
 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไก
สุขภาวะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

 
Health Impact Assessment: An Integrated Study on the Local Well-Being Formation and 

Development Mechanism; 
A Case Study of Khlong Thom District, Krabi Province, Thailand. 

 
ประวิช ขุนนิคม1 

ฐิติชญาน์ บุญโสม2 
กฤษเนตร เกษสระ3 
ฐาณัชชา  ณ นคร4 

สถาบันนโยบายสาธาร๋ณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1,2,3,4 

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  เบอร์โทรศัพท์ 08 9592 1797 

E-mail kunnikom@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงาน

สร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพ้ืนที่ กรณีศึกษา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
ประยุกต์ใช้ ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4 ขั้นตอน คือ 1.การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรม ( Screening) 2.การก าหนดขอบเขต ( Scoping) 3.การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
และ 4.การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ ( Review) เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือประเมินผลการด าเนินการ จ านวน  15 คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน
อ าเภอคลองท่อม ได้แก่ รพ.สต. สสอ.คลองท่อม และองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น  ทั้งหมดมีความเต็มใจ และ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  เป็นแนวทาง
การประชุมกลุ่ม และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้กฎสามเส้า 
(Triangulation) และวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content analysis) และเชิง
ปริมาณโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ผลการศึกษา พบว่า กลไกพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในระดับกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือการขับเคลื่อนงานสร้าง
เสริมสุขภาพ อ าเภอคลองท่อมมีการด าเนินการการวางแผน และด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (พชอ.) ประกอบด้วย  1. อุบัติเหตุทางการจราจร   2. โรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก โรคโคโรน่า
ไวรัส 2019) 3. อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย  4. ปัญหาขยะ แต่แผนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตยังไม่
มีการบูรณาการร่วมกับประเด็นของกองทุนในประเด็น อุบัติเหตุทางการจราจร และปัญหาขยะ ขณะที่สัดส่วน
ของโครงการปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย พบว่าทั้ง 9 กองทุนสุขภาพต าบล เรื่อง
อาหาร  จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 33.33   เรื่องกิจกรรมทางกาย จ านวน  2 แผนงาน/โครงการ 
ร้อยละ 22.22 แผนงาน/โครงการ เรื่องบุหรี่  จ านวน 2 แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 22.22 แผนงาน/โครงการ 
เรื่องยาเสพติด  จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 11.11 แผนงาน/โครงการ และเรื่องการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่พบแผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ การพัฒนาคณะท างาน ทีมงาน พี่เลี้ยง ระดับต่าง ๆ และ



 

ด าเนินงานร่วมกับ พชอ. ในอนาคต ยังไม่ชัดเจนและยังเป็นข้อจ ากัดของการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ 
และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพ้ืนที่ 

ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นเรื่องท่ีท้าทายของชุมชน
อ าเภอคลองท่อมซึ่งจะต้องความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า ให้การจัดท าแผนมี
ความครอบคลุมสามารถแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม  มีกลไกบูรณาการ
ระหว่างรัฐ ท้องถิ่น ประชาชนในระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ต่อไป 

 
ค าส าคัญ  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ, โครงการ, สุขภาวะ 
 
1. บทน า 
 จากข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุสถานะของประเทศไทยในช่วง 5
ทศวรรษที่ผ่านมาว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความส าเร็จในระดับท่ีน่าพอใจทั้งในด้านการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ เสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิต อย่างไรก็ตามในช่วง 8 ปีที่
ผ่านมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม (แผนฯ) 10 และ 3 ปีแรกของแผนฯ11 เศรษฐกิจชะลอตัวลงและ
เริ่มแสดงให้เห็นข้อจ ากัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในฐานะ
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน ด้านสังคมนั้น คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน แต่ยังมีปัญหา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัย ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและมีรูปแบบหลากหลาย ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น แต่สัดส่วนของชุมชนที่เข้มแข็งยังมีอยู่ไม่มากนัก รวมทั้ง
แนวคิดการพัฒนาจากภาครัฐยังเป็นลักษณะจากบนลงล่าง โดยมองชุมชนเป็นผู้ถูกพัฒนา สถานการณ์ความ
ยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคน 
น าไปสู่ความไม่เท่ากันของทุนที่มีในการพัฒนาศักยภาพคนและปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาท่ี
มีคุณภาพและสาธารณสุข คนไทยจึงยังปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
(ลดาวัลย์ ค้าภา, 2559; แผนปฏิรูปประเทศ, 2561) 
  ลักษณะดังกล่าวนับว่าเป็นภาพรวมของสังคมไทยที่ยังต้องการการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะจังหวัด
กระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและ 
เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์มวลรวม ( GPP) 87,524 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
อันดับ 5 ของภาคใต้ และ อันดับ 29 ของประเทศ ในปี 2562 นักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน 6.838 ล้านคน เป็น
ชาวต่างชาติ ร้อยละ 62.13 รายได้การท่องเที่ยว 119,419 ล้านบาทเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมเฉลี่ย 234,436 บาท ต่อ คน ต่อปี เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และของภาคใต้ เป็น
อันดับ 14 ของประเทศ (จังหวัดกระบี่, 2563) แต่ในขณะที่ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนกระบี่ยังพบว่าเป็น
ปัญหาที่ส าคัญ จากข้อมูลของส านักสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ระบุว่า จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ยังอยู่ในอัตราท่ีน่าเป็น
ห่วง ซึ่งอ าเภอคลองท่อม เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่น าร่องในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพ  ร่วมกับอ าเภอคีรีวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเกณฑ์การ
พิจารณาตามความเข้มแข็งของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานการณ์ของโรค และปัจจัยก าหนด
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งจากรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
คลองท่อม พบสาเหตุการตาย 5 อันดับโรคของอ าเภอคลองท่อมเป็นโรคไม่ติดต่อในปี 2563 พบว่า ระบบ



 

หัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือด ดังนั้น ควรจะ
หาแนวทางการป้องกันเพื่อลดอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตดังกล่าว โดยแนวทางท่ีเหมาะสมควรเป็นการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งจัดการตนเองได้ 
   สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ให้ด าเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับพื้นท่ีโดยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลไกในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพ้ืนที่ ด้วยการใช้
ระบบติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงทบทวนแผนและโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละเขต ทั้งนี้ สปสช. ได้ให้การสนับสนุนท้องถิ่นในการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีหรือท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส าหรับการด าเนินงานของ สปสช.เขต 
11 มีการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพ และสนับสนุนให้ด าเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนด้านสุข
ภาวะในพ้ืนที่ โดยจังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกร่วมกันกับสถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นพื้นที่น าร่องการพัฒนาข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของอ าเภอคลองท่อม โดย
มุ่งเน้นประเด็นที่เป็นปัจจัยของการเกิดโรคไม่ติดต่อ คือกิจกรรมทางกายอาหาร การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
จากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด และเกิดการด าเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าสู่ข้อเสนอในการ
พัฒนาโครงการต่อไป 
  ผลจากการด าเนินงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเอง
ได้นั้นมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การความรับผิดชอบและการสนับสนุนของทั้งสปสช. สธ. และ 
สสส. รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพ้ืนที่ ให้
เกิดประโยชน์จากการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถน าไปจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
เหมาะสม เกิดนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติ ระดับพื้นท่ี ระดับหน่วยงาน ได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  
 

เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุข
ภาวะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ระเบียบวิธ/ีขั้นตอนการประเมิน/กรอบแนวคิดการประเมิน  
 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

จากภาพที่ 1 กรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ผู้ประเมินโครงการด าเนินการประยุกต์ตามขั้นตอน
ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบบ Concurrent ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกลั่นกรอง
ข้อเสนอของโครงการ (Screening) และ ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดขอบเขต ( Scoping) ด าเนินการประชุมคณะท างาน
โครงการฯ ก่อนด าเนินการประเมิน เพื่อทบทวน  เอกสารที่เก่ียวข้องในการด าเนินการโครงการเพื่อศึกษาสถานการณ์
สุขภาพปัจจุบันของอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และปัจจัยเอ้ือ/อุปสรรค คน สภาพแวดล้อม กลไก/กระบวนการ/
ระบบ และขั้นที่ 3 ด าเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ( Assessing) ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) และ อภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) จากการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไก
สุขภาวะระดับพื้นที่ตามสถานการณ์ของการด าเนินการที่เกิดข้ึนจริงตามสภาพของพื้นที่ ในกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินโครงการจ านวน ประกอบด้วย คณะกรรมการระบบสุขภาพอ าเภอ และ
ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ  เพื่อค้นหาปัจจัยที่ท าให้โครงการบรรลุไม่บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคน 
สภาพแวดล้อม และกลไกการด าเนินการขั้นตอนกระบวนการที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจ 
และไม่ตั้งใจจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อสุขภาวะกาย จิต 
สังคม ปัญญา และ ขั้นตอนที่ 4 การรับฟังความคิดเห็น  (Public Review) ด าเนินการรายงานการผลประเมินแก่
ผู้เกี่ยวข้อง และผ่านช่องระบบเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 

 



 

กรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ที่ประยุกต์ตามขั้นตอนของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นกรอบซึ่งใช้เพื่อให้กองทุนต าบลมีการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานตามประเด็นปัญหา
ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหร่ี ยาเสพติดอาหาร กิจกรรมทางกาย และโครงการที่ของบจากกองทุนเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 
มีระบบติดตามประเมินผลที่สามารถเข้าถึง และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย แบบฟอร์มการด าเนินการติดตาม
โครงการ และแบบประเมินคุณค่าของโครงการ จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 | ระบบติดตามโครงการ สนส. , n.d.) เป็นแนวทางใน
การกลั่นกรองข้อเสนอของโครงการ สถานการณ์ปัจจุบันพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มเก่ียวกับการ
ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่และพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการด าเนินการที่เกิดข้ึนจริงตามสภาพของพื้นที่ โดย 

ก่อนน าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างไปใช้เคร่ืองมือจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ โดยน าเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง และความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistics) ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 1. ด าเนินการถอดเทปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และการบันทึกมาทบทวน ตามความสอดคล้องของข้อมูล 
และประเด็นที่ส าคัญ 

 2. น าข้อมูลมาทบทวนอีกคร้ังโดยละเอียด และตีความ พร้อมท าการสกัดข้อความหรือประโยคที่ส าคัญ       
ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ 

 3. น าข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน โดยมีรหัสข้อมูลก ากับทุกข้อความ 
แล้วจึงตั้งชื่อค าส าคัญ ซึ่งเป็น การสร้างหัวข้อสรุป และกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล โดยด าเนินการจัดเป็นทั้ง
กลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อย (Sub-theme) ที่อยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ จากการอ่านทบทวนข้อมูล
ปฐมภูมิที่อยู่ในรูปข้อความทางภาษา ซึ่งเก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่ศึกษา เสร็จแล้วจึงแบ่งแยกข้อมูลดังกล่าว 
ออกเป็นส่วนย่อย ( Breaking Down) ตามหน่วยความหมาย ( Meaning Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ ( Analysis Unit) 
ในระดับเบื้องต้น จากนั้นด าเนินการก าหนดข้อความสั้นๆ  เพื่อใช้เป็นหัวข้อสรุปแนวคิดที่สะท้อนความหมายส าคัญ 
แล้วจึงน าหัวข้อสรุปแนวคิดที่มีความหมายคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันมาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุป แนวคิด (Conceptual 
Categories) ต่าง ๆ  

 4. ด าเนินการเขียนอธิบายสิ่งที่ค้นพบ พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญที่ได้ เพื่อแสดงความ
ชัดเจนของปรากฏการณ์ของการด าเนินการ และการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่  

 
 
 
 



 

 
4. ผลการประเมิน 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ  และพัฒนากลไกสุข
ภาวะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่โดยการน าประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มากลั่นกรองความจ าเป็นใน
การประเมิน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลกระทบทางสุขภาพ พบว่า  อ าเภอคลองท่อม เป็น
อ าเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย 7 ต าบล 68 หมู่บ้าน มีกองทุนสุขภาพต าบลจ านวน 9 กองทุน ประกอบด้วย 
กองทุนสุขภาพ อบต.คลองท่อมใต้ กองทุนสุขภาพอบต.คลองท่อมเหนือ กองทุนสุขภาพเทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา 
กองทุนสุขภาพเทศบาลต าบลทรายขาว กองทุนสุขภาพ  อบต.พรุดินนา กองทุนสุขภาพ  อบต.เพหลา กองทุนสุขภาพ
อบต.ห้วยน้ าขาว กองทุนสุขภาพเทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ และกองทุนสุขภาพเทศบาลต าบลคลองพน 

ขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตการประเมินทางสุขภาพด าเนินการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ ได้แก ่

(1) การพัฒนาคณะท างาน ทีมงาน พี่เลี้ยง ระดับต่างๆ ถึงความเข้าใจรายละเอียดโครงการบูรณาการ  
(2) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มพี่เลี้ยง ค ณะกรรมการกองทุน ผู้ขอรับทุน ประกอบด้วย  1) ความรู้ 

ความสามารถ สมรรถนะของพี่เลี้ยง 2) หลักสูตร คู่มือ  และ เว็ บไซต์ 3) กระบวนการ/วิธีการท างานของทีม
ประสานงานเขต/จังหวัด/อ าเภอ/ ต าบล 4)  การประสานงานกับคณะกรรมการ พชอ.  5) ผลผลิตการเกิดแผนงาน 5 
เร่ืองในกองทุน 6) ผลผลิตการเกิดโครงการ ตามแผน และ 7) ผลผลิตเกิดการติดตามประเมินผล  

 
ขั้นตอนของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จาก การด าเนินงานขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และ

พัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พบข้อจ ากัดในประเด็น การพัฒนา
คณะท างาน ทีมงาน พี่เลี้ยง ระดับต่าง ๆ ท าให้การสรุปงานและด าเนินงานต่อไปร่วมกับ พชอ . ไม่ชัดเจน ดังตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า 

 
“ได้รับการชี้แจง อธิบายขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงชี้แจง 1 ครั้ง ประมาณ เดือนธันวาคม 
2562 เร่ืองการจัดท าโครงการ การด าเนินงาน การสรุปผลโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ และทดลอง
ใช้โปรแกรม แต่ยังไม่ชัดเจน ได้ปรึกษาพี่เลี้ยงระดับต าบลและอ าเภอแล้วเก่ียวกับการคีย์ข้อมูล ทั้งขั้นตอน
และกระบวนการท าก็ยังท าไม่ถูกในบางประเด็น” 

(ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2563) 
 
“ผู้อบรมสามารถท าได้เบื้องต้นแต่ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งในข้อมูลบางส่วน เพราะนานๆท าทีปีละแค่ครั้งถึงสองคร้ัง” 

                    (ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม พ.ศ.  2563) 
 
“ส่วนเวปไซค์ที่ของสถาบันนโยบาย มอ.ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าการลงข้อมูลในครั้งก่อน
หน้านี้ เป็นแค่เพียงการทดลองใช้ในการบันทึกข้อมูล เลยไม่ได้เจาะประเด็นในการลงข้อมูลแบบเชิงลึก” 

(ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 



 

สามารถแสดงผลการประเมินได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และ
พัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่  
 

มิติการประเมิน ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 
บวก+ (ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากการประเมิน) 
ลบ + (ข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการประเมิน) 

1. การพัฒนาคณะท างาน ทีมงาน พ่ีเลี้ยง ระดับต่าง ๆ 
1.1 ความเข้าใจรายละเอียด
โครงการบูรณาการ 

 ความเข้าใจรายละเอียดโครงการ
บูรณาการไม่ชัดเจน การคีย์
ข้อมูล ท้ังขั้นตอนและ
กระบวนการท าท าได้เพียงบาง
ประเด็น 

 

2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุน ผู้ขอรับทุน 
2.1 ความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะของพี่เลี้ยง 

ร้อยละร ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความสามารถหรือมีสมรรถนะในการ
ท าแผนงาน โครงการ ระบบติดตาม
ประเมินผลระดับปานกลาง 

  

2.2 หลักสูตร  คู่มือ ได้ใช้หลักเกณฑ์การด าเนินงานจาก
คู่มือของกองทุนเป็นหลักแต่ในคู่มือ
เป็นเฉพาะระเบียบ แต่ไม่ได้มีการลง
รายละเอียดการปฏิบัติ จึงเป็น
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติ เนื่องจากไม่
แน่ใจในข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติว่าจะท า
ได้หรือไม ่

  

2.3 Website ใช้เว็บไซต์ของ สปสช. เป็นหลัก เว็บไซตท์ี่ของสถาบันนโยบาย 
ม.อ.ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะผู้
ปฏิบัติเข้าใจว่าการลงข้อมูลใน
ครั้งก่อนหน้าน้ี เป็นแค่เพียงการ
ทดลองใช้ 

 

3. กระบวนการ/วิธีการท างานของทีมประสานงานเขต/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และการประสานงานกับคณะกรรมการ พชอ. 
 อ าเภอคลองท่อมมีการวางแผน และ

ด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) 
ประกอบด้วย 
1. อุบัติเหตุทางการจราจร  
2. โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก โรคโค
โรน่าไวรัส 2019)  
3. อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย  
4. ปัญหาขยะ 
 
 

  



 

มิติการประเมิน ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 
บวก+ (ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์

จากการประเมิน) 
ลบ + (ข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการประเมิน) 

4.ทีมประสานงานและพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบกองทุน และผู้เสนอโครงการ เร่ืองการท าแผน การท า
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
 

  ด าเนินการช้ีแจง อธิบายขั้นตอน 
กระบวนการด าเนินงาน ทีมพ่ี
เลี้ยงช้ีแจง 1 ครั้ง ประมาณ 
เดือนธันวาคม 2562 

 

5. ทีมประสานงานเขตประชุมท าความเข้าใจและความร่วมมือกับ พชอ. 
  ผู้อบรมสามารถท าได้เบื้องต้นแต่

ยังเข้าใจข้อมูลบางส่วน  
 

6. ทีมประสานงาน และทีมพี่เลี้ยงหนุนเสริมการจัดท าแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล 
  หนุนเสริมการจัดท าแผน การ

พัฒนาโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลไม่ชัดเจน 

 

7. สรุปงานและด าเนินงานต่อไปร่วมกับ พชอ 
  สรุปงานและด าเนินงานต่อไป

ร่วมกับ พชอไม่ชัดเจน 
 

 

จากตารางผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และ
พัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่  พบว่า  อ าเภอคลองท่อมมีการด าเนินการการวางแผน และด าเนินการขับเคลื่อน
ประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ประกอบด้วย  (1) อุบัติเหตุทางการจราจร (2) โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก 
โรคโคโรน่าไวรัส 2019) (3) อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย และ (4) ปัญหาขยะ แต่แผนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตยังไม่มีการบูรณาการร่วมกับประเด็นของกองทุนในประเด็น อุบัติเหตุทางการจราจร และปัญหาขยะ ขณะที่
แผนงานโครงการปัจจัยเสี่ยง  เหล้า บุหร่ี ยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย จ านวน 3 แผนงาน /โครงการ  ใน           
3 องค์การปกครองท้องถิ่น และสัดส่วนของโครงการปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหร่ี ยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย พบว่า    
ทั้ง 9 กองทุนสุขภาพต าบลไม่พบแผนงาน/โครงการ เรื่องการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แผนงาน/โครงการ เรื่อง
กิจกรรมทางกาย จ านวน 2 แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 22.22 แผนงาน/โครงการ เรื่องบุหร่ี  จ านวน 2 แผนงาน/
โครงการ ร้อยละ 22.22 แผนงาน/โครงการ เรื่องยา เสพติด  จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 11.11 แผนงาน/
โครงการ เร่ืองอาหาร  จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ ร้อยละ 33.33 

5. สรุป อภิปรายผล  
                   การพัฒนาศักยภาพกลุ่มพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุน ผู้ขอรับทุน มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (1) ความรู้ 

ความสามารถ สมรรถนะของพี่เลี้ยง (2) หลักสูตร คู่มือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ (3) เว็บไซต์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ และเว็บไซต์ของสถาบันนโยบายสาธารณะ องค์ประกอบดังกล่าว เป็นส่วนส าคัญของ
กระบวนการ ทั้งวิธีการท างานให้เกิดความเป็นทีมในทุกระดับ และเกิดความเข้าใจถึงผลผลิตจากการเกิดแผนงาน 
และโครงการ ในกองทุนให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ และการกระจายงบประมาณซึ่งระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอเป็นยุทธศาสตร์ในการน านโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนสุขภาพ ไปสู่ผลลัพธ์ด้านการ
ใช้บริการและผลประโยชน์ต่อประชาชนในรูปแบบที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนจน ( pro-poor) (Tangcharoensathien     



 

et al., 2018) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกับของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นตัวบ่งชี้ให้เกิดการพัฒนา
สถานการณ์ระบบสุขภาพชุมชนดีขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ต้องสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่และบริบท “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข และร่วมกับผลงาน ” การได้
ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการก็ยังน้อยครั้งซึ่งท าให้การได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ติดตามความก้าวหน้า และชี้แจงให้
รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ถูกก าหนด ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล ( Role 
Performance) เป็นบทบาทของสถานภาพที่แสดงออกจริง ( Actual Role) การที่บุคคลใดจะปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับของการยอมรับบทบาทนั้นๆของบุคคลที่ได้ครองต าแหน่งนั้นอยู่ ทั้งนี้เก่ียวข้อง
กับหลายปัจจัย ทั้งเร่ืองของความเชื่อ ค่านิยม การอบรม ก าลังใจ มูลเหตุจูงใจ ข้อผูกพัน ความพอใจในสิทธิหน้าที่ของ
จิตใจ และร่างกายของแต่ละบุคคล (นิสากร กรุงไกรเพชร และคณะ, 2559) 
  ขณะเดียวกันการด าเนินการเพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นเร่ืองที่ท้าทายของชุมชน
อ าเภอคลองท่อมซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ความเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมช่วยจัดการกับความกดดันและข้อขัดแย้ง และช่วยปกป้องประโยชน์ของสมาชิกในสิทธิ
ประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นอย่างดี ( Tangcharoensathien et al., 2018) ท าให้การจัดท าแผนมีความครอบคลุม
สามารถแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยกองทุนสุขภาพเป็นแหล่งสนับสนุนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลท าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีกฎ กติกา 
ประชาชนถือปฏิบัติเกิดการเรียนรู้รักสามัคคี น าความสุขสงบมาสู่คนในชุมชน เกิดกลไกการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนในชุมชน และในขณะเดียวกันก็เกิดพลังขับเคลื่อนในพื้นที่ มีกลไกบูรณาการระหว่างรัฐ ท้องถิ่น ประชาชน
ในระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการด าเนินการแผนงานและโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ควรจะมีการพัฒนาปัจจัย
การพัฒนาใน 4 ด้าน (4 M) ได้แก่  

1. Man: ควรจัดให้มีชุดอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่บูรณาการประเด็นร่วมของการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพอ าเภอ  และพัฒนาศักยภาพ ทั้งความรู้และทักษะการจัดท าโครงการที่มีคุณภาพ  และพิจารณา
คัดเลือก/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักส าหรับโครงการในแต่พื้นที่ 

2. Material: พัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงชุดข้อมูล เช่น ระเบียบการใช้งบประมาณ วิธีการเขียน
โครงการ เป็นต้น 

3. Money: ปรับระเบียบ/หลักการให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงงบประมาณได้  และมีขั้นตอนการ
พิจารณางบประมาณที่สามารถตรวจสอบโดยสาธารณะได้ 

4. Management: ให้มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมในการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
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