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 ดร.พิเชตวุฒิ  นิลละออ อาจารย์ 
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
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3. ปัญหาและความส าคัญของประเด็นปัญหา 
 
 ส านักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (ส านัก 1)  ส านักงานสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) จัดท าโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  เพ่ือ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด เพ่ือพัฒนากลไกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา 
ยาสูบ และยาเสพติด ในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต โดยคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงาน คือ มีจ านวนการขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยเฉพาะจากกองทุนสุขภาพระดับต าบล เพ่ือ
ด าเนินโครงการด้านปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติดในชุมชนเพ่ิมขึ้น พัฒนา
รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติดที่ผ่านกลไกระดับท้องถิ่น คือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เกิดองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักที่ท าให้เกิดความ
มุ่งมั่นร่วมกันของชุมชน มาตรการทางสังคม หรือกติกาชุมชน (community commitment) ต่อการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด ที่น าไปสู่การขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืน หรือ
นวัตกรรมการด าเนินงาน สร้างระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ และพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อันเป็นกลไกในระดับ
ท้องถิ่นในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บนพ้ืนฐานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เชื่อมประสานระหว่างสถาบันวิชาการ หน่วยงานในพ้ืนที่ ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยมีกรอบ
แนวคิดหลักในการด าเนินงาน คือ การพัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับจังหวัดและระดับต าบล 
และเพ่ิมจ านวนนักขับเคลื่อนจิตอาสาที่สามารถพัฒนาแผนงาน หรือ โครงการส าหรับการจัดการปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพจากปัญหาสุรา ยาสูบและยาเสพติด โดยมีผลลัพธ์ที่ส าคัญ คือ ได้รูปแบบการจัดการ
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ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด การผลิตองค์ความรู้ การเกิดนวัตกรรม การมี
มาตรการควบคุม/ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนโยบายสาธารณะต่อไป 
 ส าหรับโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการ
น าร่องในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ดังนั้น เมื่อการด าเนินการได้เสร็จสิ้น
ลงตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการประเมินผลการด าเนินโครงการ  โดยผู้
ประเมินได้เลือกประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) อันเกิดจากการด าเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือ
สร้างรูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมและสามารถขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
5. ค าถามการวิจัย 
 
 การด าเนินโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีผลกระทบทางสุขภาพอย่างไรบ้าง 
 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การประเมินโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้
ประเมินได้เลือกประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยกระบวนการ 6 
ขั้นตอน คือ การกลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (public screening) การก าหนด
ขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (public scoping) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (public  
assessing) การทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (public review) การผลักดันสู่การ
ตัดสินใจโดยสาธารณะ (public influencing) และการติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (public 
monitoring and evaluation) โดยเน้นผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นกับปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม และกลไกหรือระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา  
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7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 มีรูปแบบการด าเนินการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพท้ัง 4 มิติ คือ ทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา โดยมีกลไกสนับสนุนการด าเนินงานผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 
 
 

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยสาธารณะ (public assessing) 

ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษา 
โดยสาธารณะ (public review) 

สุขภาวะ 4 มิติของผูสู้งอาย ุ

กาย จิต สังคม ปญัญา 

ปัจจัยก าหนดสุขภาพผู้สูงอาย ุ
- ปัจจัยบุคคล/กลุม่ 
- สภาพแวดล้อม 
- ระบบ/กลไก 

โครงการการจัดการปัจจัยเสีย่ง 
อ าเภอนาสาร  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

การกลั่นกรองโครงการ หรือ
กิจกรรมโดยสาธารณะ 
(public screening) 

การก าหนดขอบเขตการศึกษา 
โดยสาธารณะ (public scoping) 

ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
โครงการการจัดการปัจจัยเสีย่ง  
อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
- ตัวช้ีวัดในการประเมินโครงการ 
- ผลการประเมินโครงการ 
- Model: การจัดการปัจจยัเสี่ยง  
อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

การผลักดันสู่การตดัสินใจ 
โดยสาธารณะ (public influencing) 

การติดตามและประเมินผล 
โดยสาธารณะ (public 

monitoring and 
evaluation) 
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8. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 8.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา การด าเนินโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง อ าเภอนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 8.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) 
 การรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) กับการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  

8.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
8.2.2 ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
8.2.3 ตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8.2.4 ผู้น าชุมชน  
8.2.5 ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
8.2.6 ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

 
 8.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลวิจัย จะต้องเก็บแบบเจาะจงและเจาะลึก ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยจะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก และป้อนค าถามเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ โดยผู้วิจัย
ได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  8.3.1 ศึกษาและรวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง และ
โครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิซึ่งได้แก่ เอกสาร ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ต้ังค าถามเพ่ือจัดท าแบบสัมภาษณ์  
  8.3.2 ติดต่อและศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ พ้ืนที่อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนที่ แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือท าการพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการเกี่ยวกับโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง และการรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวางแผนและตั้ง
ค าถามเพ่ือจัดท าแบบสัมภาษณ์ 
  8.3.3 น าผลการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาจัดท าแบบสัมภาษณ์
เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  8.3.4 นอกจากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยสามารถได้มาซึ่ง
ข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อุปกรณ์บันทึกภาพในการ
บันทึกภาพ อุปกรณ์บันทึกเสียงในการบันทึกเสียง เพ่ือความสะดวกในการจดจ า การรวบรวม และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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 8.4 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจาก มีการรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร จะต้องตั้งค าถามอย่างไรที่
จะท าให้ได้ข้อมูลที่ดีและง่ายแก่การที่จะน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิจัย  โดยขั้นตอนในการ
รวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  8.4.1 ขั้นเตรียมการ 
 ผู้วิจัยต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมของตัวผู้วิจัยเอง คือ การเตรียมความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวในการตั้งค าถาม
สัมภาษณ์ และวางแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์รวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนประสานงานกับพ้ืนที่วิจัยเพื่อขออนุญาตและเตรียมพื้นที่ส าหรับการวิจัย 
  8.4.2 ขั้นด าเนินการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   8.4.2.1 การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสัมภาษณ์ท่ีจัดท าไว้ 
   8.4.2.2 การบันทึกเสียง ด้วยอุปกรณ์บันทึกเสียง 
   8.4.2.3 การบันทึกภาพ ด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพ 
   8.4.2.4 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
   8.4.2.5 การจดบันทึก โดยกระท าไปพร้อมกับการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะเลือก 
เน้นหนักไปที่ประเด็นส าคัญๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสังเกตหรือที่เกิดขึ้นในทุกๆ ขั้นตอน
ของการรวบรวมข้อมูล 
  8.4.3 ขั้นการจัดการข้อมูล 
 หลังจากเสร็จสิ้นจากการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่หรือท า
ดัชนีข้อมูลในแต่ละเรื่อง เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและป้องกันการสับสนในการวิเคราะห์ข้อมูล  
นอกจากนี้ จะต้องน าข้อมูลที่ได้จัดเป็นหมวดหมู่หรือท าดัชนีข้อมูลไว้  มาทบทวนเพ่ือหาความ
สอดคล้องและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
 
 8.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา 
(content analysis) โดยเริ่มการวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับการรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วง เพื่อประโยชน์
ในการตั้งค าถามต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการรวบรวมข้อมูล และก าหนดแนวทาง
ของการรวบรวมข้อมูลครั้งต่อไป  

 


