ติด (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) นอกจากนี้ การด าเนินโครงการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ยังส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหันมาให้ความส าคัญกับ
ปัญหาและการด าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งข้ึน (สอดคล้องกับการศึกษาของ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 
และคณะ, 2553) ทั้งนี้ การด าเนินงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 6.1 การสร้างทีมพี่เลี้ยง เป็นการด าเนินงานในรูปแบบเดียวกับการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและดูแลในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ (สอดคล้องกับการศึกษาของ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์, 2557) ด าเนินการโดยการคัดเลือก
จากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ และมีทักษะในการเป็นพ่ีเลี้ยง โดยค านึงถึงสมรรถนะของตัวบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการบริหารงานจริง ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของกองทุนมาปฏิบัติ
หน้าที่ (สอดคล้องกับการศึกษาของ มัณฑนา อินทรสุภา และวิภวานี เผือกบัวขาว, 2560) และมี
เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลในภาพรวม ทั้งนี้  ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้
เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะประเด็นความครอบคลุมของการนิเทศงาน
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และโอกาสในการเข้าถึง (สอดคล้องกับการศึกษาของ สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ และคณะ, 2554) และ
ก่อนการด าเนินงานของทีมพ่ีเลี้ยงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้กับทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือปรับทัศนคติ
และความเข้าใจในการด าเนินโครงการให้ตรงกัน โดยมีทีมงานวิทยากรจากสถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)  เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ 
(สอดคล้องกับการศึกษาของ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์, 2557)   
 บทบาทของทีมพ่ีเลี้ยงมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้การด าเนินโครงการประสบ
ผลส าเร็จ โดยเฉพาะการร่วมจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ซึ่งจะต้องด าเนินการก าหนด
เป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการด าเนินงานอย่างชัดเจน (สอดคล้องกับการศึกษาของ มัณฑนา 
อินทรสุภา และวิภวานี เผือกบัวขาว, 2560) และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ ถือเป็นการสื่อสาร
ข้อมูลออกสู่ภายนอกไปสู่กลุ่มองค์กรและประชาชน  โดยเฉพาะการสื่อสารในกลุ่ม อสม.จะสามารถ
กระจายข่าวได้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่และรวดเร็ว (สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มองค์กรและประชาชนถึงแนวทางและขั้นตอนการจัดท า
โครงการ เสนอโครงการ รายงานผลโครงการให้เข้าใจถูกต้องชัดเจน (สอดคล้องกับการศึกษาของ 
มัณฑนา อินทรสุภา และวิภวานี เผือกบัวขาว, 2560) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมจ านวนโครงการได้เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ หน้าที่ส าคัญของทีมพ่ีเลี้ยง คือ การเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาโครงการ การเขียนโครงการ 
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพชุมชน เนื่องจาก องค์กรชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
โครงการที่ถูกต้อง จนท าให้มีการแก้ไขซ้ าแล้วซ้ าอีก และอาจจะส่งผลให้องค์กรชุมชนเกิดความท้อถอย
ที่จะด าเนินโครงการต่อ 
 รูปแบบการหนุนเสริมของทีมพ่ีเลี้ยงมีการแบ่งโซนตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กรชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะทีมพ่ีเลี้ยงที่มาจากการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่มาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556) ซึ่งมี
ความสนิทสนมใกล้ชิดกับองค์กรชุมชนในพ้ืนทีอ่ยู่แล้ว 
 6.2 การพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  สามารถจ าแนกกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความพร้อม และกลุ่มที่ต้องพัฒนา โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานตามโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ พบว่า กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ กลุ่มท่ีมีความพร้อม ประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มี
ความเข้าใจในบทบาทและเงื่อนไขในการด าเนินงาน ส่งผลให้มีการสมทบงบประมาณเพ่ิมเติมใน
สัดส่วนที่สูงขึ้น มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่มีเป้าหมาย 
นโยบาย และแผนงานในการด าเนินงานอย่างชัดเจน (สอดคล้องกับการศึกษาของ มัณฑนา อินทรสุภา 
และวิภวานี เผือกบัวขาว, 2560) มีคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการและ
ติดตามโครงการ (สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556) ตลอดจนท าหน้าที่เป็นผู้
กลั่นกรองโครงการเพ่ือปรับแก้ให้โครงการมีความสมบูรณ์ ก่อนน าเข้าคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ พิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด้าน
งานสาธารณสุขจะช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น (สอดคล้องกับการศึกษาของ 
มัณฑนา อินทรสุภา และวิภวานี เผือกบัวขาว, 2560) นอกจากนี้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ยังสามารถท าให้การด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กลุ่มที่ต้องพัฒนา พบว่า ประธาน คณะกรรมการ 
และเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ยังไม่มีความเข้าใจในบทบาทและเงื่อนไขในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนขาดความรู้และทักษะในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธีระศักดิ์ กิตติคุณ, 2556) จึงส่งผลให้มีการอนุมัติโครงการที่ล่าช้าและไม่สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณภายใต้ระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ กลุ่มท่ีต้องพัฒนายังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยใช้เงินงบประมาณประเภทที่ 
4  
 6.3 การพัฒนาโครงการ หลังจากด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ  
พบว่า มีโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณเข้ามาในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 8 โครงการ แต่ยังไม่
สามารถยืนยันได้ว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ เนื่องจาก 
โครงการที่เสนอเข้ามายังมีความคล้ายคลึงกับโครงการเดิมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ด าเนินการอยู่ (สอดคล้องกับการศึกษาของ สุริยะ วงศ์คงคาเทพ และคณะ, 2553) ส าหรับนโยบาย
และตัวชี้วัดการด าเนินงานระดับจังหวัด พบว่า ยังไม่มีการผลักดันเข้าสู่ระดับจังหวัด มีเพียงการ
ผลักดันเข้าสู่ระดับอ าเภอเท่านั้น เนื่องจาก การด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ มี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของอ าเภอบ้านนาสารอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีการกระจายลงไปสู่
การด าเนินงานไปสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและระดับต าบลต่อไปด้วย  
 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน พบว่า มีฐานข้อมูลเฉพาะผู้สูบบุหรี่เท่านั้น โดยใช้
ฐานข้อมูลของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวก็ไม่ได้
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ เป็นเพียงการบูรณาการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการระบบบริการคลินิกอดบุหรี่ขึ้นในโรงพยาบาล
บ้านนาสาร และขยายไปยังพ้ืนที่โดยแบ่งเป็น 4 โซนตามลักษณะภูมิประเทศ โดยแต่ละโซนจะมี
พยาบาลวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาในการเลิกบุหรี่ 
 6.4 การติดตามประเมินผลโดยการลงพื้นที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ การมีระบบ
ติดตามประเมินผลร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามประเมินผลของโครงการ และสถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)  ส่งผลดีท าให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตลอดจนพ่ีเลี้ยงสามารถติดตามโครงการได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ภายในระบบมีการระบุ
ช่วงเวลาการท ากิจกรรมโครงการอย่างชัดเจน (สอดคล้องกับการศึกษาของ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์, 2557) 
แต่ปัญหาในการใช้ระบบติดตามประเมินผลอยู่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวคือ เมื่อมีการด าเนิน
โครงการไปแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบติดตามประเมินผล ส่งผลให้
ข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนพ่ีเลี้ยงได้รับทราบผ่านทางระบบติดตามประเมินผลไม่ตรงกับสภาพความ
เป็นจริง นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนางานในอนาคตอีกด้วย 
เนื่องจาก เมื่อไม่มีการบันทึกข้อมูลจึงท าให้มองเห็นว่า ยังมีงบประมาณค้างท่ออยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งที่
ในความเป็นจริงมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการไปเกือบหมดแล้ว 
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 6.5 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นหลักที่มีความต้องการพัฒนา คือ การ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ซึ่งสามารถท าได้หลายช่องทาง โดยเฉพาะการอบรมคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกองทุนก็เป็นช่องทางที่สามารถช่วยพัฒนาความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนของตนเอง (สอดคล้องกับการศึกษาของ อนงค์ แสนสุวรรณ, 
2555; มัณฑนา อินทรสุภา และวิภวานี เผือกบัวขาว, 2560) และเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด (สอดคล้องกับการศึกษาของ สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ และคณะ, 2554) ได้อีก
ด้วย นอกจากนี้ ยังมีความต้องการให้ออกระเบียบกลางที่สามารถบังคับใช้ได้ทุกองค์การที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องยึดระเบียบเฉพาะองค์กรเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เนื่องจาก ปัจจุบัน
มีระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องถือปฏิบัติอย่างน้อย 3 ระเบียบ คือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียน
เงินบ ารุงสถานพยาบาล และระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติก่อให้เกิด
ความซ้ าซ้อนและยุ่งยากในการปฏิบัติเป็นอย่างมาก 
 6.6 ผลกระทบต่อปัจจัยก าหนดสุขภาพทางสังคม (SDH) ซึ่งประกอบด้วย ปัจเจก
บุคคล สิ่งแวดล้อม กลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข พบว่า  
 กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย การสร้างทีมพ่ีเลี้ยง การพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และการพัฒนาโครงการ เนื่องจาก ในกิจกรรมข้างต้นจะต้องมี
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับการด าเนินงานและเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ซึ่งถือเป็น
การพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล 
 กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การสร้างทีมพ่ีเลี้ยง และการ
ติดตามประเมินผลโดยการลงพ้ืนที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ เนื่องจาก ในกิจกรรมข้างต้นก่อให้เกิด
การดูแลและเป็นที่ปรึกษา และมีการติดตามประเมินผลซึ่งมีส่วนช่วยให้การด าเนินงานเกิดความ
คล่องตัวและสะดวกในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย การสร้างทีม
พ่ีเลี้ยง การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโดยการลงพ้ืนที่และรายงานผลผ่านเว็บไซต์ 
เนื่องจาก ในกิจกรรมข้างต้นเป็นการสร้างระบบเพ่ือเอ้ือต่อการด าเนินงาน เช่น ระบบทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
เอ้ือต่อการเป็นที่ปรึกษา ระบบช่วยพัฒนาโครงการโดยมีทีมพ่ีเลี้ยงคอยดูแลตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุด
โครงการ และระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข 
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7. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 7.1 ควรมีการสร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่ด าเนินโรงการเพ่ือเตรียมความพร้อม เนื่องจาก 
เมื่อลงพ้ืนที่ประเมินยังพบว่า มีบางพ้ืนที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการการพัฒนา
ศักยภาพกลไกกองทุนฯ เพ่ือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 7.2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ที่เสนอ
ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผลมาจากโครงการการ
พัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ เพ่ือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือไม่ เนื่องจาก มีเพียงแค่โครงการที่พอจะเข้าข่ายหรือ
ขอบเขตเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงควรมีการสร้างความเข้าใจและควบคุมก ากับการด าเนินโครงการให้
รัดกุมมากยิ่งข้ึน 
 7.3 การสนับสนุนงบประมาณที่เก่ียวกับโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนฯ เพ่ือ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด หรือโครงการในลักษณะเดียวกัน ควร
สนับสนุนให้กับพ้ืนที่ที่มีความต้องการหรือยื่นความประสงค์เข้ามา 
 7.4 หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควร
รับฟังความคิดเห็นและน าความคิดเห็นดังกล่าว ไปพัฒนาการด าเนินงานหรือปรับปรุงเงื่อนไขในการ
ด าเนินโครงการ เนื่องจาก ได้รับเสียงสะท้อนจากพ้ืนที่ ว่า มีการเสนอความคิดเห็นเข้าไปเกี่ยวกับความ
ยุ่งยากในการใช้งบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลือ 
 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
ธีระศักดิ์ กิตติคุณ. 2556. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดตรัง.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
มัณฑนา อินทรสุภา และวิภวานี เผือกบัวขาว. 2560. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอท่าแซะ  
 จังหวัดชุมพร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 1(2): 59-72. 
สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ และคณะ. 2554. การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 
 ต่อการเสริมพลังอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน 
 ในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน. รายงานการวิจัย. นนทบุรี:  
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.  
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ และคณะ. 2553. โครงการประเมินผลเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ  
 กองทุนสุขภาพระดับต าบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้แนวคิด 
 การบริหารจัดการที่ดี. รายงานการวิจัย. นนทบุรี: โครงการได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 



24 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2561. แผนหลัก สสส. 2561-2563. กรุงเทพฯ: 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ:  
 สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด. 
อนงค์ แสนสุวรรณ. 2555. รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ 
 พ้ืนที่ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ 
 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์. 2557. ระบบติดตามและประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน  
 กรณีศึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
 สุขภาพและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 


