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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ที่ผา่ นมาสถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพของประเทศไทยดีข้ ึนตามลาดับ โดยพิจารณาจากตัวชี้วดั
ต่างๆ อาทิเช่น อายุคาดเฉลี่ย เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2508 จนถึง ปี 2551 พบว่า เพศชาย เพิ่ม
จาก 55 ปี เป็ น 70 ปี และเพศหญิง เพิ่มจาก 62 ปี เป็ น 76 ปี เป็ นต้น โรคติดเชื้อต่างๆที่เป็ นปั ญหา
สาธารณสุ ขสามารถควบคุมได้ รวมไปถึงระบบบริ การสุ ขภาพได้รับการขยายครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทัว่ ถึง แต่ในขณะเดียวกันปั ญหาใหม่ๆก็ มีปรากฏขึ้น โดยพบว่าร้อยละ 90 เป็ นความเจ็บป่ วย
โดยไม่จาเป็ น เช่น อุบตั ิเหตุ , โรคเอดส์ , โรคที่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ อาทิเช่น
โรคเบาหวาน, โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น ( ขวัญใจ เอมใจ และ วณี ปิ่ นประทีป,
2543 ) นอกจากนี้ปัญหาสุ ขภาพจิตก็เป็ นปั จจัยสาคัญเช่นกันที่มีผลต่อสุ ขภาพ พบว่าคนไทยร้อยละ
40 มีความเครี ยดปานกลางขึ้นไปซึ่ งอาจนาไปสู่ ภาวะฆ่าตัวตายได้หากได้รับการบาบัดหรื อการให้
คาปรึ กษาที่ไม่ถูกต้อง ( พินิจ ฟ้ าอานวยผล, 2549 )
แต่ขณะเดียวกัน แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ยดึ วิธีคิดการแพทย์แบบชีวภาพ
( Biomedicine) อันเป็ นการจัดการความเจ็บป่ วยที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเน้นในมิติ
ด้านการรักษาโรคมากกว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ทาให้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของประเทศไทยเพิ่ม
สู งขึ้นอย่างมาก โดยเพิม่ จากมูลค่า 147,837 ล้านบาท ในปี 2538 เป็ นมูลค่า 248,079 ล้านบาท ในปี
2548 ซึ่ งมีอตั ราการเพิ่มร้อยละ 6.6 ต่อปี และเมื่อคิดเป็ นค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพต่อหัวของคนไทย
พบว่าเพิ่มขึ้นเป็ น 1.6 เท่า จาก 2,486 บาทในปี 2538 เป็ น 3,974 บาท ในปี 2548
( มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 ) จึงเป็ นสาเหตุที่สาคัญที่ตอ้ งปฏิรูประบบสุ ขภาพ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ถูกตราขึ้นโดยมีจุดเน้นในการปฏิรูประดับฐาน
คิดเรื่ องสุ ขภาพ เปลี่ยนจากมุมมองของการแพทย์สมัยใหม่ที่เน้นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็ นการ
พัฒนาสุ ขภาพแบบองค์รวมอย่างสมดุลของความเชื่อมโยง ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปั ญญา ซึ่ งเป็ นที่มาของคาว่า สุ ขภาวะ (อ้างในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ , 2550 ) โดยไม่ได้
มองเพียงกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ตอ้ งมองในทุกระดับตั้งแต่ระดับปั จเจกบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และสาธารณะ มีการมองสุ ขภาพเป็ นระบบเชื่อมโยงกับปั จจัยต่างๆทั้งด้านปั จเจกบุคคล อาทิ
เช่น ด้านความเชื่อ พฤติกรรม ด้านสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ รวม
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ทั้งตัวระบบบริ การสุ ขภาพเอง โดยทุกส่ วนจะต้องเชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียวกันและมีความสมดุล จึงจะ
เกิดสุ ขภาพที่ดี ( สุ วทิ ย์ วิบุลผลประเสริ ฐ, 2548 )
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนระบบสุ ขภาพในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน จาเป็ นต้องอาศัย
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่ วมตามแนวคิ ดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็ น
การบูรณาการทางานร่ วมกันขององค์ประกอบในสังคมที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ภาควิชาการ องค์ประกอบภาคประชาสังคม องค์ประกอบภาครัฐและการเมือง หากองค์ประกอบทั้ง
3 ส่ วน สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันเกิดการใช้ความรู ้ ประกอบกับพลังการขับเคลื่อนของภาค
ประชาสังคม ภายใต้ช่องทางที่รัฐและการเมืองเปิ ดโอกาสและเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ก็จะ
ทาให้เกิดกระบวนการสาธารณะที่ดีนาสู่ สภาวะของสังคมได้
จากหลักการและแนวทางการปฏิรูประบบสุ ขภาพข้างต้น ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนงานสุ ขภาพในจังหวัดสงขลา โดยมีการทางานร่ วมกันของภาคประชาคมที่เข้มแข็ง
ร่ วมกับภาคองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความตั้งใจจะทางานในด้านการยกระดับคุณภาพชีวติ
และภาคราชการที่เปิ ดกว้างยอมรับการมีส่วนร่ วมในการร่ วมแก้ปัญหาของประชาชน รวมถึง
ภาควิชาการจากสถาบันอุดมศึ กษาและนักวิชาการอิสระจานวนหนึ่งที่เข้ามาขับเคลื่อนเรื่ องสุ ขภาพ
จนเกิดเป็ นแผนสุ ขภาพจังหวัดสงขลา ความสาคัญของการทาแผนสุ ขภาพอยูท่ ี่ กระบวนการในการ
จัดทาแผนโดยจัดโอกาสให้ผทู ้ ี่สนใจที่อยูต่ ่างองค์กรแต่มีภารกิจในประเด็นเดียวกันได้มาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ได้มาทาความเข้าใจระหว่างกัน เห็นข้อจากัด เห็นจุดแข็ง เห็นจุดเชื่อมประสาน
ในการทางานร่ วมกันต่อไปในอนาคต (อ้างใน เครื อข่ายสร้างสุ ขภาพจังหวัดสงขลา, 2551 )
ที่ผา่ นมา แผนสุ ขภาพจังหวัดสงขลาเป็ นการดาเนินงานใน 14 ประเด็นหลัก ขับเคลื่อนโดย
เอากลุ่มเครื อข่ายเป็ นตัวตั้ง จึงอาจจะทาให้ขาดความเป็ นเจ้าของในเชิงพื้นที่ ซึ่ งอาจจะส่ งผลในเรื่ อง
ความยัง่ ยืนและการพึ่งตนเอง เพื่อป้ องกันจุดอ่อนในเรื่ องความยัง่ ยืนจึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนแผน
สุ ขภาพในเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับตาบล ซึ่ งจะสอดคล้องกับการส่ งเสริ มการกระจายอานาจ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ที่มีองค์การบริ หารส่ วนตาบล
และเทศบาลตาบลเป็ นแกนหลักในพื้นที่
ปั จจุบนั องค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความสนใจในการริ เริ่ มงานด้านสาธารณสุ ขมากขึ้น
โอกาสหนุนเสริ มการร่ วมกันพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนจึงมีมากขึ้น หลายแห่งมีแนวคิ ดในการ
จัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล โดยเอาพื้นที่เป็ นตัวตั้ง เป็ นการออกแบบการทางานอย่างอิสระ และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้มากที่สุด จังหวัดสงขลาเกิดแผนสุ ขภาพระดับตาบลแล้ว
14 ตาบล และพบว่า แผนสุ ขภาพระดับตาบลเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันในพื้นที่ ระหว่างภาคส่ วนต่างๆในชุมชน และเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการสร้างสุ ขภาวะ
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ที่ดีต้ งั แต่ระดับปั จเจกชน ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับสาธารณะ จนสามารถเกิดเป็ นกระแสสร้าง
เสริ มสุ ขภาพในระดับตาบลได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นรู ปแบบที่ชดั เจน ดังนั้นแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ของจังหวัดสงขลา จึงเป็ นกรณี ตวั อย่างที่ดีให้กบั พื้นที่อื่น ในการศึกษาตัวแบบของแผนสุ ขภาพ ครั้ง
นี้จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการทาแผนสุ ขภาพ ตลอดจนกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ดาเนินการจัดทาแผนสุ ขภาพในระดับตาบล เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนา
ความรู้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล กรณี ศึกษา : จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. ศึกษาสถานการณ์สุขภาพที่เป็ นปัจจัยนาเข้าในการทาแผนสุ ขภาพในระดับตาบล
2.ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนสุ ขภาพในระดับตาบล
3.ศึกษาตัวแบบของแผนสุ ขภาพและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละระดับตาบล
ขอบเขตการศึกษา
14 ตาบล ในจังหวัดสงขลาที่มีแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นกรณี ศึกษาให้กบั พื้นที่หรื อตาบลอื่นๆที่จะจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
2. เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และนาไปสู่ การพัฒนากระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพ
ระดับตาบล โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคีส่วน
นิยามศัพท์
แผนสุ ขภาพ หมายถึง แผนสุ ขภาวะ เป็ นแผนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในเรื่ องของสุ ขภาวะ
ทางกาย จิต สังคม และปัญญา
ระดับตาบล หมายถึง พื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับผิดชอบ ซึ่ งอาจหมายถึงพื้นที่ของ
องค์กรบริ หารส่ วนตาบล หรื อพื้นที่ของเทศบาลตาบล
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ตัวแบบแผน หมายถึง โครงร่ างของแผนโดยใช้ตวั แบบการจัดทาแผนกลยุทธ์มาเป็ นต้นแบบ
ประกอบด้วย สถานการณ์สุขภาพ, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, วัตถุประสงค์, เป้ าหมาย, ยุทธศาสตร์ ,
แผนงาน/โครงการ และ ตัวชี้วดั /การประเมินผล
ภาคีหลัก หมายถึง เน้นปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กร ที่แผนงานจะทางานด้วยโดยตรง
ภาคียุทธศาสตร์ หมายถึง เน้นภาคีที่มีอิทธิ พล เพื่อสร้างให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้ อาทิเช่น
อบต., คณะทางานแผนสุ ขภาพ, นักวิชาการ เป็ นต้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และบทความวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล กรณี ศึกษา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้นาเสนอ
ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุ ขภาพ
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของนโยบายสาธารณะ
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
1. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการปฏิรูประบบสุ ขภาพ
การปฏิรูประบบสุ ขภาพ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์
รวม (Holistic) ที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมโดยรวมที่เรี ยก สุ ขภาพว่าเป็ น สุ ขภาวะ หรื อ ภาวะที่เป็ นสุ ข ที่
มิใช่ความหมายในเชิงของร่ างกายในเรื่ องของการเจ็บป่ วยเท่านั้น หากเป็ นภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทาง
กาย จิต สังคม และปัญญาของบุคคล ซึ่งระบบสุ ขภาพในทิศทางข้างหน้าจาเป็ นต้องอาศัยการจัดการ
ตั้งแต่ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างเป็ นระบบ ภายใต้
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ ในการจะบรรลุจุดหมายดังกล่าวนั้น
สังคมต้องมีทิศทางหรื อแนวทางที่สังคมโดยส่ วนรวมเห็นว่าเป็ นแนวทางที่จะดาเนินสัมมาทิฐิ โดย
เป็ นแนวทางที่เป็ นพื้นฐานที่จะทาให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดี โดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบมีส่วน
ร่ วมตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (ประเวศ วะสี , 2545 ) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3
องค์ประกอบ คือ
1) การสร้างความรู้หรื อการทางานทางวิชาการ
การสร้างการจัดการความรู ้หรื อการทางานทางวิชาการ ก่อให้เกิดพลังปั ญญาที่เป็ นฐานการ
ปฏิรูประบบสุ ขภาพ โดยมีนกั วิชาการหลากหลายสาขาเข้ามาช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิชาการ เพื่อ
ย่อยข้อมูลเหล่านี้แล้วนาเสนอต่อสาธารณชน ให้เข้าใจและเรี ยนรู ้ รวมทั้งทาการสังเคราะห์ความรู ้ใน
การปฏิรูประบบสุ ขภาพร่ วมกับกลุ่มการเมืองและกลุ่มประชาสังคม จะช่วยผลักดันให้เส้นทางสู่ การ
ปฏิรูปกระจ่างชัดขึ้น
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2) การเคลื่อนไหวของสังคม
เป็ นตัวสร้างพลังประชาคม เป็ นพลังพลเมืองที่เริ่ มมีความเข้มแข็งละเข้ามามีส่วนในการ
ริ เริ่ มผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
อย่างกว้างขวางขึ้น โดยกลุ่มประชาคมประกอบด้วยกลุ่มผูส้ นใจ กลุ่มผลประโยชน์ และองค์กร
วิชาชีพ ตลอดจนกลุ่มที่รวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายในผลประโยชน์สาธารณะ ต่างก็พฒั นา
ประสบการณ์และเริ่ มขยายเครื อข่ายเชื่อมโยงในประเด็นปั ญหาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันได้ดีข้ ึน
พลังประชาคมจึงสามารถสะท้อนปั ญหาและความต้องการทางด้านสุ ขภาพได้อย่างคมชัดขึ้น
3) การเชื่อมโยงกับภาคการเมืองภาครั ฐและการเมือง
พลังทางการเมืองเป็ นพลังสาคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางนโยบาย งบประมาณ
และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ในการปฏิรูประบบสุ ขภาพ ในสภาพการ
กระจายอานาจทางการเมืองในปั จจุบนั กลไกการเมืองท้องถิ่นกาลังพัฒนาองค์กรขึ้นมาเป็ นพลังทาง
การเมือง แยกย่อยรับผิดชอบภาระเชื่อมโยงกับระบบสุ ขภาพในแต่ละท้องถิ่น แม้จะยังเป็ นมือใหม่ที่
เริ่ มเข้ามารับบทบาทในการปกครองบริ หารระบบสุ ขภาพในพื้นที่ชุมชนก็ตาม แต่หากช่วยกัน
สร้างสรรค์ศกั ยภาพและแสวงหาความชัดเจนในรู ปแบบและบทบาทในการจรรโลงระบบสุ ขภาพ
ของแต่ละท้องถิ่นได้จริ ง ก็จะเป็ นฐานพลังหลักสาหรับการปฏิรูประบบสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี ( วิพุธ
พูลเจริ ญ, 2544 )
หากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วน สามารถบูรณาการเข้าด้วยกัน เกิดการใช้ความรู ้ ประกอบกับ
พลังการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม ภายใต้ช่องทางที่รัฐและการเมืองเปิ ดโอกาสและเห็นคุณค่า
ของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ก็จะทาให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีนาสู่ สุขภาวะของสังคมได้
ดังจะเห็นได้จากชุมชนหลายแห่งในประเทศไทยได้พยายามสร้างระบบสุ ขภาพที่เหมาะสม
กับชุมชนของตนเป็ นระบบสุ ขภาพที่คนในชุมชนต้องการ อาทิเช่น กองทุนสุ ขภาพ : วันละ 1 บาท
ของอบต.ท่าโสม จังหวัดตราด หลวงพ่อสุ บินรวมตัวแกนนาในตาบลเป็ นทีมงานสร้างสุ ขภาพภาค
ประชาชนโดยการสนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดและองค์กรปกครองส่ วนตาบลร่ วม
สร้างรู ปแบบการดูแลสุ ขภาพที่ยงั่ ยืนของคนในตาบล สิ่ งที่คนในตาบลได้รับ คือ การมีส่วนร่ วมใน
การดูแลสุ ขภาพตนเอง ตั้งแต่ร่วมคิ ด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมรับผลเพื่อพัฒนาระบบสุ ขภาพ
ของชุมชนที่มีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ( สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2549 ) แต่ในบางครั้งการจัดการระบบ
สุ ขภาพภาคประชาชนนั้นก็ยงั ประสบความสาเร็ จได้นอ้ ย เนื่องมาจากการให้ความร่ วมมือ ร่ วมรับรู ้
นโยบาย และร่ วมปฏิบตั ิตาม ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินการจัดการระบบสุ ขภาพภาค
ประชาชนของระดับตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี ไม่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 75 ทั้งนี้
เพราะประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่ องสุ ขภาพและความเชื่อมโยงด้านสุ ขภาพ ( สมนึก หงส์ยมิ้
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และ สมภพ เจิมขุนทด, 2549 ) สอดคล้องกับงานวิจยั ในเรื่ องกลไกสุ ขภาพภาคประชาชนกับ
กระบวนการปฏิรูประบบสุ ขภาพในภาคเหนือที่พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ยึดติดกับแนวคิด
สุ ขภาพแบบวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่มุ่งเน้นเรื่ องสุ ขภาพทางกายที่เป็ นความเจ็บป่ วยและโรค และมี
เพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ให้ความหมายสุ ขภาพที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ ( เพ็ญประภา ศิวโิ รจน์และพิกุล
นันทชัยพันธ์, 2547 ) นอกจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนแล้ว ยังต้องแสวงหาความร่ วมมือของภาคี
เครื อข่ายด้านสุ ขภาพซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มาสนับสนุนให้การดาเนินงานของกลุ่ม /องค์กรทางสังคมต่างๆ
เป็ นไปด้วยดี อาจมาจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อบต. ที่ได้ให้การสนับสนุนเกื้อกูลและ
ประสานงานเป็ นอย่างดี แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่ยงั คงมีความเป็ นสังคมชนบทอยูม่ ากและ
ระบบเครื อข่าย รวมถึงความสามารถในการจัดการปั ญหาต่างๆของชุมชนได้ดว้ ยชุมชนเอง ( นิคม ดี
พอ, 2541 )
นอกจากใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในการดาเนินการในเรื่ องสุ ขภาพแล้วยังต้องอาศัย
กระบวนการอื่นๆมาร่ วมพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็ นแนวทางหรื อทิศทางของสังคมที่มีสุขภาวะดีได้
2. กระบวนการและขั้นตอนของนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะ หมายถึง ทิศทางที่สังคมต้องการและความมุ่งหวังของสังคมที่
จะดาเนินการไปในทิศทางนั้นและเป็ นทิศทางหรื อแนวทาง ขั้นตอนกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในระดับต่างๆ เพื่อสร้างข่ายความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจของภาครัฐ ที่
ส่ งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสังคม ( เดชรัต สุ ขกาเนิด, 2547 )
กระบวนการและขั้นตอนของนโยบายสาธารณะมองในมิติของกระบวนการแห่งการเรี ยนรู ้
ของสังคม ปั จจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และการได้มาซึ่ งนโยบายสาธารณะที่ดี มีดงั นี้ ( เดช
รัต สุ ขกาเนิด, 2545 )
1) การกาหนดและการให้ความสาคัญของจุดหมาย เป้ าหมายของนโยบายสาธารณะ ผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความชัดเจนและมีจุดยืนที่หนักแน่น
2) กระบวนการคิดจะต้องเริ่ มจากมุมมองที่เห็นว่านโยบายเป็ นทั้ง ” กระบวนการ “ มิใช่
เพียงแค่ “ คาประกาศเชิงนโยบาย “
3) กระบวนการนโยบายสาธารณะเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง การติดตามในเรื่ องนโยบาย
สาธารณะในแต่ละด้าน จึงเป็ นพันธะกิจที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ และการสัง่ สมความรู ้และ
ประสบการณ์ความสื บเนื่องเป็ นเวลายาวนาน
4) กระบวนการนโยบายสาธารณะจะเกิดขึ้นควบคู่กบั การมีส่วนร่ วม และการเคลื่อนไหว
ขององค์กรที่มีอยูใ่ นสังคมเสมอ การมีส่วนร่ วมของประชาชนจะทาให้ทราบถึงการให้
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คุณค่า ( หรื อการให้ความสาคัญ ) ที่แตกต่างกันในสังคม การนาเสนอข้อมูลหลักฐานที่
อาจจะยังไม่เป็ นที่รับทราบกันในสังคมและอาจนาไปสู่ การระดมทรัพยากรร่ วมกันในสังคม
การมีส่วนร่ วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะควรเป็ นไปในลักษณะที่ต่อเนื่อง ตาม
ธรรมชาติของกระบวนการนโยบายสาธารณะ แต่อาจมีการแบ่งบทบาทนาของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
5) การมีส่วนร่ วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะควรมีผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
( Stakeholder ) ดังนี้
- หน่วยงานภาครัฐและการเมือง
- ภาคเอกชน/ประชาชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์
- นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย จากสถาบันจัดการ
งานวิจยั ต่างๆ
- สื่ อมวลชน
3. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
3.1 ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนสามารถรวบรวม แนวคิดและความ
คิดเห็นของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ได้ ดังนี้
วันชัย วัฒนศัพท์ (2551 : 1) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชนว่าเป็ น
กระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่างๆ ของสาธารณชนไว้อยูใ่ น
กระบวนการตัดสิ นใจของรัฐและเอกชน เป็ นการสื่ อสารสองทาง และเป็ นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มี
เป้ าหมายเพื่อการตัดสิ นใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน
ยุวฒั น์ วุฒิเมธี (2526 : 20) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิบตั ิและร่ วม
รับผิดชอบในเรื่ องต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อตัวประชาชนเอง การที่สามารถทาให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชนบทเพื่อแก้ไขปั ญหาและนามาซึ่ งสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่ดีข้ ึน
ได้น้ นั ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่วา่ มนุษย์ทุกคนมีความปราถนาที่
จะอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นและ
พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันต้องยอมรับความจริ งว่ามนุษย์น้ นั สามารถ
พัฒนาได้ถา้ มีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง
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สุ จินต์ ดาววีระกุล (2527 : 18) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่ วมของประชาชนว่าการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการกระทาที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่ วมในกา
กาหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวประชาชนเอง โดยประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเพื่อ
ตนเอง และมีส่วนดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ที่ปรารถนาหรื อตั้งไว้ ทั้ง นี้ตอ้ งมิใช่เป็ น
การกาหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก
จากความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชน ตามที่นกั วิชาการแต่ละท่านได้ อธิบาย
ไว้ขา้ งต้นดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกร่ วมกันของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่ วมพิจารณา ร่ วมตัดสิ นใจ
รับผิดชอบแก้ไขปั ญหา และติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการพัฒนาบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.2 รู ปแบบและลักษณะการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ไพรัตน์ เดชะริ นทร์ (2527 : 6 – 7) ได้แบ่งการมีส่วนร่ วมของประชาชนออกเป็ น 8 ลักษณะ
คือ
1) ร่ วมทาการศึกษา เพื่อหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
2) ร่ วมคิด เพื่อหารู ปแบบและวิธีการพัฒนาสาหรับแก้ไขและลดปั ญหาของชุมชน
หรื อสร้างสิ่ งใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์หรื อตอบสนองความต้องการของชุมชน
3) ร่ วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหา/ความต้องการ
ของชุมชน
4) ร่ วมตัดสิ นใจในการใช้ทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม
5) ร่ วมจัดหรื อร่ วมพัฒนาปรับปรุ งระบบการบริ หารพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
6) ร่ วมลงทุนในกิจกรรม/โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตน
7) ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจ กรรมให้บรรลุเป้ าหมาย
8) ร่ วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และบารุ งรักษาโครงการ/กิจกรรมที่รัฐ และ
เอกชน ได้ทาไว้ให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2542 : 1 – 27 ) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในหนังสื อชุด คู่มือการจัดเวทีประชาคมโดยสรุ ปจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนนั้นจะประกอบไปด้วย

10

1)
2)
3)
4)
5)

การร่ วมคิดร่ วมเรี ยนรู ้
การร่ วมตัดสิ นใจ
การร่ วมทากิจกรรม
การร่ วมรับผลประโยชน์
การร่ วมติดตาม ตรวจสอบ

4. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
4.1 ความหมายของกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
การจัดการความรู้ ( knowledge management ) เป็ นกลยุทธ์ช่วยให้คนได้แลกเปลี่ยนความรู ้
แนวคิดการจัดการความรู ้ เป็ นการผสมผสานระหว่างแนวคิดการวางแผน การบริ หารจัดการควบคู่
กับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของชุมชน ที่ใช้ความรู ้เป็ นกลไกในการเสริ ม
พลังบูรณาการวิธีวทิ ยาระหว่างวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ( ศุภวัลย์ พลายน้อย, 2551 )
และเมื่อกล่าวถึงการเรี ยนรู ้ของชุมชน หรื อของกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ พบว่า
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ( Cooperative or collaboration learning ) โดยมีการเรี ยนรู้สาหรับ
ตนเอง และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย ซึ่ งการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเหมาะสมสาหรับ
การเรี ยนรู ้ในชุมชน ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทาให้เกิดความรู ้สึกผูกพันและใส่ ใจผูอ้ ื่น ยอมรับ
ความแตกต่างและนาสิ่ งที่ดีๆ ของผูอ้ ื่นมาผสมผสานแลกเปลี่ ยนกัน ( อ้างถึงในสุ พตั รา ชาติบญั ชาชัย
, 2550 )
การทางานที่เอาปั ญหาและความต้องการด้านสุ ขภาพของคนในชุมชนเป็ นตัวตั้ง ถือเป็ น
ลักษณะเด่นของการบริ การสุ ขภาพในระดับชุมชน เป็ นความพยายามในการที่จะเข้าใจเหตุที่มาของ
ปั ญหาที่เป็ นเงื่อนปมของการดาเนินชีวติ วิธีคิดเกี่ย วกับสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพของภาค
ประชาชน และท้องถิ่นให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริ งมากที่สุด เพื่อใช้เป็ นฐานในการทางานร่ วมกับ
ประชาชนและองค์กรภาคีในพื้นที่ ดังนั้นการหาวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่แสดงปั ญหาสุ ขภาพและความ
ต้องการด้านสุ ขภาพของผูค้ นในชุมชนที่มีความไว (sensitivity ) มากที่สุด คือ วิธีการที่ดาเนินการ
โดยภาคประชาชน สังคม องค์กรชุมชน เช่น การจัดทาแผนแม่บทชุมชน, การสารวจค่าใช้จ่าย
ครัวเรื อน, สมัชชาสุ ขภาพระดับตาบล และประชาคมสุ ขภาพ เป็ นต้น ( ขนิษฐา นันทบุตร, 2550 )
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้จากประสบการณ์เดิมและกระบวนการกลุ่ม
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4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้กบั การพัฒนาชนบท
ศ.นพ. ประเวศ วะสี (2535 : 6 – 10 ) ได้กล่าวถึง การพัฒนาชนบทที่ยงั่ ยืนว่า มีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 3 ประการ
1) องค์กรชุมชน
หมายถึง องค์กรที่ชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเอง มีการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่องโดย
ชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน ทาให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อ
แก้ไขปั ญหาความยากจนและอื่นๆ
2) ความรู ้เกี่ยวกับชุมชน
ความรู ้เกี่ยวกับชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมศาสตร์ พืชพันธุ์ สัตว์ในท้องถิ่น
อาชีพ วัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยี ปั ญหาละการแก้ปัญหาซึ่ งเป็ นความรู ้จริ ง
3) กระบวนการเรี ยนรู้ของประชาชน
กระบวนการเรี ยนรู้ของประชาชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาการวินิจฉัย
ปัญหา
การวิเคราะห์ทางเลือกและการตัดสิ นใจเลือกที่ถูกต้อง กระบวนการเรี ยนรู ้น้ ีตอ้ งเป็ น
กระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วย การที่ชาวบ้านรวมตัวกันทาการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก
ทาให้ชาวบ้านได้เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การดาเนินการเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ประการเข้าด้วยกันอย่างเป็ นกระบวนการที่จะ
ทาให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
จากกรณี แผนชีวติ ชุมชนพื้นที่ควนรู เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ เน้นกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในพื้นที่ มีการศึกษาดูงานในตาบลไม้เรี ยง การเข้าค่ายฝึ กอบรมผูน้ า ทาความเข้าใจ
กับชุมชนในการทาแผน และมีการเปิ ดเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บา้ น ศึกษาแบบสอบถาม ศึกษา
แผนในชุมชนอื่น วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยคณะทางาน จัดเวทีวเิ คราะห์ขอ้ มูลแต่ละหมู่บา้ น รวบรวมเป็ น
แผนตาบล จัดเวทีประชาพิจารณ์ระดับหมู่บา้ นและตาบล สุ ดท้ายบรรจุแผนเข้าสู่ แผนอบต.
( คณะทางานสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสงขลา, 2551 )
จากแนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการข้างต้นได้ถูกนามาใช้ในการจัดทาแผนสุ ขภาพจังหวัด
สงขลาโดยในระยะแรกเป็ นเสมือนการวางรากฐานการทางานร่ วมกันระหว่างเครื อข่ายภาค
ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการนาแผนสู่ การปฏิบตั ิจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่ วมในลักษณะเครื อข่าย และร่ วมผลักดันงานตามกระบวนการ
นโยบายให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ( สุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิจ, ชาคริ ต โภชะเรื อง, อัฐมา โภคาพานิชวงษ์
และคณะ, 2551 ) จากกระบวนการของแผนสุ ขภาพจังหวัดสงขลา เมื่อขยายผลไปสู่ พ้นื ที่ระดับตาบล
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แผนจะเป็ นเครื่ องมือหนึ่งเพื่อสร้างสุ ขภาวะในพื้นที่ การที่จะได้แผนสุ ขภาพระดับตาบล จะต้องมี
เครื่ องมือและใช้กระบวนการที่เหมาะกับบริ บทพื้นที่ ด้วยแต่ละพื้นที่มีทุนทางสังคมและลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน เพื่อเป็ นการเรี ยนรู ้กระบวนการทาแผนสุ ขภาพระดับตาบลให้กบั พื้นที่อื่นๆได้
ต่อไป การประเมินกระบวนการมีหลายวิธี หลายเครื่ องมือ ที่นิยมใช้ ได้แก่เครื่ องมือที่ เรี ยกว่า แผนที่
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
5. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับแผนทีผ่ ลลัพธ์ (Outcome Mapping)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลการทางานอย่างมีส่วนร่ ว ม มีวธิ ีคิด
ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ และ/ หรื อ การปฏิบตั ิการของภาคีหุน้ ส่ วน
เหมาะสาหรับการประเมินผลกระบวนการพัฒนา ซึ่ งบางโครงการไม่สามารถประเมินผลผลิตแบบ
ตรงๆได้เพียงอย่างเดียว ( พิกุล สิ ทธิประเสริ ฐกุล, 2547 )
แผนที่ผลลัพธ์แตกต่างจากการประเมินผลแบบอื่นๆตรงที่ ไม่ได้มองว่า “ผลลัพธ์” ต้องเกิด
จากการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อชุดของเหตุการณ์ชุดใดชุดหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่จะมองไปที่
ความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงเหตุผลระหว่างการเข้าแทรกแซง( interventions ) ของแผนงาน กับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยติดตามและประเมินผลด้วยกัน 3 เรื่ องได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุน้ ส่ วนที่ร่วมในแผนงาน
2) ยุทธศาสตร์ของแผนงาน
3) การดาเนินงานขององค์กร
ดังนั้น แผนงานที่นาแผนที่ผลลัพธ์ไปใช้น้ นั ต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบทบาทของ
ภาคีหุน้ ส่ วน แผนที่ผลลัพธ์จะกระตุน้ ให้แผนงานมองตนเองเหมือนกับเป็ นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็ น
พลวัต ซึ่ งทั้งเป้ าหมาย วิธีการ และความสัมพันธ์กบั ภาคีหุน้ ส่ วน ต้องได้รับการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนอยูเ่ สมอ
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แผนทีผ่ ลลัพธ์ มีข้นั ตอนด้ วยกัน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ ( Intentional design )
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์และการดาเนินงานของแผนงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
( Outcome & Performance monitoring )
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนการประเมินผล ( Evaluation Planning )
สาหรับกระบวนการของการทางาน จะประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า ( Input )ได้แก่
งบประมาณ จากหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น และจากสปสช.ร่ วมกับต้นทุนทางสังคมที่มีอยูใ่ นชุมชน
ไม่วา่ จะเป็ นทรัพยากร, วัฒนธรรมประเพณี , ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน เป็ นต้น อาศัยแรง
ขับเคลื่อนจากนายกอบต./หน่วนงานเทศบาล, อสม. และแกนนาชุมชน ร่ วมกันดาเนินกิจกรรม โดย
มี กระบวนการ ( Process ) ซึ่งอาจจะเป็ นกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ /กระบวนการการมีส่วน
ร่ วม หรื อกระบวนการอื่นๆ เป็ นต้น เพื่อให้บรรลุผลที่ได้ ( Output or Product ) คือ ตัวแบบของแผน
สุ ขภาพระดับตาบล ดังนั้นการที่จะทราบถึงที่มาของกระบวนการที่แท้จริ งของการจัดทาแผนสุ ขภาพ
ระดับตาบลนั้นจาเป็ นต้องมีการประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์มาประเมินกระบวนการต่างๆ
สาหรับงานวิจยั นี้ตอ้ งการประเมินกระบวนการในการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล แต่
ไม่ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ดังนั้นในการประเมินจะใช้หลักการของ outcome
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mapping ในขั้น Intentional Design มาเป็ นแนวทางในการประเมิน โดยจะประยุกต์ใช้สร้างเป็ น
คาถาม เพื่อนาไปสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนในการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล รู ปแบบคาถามจะอยูใ่ น
ภาคผนวก
Intentional Design ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนย่อย ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนย่อยนั้นจะมีรูปแบบ
คาถามเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกระบวนการในการจัดทาแผนสุ ขภาพ ประกอบด้วย
ขั้นย่อยที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)
ในการประเมินกระบวนการในขั้นนี้ จะเป็ นการประเมินว่าในการดาเนินงานมีกระบวนการ
ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
- มีการหาจุดหมายร่ วมกันหรื อไม่ / มีการสร้างภาพที่พึงประสงค์ของชุมชนหรื อไม่
- มีการสร้างฝันของสมาชิกในกลุ่มถึงภาพของความสาเร็ จของแผนงาน หรื อไม่
อย่างไร
ขั้นย่อยที่ 2 การกาหนดพันธกิจ (Mission)
ในการประเมินกระบวนการในขั้นนี้ จะเป็ นการประเมินว่าในการดาเนินงานมีกระบวนการ
ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
- มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ว่าใครต้องทาอะไร อย่างไรบ้าง
- มีการกาหนดภารกิจอะไรบ้าง และทาอย่างไรให้ดีที่สุด ที่แผนงานจะสนับสนุน
หรื อมีส่วนในการสร้างวิสัยทัศน์
ขั้นย่อยที่ 3 ภาคีหุน้ ส่ วน (Boundary partners)
ในการประเมินกระบวนการในขั้นนี้ จะเป็ นการประเมินว่าในการดาเนินงานมีกระบวนการ
ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
- มีการกาหนดหรื อไม่วา่ ใครคือปั จเจกบุคคล กลุ่ม หรื อองค์กร ที่แผนงานจะทางาน
ด้วยโดยตรง
- มีการกาหนดหรื อไม่วา่ ใครคือ ปั จเจกบุคคล กลุ่ม หรื อองค์กร ที่พยายามจะ
สนับสนุน การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของมีส่วนต่อการทาวิสัยทัศน์ให้
เป็ นจริ ง
ขั้นย่อยที่ 4 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome Challenge)
ในการประเมินกระบวนการในขั้นนี้ จะเป็ นการประเมินว่าในการดาเนินงานมี กระบวนการ
ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
- มีการระบุถึงความต้องการที่จะให้ภาคีหุน้ ส่ วนมีพฤติกรรมอย่างไร เพื่ อให้มีส่วน
ในการบรรลุวสิ ัยทัศน์
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- มีการระบุถึงความสัมพันธ์ในการดาเนินงานร่ วมกันอย่างไร ต้องทาอะไรบ้างของ
ภาคีหุน้ ส่ วน
ขั้นย่อยที่ 5 ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress Marker)
ในการประเมินกระบวนการในขั้นนี้ จะเป็ นการประเมินว่าในการดาเนินงานมีกระบวนการ
ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
- มีการกาหนด ชุดของข้อความที่อธิ บายพัฒนาการความก้าวหน้าของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคีหุน้ ส่ วน ซึ่ งอาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบตั ิงาน กิจกรรม และในความสัมพันธ์ ที่จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
- มีการกาหนดหลักกิโล ที่ภาคีหุน้ ส่ วน ต้องผ่าน เพื่อมุ่งไปสู่ บทบาทที่ต้ งั ใจเพื่อจะมี
ส่ วนในการบรรลุวสิ ัยทัศน์
ขั้นย่อยที่ 6 แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map)
ในการประเมินกระบวนการในขั้นนี้ จะเป็ นการประเมินว่าในการดาเนินงานมีกระบวนการ
ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
- มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานหรื อไม่ อย่างไร
ขั้นย่อยที่ 7 การดาเนินงานขององค์กร (Operational Practices)
ในการประเมินกระบวนการในขั้นนี้ จะเป็ นการประเมินว่าในการดาเนินงานมีกระบวนการ
ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
- เพื่อให้การอาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ และมีการติดตามการทางาน
รวมทั้งการทาให้เป็ นองค์กรที่มีการสะท้อนของการดาเนินงาน มีการกาหนด หรื อเกิด
โครงการอะไรขึ้นบ้าง และ/หรื อ มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น และยังมีการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิด
บริบท
ปัจจัยนาเข้ า
1.ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ
ชุมชน
2. กลุ่มเครื อข่าย
หน่วยงาน
- สปสช.
- นายกอบต.
- เทศบาล
- สถานีอนามัย
- อสม.
- แกนนาชุมชน

3. ทุนทางสังคม
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ประเพณี วัฒนธรรม/วิถีชีวติ
- ภูมิปัญญา
- เศรษฐกิจชุมชน

กระบวนการ
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- การมีส่วนร่ วม
- กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ
- การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์
(outcome mapping)
ในขั้นตอน
1.การสร้างวิสยั ทัศน์
2. การกาหนดพันธกิจ
3. ภาคีหุน้ ส่วน
4. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
5. ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า
6. แผนที่ยทุ ธศาสตร์
7. การดาเนินงานขององค์กร

ผลผลิต : ตัวแบบแผนสุขภาพ
ตาบลและความสอดคล้องกับ
สถานการณ์สุขภาพ
- จุดหมาย : เป้ าประสงค์/
วัตถุประสงค์
- เป้ าหมาย
- ยุทธศาสตร์/นโยบาย
- โครงการ/กิจกรรม
- การประเมิน : ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ :
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/
ความสัมพันธ์

(กิจกรรม และ/หรื อ การ
ปฏิบตั ิการ) ของปัจเจก – กลุ่ม
หรื อองค์กร
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาการประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล กรณี ศึกษา : จังหวัด
สงขลา ครั้งนี้เพื่อศึกษาการประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล โดยผูศ้ ึกษาได้
กาหนดแนวทางในการศึกษา ดังนี้
รู ปแบบการศึกษา
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อประเ มินสถานการณ์สุขภาพ และการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อ
ประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ขอบเขตการวิจัย
ตาบลที่มีการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบลในโครงการการพัฒนาเครื อข่ายสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับ
จังหวัดทั้งหมด 14 ตาบล คือ
1. ตาบลคูขดุ อาเภอสะทิงพระ
2. ตาบลคลองรี อาเภอสะทิงพระ
3. ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา
4. ตาบลกระแสสิ นธุ์ อาเภอกระแสสิ นธุ์
5. ตาบลจะโหนง อาเภอจะนะ
6. ตาบลคลองทราย อาเภอนาทวี
7. ตาบลบ้านใหม่ อาเภอระโนด
8. ตาบลชะแล้ อาเภอสิ งหนคร
9. ตาบลแม่ทอม อาเภอบางกล่า
10. ตาบลรัตภูมิ อาเภอควนเนียง
11. ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรั ตภูมิ
12. ตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง
13. ตาบลพิจิตร อาเภอนาหม่อม
14. ตาบลสะกอม อาเภอเทพา
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ประชากรและ กลุ่มตัวอย่ าง
1. การสารวจสถานการณ์ สุขภาพ
ประชากร คือประชาชนใน 14 ตาบลที่มีแผนสุ ขภาพ โดยประมาณ 70,000 คน
ขนาดตัวอย่าง ใช้สูตร Taro Yamane ในการคานวณหาขนาดของตัวอย่าง ดังนี้
n = N/(1 + Ne2)
โดยที่ n แทน ขนาดของตัวอย่าง
N แทน ขนาดของประชาชน 70,000 คน
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างยอมให้เกิดการผิดพลาด 5 %
จากการคานวณพบว่า จะต้องทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจานวนอย่างน้อย 398 คนและ เพื่อให้หน่วย
วิเคราะห์แต่ละตาบลมีปริ มาณที่พอเพียงต่อการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้มีตวั อย่างอย่างน้อยพื้นที่ละ 50 คน
รวม 14 ตาบล มีตวั อย่าง 700 คน สาหรับวิธีการในการสุ่ มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบ (

Systematic Random Sampling) โดยผูว้ จิ ยั จะทาการสุ่ มหลังคาเรื อนแรกให้เป็ นหลังที่ 1 จากนั้นผูว้ จิ ยั
จะเก็บข้อมูลทุกหลังคาเรื อนที่ 4, 7, 10 … จนครบ 50 หลังคาเรื อน
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์ชุมชน สัมภาษณ์ ครัวเรื อนละ 1 คน โดยมีเกณฑ์คดั เลือกดังนี้
เกณฑ์ในการคัดเลือกผูท้ ี่ตอบแบบสัมภาษณ์ (Inclusion criteria)
1) ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์สมัครใจเข้าร่ วมงานวิจยั
2) เลือกผูน้ าครอบครัว เป็ นลาดับแรก กรณี ที่ผนู ้ าครอบครัวไม่อยู่ จะสัมภาษณ์ผอู ้ ื่นที่
มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปแทน
2. การประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
คัดเลือก Key Informants โดยเน้นกลุ่มผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพของ
แต่ละตาบลเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ในทุกตาบลที่มีแผนสุ ขภาพ รวม 14 ตาบล โดยจาแนก Key
Informants เป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มทีเ่ ป็ นภาคีหลัก : แกนนาชุมชน เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นต้น , หน่วยงานรัฐ (อนามัย,
โรงเรี ยน), กลุ่มผูน้ าอสม.
2. กลุ่มทีเ่ ป็ นภาคียุทธศาสตร์ : อบต., คณะทางาแผนสุ ขภาพ, นักวิชาการ
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบสั มภาษณ์ ชุมชน ที่สร้างขึ้นโดยประยุกต์มาจากแบบสารวจชุมชนของคณะทางาน
แผนสุ ขภาพจังหวัดสงขลา ซึ่ งมีดว้ ยกัน 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ
- สุ ขภาวะกาย
- สุ ขภาวะจิต
- สุ ขภาวะทางสังคม
- สุ ขภาวะทางปัญญา
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลระบบสุ ขภาพที่พึงประสงค์
สาหรับแบบสัมภาษณ์ชุมชนนั้น ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงทางเนื้อหาของข้อ
คาถาม (Content Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทดสอบความเที่ยงโดยนามาสุ่ ม
สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่อาเภอควนเนียง จานวน 30 คน เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.แบบสั มภาษณ์เชิงลึก
โดยประยุกต์ใช้หลักการของแผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping )มาเป็ นกรอบในการคิด ซึ่ งมีดว้ ยกัน
7 ขั้นตอน คือ
ขั้นย่อยที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)
ขั้นย่อยที่ 2 การกาหนดพันธกิจ (Mission)
ขั้นย่อยที่ 3 ภาคีหุน้ ส่ วน (Boundary partners)
ขั้นย่อยที่ 4 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Outcome Challenge)
ขั้นย่อยที่ 5 ตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า (Progress Marker)
ขั้นย่อยที่ 6 แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map)
ขั้นย่อยที่ 7 การดาเนินงานขององค์กร (Operational Practices
โครงสร้างของเนื้อหาที่นามาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1.
คุณเคล้า
แก้วเพชร
ผูน้ ากองทุนสัจจะออมทรัพย์ ตาบลนาหว้า
2.
คุณอรัญ
จิตตะเสโน
ผูแ้ ทนภาคธุ รกิจเอกชน
3.
อาจารย์สุภาคย์ อินทองคง
นักวิชาการอิสระ
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4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ดร.สุ กญั ญา
ผศ. อรสา
คุณสิ นธพ
คุณเรณู
คุณสมจิตร

โลจนาภิวฒั น์
กนกวงศ์
อันทรัตน์
ทิพย์มณี
คาระวี

คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าข้าม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดสงขลา

สรุ ปเป็ นข้ อคาถาม ดังต่ อไปนี้
1. มีกระบวนการที่ทาให้คนในชุมชนมาวางจุดหมายร่ วมกันของระบบสุ ขภาพหรื อไม่
2. ในกระบวนการมีการวางบทบาทว่าเป็ นใคร จะทาอะไร อย่างไร
3. ตัวหลักของการทางานให้เกิดแผนสุ ขภาพดาเนินไปได้คือใคร และใครเป็ นตัวหนุน
เสริ มผลักดันให้แผนสุ ขภาพสาเร็ จ
4. มีกระบวนการอะไรในการทางานร่ วมกันระหว่างเครื อข่าย/หน่วยงาน/ชุมชน เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ดา้ นสุ ขภาพ
5. มีกระบวนการในการสร้างตัวชี้วดั อย่างไร
6. ใช้กระบวนการอะไรที่จะได้ยทุ ธศาสตร์ในเรื่ องแผนสุ ขภาพ
7. มีกระบวนการที่จะให้มีกิจกรรมตามแผนสุ ขภาพอย่างไร
3. แนวทางการสนทนากลุ่ม
1. แนวคาถามนาการอภิปรายในการสนทนากลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.1 มีกระบวนการที่ทาให้คนในชุ มชนมาวางจุดหมายร่ วมกันของระบบสุ ขภาพหรื อไม่
1.2 ในกระบวนการมีการวางบทบาทว่าเป็ นใคร จะทาอะไร อย่างไร
1.3 ตัวหลักของการทางานให้เกิดแผนสุ ขภาพดาเนินไปได้คือใคร และใครเป็ นตัวหนุน
เสริ มผลักดันให้แผนสุ ขภาพสาเร็ จ
1.4 มีกระบวนการอะไรในการทางานร่ วมกันระหว่างเครื อข่าย/หน่วยงาน/ชุมชน เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ดา้ นสุ ขภาพ
1.5 มีกระบวนการในการสร้างตัวชี้วดั อย่างไร
1.6 ใช้กระบวนการอะไรที่จะได้ยทุ ธศาสตร์ในเรื่ องแผนสุ ขภาพ
1.7 มีกระบวนการที่จะให้มีกิจกรรมตามแผนสุ ขภาพอย่างไร
1.8 เปรี ยบเทียบกระบวนการของแต่ละตาบล
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2.โปรแกรมแผนที่ความคิด เครื่ องฉายภาพและจอภาพ ใช้บนั ทึกการสนทนากลุ่ม
3. เครื่ องมือบันทึกเสี ยงและภาพการสนทนากลุ่ม
วิธีการเก็บรวมรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลสถานการณ์ สุขภาพ
ใช้แบบสัมภาษณ์ชุมชน เพื่อสารวจ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของชุมชนในแต่ละ
พื้นที่ที่มีแผนสุ ขภาพทั้งหมด 14 พื้นที่ สัมภาษณ์ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตาบลละ 50 คน ก่อนที่จะ
มีการสัมภาษณ์จะต้องมีการบอกวัตถุประสงค์และถามความสมัครใจในการเข้าร่ วมด้วยวาจาจากผูท้ ี่
ถูกสัมภาษณ์ โดยอธิ บายให้ผทู ้ ี่ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าข้อมูลที่ได้จากโครงการวิจยั จะถูกเก็บเป็ น
ความลับเฉพาะคณะผูว้ จิ ยั เท่านั้น การนาเสนอข้อมูลเมื่อสรุ ปผลจะนาเสนอในภาพรวม และไม่มีการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ นรายบุคคล
2. ข้ อมูลกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
2.1ใช้ สัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth – Interview )
ผูว้ จิ ยั จะเป็ นผูด้ าเนินการสัม ภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ( Stakeholder )ในกระบวนการ
จัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล สัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวน 3 คนต่อตาบล รวมทั้งหมด 42
คน ซึ่งอาจเป็ นตัวแทนจากภาครัฐ , ภาคประชาคม และ /หรื อ ภาควิชาการ เป็ นต้นโดยผูว้ จิ ยั จะทา
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว จะดาเนินการดังนี้
1) แนะนาตัวต่อผูถ้ ูกสัมภาษณ์
2) บอกวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ว่าการวิจยั นี้ตอ้ งการศึกษาถึงขั้นตอนในการ
จัดทาแผนสุ ขภาพ ตั้งแต่เริ่ มต้นของแผนไปจนกระทัง่ เกิดตัวแผนสุ ขภาพ เพื่อ
ประเมินว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง หากกระบวนการได้ผลก็จะ
สามารถนาไปพัฒนากระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบลในพื้นที่อื่นๆได้
โดยข้อมูลที่ได้จะนาเสนอในภาพรวม ไม่ระบุชื่อของผูถ้ ูกสัมภาษณ์และการตอบ
คาถามในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะไม่ส่งผลเสี ยใดๆต่อผูถ้ ูกสัมภาษณ์ท้ งั สิ้ น
3) ในเบื้องต้นให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์เล่าให้ฟังถึงกระบวนการในการจัดทาแผนสุ ขภาพ
ระดับตาบลว่ามีข้ นั ตอน กระบวนการใดบ้าง
4) ผูว้ จิ ยั จะใช้คาถามจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth – Interview ) ที่ได้พฒั นาขึ้น
มาเป็ นกรอบในการประเมิน
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5) หากข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วนหรื อขาดในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ผูว้ จิ ยั จะใช้
ประเด็นคาถามจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมาถามซ้ าในผูถ้ ูกสัมภาษณ์
2.2 วิธีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group )
ผูด้ าเนินรายการ ( Modurator ) เป็ นผูค้ อยจุดประเด็นในการสนทนาตามแนวทางการ
สนทนากลุ่ม เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรื อแนวทางการ
สนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ ง และผูบ้ ั นทึก ( Note taker ) จะใช้โปรแกรมแผนที่ความคิด
บันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการจับประเด็นสาคัญจากการอภิปรายฉายแสดงบนจอภาพในขณะที่
สนทนากลุ่ม เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มได้เห็นภาพรวมและประเด็นที่สาคัญในการอภิปราย
ตลอดการสนทนากลุ่ม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการอภิปราย และเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มได้
ตรวจสอบข้อมูลสาคัญที่ถูกบันทึกได้ตลอดการสนทนา โดย ดาเนินการจัดกระบวนการทั้งหมด 3
ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย,ตาบลบ้านใหม่ อาเภอระโนด , ตาบลชะแล้ อาเภอสิ งหนคร , ตาบล
กระแสสิ นธุ์ อาเภอกระแสสิ นธุ์, ตาบลคูขดุ และตาบลคลองรี อาเภอสะทิงพระ
ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ตาบลแม่ทอม อาเภอบางกล่า , ตาบลรัตภูมิ อาเภอควนเนียง , ตาบล
กาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ และ ตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง
ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา , ตาบลจะโหนง อาเภอจะนะ , ตาบลคลอง
ทราย อาเภอนาทวี, ตาบลพิจิตร อาเภอนาหม่อม และ ตาบลสะกอม อาเภอเทพา
โดยเน้นกลุ่มผูน้ าที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ มีประสบการณ์และให้ความร่ วมมือในแต่ละตาบล
ทั้ง 14 แห่ง ซึ่ งแต่ละพื้นที่ใช้คนเข้าร่ วมกระบวนการอย่างน้อย 3 – 5 คน
3. ข้ อมูลตัวแบบแผนสุ ขภาพ
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการศึกษาตัวแบบของแผนสุ ขภาพทั้ง14 ตาบล โดยใช้ตวั แบบการวางแผน
กลยุทธ์เป็ นตัวตั้งต้นเนื่องจากเป็ นตัวแบบที่มีความสอดคล้องกับเครื่ องมือแผนที่ผลลัพธ์
ตัวแบบการวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย
1) สถานการณ์สุขภาพ เป็ นข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์ปัญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสุ ข
ภาวะทั้ง 4 ด้าน คือกาย จิต สังคมและปัญญา
2) จุดหมายเป็ นข้อมูลที่แสดงถึง จุดมุ่งหมายของแผน ซึ่ งอาจจะระบุเป็ น
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 วิสัยทัศน์ แสดงถึงภาพที่พึงประสงค์ของระบบสุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะในชุมชน
 พันธกิจ เป็ นการกาหนดบทบาท หน้าที่ ว่าเป็ นใครและต้องทาอะไรบ้างในการ
ดาเนินงานของแผนสุ ขภาพ
 วัตถุประสงค์ เป็ นการกาหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงานของแผน
สุ ขภาพ
 เป้ าหมาย เป็ นการกาหนดผลผลิตในเชิงปริ มาณ
3) ยุทธศาสตร์ เป็ นข้อมูลที่แสดงถึงกลยุทธ์หรื อยุทธวิธีที่ทาให้การดาเนินการของแผนสุ ขภาพ
บรรลุจุดหมาย
4) แผนงาน / โครงการ เป็ นข้อมูลที่แสดงถึง วิธีการดาเนิ นงานในแผนสุ ขภาพ
5) ตัวชี้วดั / การประเมินผล เป็ นข้อมูลที่แสดงถึงวิธีการวัดผลการดาเนินงานตลอดจนการ
สรุ ปผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ สถานการณ์ สุขภาพจากแบบสั มภาษณ์ ชุมชน ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณของสถานการณ์สุขภาพ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ
2. การวิเคราะห์ กระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ในกลุ่มข้อมูลที่ได้จาก การเล่าเรื่ อง สัมภาษณ์เชิงลึก การทา
สนทนากลุ่ม ใช้การแยกย่อยเป็ นประเด็นสาคัญโดยใช้โปรแกรมแผนที่ความคิด และใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีข้ นั ตอนการศึกษาดังนี้
1. วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเหตุการณ์หรื อประเด็นที่ศึกษา ว่ามีตวั แปรย่อยหรื อ
ส่ วนประกอบอะไรบ้าง
2. จัดหมวดหมู่ของส่ วนประกอบหรื อตัวแปรเหล่านั้น โดยจาแนกประเภท ( Categories )
ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นรายประเด็นที่เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์
3. วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรหรื อส่ วนประกอบเหล่านั้น
4. นาเสนอข้อมูลในเวทีวพิ ากษ์วจิ ารณ์โดยผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ( Stakeholder ) ทั้ง 14
ตาบล และผูท้ รงคุณวุฒิ
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กระบวนการตรวจสอบข้อมูล
การวิจยั นี้ใช้วธิ ีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า
( data triangulation ) ซึ่งใช้ขอ้ มูลการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีการสัมภาษณ์ขอ้ มูล 3 ท่านแล้ว
สรุ ปเป็ นข้อมูลหลักที่สาคัญของแต่ละกระบวนการ ทาตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จากการทาสนทนา
กลุ่ม ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักมาร่ วมทางานแผนสุ ขภาพระดับตาบล เพื่อเปรี ยบเทียบ
ว่ามีความเหมือนกันหรื อไม่ ซึ่ งในกระบวนการทาถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ขอ้ ค้นพบมา
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้มามีความถูกต้อง
3. วิเคราะห์ ตัวแบบของแผนสุ ขภาพ
จัดทาเป็ นตารางเพื่อเช็คในแต่ละองค์ประกอบของแผนสุ ขภาพทั้ง 14 พื้นที่โดยเปรี ยบเทียบ
เนื้อหาสาระของแผนว่ามีการกล่าวถึงแต่ละองค์ประกอบของตัวแบบแผนตามตัวแบบการวางแผน
กลยุทธ์หรื อไม่ ถ้ามีจดั ว่ามีความสอดคล้องกัน
4. วิเคราะห์ แผนสุ ขภาพกับความสอดคล้ องของสถานการณ์ สุขภาพ
เปรี ยบเทียบรายละเอียดของกิจกรรมและ/หรื อโครงการว่ามีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์สุขภาพของสถานการณ์ในระดับตาบล โดย
สถานการณ์สุขภาพจาแนกตามมิติได้แก่
สุ ขภาวะกาย โรคปวดเมื่อยและโรคหวัด
สุ ขภาวะจิต
ปั ญหาสุ ขภาพจิตทางเศรษฐกิจ
สุ ขภาวะสังคม พฤติกรรมการสู บบุหรี่ และดื่มเหล้า
สุ ขภาวะปัญญา การเข้าร่ วมกิจกรรมและสังคมมีความสงบ
พิจารณากิจกรรม/โครงการในแผนสุ ขภาพว่ามีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สุขภาพในแต่
ละสุ ขภาวะหรื อไม่ โดยไม่ได้นบั ความถี่ของจานวนโคร งการ/กิจกรรมที่มีในแผนสุ ขภาพ หาก
เนื้อหาสาระมีรายละเอียดที่กล่าวถึงตอบสนองความต้องการในแต่ละสุ ขภาวะได้ จัดได้วา่ มีความ
สอดคล้องกัน
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่ อง “การประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล กรณี ศึกษา :
จังหวัดสงขลา” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาตัวแบบของแผนสุ ขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาแผนสุ ขภาพกับความสอดคล้องของสถานการณ์สุขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสารวจข้ อมูลสถานการณ์ สุขภาพ ประกอบด้ วย 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของประชากรทีศ่ ึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ประชากรที่ศึกษาทั้ง 14 ตาบล มีจานวนตัวอย่างทั้งหมด 697 คน
เป็ นเพศชาย 210 คน ( คิดเป็ นร้อยละ 30.1 ) และเพศหญิง 487 คน ( คิดเป็ นร้อยละ 69.9 ) โดยมีอายุ
เฉลี่ย 49 ปี ( S.D. 15.98 ) ด้านสถานภาพสมรส เป็ นคู่สมรส 535 คน หม้าย 77 คน โสด 74 คน และ
หย่า 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.8, 11, 10.6 และ 1.6 ตามลาดับ ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 393 คน
มัธยมศึกษา 155 คน ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 63 คน อนุปริ ญญาหรื อปวส./ปวช. 49 คน ไม่ได้เรี ยน
หนังสื อ 32 คน สู งกว่าปริ ญญาตรี 1 คน และอื่นๆ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.4, 22.2, 9.0, 7.0, 4.6, 0.1
และ 0.6 ตามลาดับ
การประกอบอาชีพ เป็ นเกษตรกรรม 328 คน ไม่ได้ทางาน 113 คน ค้าขาย 92 คน รับจ้าง
ทัว่ ไป 46 คน รับราชการ 35 คน ลูกจ้างบริ ษทั /ห้างร้าน/โรงงาน 23 คน และอื่นๆ 60 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 47.1, 16.2, 13.2, 6.6, 5.0, 3.3 และ 8.6 ตามลาดับ
ระดับรายได้ของทั้งครอบครัว พบว่าไม่มีรายได้ 27 คน ต่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน 56 คน
3,001-5,000 บาทต่อเดือน 152 คน 5,001-10,000 บาทต่อเดือน 193 คน 10,001-15,000 บาทต่อเดือน
128 คน และมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.9, 8.0, 21.9, 27.8, 18.5 และ
19.8 ตามลาดับ (รายละเอียดในภาคผนวก ข )
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลสถานการณ์ สุขภาวะ
ตารางที่ 1 ข้ อมูลสถานการณ์ สุขภาวะทางกาย จิต สั งคม และปัญญาของทั้ง 14 ตาบล
ตาบล
1.บ้ านใหม่

สุ ขภาวะกาย (%)
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) ปวดเมื่อย (50)
ชาย = 16
2) หวัด (38)
หญิง = 34
3) ความดัน (22)
อายุเฉลี่ย
49.36 + 15.58 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง(26)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (12)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (62)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (34)
- ควบคุมบ้าง (60)
- ควบคุมตลอดเวลา(6)

สุ ขภาวะจิต (%)
ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (32)
2) ปั ญหาสุขภาพ (24)
3) ปั ญหาครอบครัว (6)

สุ ขภาวะสังคม (%)
พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า ( 30)
2) สูบบุหรี่ (30)
3) เล่นการพนัน (8)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (36)
2) สูบบุหรี่ (24)
3) เล่นการพนัน (2)

สุ ขภาวะทางปัญญา (x-)
1) เชื่อในหลักธรรม
(3.78)
2) ความร่ วมมือของ
ชุมชน(3.80)
3) การเข้าร่ วม กิจกรรม
ของชุมชน (3.90)
4) เชื่อในธรรมชาติ
(3.94)
5) ความสงบในชุมชน
(4.10)

2.คลองรี

ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ(20)
2) ปั ญหาครอบครัว (8)
3) ปั ญหาสุขภาพ (4)

พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) เหล้า (12)
2) บุหรี่ (8)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) เหล้า (22)
2) บุหรี่ (22)

1) เชื่อในหลักธรรม
(3.62)
2) เชื่อในธรรมชาติ
(3.86)
3) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.90)
4) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.90)
5) ความสงบในชุมชน
(4.02)

1. โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) ปวดเมื่อย (56)
ชาย = 12
2) หวัด (34)
หญิง = 38
3) โรคอื่นๆ (22)
อายุเฉลี่ย
56.28 + 16.17 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1)การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง(20)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (16)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (64)
การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (48)
- ควบคุมบ้าง (38)
- ควบคุมตลอดเวลา (14)
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ตาบล
3.ปริก

สุ ขภาวะกาย (%)
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) หวัด (38)
ชาย = 14
2) ปวดเมื่อย (36)
หญิง = 36
3) โรคชิกนุ คุนยา (52)
อายุเฉลี่ย
46.80 + 16.18 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (34)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (16)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (50)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (44)
- ควบคุมบ้าง (36)
- ควบคุมตลอดเวลา (20)
4. แม่ ทอม
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) หวัด (38)
ชาย = 16
2) ปวดเมื่อย (26)
หญิง = 34
3) โรคอื่นๆ (30)
อายุเฉลี่ย
48.38 + 15.11 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (22)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (12)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (66)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (44)
- ควบคุมบ้าง (32)
- ควบคุมตลอดเวลา (24)

สุ ขภาวะจิต (%)
สุ ขภาวะสังคม (%)
ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (18)
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (34.7) 2) สูบบุหรี่ (16)
3) เล่นการพนัน (4)
2) ปั ญหาสุขภาพ (20)
3) ปั ญหาครอบครัว (2) สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) สูบบุหรี่ (44)
2) ดื่มเหล้า (18)
3) เล่นการพนัน (4)

สุ ขภาวะทางปัญญา (x-)
1) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.56)
2) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.66)
3) ความสงบในชุมชน
(3.70)
4) เชื่อในหลักธรรม
(4.02)
5) เชื่อในธรรมชาติ
(4.30)

ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (12)
2) ปั ญหาสุขภาพ (6)
3) ปั ญหาครอบครัว (4)

1) เชื่อในหลักธรรม
(3.60)
2) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.72)
3) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.72)
4) เชื่อในธรรมชาติ
(3.88)
5) ความสงบในชุมชน
(3.92)

พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (18)
2) สูบบุหรี่ (18)
3) เล่นการพนัน (2)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) สูบบุหรี่ (42)
2) ดื่มเหล้า (34)
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ตาบล
5.โคกม่ วง

สุ ขภาวะกาย (%)
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) หวัด (42)
ชาย = 20
2) ปวดเมื่อย (26)
หญิง = 30
3) โรคอื่นๆ (36)
อายุเฉลี่ย
45.18 + 14.89 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (42)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (14)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (44)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (40)
- ควบคุมบ้าง (46)
- ควบคุมตลอดเวลา (14)
6.สะกอม
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) โรคชิกนุ คุนยา (44)
ชาย = 15
2) ปวดเมื่อย (38)
หญิง = 35
3) หวัด (24)
อายุเฉลี่ย
46.80 + 17.04 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (32)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (16)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (52)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (52)
- ควบคุมบ้าง (42)
- ควบคุมตลอดเวลา (6)

สุ ขภาวะจิต (%)
ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (30)
2) ปั ญหาครอบครัว
(10)
3) ปั ญหาสุขภาพ (8)

สุ ขภาวะสังคม (%)
พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (20)
2) สูบบุหรี่ (14)
3) เล่นการพนัน ( 2.9 )
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (42.9)
2) สูบบุหรี่ (40)

สุ ขภาวะทางปัญญา (x-)
1) เชื่อในหลักธรรม
(3.60)
2) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.86)
3) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (4.04)
4) ความสงบในชุมชน
(4.06)
5) เชื่อในธรรมชาติ
(4.16)

ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (42)
2) ปั ญหาสุขภาพ (16)
3) ปั ญหาครอบครัว (4)

พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) สูบบุหรี่ (18)
2) ดื่มเหล้า (4)
3) เล่นการพนัน (4)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) สูบบุหรี่ (44)
2) ดื่มเหล้า (18)
3) เสพยาเสพติด (6)

1) ความสงบในชุมชน
(3.42)
2) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.58)
3) เชื่อในธรรมชาติ
(3.86)
4) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.88)
5) เชื่อในหลักธรรม
(4.20)
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7.จะโหนง

สุ ขภาวะกาย (%)
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 49 คน
1) ปวดเมื่อย (49.0)
ชาย = 14
2) หวัด (46.9)
หญิง = 35
3) ความดัน (34.7)
อายุเฉลี่ย
49.08 + 16.10 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง(34.7)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (16.3)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (49)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (20.4)
- ควบคุมบ้าง (53.1)
- ควบคุมตลอดเวลา (26.5)

สุ ขภาวะจิต (%)
สุ ขภาวะสังคม (%)
ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (8.2)
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (22.4) 2) สูบบุหรี่ (6.1)
2) ปั ญหาสุขภาพ (12.2) สมาชิกในครอบครัวมี
3) ปั ญหาครอบครัว (2) พฤติกรรมเสี่ยง
1) สูบบุหรี่ (28.6)
2) ดื่มเหล้า (26.5)

สุ ขภาวะทางปัญญา (x-)
1) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.78)
2) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.80)
3) ความสงบในชุมชน
(4.04)
4) เชื่อในธรรมชาติ
(4.08)
5) เชื่อในหลักธรรม
(4.10)

8.พิจติ ร

ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (10.4)
2) ปั ญหาครอบครัว (2.1)
3) ปั ญหาสุขภาพ (2.1)

1) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.75)
2) เชื่อในหลักธรรม
(3.79)
3) ความสงบในชุมชน
(3.79)
4) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (4.02)
5) เชื่อในธรรมชาติ
(4.08)

1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) หวัด (41.7)
ชาย = 20
2) ปวดเมื่อย (39.6)
หญิง = 30
3) โรคอื่นๆ (37.5)
อายุเฉลี่ย
45.44 + 15.22 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
-น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (14.6)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (35.4)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (50)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (31.2)
- ควบคุมบ้าง (41.7)
- ควบคุมตลอดเวลา (27.1)

พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (27.1)
2) สูบบุหรี่ (16.7)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (18.8)
2) สูบบุหรี่ (16.7)
3) เล่นการพนัน (2.1)
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ตาบล

สุ ขภาวะกาย (%)
9.
1. โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
1) ปวดเมื่อย (50)
กาแพงเพชร
N = 50 คน
2) หวัด (42)
ชาย = 17
3) โรคอื่นๆ (32)
หญิง = 33
2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
อายุเฉลี่ย
1) การออกกาลังกาย
54.92 + 17.10 ปี
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (30)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (28)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (42)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (44)
- ควบคุมบ้าง (36)
- ควบคุมตลอดเวลา (20)
10.กระแส
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
1) ปวดเมื่อย (42)
สินธุ์
N = 50 คน
2) โรคอื่นๆ (34)
ชาย = 14
3) หวัด (30)
หญิง = 36
2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
อายุเฉลี่ย
53.76 + 13.43 ปี 1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (22)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (12)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (66)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (10)
- ควบคุมบ้าง (38)
- ควบคุมตลอดเวลา (42)

สุ ขภาวะจิต (%)
ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (26)
2) ปั ญหาสุขภาพ (16)
3) ปั ญหาครอบครัว (4)

สุ ขภาวะสังคม (%)
พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (10)
2) สูบบุหรี่ (10)
3) เล่นการพนัน (2)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (22)
2) สูบบุหรี่ (20)
3) เล่นการพนัน (2)

สุ ขภาวะทางปัญญา (x-)
1) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.84)
2) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(4.14)
3) ความสงบในชุมชน
(4.18)
4) เชื่อในธรรมชาติ
(4.22)
5) เชื่อในหลักธรรม
(4.32)

ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (30)
2) ปั ญหาสุขภาพ (8)
3) ปั ญหาครอบครัว (4)

พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) สูบบุหรี่ (18)
2) เล่นการพนัน (18)
3) ดื่มเหล้า (16)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (26)
2) สูบบุหรี่ (24)
3) เล่นการพนัน (6)

1) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(4.04)
2) เชื่อในธรรมชาติ
(4.14)
3) เชื่อในหลักธรรม
(4.14)
4) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (4.26)
5) ความสงบในชุมชน
(4.28)
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11. คูขุด

สุ ขภาวะกาย (%)
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) หวัด (46)
ชาย = 17
2) ปวดเมื่อย (42)
หญิง = 33
3) โรคอื่นๆ (38)
อายุเฉลี่ย
54.92 + 17.10 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (16)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (20)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (64)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (26)
- ควบคุมบ้าง (32)
- ควบคุมตลอดเวลา (42)
12.คลอง
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
1) โรคชิกนุ คุนยา (52)
ทราย
N = 50 คน
2) ปวดเมื่อย (46)
ชาย = 10
3) หวัด (28)
หญิง = 40
อายุเฉลี่ย
45.56 + 16.31 ปี

2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (38)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (24)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (38)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (40)
- ควบคุมบ้าง (46)
- ควบคุมตลอดเวลา (14)

สุ ขภาวะจิต (%)
ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (16)
2) ปั ญหาสุขภาพ (4)

สุ ขภาวะสังคม (%)
พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) สูบบุหรี่ (18)
2) ดื่มเหล้า (12)
3) เล่นการพนัน (4)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (18)
2) สูบบุหรี่ (16)
3) เล่นการพนัน (2)

สุ ขภาวะทางปัญญา (x-)
1) เชื่อในหลักธรรม
(3.68)
2) เชื่อในธรรมชาติ
(3.90)
3) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.92)
4) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (4.08)
5) ความสงบในชุมชน
(4.20)

ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1.ปั ญหาเศรษฐกิจ (20)
2. ปั ญหาสุขภาพ (10)
3. ปั ญหาครอบครัว (8)

พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (16)
2) เล่นการพนัน (12)
3) สูบบุหรี่ (8)

1) เชื่อในหลักธรรม
(3.61)
2) ความสงบในชุมชน
(3.88)
3) เชื่อในธรรมชาติ
(3.90)
4) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(4.08)
5) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (4.50)

สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (46)
2) สูบบุหรี่ (32)
3) เล่นการพนัน (8.2)
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13.ควนเนียง

สุ ขภาวะกาย (%)
1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) หวัด (34)
ชาย = 14
2) ความดัน (22)
หญิง = 36
3) โรคอื่นๆ (22)
อายุเฉลี่ย
52.46 + 14.51 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (30)
- 1-5 ครั้ง/เดือน (20)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (50)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (40)
- ควบคุมบ้าง (38)
- ควบคุมตลอดเวลา (22)

สุ ขภาวะจิต (%)
ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (10)
2) ปั ญหาสุขภาพ(6)

สุ ขภาวะสังคม (%)
พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) ดื่มเหล้า (10)
2) สูบบุหรี่ (6)
3) เล่นการพนัน (3.3)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) ดื่มเหล้า (32)
2) สูบบุหรี่ (18)
3) เล่นการพนัน (2)

สุ ขภาวะทางปัญญา (x-)
1) เชื่อในหลักธรรม
(3.84)
2) เชื่อในธรรมชาติ
(3.84)
3) ความสงบในชุมชน
(3.84)
4) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.92)
5) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.94)

14.ชะแล้

ปัญหาสุ ขภาพจิตจาแนก
ตามสาเหตุทพี่ บบ่ อย
1) ปั ญหาเศรษฐกิจ (38)
2) ปั ญหาสุขภาพ (14)
3) ปั ญหาครอบครัว (12)

พฤติกรรมเสี่ยงต่ อตนเอง
1) สูบบุหรี่ (16)
2) ดื่มเหล้า (14.3)
3) เล่นการพนัน (12)
สมาชิกในครอบครัวมี
พฤติกรรมเสี่ยง
1) สูบบุหรี่ (32)
2) ดื่มเหล้า (28)
3) เล่นการพนัน (14)

1) เชื่อในหลักธรรม
(3.60)
2) ความร่ วมมือของ
ชุมชน
(3.90)
3) การเข้าร่ วมกิจกรรม
ของ
ชุมชน (3.92)
4) ความสงบในชุมชน
(4.02)
5) เชื่อในธรรมชาติ
(4.06)

1.โรคทีพ่ บบ่ อยตามลาดับ
N = 50 คน
1) ปวดเมื่อย (50)
ชาย = 14
2) หวัด (40)
หญิง = 36
3) โรคอื่นๆ (30)
อายุเฉลี่ย
53.54 + 16.94 ปี 2.พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
1) การออกกาลังกาย
- น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ( - )
- 1-5 ครั้ง/เดือน (44)
- มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน (56)
2) การควบคุมอาหาร
- ไม่ควบคุม (40)
- ควบคุมบ้าง (50)
- ควบคุมตลอดเวลา (10)
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หมายเหตุ
ค่าเฉลี่ย ( x ) ที่นอ้ ยกว่า 1.5
ค่าเฉลี่ย ( x ) ที่อยูร่ ะหว่าง 1.51- 2.5
ค่าเฉลี่ย ( x ) ที่อยูร่ ะหว่าง 2.51- 3.5
ค่าเฉลี่ย ( x ) ที่อยูร่ ะหว่าง 3.51- 4.5
ค่าเฉลี่ย ( x ) ที่มากกว่า 4.5

หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
หมายถึง ระดับน้อย
หมายถึง ระดับปานกลาง
หมายถึง ระดับมาก
หมายถึง ระดับมากที่สุด

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์สุขภาวะของทั้ง 14 ตาบล จากจานวนตัวอย่างทั้งหมด 697 คน
จาแนกแต่ละด้าน พบว่า
สุ ขภาวะทางกาย
1. โรคที่พบบ่อยของคนในชุมชนส่ วนใหญ่ คือ ป่ วยเป็ นโรคทางเดินหายใจและอาการปวด
เมื่อย แต่มีบางชุมชน ได้แก่ ตาบลสะกอม, ตาบลกระแสสิ นธุ์, ตาบลคลองทราย และตาบลควน
เนียง ป่ วยเป็ นโรคความดัน มากเป็ นลาดับต้นๆ
2.พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่า
ในด้านพฤติกรรมการออกกาลังกาย คนส่ วนใหญ่ออกกาลังกายมากกว่า 5 ครั้งต่อ
เดือน คิดเป็ นร้อยละ53.7 รองลงมาคือ น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 25.9 และ 1- 5 ครั้ง/เดือน ร้อย
ละ 20.4 ตามลาดับ
ในด้านพฤติกรรมการควบคุมอาหาร พบว่าคนส่ วนใหญ่จะมีการควบคุมอาหารอยู่
บ้าง คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมา คือไม่ควบคุม และควบคุมตลอดเวลา คิดเป็ นร้อยละ 37.4 และ 20.5
ตามลาดับ
สุ ขภาวะทางจิต
ปัญหาสุ ขภาพจิตที่พบบ่อยเป็ นลาดับ 1 คือ ปั ญหาสุ ขภาพจิตที่เกิดจากปั ญหาเศรษฐกิจ คิด
เป็ นร้อยละ 24.6 รองลงมาคือ ปัญหาสุ ขภาพ, ปัญหาครอบครัว และปัญหาสุ ขภาพจิตอื่นๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 10.8, 4.9 และ 2.0 ตามลาดับ
สุ ขภาวะทางสั งคม
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพที่มีโอกาสเป็ นผลกระทบต่อสังคมได้ พบว่าคนส่ วนใหญ่ดื่มเหล้า
คิดเป็ นร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ สู บบุหรี่ ร้อยละ 14.5 และการเล่นพนัน ร้อยละ 5.3
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สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพที่มีโอกาสเป็ นผลกระทบต่อสังคมได้
พบว่าคนส่ วนใหญ่สูบบุหรี่ คิดเป็ นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ การดื่มเหล้าร้อยละ 27.4 และการเล่น
พนันร้อยละ 3.2
สุ ขภาวะทางปัญญา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง 14 ตาบล จานวนตัวอย่าง 697 คน มีสุขภาวะทางปัญญา แบ่งได้
2 ระดับ คือ
ระดับบุคคล คนในชุมชนส่ วนใหญ่เชื่อในธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมว่าเป็ นรากฐานที่สาคัญ
ในการดารงอยูข่ องสิ่ งมีชีวติ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.08 และเชื่อในหลักธรรม คาสอน
ของศาสนา ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 3.86
ระดับชุมชน พบว่าการเข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชนและชุมชนมีความสงบ มีค่าเฉลี่ย (x)
เท่ากัน คือ 3.96 อยูใ่ นระดับมาก และความร่ วมมือของชุมชน มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 3.86 จัดอยูใ่ น
ระดับมาก เช่นเดียวกัน
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลระบบสุ ขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
จากการสารวจความต้องการระบบสุ ขภาพที่พึงประสงค์ของชุมชน 14 ตาบล จานวน
ตัวอย่าง 697 คน จาแนกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปั ญญา พบว่า
ตารางที่ 2 แสดงลาดับความต้ องการในด้ านสุ ขภาพของชุ มชน กรณีสุขภาวะทางกาย
โรค
ความดัน
เบาหวาน
หัวใจ
หลอดเลือดสมอง
หอบหืด
วัณโรค
ปวดเมื่อย
ไข้หวัด
ท้องเสี ย

ร้ อยละ
79.13
76.26
48.70
38.93
34.43
30.00
55.92
50.84
27.51
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ลาดับความต้องการแก้ปัญหาในด้านสุ ขภาพของชุมชน กรณี สุขภาวะทางกายพบว่า โรค
ความดัน สาคัญเป็ นลาดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 79.13 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน, โรคปวดเมื่อย ร้อย
ละ 76.26 และ 55.92 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงลาดับความต้ องการในด้ านสุ ขภาพของชุ มชน กรณีสุขภาวะจิต
สุ ขภาวะจิต
สุ ขภาพจิตผูส้ ู งอายุ
สุ ขภาพจิตผูพ้ ิการ
สุ ขภาพจิตเด็ก

ร้ อยละ
72.59
47.92
67.05

แสดงลาดับความต้องการในด้านสุ ขภาพของชุมชน กรณี สุขภาวะจิต พบว่าปัญหา
สุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ สาคัญเป็ นลาดับแรก คิดเป็ นร้อยละ72.59 รองลงมาคือ ปัญหาสุ ขภาพจิตของ
เด็ก, ปัญหาสุ ขภาพจิตของผูพ้ ิการ ร้อยละ 67.05 และ 47.92 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงลาดับความต้ องการในด้ านสุ ขภาพของชุ มชน กรณีสุขภาวะสั งคม
พฤติกรรมเสี่ ยง
การพนัน
บุหรี่
เหล้า
ยาเสพติด
อาชญากรรม

ร้ อยละ
55.89
59.79
62.00
68.09
36.72

แสดงลาดับความต้องการในด้านสุ ขภาพของชุมชน กรณี สุขภาวะสังคม พบว่าปัญหายาเสพ
ติด สาคัญเป็ นลาดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 68.09 รองลงมาคือ ปัญหาการดื่มเหล้า , ปัญหาการสู บบุหรี่
ร้อยละ 62.00 และ 59.79 ตามลาดับ

36

ตารางที่ 5 แสดงลาดับความต้ องการในด้ านสุ ขภาพของชุ มชน กรณีสุขภาวะปัญญา
ความต้ องการให้ สังคมในชุ มชนเป็ น
ชุมชนแข็งแรง
ชุมชนสงบ
ชุมชนช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ชุมชนยึดมัน่ ในหลักธรรม

ร้ อยละ
63.05
66.60
66.82
44.54

สาหรับสุ ขภาวะทางปัญญา พบว่าความต้องการให้สังคมในชุมชน เป็ นชุมชนที่ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.82 รองลงมา คือ ต้องการให้ชุมชนมีความสงบ/
มีสันติสุข, คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง และ เป็ นชุมชนที่ยดึ มัน่ ในหลักธรรมของศาสนามาใช้ใน
การดาเนินชีวติ ร้อยละ 66.60, 63.05 และ 44.54 ตามลาดับ
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ปั ญหาที่พบเน้นไปในเรื่ องของการป่ วยเป็ นไข้หวัดและมี
อาการปวดเมื่อย และในบางพื้นที่พบโรคไข้ชิคุนกุนยามากเป็ นลาดับต้นๆ เนื่องจากขณะลงสารวจมี
การระบาดของโรคอยู่ อย่างไรก็ตามโรคเหล่านี้สามารถป้ องกันและรักษาให้หายขาดได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันโรคความดันและโรคเบาหวาน จัดเป็ นกลุ่มโรคเรื้ อรังต้องใช้เวลาในการรักษา ส่ วน
ใหญ่ผปู ้ ่ วยมักเป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุดงั นั้นสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่ชุมชนต้องการเข้ามา
ดูแลแก้ไข เนื่องจากต้องใช้ท้ งั งบประมาณและคนเข้ามาดูแลในส่ วนนี้ เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการ
ใช้สารเสพติด มักเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมอื่นๆตามมาได้ เช่น อาชญากรรม ดังนั้นสังคม
ควรดาเนินการแก้ไข มากกว่าพฤติกรรมการสู บบุหรี่ และการดื่มสุ รา ทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้เห็น
ว่าประชาชนส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญการแก้ปัญหาที่รุนแรงมากกว่า
ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ จะสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาของชุมชน รวมถึงข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ต่างๆ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลและค้นหากระบวนการอันจะนาไปสู่ กระบวนการในการทาแผนสุ ขภาพ
ระดับตาบลได้
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ผลการศึกษาแสดงตามกระบวนการ 7 ขั้นตอนย่อยของแผนที่ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงกระบวนการที่ 1 กระบวนการทีท่ าให้ คนในชุ มชนมาวางจุดหมายร่ วมกัน
ตาบล
แม่ ทอม

คูขุด

คลองรี

โคกม่ วง

กระแสสิ นธุ์

รัตภูมิ

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการคิด
ริ เริ่ ม พิจารณาตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบ
 วิธีการคัดเลือกตัวแทนหมู่บา้ นละ 5-6 คน แกนนา 6 หมู่บา้ น เพื่อมาคิดร่ วมกันว่าจะทาอย่างไร
ให้มีสุขภาพและรายได้ดี
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการทาประชาคมหมู่บา้ นทั้งหมด 9 หมู่บา้ นในเรื่ องของความต้องการทางสุ ขภาพ สังคมและ
อื่นๆโดยมีทีมงานจากสวรส.มาสนับสนุนกระบวนการ จากนั้นนาเข้าที่ประชุมเพื่อกาหนด
จุดหมายร่ วมกัน ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้แก่ กศน., พัฒนาชุมชน, อนามัย, อบต.,ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม เชิญประชาชนที่มีความสมัครใจเข้าร่ วม
 วิธีการโดยแต่งตั้งคณะทางานแผนสุ ขภาพ เชิญเกษตร, อสม., พัฒนาชุมชน เป็ นต้น ใช้ SWOT
analysis เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดจุดแข็ง - จุดอ่อนของพื้นที่ โดยยึดปัญหาสุ ขภาพในชุมชน
เป็ นหลัก จากนั้นจึงมาวางเป้ าหมายร่ วมกัน
 ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม เช่น กลุ่มอสม., ผูน้ าชุมชน,โรงเรี ยน เป็ นต้น
 วิธีการโดยใช้ขอ้ มูลจากนักศึกษาพยาบาล มอ.ที่ลงสารวจพื้นที่ร่วมกับการใช้ตวั อย่าง
แบบสอบถามจากอาเภอจะนะที่ผา่ นการปรับเปลี่ยนแบบสอบถามให้เหมาะกับชุมชน นามา
สอบถามปัญหา แล้วใช้ MAP เป็ นเครื่ องมือโดยแบ่งปั ญหาเป็ น 5 ส่ วน เพื่อนามาวางเป้ าหมาย
ร่ วมกัน
 ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม เชิญหลายหน่วยงานเข้าร่ วมประชุมเช่นอสม., พัฒนา
ชุมชน, ครู , อสม., เทศบาล, อนามัย เป็ นต้น
 วิธีการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมของชุมชนใช้กรอบการคิดจากปัญหาสุ ขภาพในชุมชนเป็ นหลัก
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อมากาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
 วิธีการใช้แบบสอบถามเพื่อสารวจข้อมูลสุ ขภาพ เพื่อเป็ นกรอบในการประชุมคณะทางานแผน
สุ ขภาพ
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ตาบล
ชะแล้

คลองทราย

สะกอม

ปริก

กาแพงเพชร

จะโหนง

บ้ านใหม่

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน โดยพูดคุยให้เข้าใจสภาพปั ญหาของชุมชนร่ วมกัน
 วิธีการโดยจัดตั้งคณะกรรมการแกนนามีอบต.,อนามัย และแกนนาชุมชน นัดประชุมร่ วมกับ
ชาวบ้านทั้งหมด 5 หมู่บา้ น เพื่อปรึ กษาหารื อเรื่ องปั ญหาสุ ขภาพ ประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง จน
สามารถแตกเป็ นประเด็นปั ญหาสุ ขภาพตามกลุ่มได้ อาทิเช่น กลุ่มเด็ก, กลุ่มนักเรี ยน, กลุ่มเกษตร,
กลุ่มผูส้ ู งอายุ, กลุ่มอสม. เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกันประกอบด้วยแกนนาชุมชน 10 คน, กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น, กลุ่มผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
 วิธีการในการวางจุดหมายร่ วมกันจะใช้แบบสอบถามที่สอบถามในประเด็นปัญหาสุ ขภาพ ซึ่ง
แบ่งตามกลุ่มอายุ โดยภาครัฐเข้ามามีส่วนร่ วมน้อย
 ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม เชิญทุกภาคส่ วน เช่น ท้องถิ่น, สถานีอนามัย,
สาธารณสุ ขอาเภอ, แกนนาผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นต้น
 จากนั้นใช้วธิ ี การประชุมกลุ่มย่อย โดยเชิญแกนนาและตัวแทนของผูบ้ ริ หาร( แกนนาเดิม)
ประชุมร่ วมกันที่พทั ลุง 2 วัน 1 คืน เพื่อวิเคราะห์ให้ได้แผนสุ ขภาพออกมา
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน โดยจัดประชุมแกนนา ประกอบด้วย โรงเรี ยน, อบต.,
สถานีอนามัย, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
 วิธีการโดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการทาประชาคมด้านสุ ขภาพ นาประเด็นปัญหาที่ได้มาจัด
เรี ยงลาดับความสาคัญ เพื่อวางจุดหมายร่ วมกัน
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการโดยทาประชาคมดึงแกนนาเข้าร่ วม 10-15 คน เช่น สมาชิกอบต., ผูใ้ หญ่บา้ น, ผูน้ าสตรี
และอสม. เป็ นต้น ประมวลผลที่ได้ พบ 14 ปั ญหา นามาจัดหมวดหมู่โดยแบ่งเป็ นปั ญหาหลัก
และปัญหารอง เป็ นที่มาของจุดหมายร่ วมกัน
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน โดยทาความเข้าใจกับชุมชนก่อน โดยมีสวรส.ช่วย
อธิ บายความหมายแก่แกนนา ประกอบด้วย อบต., ผูใ้ หญ่บา้ น, ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน, อนามัย เป็ น
ต้น
 วิธีการโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีอสม.เป็ นผูส้ ารวจ นาเสนอประเด็นปัญหาที่พบในชุมชนมา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ปในการวางจุดหมายของชุมชน
 ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม วิธีการโดยอบต.นัดประชุมแกนนาชุมชนและอสม.
ทาประชาคมเพื่อนามาวางแผนแก้ปัญหาในชุมชน
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ตาบล
พิจิตร

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม โดยเชิญ โรงพยาบาลนาหม่อม,เจ้าหน้าที่อบต.,พัฒนา
ชุมชน, ประธานอสม.,ผุอ้ านวยการโรงเรี ยน,กานันและผูใ้ หญ่บา้ น
 วิธีการทาประชาคมสอบถามความต้องการที่จาเป็ นในชุมชน

กระบวนการที่ทาให้คนในชุมชนมาวางจุดหมายร่ วมกันทั้ง 14 พื้นที่ วิธีการที่ใช้
อาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกัน สามารถสรุ ปวิธีการได้ดงั นี้
1) ใช้การสารวจสถานการณ์โดยใช้แบบสอบถาม
2) ใช้การประชุมระดับแกนนาของชุมชน
3) ใช้การทาประชาคมให้ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่ วมการวางจุดหมายในชุมชน
4) ใช้ขอ้ มูลการสารวจพื้นที่โดยหน่วยงานภายนอก เช่น นักศึกษาพยาบาล มอ.
5) ใช้ SWOT analysis เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดจุดแข็ง - จุดอ่อนของพื้นที่ โดยยึด
ปัญหาสุ ขภาพในชุมชนเป็ นหลัก เพื่อวางเป้ าหมายร่ วมกัน
เมื่อพิจารณาแต่ละวิธีการพบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการที่ใช้ ดังนี้
1. ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน(Future Search Conference Process)
2. ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (A-I-C Process)
ตารางที่ 7 แสดงกระบวนการที่ 2 กระบวนการวางบทบาทว่าเป็ นใคร จะทาอะไร อย่างไร
ตาบล
แม่ ทอม

คูขุด

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการกลุ่ม
 วิธีการโดยคณะทางานจะประชุมร่ วมกันแล้วกาหนดผูร้ ับผิดชอบ ดาเนินการตามความเร่ งด่วน
ของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข
 ใช้กระบวนการสรรหา วางกรอบการดาเนินงานตามแผนเช่น แผนเศรษฐกิจ, แผนท่องเที่ยว,
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 วิธีการคือแต่งตั้งคณะทางานจากหลายภาคส่ วน เช่น นายกอบต., กศน., พัฒนาชุมชน, อสม.,
ครู โรงเรี ยน เป็ นต้น มาพูดคุยแลกเปลี่ยน และมอบหมายงานให้ตามความรับผิดชอบ
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ตาบล
คลองรี

โคกม่ วง

กระแสสิ นธุ์

รัตภูมิ

ชะแล้

คลองทราย

สะกอม

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการกลุ่ม
 วิธีการคือคณะทางานเสนอประเด็นกิจกรรมขึ้นมา กาหนดตัวบุคคลทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยง
รับผิดชอบในส่ วนที่กาหนด เพื่อช่วยเหลือภายในกลุ่มทางานได้ต่อไป
 ใช้กระบวนการกลุ่ม
 วิธีการคือกาหนดผูร้ ับผิดชอบตามความรู ้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ส่ วนใหญ่จะมอบงาน
แก่แกนนา (กลุ่มเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว) และเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่ วม อาทิเช่น คณะพยาบาล,
โรงพยาบาล, กองพลพัฒนาที่ 4 เป็ นต้น โดยมีนายกอบต.เป็ นผูด้ ูแลในภาพรวม
 ใช้กระบวนการสรรหา
 วิธีการคือคณะทางานประชุม เพื่อแบ่งหน้าที่ตามงานที่รับผิดชอบ โดยแบ่งงานตามกลุ่มอายุ
กลุ่มเป้ าหมายและกลุ่มอาชีพ เช่น เกษตร ดูแลผักสวนครัวปลอดสารพิษ เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการสรรหา
 วิธีการคือคณะทางานประชุม เพื่อแบ่งงานรับผิดชอบตามความเหมาะสม ซึ่งยึดตาม 4
ยุทธศาสตร์
 ใช้กระบวนการกลุ่ม
 วิธีการโดยคณะทางานเรี ยกประชุมทุกกลุ่ม( แยกตามประเด็น )มอบหมายหน้าที่ตามกลุ่ม
ประเด็นที่รับผิดชอบ ซึ่ งในแต่ละกลุ่มจะมีการตั้งคณะทางานขึ้นอีก เช่น กลุ่มอสม. จัดทาเรื่ อง
โนราบิก-ตรวจความดันเบาหวาน, กลุ่มสภาวัฒนธรรม ทาในเรื่ องบวชเรี ยนฤดูร้อน- อบรม
จริ ยธรรม, กลุ่มนักเรี ยน ทาในเรื่ องการจัดการขยะ เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการกลุ่ม
 วิธีการโดยคณะทางานแผนสุ ขภาพประชุมรับผิดชอบร่ วมกัน ไม่ได้แบ่งบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
 ใช้กระบวนการสรรหา
 วิธีการคือคณะกรรมการทางานเรื่ องแผนสุ ขภาพประชุม เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่สนใจในแต่ละประเด็นสมัครเข้าร่ วม แต่ถา้ หากประเด็น
ยุทธศาสตร์ ใดมีบุคคลทางานน้อยก็จะหาคนเสริ มจากท้องถิ่นเพื่อกระจายคนให้ครอบคลุมงาน
และหัวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ จดั ประชุ มย่อยรายยุทธศาสตร์ อีกครั้ง เพื่อเลือกประธาน, เลขา
ต่อไป

41

ตาบล
ปริก

กาแพงเพชร

จะโหนง

บ้ านใหม่

พิจิตร

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการสรรหา โดยมีนายกอบต.เป็ นประธานและมีแกนนากลุ่มต่างๆเข้าร่ วม
 วิธีการประชุมกาหนดและมอบหมายงานในการวางบทบาทหน้าที่จะแยกตามประเด็นปัญหาที่
รับผิดชอบ
 ใช้กระบวนการกลุ่ม
 วิธีการคือทาประชาคม นาปัญหาที่พบในชุมชนมาจัดหมวดหมู่แบ่งเป็ นปั ญหาหลัก และปั ญหา
รอง ซึ่งเป็ นที่มาของการกาหนดบทบาทหน้าที่
 ใช้กระบวนการทางานแบบกลุ่ม
 วิธีการคือ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแผนสุ ขภาพจากกลุ่มแกนนาที่เข้าใจเรื่ องแผนสุ ขภาพ
แล้วกาหนดบทบาทหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
 ใช้กระบวนการสรรหา
 วิธีการประชุมเชิญตัวแทนอสม.และตัวแทน 4 กระทรวงหลักเช่น เกษตร, พัฒนาชุมชน,
อนามัย, กศน. เป็ นต้น เพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการแผนสุ ขภาพ
 ใช้กระบวนการสรรหา
 วิธีการคือประชุมกาหนดและมอบหมายงานซึ่ งในช่วงแรกมีคนเข้าร่ วมประชุมประมาณ 30-40
คน จนสุ ดท้ายเหลืออยูป่ ระมาณ 20 คนที่เข้าใจหลักการการทางานแผนสุ ขภาพ จึงนามาแต่งตั้ง
เป็ นคณะทางานแผนสุ ขภาพ

กระบวนการวางบทบาทว่าเป็ นใคร จะทาอะไร อย่างไร ทั้ง 14 พื้นที่วธิ ี การอาจจะมีความ
หลากหลายแตกต่างกัน สามารถสรุ ปวิธีการได้ดงั นี้
1) ใช้การทาประชาคม โดยคณะทางานแผนประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
และบทบาทหน้าที่ เน้นการดาเนินงานตามความเร่ งด่วนของปั ญหา
2) คณะทางานใช้การประชุมกาหนดและมอบหมายงาน
โดยผลของกระบวนการมีการกาหนดบทบาท ดังข้อสรุ ปต่อไปนี้
 กาหนดบทบาทตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน
 กาหนดแกนนาเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และเป็ นพี่เลี้ยง เรี ยนรู ้ช่วยเหลือกันเองภายใน
ชุมชนได้
 กาหนดบทบาทโดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม ไมได้แบ่งบทบาทหน้าที่ ชดั เจน
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 กาหนดบทบาทหน้าที่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่สนใจสมัครเข้า
ร่ วมทางานเอง
เมื่อพิจารณาแต่ละวิธีการพบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการที่ใช้ ดังนี้
1. ใช้กระบวนการกลุ่ม ( Group Process )
2. ใช้กระบวนการสรรหา
ตารางที่ 8 แสดงกระบวนการที่ 3 กระบวนการทีก่ าหนดตัวหลักของการทางานและตัวหนุนเสริม
ผลักดันให้ เกิดแผนสุ ขภาพ
ตาบล
แม่ ทอม

คูขุด

คลองรี

โคกม่ วง

กระแสสิ นธุ์

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการที่ใช้ คือ สวรส.มอ. หาดใหญ่ เสนอแนวคิดเรื่ องกระบวนการนโยบายสาธารณะให้กบั
ภาคประชาชนและทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงฝึ กอบรมกระบวนการจัดการต่างๆ โดยมีภาคประชาชน
เป็ นตัวหลักในการดาเนินงาน และมีสถานีอนามัยเป็ นตัวหนุนเสริ ม การทางาน
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือใช้เวทีประชาคมให้ประชาคมเป็ นตัวหลักในการทางานจัดให้มีคณะทางานแผน
สุ ขภาพ สาหรับตัวหนุนเสริ มในช่วงแรกยังเป็ นภาคประชาน เช่นกลุ่มอาชีพดอนคัน จนระยะ
หลังหน่วยงานภาครัฐเริ่ มเข้ามามีส่วนร่ วม เช่นพัฒนาชุมชน, อบต. เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือเป็ นการประชุมร่ วมกันของภาคประชาชน,สถานีอนามัย และกลุ่มอาชีพต่างๆในการ
ขับเคลื่อนเรื่ องแผนสุ ขภาพ โดยมีอบต.คลองรี เป็ นตัวหนุนเสริ ม การทางาน ซึ่งอิงตามแผน
ตาบลคลองรี
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการโดย สวรส.มอ.หาดใหญ่ ร่ วมกับนายกอบต. เสนอแนวคิดเรื่ องกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ เพื่อยกร่ างแผนสุ ขภาพระดับตาบล โดยมีสถานีอนามัยเป็ นตัวหนุนเสริ มการทางาน
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือ ประชุมการทางานร่ วมกันโดยมี ภาคประชาชนเป็ นผูข้ บั เคลื่อนหลักในการทางาน
และได้เชิญเทศบาล, เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเข้าร่ วมการทาแผน แต่ยงั ขาดในส่ วนเจ้าหน้าที่สมาชิก
องค์กรท้องถิ่นซึ่ งยังมีบทบาทน้อย
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ตาบล
รัตภูมิ

ชะแล้

คลองทราย

สะกอม

ปริก

กาแพงเพชร

จะโหนง

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือ สวรส. มอ.เป็ นพี่เลี้ยงฝึ กอบรมกระบวนการนโยบายสาธารณะให้กบั แกนนาภาค
ประชาชนในการขับเคลื่อนเป็ นหลัก ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง(เลือกนายกอบต.ใหม่)
ส่ งผลให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่ วมดาเนินงานมากขึ้น อาทิ สถานีอนามัย , โรงเรี ยน และอบต.
เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือ ประชุมวางแผนโดยมี นายกอบต.เป็ นผูเ้ สนอแนวคิดเรื่ องการทาแผนสุ ขภาพให้กบั
คณะที่ปรึ กษาเพื่อเขียนโครงการและนาเสนอโครงการนี้ให้กบั ภาคประชานที่มีจิตอาสา ดาเนินการ
ต่อจนเกิดแผนสุ ขภาพระดับตาบล ภายหลังภาคประชาคมเป็ นตัวหลักในทางาน
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือประชุมการทางานร่ วมกันซึ่ งตัวหลักในการทางานป็ นแกนนาชุมชนและชาวบ้าน ซึ่ง
มีสถานีอนามัยและโรงเรี ยนเป็ นผูส้ นับสนุนวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ การจัดทาแผนสุ ขภาพ
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการ พบว่าอบต.เป็ นตัวหลักในการดาเนินการ โดยมีสวรส.ช่วยในเรื่ องการฝึ กอบรม
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และได้เชิญแกนนาชุมชน, โรงเรี ยน, อนามัย, สสอ. มาร่ วมหนุน
เสริ มให้กระบวนการดาเนินต่อไปได้
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือ ประชาชนเป็ นหลักในการขับเคลื่อน อาศัยความร่ วมมือจากอบต., สถานีอนามัย
ตลอดจนโรงงานต่างๆที่ต้ งั อยูใ่ นเขตชุมชนเพื่อสนับสนุนในเรื่ องของงบประมาณ และวิชาการ
ต่างๆ เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการคือประชุมการทางานร่ วมกัน ซึ่งผูข้ บั เคลื่อนหลัก คือ อบต. และ PCU ทางาน
ประสานงานกับแกนนาชุมชนซึ่งเป็ นคนที่เคยผ่านการทางานมาบ้างแล้ว และมอบหมายให้คน
เหล่านี้เป็ นหลักในการดาเนินงานต่อ
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการเป็ นระบบพี่เลี้ยง ( partner ) มีสวรส.และผอ.โรงเรี ยนกศน.มาฝึ กอบรมสร้างความเข้าใจ
ในเรื่ องกระบวนการนโยบายสาธารณะซึ่งมีนายกอบต. เป็ นตัวหลักในการขับเคลื่อน และมี สถานี
อนามัยสนับสนุนการทางาน แผนสุ ขภาพนาร่ องที่หมู่ 7 เนื่องจากประชาคมมีความเข้มแข็ง
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ตาบล
บ้ านใหม่

พิจิตร

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการประชุมการทางานร่ วมกันโดยตัวหลักการทางาน คือประธานสภา (ภาคประชาคม) เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบและมีอนามัยคอยให้การสนับสนุนในเรื่ องสถานที่ วิชาการต่างๆ เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า
 วิธีการเป็ นระบบพี่เลี้ยง ( partner) มีสวรส.ฝึ กอบรมกระบวนการนโยบายสาธารณะให้กบั ภาคี
หลัก คือ ชุมชน เพื่อไปดาเนินงานต่อร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น อบต. เป็ นต้น

กระบวนการที่กาหนดตัวหลักของการทางานและตัวหนุนเสริ มผลักดันให้เกิดแผนสุ ขภาพ
ทั้ง 14 พื้นที่ รู ปแบบกระบวนการที่ใช้คล้ายคลึงกับกระบวนการสร้างกลุ่มผูน้ า ( Group Process )
แต่วธิ ีการที่ใช้อาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกัน สามารถสรุ ปวิธีการได้ดงั นี้
 ระบบพี่เลี้ยง ( partner) โดยสวรส.สนับสนุนการฝึ กอบรมกระบวนการนโยบาย
สาธารณะให้กบั ภาคประชาชนและมีหน่วยงานภาครัฐเป็ นผูห้ นุนเสริ ม
 ประชุมวางแผนโดยหน่วยงานภาคท้องถิ่นเป็ นผูข้ บั เคลื่อน เช่น นายกอบต.เสนอ
ความคิดการทาแผนสุ ขภาพ โดยเขียนโครงการนี้ข้ ึนมา ภาคประชานที่มีจิตอาสาจะ
ดาเนินการต่อจนเกิดแผนสุ ขภาพระดับตาบล
 จัดเวทีประชาคมซึ่งมีภาคประชาชนเป็ นหลักในการขับเคลื่อน โดยอิงจากข้อมูลปัญหา
ในชุมชน อาศัยความร่ วมมือของอบต., สถานีอนามัย มาสนับสนุนในเรื่ องของ
งบประมาณ และวิชาการต่างๆ เป็ นต้น
 ประสานงานกับแกนนาชุมชนซึ่งเป็ นคนที่เคยผ่านการทางานมาก่อน และมอบหมายให้
คนเหล่านี้เป็ นหลักในการดาเนินงานต่อไป
ตารางที่ 9 แสดงกระบวนการที่ 4 กระบวนการในการทางานเพือ่ ให้ เกิดผลลัพธ์ ทพี่ งึ ประสงค์
ตาบล
แม่ ทอม

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา
 วิธีการ สร้างพื้นที่สาธารณะให้กบั ประชาชนเช่น สร้างสวนสุ ขภาพ ทาให้ประชาชนได้ออก
กาลังกายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มากขึ้น เพื่อที่จะสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
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ตาบล
คูขุด
คลองรี

โคกม่ วง

กระแสสิ นธุ์

รัตภูมิ

ชะแล้

คลองทราย

สะกอม

ปริก

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านคณะทางานแผนสุ ขภาพลงสู่ ทอ้ งถิ่น
 วิธีการโดยการนาแผนสุ ขภาพส่ งต่อให้กบั อบต.เพื่อบรรจุเป็ นแผนการดาเนินงานต่อไป
 ใช้กระบวนการติดตามประเมินผล
 วิธีการคือ คณะทางานแผนสุ ขภาพ จัดให้มีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการนั้นๆ

ใช้กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา

วิธีการคือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุยแลกเปลี่ยน ชักชวน มักเป็ นกลุ่มที่เคยทางาน
ร่ วมกันมาก่อน ร่ วมกับการใช้จิตอาสาของอสม.
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านเวทีการประชุม
 วิธีการคือคณะทางานจัดประชุมโดยให้หน่วยงานส่ วนต่างๆเสนอข้อคิดเห็น เพื่อนาไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการดาเนินงาน
 ใช้กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา
 วิธีการคือ คณะทางานพูดคุยเป็ นการส่ วนตัว เน้นการให้ความรู้เรื่ องสุ ขภาพ ชักจูงแกนนา
ชุมชนเข้าร่ วมทางาน โดยทาเป็ นรายๆกิจกรรมไป
 ใช้กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา
 วิธีการ อาศัยการพูดปากต่อปาก ส่ งผลให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมสุ ขภาพ และมี
ความเข้าใจในเรื่ องสุ ขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเปิ ดพื้นที่ให้ดูงาน
ตลอดจนเข้าร่ วมงานวิจยั กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา
 วิธีการคือคณะทางานใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแกนนาชุมชน แล้วใช้การ
บอกต่อกันเองภายในชุมชน เพื่อให้ปฏิบตั ิตามแผนสุ ขภาพ
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านเวทีการประชุม
 วิธีการเป็ นการประชุมมี 2 รู ปแบบ คือแบบเป็ นทางการโดยนัดประชุมเฉพาะกิจ ขึ้น 2-3
ครั้ง/เดือน รู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการเช่น การสัมมนาภายใน, ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุย เป็ นต้น
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านเวทีการประชุม
 วิธีการคือประชุมโดยผูข้ บั เคลื่อนในแต่ละประเด็น ร่ วมกับคณะทางาน เพื่อนาเสนอรู ปแบบ
การดาเนินกิจกรรม
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ตาบล
กาแพงเพชร

จะโหนง

บ้ านใหม่

พิจิตร

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านเวทีการประชุม
 วิธีการคณะทางานประชุมจัดให้มีกิจกรรมร่ วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้การประสานงาน
ระหว่างกลุ่มสะดวกขึ้น
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านเวทีการประชุม
 วิธีการจัดให้มีการประชุมร่ วมกันหลายภาคส่ วนเช่ น ภาครัฐ, ภาคประชาชน และครู โรงเรี ยน
เป็ นต้น เพื่อมาคิดรู ปแบบการทากิจกรรมร่ วมกันในชุมชน ทาให้ความสัมพันธ์ในชุมชนเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านคณะทางานแผนสุ ขภาพ
 วิธีการคือคณะทางานแผนสุ ขภาพประชุมกาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม วิธีการดาเนินงานใน
แต่ละโครงการไว้แล้ว และให้แต่ละภาคส่ วนมาดาเนินการร่ วมกัน
 ใช้กระบวนการผลักดันผ่านเวทีประชาคม
 วิธีการพบว่าเชิญหน่วยงานภายนอก เช่น สวรส.มาฝึ กอบรมในเรื่ องการจัดกิจกรรมการ
ดาเนินงานให้แก่แกนนาชุมชน เช่นกานัน,ผูใ้ หญ่บา้ น ต่อจากนั้นแกนนาจัดเวทีป ระชาคม
พูดคุยกับชาวบ้านเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับชุมชน

กระบวนการทางานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ทั้ง 14 พื้นที่ วิธีการที่ใช้อาจจะมีความ
หลากหลายแตกต่างกัน สามารถสรุ ปวิธีการได้ดงั นี้
1) นาแผนสุ ขภาพส่ งต่อให้กบั อบต.เพื่อบรรจุเป็ นแผนการดาเนินงาน
2) ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดคุยแลกเปลี่ยนชักจูงแกนนาชุมชนเข้าร่ วมทางาน
3) ใช้จิตอาสาของอสม.ชักชวนเข้าร่ วม
4) จัดให้มีการประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการนั้นๆ
5) การเปิ ดพื้นที่เพื่อให้ศึกษาดูงาน ตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
6) เชิญหน่วยงานภายนอก เช่น สวรส.ฝึ กอบรมสร้างแกนนาชุมชนเพื่อเป็ นตัวอย่าง
ให้กบั ชุมชนไปดาเนินการต่อ
7) สร้างพื้นที่สาธารณะให้กบั ประชาชน เช่น สวนสุ ขภาพ ทาให้ประชาชนได้ออก
กาลังกายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มากขึ้น
8) คณะทางานประชุมจัดให้มีกิจกรรมร่ วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น
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เมื่อพิจารณาแต่ละวิธีการพบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการที่ใช้ คือ
1. ใช้กระบวนการผลักดัน
2. ใช้กระบวนการติดตามประเมินผล ( Evaluation Process )
3. ใช้กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา ( Dialogue)
ตารางที่ 10 แสดงกระบวนการที่ 5 กระบวนการในการสร้ างตัวชี้วดั
ตาบล
แม่ ทอม
คูขุด

คลองรี

โคกม่ วง

กระแสสิ นธุ์

กระบวนการ





ใช้กระบวนการระดมสมอง
วิธีการคณะกรรมการแผนสุ ขภาพประชุมร่ วมกับผูร้ ับผิดชอบโครงการเพื่อสร้างตัวชี้วดั
ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
วิธีการสร้างตัวชี้วดั มี 2 ขั้นตอน คือ
1) แต่ละภาคส่ วน คิดตัวชี้วดั ขึ้นมา
2) ตัวชี้วดั ที่ได้จากการศึกษาดูงานในแต่ละพื้นที่/โครงการ กิจกรรม
ทั้ง 2 ส่ วนนาเข้าที่ประชุมคณะทางานเพื่อพิจารณากาหนดตัวชี้วดั ของชุมชนร่ วมกัน
 ใช้กระบวนการติดตามประเมินผล
 วิธีการในการกาหนดตัวชี้วดั มี 2 ส่ วน คือ
1) ประเมินความพึงพอใจหลังจบโครงการ
2) ตัวชี้วดั บางตัวมาจากนโยบายของจังหวัดที่ได้กาหนดไว้
 ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
 วิธีการพบว่าฝ่ ายวิชาการของคณะกรรมการแผนสุ ขภาพร่ วมกับสวรส. กาหนดตัวชี้วดั ของ
ชุมชน โดย
1) ใช้ขอ้ มูลเก่า และ
2) ใช้ขอ้ มูลใหม่ที่ได้จากการสารวจแบบสอบถาม 1300 ชุด
จากนั้น นาเสนอตัวชี้วดั ที่ได้ให้กบั คณะกรรมการแผนสุ ขภาพเพือ่ ประชุมคัดเลือกตัวชี้วดั อีกครั้ง
 ใช้กระบวนการระดมสมอง
 วิธีการโดยคณะทางานแผนสุ ขภาพประชุมร่ วมกับหน่วยงานภาคท้องถิ่น เช่น
อบต. เพื่อกาหนดตัวชี้วดั ของชุมชนร่ วมกัน
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ตาบล
รัตภูมิ

ชะแล้

คลองทราย

สะกอม

ปริก
กาแพงเพชร
จะโหนง

บ้ านใหม่
พิจิตร

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการติดตามประเมินผล
 วิธีการที่ใช้ในการสร้างตัวชี้วดั ได้มาจากผลการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการนั้นๆ
โดยมีการกาหนดเป้ าหมาย กิจกรรม/โครงการไว้แล้ว ว่าจะทาอะไร เพื่ออะไรและได้ผลเป็ น
อย่างไร
 ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
 วิธีการคือคณะกรรมการแผนสุ ขภาพมาประชุมร่ างตัวชี้วดั โดยใช้
1) ข้อมูลปัญหาที่พบในชุมชน
2) ข้อมูลหลังจบโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว มาเป็ นกรอบในการสร้างตัวชี้วดั ต่อไป
 ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
 วิธีการใช้การศึกษาดูงานในแต่ละพื้นที่ แล้วให้แกนนาในเรื่ องแผนสุ ขภาพ มากาหนด
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วดั ให้เหมาะสมกับชุมชน
 ใช้กระบวนการระดมสมอง
 วิธีการคือ เชิญกลุ่มย่อยๆในคณะทางานแผนสุ ขภาพมาประชุมร่ วมกันเพื่อสอบถามความ
คิดเห็น โดยมีคณะกรรมการกลางเป็ นผูต้ ดั สิ นและต้องพิจารณาควบคู่กบั ยุทธศาสตร์ของอบต. ใน
การกาหนดตัวชี้วดั
 ใช้กระบวนการระดมสมอง
 วิธีการโดยแกนนาเรื่ องแผนสุ ขภาพมาประชุมร่ วมกัน เพื่อกาหนดตัวชี้วดั
 ใช้กระบวนการติดตามประเมินผล
 วิธีการใช้ขอ้ มูลหลังจบโครงการ/กิจกรรมที่ทาในแต่ละปี มากาหนดตัวชี้วดั
 ใช้กระบวนการระดมสมอง
 วิธีการคือจัดเวทีประชาคมเพื่อสารวจข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน แล้วนามากาหนด
เป็ นตัวชี้วดั
 ใช้กระบวนการระดมสมอง
 วิธีการให้อสม.ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็ นผูก้ าหนดตัวชี้วดั เอง
 ใช้กระบวนการระดมสมอง
 วิธีการคือ อสม.ดาเนินการสารวจโดยใช้แบบสอบถามในเรื่ องสุ ขภาพ/ความต้องการของ
ชุมชน นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์หาข้อสรุ ปร่ วมกันเพื่อกาหนดตัวชี้วดั
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กระบวนการในการสร้างตัวชี้วดั ทั้งหมด 14 พื้นที่ วิธีการที่ใช้อาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกัน
สามารถสรุ ปวิธีการได้ดงั นี้
1) จัดเวทีประชาคมเพื่อสารวจข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อมากาหนด
เป็ นตัวชี้วดั
2) สารวจโดยใช้แบบสอบถามในเรื่ องสุ ขภาพ/ความต้องการของชุมชน
3) ศึกษาดูงานในแต่ละพื้นที่/โครงการ กิจกรรม
4) ใช้ผลการดาเนินงานหลังจบโครงการ/กิจกรรมที่ทาในแต่ละปี มาเป็ นกรอบในการ
สร้างตัวชี้วดั
5) ผ่านคณะทางานแผนสุ ขภาพ โดยกาหนดตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ของอบต. และ/
หรื อ ตัวชี้วดั ตามนโยบายของจังหวัด
6) ผ่านแกนนาชุมชน เช่น อสม.เป็ นผูก้ าหนดตัวชี้วดั เอง
เมื่อพิจารณาแต่ละวิธีการพบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการที่ใช้ คือ
1. ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
2. ใช้กระบวนการติดตามประเมินผล
3. ใช้กระบวนการระดมสมอง(Brainstrom)
ตารางที่ 11 แสดงกระบวนการที่ 6 กระบวนการทีจ่ ะได้ มาซึ่งยุทธศาสตร์ ในเรื่องแผนสุ ขภาพ
ตาบล
แม่ ทอม

คูขุด

คลองรี

โคกม่ วง

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
 วิธีการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของชุมชนโดยใช้แผนอบต.และยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดสงขลาเป็ นกรอบในการคิด
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการได้จากการทาประชาคมในพื้นที่ นาปัญหาที่พบมาแบ่งหมวดหมู่และคิดยุทธศาสตร์ ใน
การแก้ปัญหานั้นๆ
 ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
 วิธีการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผนโดยอ้างอิงจากยุทธศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุ ขและยุทธศาสตร์ของแผนตาบล
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการคือจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน โดย
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ตาบล

กระแสสิ นธุ์

รัตภูมิ

ชะแล้

คลองทราย

สะกอม

กระบวนการ
1) ใช้แบบตัวอย่างยุทธศาสตร์จากอาเภอจะนะ ร่ วมกับ
2) ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสารวจ และ
3) ใช้ยทุ ธศาสตร์เมืองไทยสุ ขภาพดีของสสจ.
มาเป็ นกรอบแนวคิด
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน โดย
1) ใช้ยทุ ธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับ
2) ใช้ยทุ ธศาสตร์ ของท้องถิ่น
3) ใช้ขอ้ มูลจากการทาประชาคม
ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการคือคณะกรรมการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน โดย
1) ใช้ยทุ ธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับ
2) ใช้ยทุ ธศาสตร์ของจังหวัด
เป็ นกรอบแนวคิดจากนั้นให้ตวั แทนภาคประชาคมในพื้นที่เป็ นผูค้ ดั เลือก
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน โดย
1) ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสารวจปัญหาสุ ขภาพในชุมชนโดยอสม.
2) ใช้ขอ้ มูลจากการทาประชาคม
3) ใช้ยทุ ธศาสตร์ จากภายนอก เช่น อบต., อนามัย เป็ นต้น
นาข้อมูลและแนวคิดข้างต้นมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ยทุ ธศาสตร์ ของแผนสุ ขภาพ
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการคือคณะทางานแผนสุ ขภาพประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้
ข้อมูลปั ญหาในชุมชน
 ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
 วิธีการคือจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน โดย
1) ใช้ยทุ ธศาสตร์ของจังหวัด
2) ใช้ยทุ ธศาสตร์ ของท้องถิ่น
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ตาบล
ปริก

กาแพงเพชร

จะโหนง

บ้ านใหม่

พิจิตร

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
 วิธีการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน โดย
1) ใช้แนวคิดและมุมมองของผูน้ า
2) ใช้ยทุ ธศาสตร์ของอบต.
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน ออกมาเป็ น 4 ยุทธศาสตร์โดย
1) ใช้ขอ้ มูลจากการทาประชาคมในพื้นที่
2) ใช้ยทุ ธศาสตร์ของจังหวัด
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการคณะกรรมการจัดประชุม เปิ ดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดเห็น เพื่อจะได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ ร่วมกัน
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการคณะกรรมการจัดประชุมให้หลายๆหน่วยงานเข้าร่ วม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกคนเสนอ
ความคิดเห็น และมากาหนดยุทธศาสตร์ ร่วมกัน
 ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
 วิธีการจัดประชุมเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ ของแผน ได้เป็ น ยุทธศาสตร์ 7 อ. โดย
1) ยุทธศาสตร์ 6 อ. ใช้ขอ้ มูลจากส่ วนกลาง
2) ยุทธศาสตร์ 1 อ.ได้จากเวทีประชาคมของกลุ่มชาวบ้านในชุมชน

กระบวนการที่จะได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ ของแผนสุ ขภาพ ทั้ง 14 วิธีการที่ใช้อาจจะมีความ
หลากหลายแตกต่างกัน สามารถสรุ ปวิธีการได้ดงั นี้
1)
ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการสารวจปัญหาสุ ขภาพในชุมชนโดยอสม.
2)
ใช้ขอ้ มูลจากการทาประชาคมในพื้นที่
3)
ใช้แบบตัวอย่างยุทธศาสตร์จากอาเภอจะนะ มาเป็ นตัวแบบ
4)
ใช้แผนอบต.
5)
ใช้ยทุ ธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา
6)
ใช้ยทุ ธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุ ข
7)
ใช้แนวคิดและมุมมองของผูน้ า
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8)
ใช้ยทุ ธศาสตร์ ของท้องถิ่น
9)
ใช้ยทุ ธศาสตร์เมืองไทยสุ ขภาพดีของสสจ.
เมื่อพิจารณาแต่ละวิธีการพบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการที่ใช้ คือ
1. ใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน
2. ใช้กระบวนการคิดเชิงประยุกต์
ตารางที่ 12 แสดงกระบวนการที่ 7 กระบวนการทีจ่ ะให้ มีกจิ กรรมตามแผนสุ ขภาพ
ตาบล
แม่ ทอม

คูขุด

คลองรี

โคกม่ วง
กระแสสิ นธุ์

รัตภูมิ

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคือ หน่วยงานภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนประชุมร่ วมกัน กาหนดผูร้ ับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม เพื่อรับไปดาเนินงานต่อ
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมมี 2 แบบ คือ
1) คณะทางานแผนสุ ขภาพรับไปดาเนินการเอง
2) หน่วยงานอื่นรับไปดาเนินการโดยมีคณะทางานแผนสุ ขภาพสนับสนุนงบประมาณให้
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคือคณะทางานประชุมวางแผนดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วดั ที่ได้กาหนด
เอาไว้ มุ่งเน้นทางด้านอาชีพตามประเด็นโหนด นา เล
 ใช้กระบวนการผลักดันโดยคณะทางานแผนสุ ขภาพลงสู่ ทอ้ งถิ่น
 วิธีการบรรจุแผนสุ ขภาพลงในแผนอบต. เพื่อจัดกิจกรรมร่ วมกัน
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคือคณะทางานร่ วมประชุมกาหนดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคณะทางานร่ วมประชุมกาหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละโครงการและให้ผรู้ ับผิดชอบคิด
รู ปแบบกิจกรรม/โครงการเอง และพยายามผลักดันแผนสุ ขภาพให้บรรจุเข้าสู่ แผนอบต.ด้วย
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ตาบล
ชะแล้

คลองทราย

สะกอม

ปริก

กาแพงเพชร

จะโหนง

บ้ านใหม่

พิจิตร

กระบวนการ
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคณะทางานร่ วมประชุมกับภาคีที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็น จัดกิจกรรมตามวาระแผน
สุ ขภาพ โดยบูรณาการทั้งคนและงบประมาณเข้าด้วยกัน
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคือคณะทางานร่ วมประชุมนายุทธศาสตร์ที่ได้มาสร้างเป็ นแผนกิจกรรม และกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบ นากิจกรรมไปปฏิบตั ิตามแผน
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการมี 2 รู ปแบบคือ
1) คณะทางานประชุมคิดกิจกรรมขึ้นเอง
2) แต่ละกลุ่มประเด็นย่อยประชุมนาเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยจะมีคณะกรรมการ
กลางพิจารณาคัดเลือกโครงการในการดาเนินกิจกรรมต่อไป
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
วิธีการคือคณะทางานร่ วมประชุมกับแต่ละกลุ่มประเด็นคิดและจัดกิจกรรมตามความสาคัญของ
ปัญหาในชุมชน
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคณะทางานร่ วมประชุมกาหนดให้ผรู้ ับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็ นผูค้ ิดและจัด
กิจกรรมขึ้นมา
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการทาเวทีประชาคมให้แต่ละหมูบ่ า้ นเสนอกิจกรรม/โครงการที่ตอ้ งการทาโดยต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ได้กาหนดขึ้นมา
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการคณะทางานร่ วมประชุมกับอสม. เพื่อกาหนดรู ปแบบกิจกรรม/โครงการในการ
ดาเนินงาน
 ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 วิธีการทาประชาคมเพื่อจัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน
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กระบวนการที่จะให้มีกิจกรรมตามแผนสุ ขภาพ ทั้ง 14 พื้นที่ วิธีการที่ใช้อาจจะมีความ
หลากหลายแตกต่างกัน สามารถสรุ ปวิธีการได้ดงั นี้
1)
ใช้การทาประชาคมเพื่อจัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน
2)
คณะทางานแผนสุ ขภาพรับไปทาเอง
3)
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็ นผูค้ ิดและจัดกิจกรรมขึ้นมา
4)
กาหนดแกนนาชุมชน เช่น อสม.เป็ นผูค้ ิดและจัดกิจกรรม/โครงการ
5)
กาหนดให้แต่ละกลุ่มประเด็นย่อยนาเสนอโครงการ/กิจกรรม
6)
บรรจุแผนสุ ขภาพลงในแผนอบต.
เมื่อพิจารณาแต่ละวิธีการพบว่ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการที่ใช้ คือ
1.
ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.
ใช้กระบวนการผลักดันโดยคณะทางานแผนสุ ขภาพลงสู่ ทอ้ งถิ่น
ทั้ง 14 ตาบลมีการใช้วธิ ี การที่แตกต่างกันออกไป แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการหรื อ
เครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนการทางานของชุมชนแล้ว พบว่ามีลกั ษณะกระบวนการที่คล้ายกัน
เนื่องจากภาคียทุ ธศาสตร์ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดกระบวนการทาแผนนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ม
ที่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมทักษะกระบวนเหล่านี้ มา และจากกระบวนการจัดทาแผนทาให้พบข้อค้นพบที่
สาคัญคือ การจัดทาแผนสุ ขภาพ จาเป็ นต้องมีภาคประชาชนเข้ามาขับเคลื่อน เนื่องจากประชาชนจะ
ได้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของในพื้นที่ นาแผนสุ ขภาพที่ได้ไปจาแนกเป็ นกิจกรรมเพื่อ พัฒนาชุมชนให้
ดียงิ่ ขึ้นต่อไป การที่ประชาชนจะเข้าใจ รู ้วธิ ี การในการจัดทาแผนสุ ขภาพที่ดีได้น้ นั ต้องอาศัย
นักวิชาการเข้ามาแนะนา อบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ เช่น อบต.เป็ นส่ วน
ที่สนับสนุนสาคัญในการดาเนินการให้มีการจัดทาแผนได้ เนื่องมีงบประมาณ กาลังคน ตลอดจน
นโยบายจากส่ วนกลางที่เข้ามามีผลบังคับใช้ในพื้นที่ดว้ ย
3. ตัวแบบของแผนสุ ขภาพระดับตาบล
ในการวิเคราะห์ตวั แบบแผนสุ ขภาพระดับตาบล จะใช้ตวั แบบการจัดทาแผนกลยุทธ์
เป็ นต้นแบบ ประกอบด้วย
1. สถานการณ์สุขภาพ
2. จุดหมายเป็ นข้อมูลที่แสดงถึง จุดมุ่งหมายของแผน ซึ่ งอาจจะระบุเป็ น
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 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 วัตถุประสงค์
 เป้ าหมาย
3. ยุทธศาสตร์
4. แผนงาน / โครงการ
5. ตัวชี้วดั / การประเมินผล
ตารางที่ 13 แสดงตัวแบบของแผนสุ ขภาพระดับตาบลทั้ง 14 พืน้ ที่
ตัวแบบแผนสุ ขภาพ
ตาบล

แม่ ทอม
คูขุด
กระแสสินธุ์
รัตภูมิ
คลองทราย
คลองรี
จะโหนง
สะกอม
ปริก
พิจติ ร
บ้ านใหม่
กาแพงเพชร
ชะแล้
โคกม่ วง

รวม

สถานการณ์
สุ ขภาพ


วิสัยทัศน์

จุดหมาย
พันธ วัตถุประสงค์
กิจ





X





X







X



















X

X





X

X





X

X

X

ยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย

แผน/
โครงการ

ตัวชี้วดั /
การ
ประเมินผล





X





X

X





X

X

X





X



X

X





X



X





X

X





X

X



X






X

X

X



X

X





X

X





X

X





X

X





X







X

X





X







X





X











X

11

14

11


X



1

4

13

13

0
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ผลการวิเคราะห์ตวั แบบ พบว่า ตัวแบบของแผนสุ ขภาพระดับตาบล มีองค์ประกอบดังนี้
1. จาก 11 ใน 14 ตาบลได้มีการสารวจข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของชุมชนเพื่อเป็ นข้อมูลใน
การทาแผนสุ ขภาพ
2. ทุกตาบลกาหนดจุดหมายไว้ในรู ปแบบวิสัยทัศน์
 พันธกิจกาหนดเอาไว้เพียง 11 ใน 14 ตาบล
 วัตถุประสงค์ของแผนสุ ขภาพมีเพียง 1 ใน 14 ตาบล และ
 การตั้งเป้ าหมายจาก 4 ใน 14 ตาบล
3. สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ และการจัดทาแผนงาน/โครงการ พบว่าจาก13 ใน 14
ตาบลได้มีการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดในแผนสุ ขภาพ
4. สาหรับการกาหนดตัวชี้วดั /การประเมินผล พบว่าไม่มีตาบลใดที่ให้ขอ้ มูลในส่ วนนี้
จากผลการวิเคราะห์ตวั แบบแผนสุ ขภาพข้างต้นพบว่า ตาบลส่ วนใหญ่ได้มีการสารวจ
ข้อมูลสถานการณ์ เพื่อมากาหนดจุดหมายหรื อภาพลักษณ์ที่ตอ้ งการของแผน พบว่ามีองค์ประกอบ
ในรู ปแบบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชดั เจน แต่สาหรับในส่ วนวัตถุประสงค์ และการตั้งเป้ าหมายยังระบุ
ความต้องการที่เจาะจงไม่ชดั เจน สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานเกือบทุกตาบลได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการทางานตลอดจนคิดรู ปแบบโครงการ/กิจกรรมขึ้นมา แต่ทุกตาบลขาดในส่ วนการ
กาหนดตัวชี้วดั และติดตามประเมินผลทาให้ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานได้
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของตัวแบบแผนสุ ขภาพเปรี ยบเทียบกับแผนที่ผลลัพธ์ซ่ ึ ง
เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการพัฒนารู ปแบบคาถามเพื่อต้องการประเมินกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ชุมชนได้ใช้กระบวนการต่างๆในทุกขั้นตอนของแผนที่ผลลัพธ์ แต่ตวั แบบแผนจะไม่ครบถ้วนใน
หัวข้อการกาหนดตัวชี้วดั และการสร้างแบบประเมิน ทั้งที่ชุมชนมีการใช้กระบวนการในส่ วนนี้ อาจ
เป็ นเพราะชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนในการจัดทาแผนแต่ขาดองค์ความรู ้ในการสร้างตัวชี้วดั และ
รู ปแบบการประเมิน จึงทาให้ตวั แบบแผนไม่ได้มีการระบุรายละเอียดในส่ วนนี้
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4. ความสอดคล้ องระหว่ างแผนสุ ขภาพระดับตาบลกับสถานการณ์ปัญหาสาคัญ
ตารางที่ 14 แสดงความสอดคล้ องระหว่ างแผนสุ ขภาพระดับตาบลกับสถานการณ์ ปัญหาสาคัญ
ตาบล
แม่ ทอม
คูขุด
กระแสสินธุ์
รัตภูมิ
คลองทราย
คลองรี
จะโหนง
สะกอม
ปริก
พิจติ ร
บ้ านใหม่
กาแพงเพชร
ชะแล้
โคกม่ วง
รวม

ทางกาย

ทางจิต

ทางสั งคม

ทางปัญญา


























-




















13

12

7

10

โดยภาพรวม แผนสุ ขภาพระดับตาบลมีโครงการ แผนงาน/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
สุ ขภาวะทางกายของตาบล 13 ใน 14 ตาบล คิดเป็ นร้อยละ 92.86
สุ ขภาวะทางจิตของตาบล 12 ใน 14 ตาบล คิดเป็ นร้อยละ 85.71
สุ ขภาวะทางสังคมของตาบล 7 ใน 14 ตาบล คิดเป็ นร้อยละ 50.00
สุ ขภาพทางปัญญาของตาบล 10 ใน 14 ตาบล คิดเป็ นร้อยละ 71.43
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จากการวิเคราะห์ พบว่าแผนสุ ขภาพส่ วนใหญ่มีการระบุรายละเอียดของกิจกรรม และ/
หรื อโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาสาคัญของพื้นที่ ในเรื่ องความครอบคลุมสุ ขภาวะทั้ง
4 มิติ แม้วา่ จะไม่มีการระบุโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อชุมชนไว้อย่างชัดเจนเจาะจง แต่จาก
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของแผน พบว่าแผนสุ ขภาพได้มีการดาเนินการกิจกรรม/โครงการที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสาคัญในชุมชน ยกเว้น ตาบลสะกอม ที่ไม่มีการระบุรายละเอียด
ของการดาเนินงานในกิจกรรม และ/หรื อโครงการไว้เลย
จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหา จัดได้วา่ เป็ นฐานข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์คน้ หาจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และข้อจากัดของชุมชน เพื่อที่ใช้ในการคิดรู ปแบบกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
หรื อตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนได้ต่อไป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
การประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล ดาเนินการพร้อมกับพลวัตรของ
กระบวนการพัฒนาของเครื อข่ายสุ ขภาพในสงขลาที่มีการปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา เนื่องมาจากปั จจัย ทั้ง
ภายในและภายนอก อาทิเช่น
ข้ อมูลสถานการณ์ สุขภาพ
เป็ นข้อมูลระดับตาบล ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่สะท้อนปั ญหาสุ ขภาวะทั้ง 4 ด้านของชุมชน
ทุนต่างๆที่มีในพื้นที่ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อพัฒนาให้มีระบบสุ ขภาพที่พึงประสงค์ได้
ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ในการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนนามาสู่ การแตก
ออกเป็ นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้ต่อไป
ภาคี
แบบสัมภาษณ์ชุมชนนอกจากใช้สารวจข้อมูลสถานการณ์สุขภาพแล้ว ยังได้ขอ้ ค้นพบว่า
กระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบลเน้นการทางานในเชิงบูรณาการร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงาน องค์กร กลุ่มต่างๆในชุมชน เมื่อพิจาณาองค์ประกอบของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการทาแผน
สุ ขภาพประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
1. ภาคีหลัก เป็ นกลุ่มที่ทางานโดยตรงในการจัดทาแผน เช่น เจ้าหน้าที่อนามัย , อสม., แกนนา
ชุมชน เป็ นต้น
2. ภาคียทุ ธศาสตร์ เป็ นกลุ่มที่สนับสนุน ผลักดันให้เกิดแผนสุ ขภาพ เช่น อบต., นักวิชาการ
สาธารณสุ ข, คณะทางานแผนสุ ขภาพ เป็ นต้น
แต่ละตาบลจะขับเคลื่อนแผนสุ ขภาพได้มากน้อย ขึ้นอยูก่ บั ตัวแทนความคิดเหล่านี้ สามารถทางาน
ร่ วมกันได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของการทาแผนหรื อไม่
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็ นปั จจัยนาเข้าเพื่อนาไปสู่ กระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีวา่
กระบวนการที่ใช้เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการการมีส่วนร่ วมและกระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ยงั มีการใช้กระบวนการอื่นๆอีกหลากหลาย จากการใช้เครื่ องมือที่
เรี ยกว่า แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) มาประเมิน พบว่าจะเน้นในรู ปแบบของ
1) กระบวนการสร้างอนาคตร่ วมกัน (Future Search Conference) เป็ นเทคนิคการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม หลักการที่สาคัญคือ เข้าใจ ปัจจัย องค์ประกอบ เหตุการณ์ในอดีต
ที่มีผลต่อสภาพปั จจุบนั และแนวโน้มที่มีผลกระทบต่ออนาคต ทุกคนเห็นภาพเดียวกันเกิด
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

วิสัยทัศน์ในอนาคตร่ วมกัน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ เป็ นการขยายเครื อข่ายมี
ความสัมพันธ์ภาพที่ดี เข้าใจและเห็นคุณค่าซึ่ งกันและกัน
กระบวนการสุ นทรี ยสนทนา ( Dialogue) เหมาะสาหรับการใช้เป็ นเครื่ องมือในการระดม
ความคิดเพื่อค้นหาวีการละความรู ้ใหม่ๆในการทางาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งในระดับบุคคลได้ดีดว้ ย
กระบวนการติดตามประเมินผล หากวิธีการที่ใช้ในกิจกรรม/โครงการ ก่อนหน้านี้เมื่อ
ประเมินแล้วไม่ประสบผลสาเร็ จ ทางคณะทางานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการมาพัฒนาแผน
สุ ขภาพให้ถูกต้อง เหมาะสมดียงิ่ ขึ้นได้
กระบวนการกลุ่ม สามารถนามาใช้ในทุกกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ทาให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชนและยังเป็ นการพัฒนา ผลักดันให้คนใน
ชุมชน กล้าคิด กล้าทา ส่ งผลให้การดาเนินการของกลุ่มมีประสิ ทธิ ภาพ
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (A-I-C Process) เป็ นกระบวนการที่จะช่วยให้ชุมชน
เข้าไปมีส่วนร่ วม ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ ร่ วมสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่ วม กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความ
ต่อเนื่องและก่อให้เกิดความสาเร็ จสู ง
กระบวนการคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking Process) การประยุกต์เป็ นวิธีการนา
บางสิ่ งมาใช้ประโยชน์ “บางสิ่ ง” ที่นามานั้น อาจเป็ นทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความรู้
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งและนามาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบตั ิ โดยปรับให้เข้ากับบริ บท
แวดล้อมที่เป็ นอยูอ่ ย่างเหมาะสม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน/ภายนอก โดยแผนกลยุทธ์จะถูกใช้เสมือนเป็ นแผนที่
ในการเดินทางขององค์กร
กระบวนการสรรหา เป็ นการจูงใจให้ผทู้ ี่มีความรู้ ความสามารถและมีทศั นคติที่ดีตรงความ
ต้องการให้เข้ามาร่ วมงานในอันที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้

กระบวนการที่ใช้ขา้ งต้นทาให้เกิดรู ปธรรมนัน่ คือ ตัวแบบของแผนสุ ขภาพซึ่ งมีตน้ แบบคล้ายคลึงกับ
ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาในส่ วนของการกาหนดกลยุทธ์ การกาหนดโครงการที่จะ
นามาสู่ การแก้ปัญหาหรื อทาให้แผนสุ ขภาพบรรลุจุดหมายนั้น มีความสอดคล้องเป็ นรู ปธรรม
สามารถขับเคลื่อนได้ แต่ในหลายตาบลยังมีขอ้ จากัดในด้านทักษะการคิดตัวชี้วดั และการคิดวิธีการ
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ประเมินผลการดาเนิ นงาน ทาให้ตวั แบบแผนสุ ขภาพขาดความสมบูรณ์ ส่ งผลให้ไม่สามารถประเมิน
ได้วา่ มีความสาเร็ จบรรลุจุดหมายที่ได้กาหนดไว้หรื อไม่ แม้กระทัง่ กิจกรรม/โครงการนั้นควรมีการ
พัฒนาทาต่อหรื อหยุดดาเนินการ
ข้ อเสนอแนะ
1. เรื่ องข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะที่ใช้ในการเป็ นปัจจัยนาเข้าเป็ นข้อมูลสาคัญ จังหวัดสงขลา
ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลสุ ขภาวะในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้แต่ละพื้นที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
และฐานข้อมูลควรมีการปรับเปลี่ยนให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ให้เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) เพราะว่าคน
ที่มามีบทบาททาให้เกิดแผนสุ ขภาพมักมาจากกลุ่มคนภายนอก เช่น นักวิชาการ,
คณะทางานแผนสุ ขภาพ เป็ นต้น
3. ควรพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ให้รู้จกั กระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อทบทวน
ปรับปรุ ง พัฒนาแผนสุ ขภาวะในพื้นที่
4. กระบวนการทาแผนสุ ขภาพ ควรจะต้องพยายามทาให้เป็ นกระบวนการการเรี ยนรู้ ของ
ชุมชน และทาให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่ วมในทุกภาคส่ วนของชุมชนด้วย
5. ในอนาคตควรมีการศึกษาต่อในเรื่ องการประเมินคุณภาพของแผนสุ ขภาพระดับตาบล เพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของ
พื้นที่มากยิง่ ขึ้น
ข้ อจากัดของการศึกษา
1. ขณะลงเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพเป็ นเวลาในช่วงกลางวัน ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบ
สัมภาษณ์จึงเพศหญิง เนื่องจากเพศชายทางานนอกบ้าน
2. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการเก็บข้อมูลที่ได้จากผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลหลักของ
กระบวนการจัดทาแผน แม้ในบางพื้นที่ติดภารกิจ หรื อเป็ นช่วงรอยต่อของการเลือกตั้ง ทา
ให้ยากต่อการประสานงานต่อการจัดสนทนากลุ่ม
ทางผูว้ จิ ยั จึงแก้ปัญหาโดยเก็บข้อมูลเพิ่มในส่ วนการสนทนากลุ่มโดยทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวคาถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มในผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลหลักในพื้นที่ที่ไม่
สามารถเข้าร่ วมการสนทนากลุ่มได้
3. การวิจยั ครั้งนี้ไม่ได้วดั คุณภาพของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เพียงแต่วเิ คราะห์เนื้อหา
สาระของโครงการ/กิจกรรม/แผนงานเท่านั้น
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แบบสารวจชุ มชน

เลขที่แบบสัมภาษณ์    

ผู้สัมภาษณ์ ............................................................รหัส          
สถานที่ ตาบล ............................. อาเภอ............................ จ.สงขลา

  

คาชี้แจง
1. ให้ผสู ้ ัมภาษณ์ถามคาถามต่อไปนี้ แล้วทาเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความหรื อ
เติมคาลงใน ช่องว่างที่เว้นไว้
2. แบบสัมภาษณ์มี 3 ส่ วน คือ ข้ อมูลทัว่ ไป ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะและข้อมูลระบบ
สุ ขภาพที่พึงประสงค์
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. ปัจจุบนั มีอายุ …………….. ปี (เต็มปี )
3. สถานภาพสมรส ( ) โสด ( ) คู่
( ) หย่า ( ) หม้าย

4. การศึกษา
( ) ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
( ) อนุปริ ญญาหรื อ ปวส./ปวช.
( ) ประถมศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
( ) มัธยมศึกษา
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี
( ) อื่นๆระบุ..................................
5. ปัจจุบนั ประกอบอาชีพหลัก
( ) ไม่ได้ทางาน
( ) รับราชการ
( ) เกษตรกรรม
( ) ค้าขาย
( ) รับจ้างทัว่ ไป
( ) ลูกจ้างบริ ษทั /ห้างร้าน/โรงงาน
( ) อื่นๆ ระบุ ……………………….
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6. ระดับรายได้ของทั้งครอบครัว
( ) ไม่มีรายได้
( ) ต่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน
( ) 3,001-5,000 บาทต่อเดือน
( ) 5,001-10,000 บาทต่อเดือน
( ) 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ( ) มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
7. ให้บนั ทึกข้อมูลของบุคคลที่อาศัยอยูป่ ระจาในบ้าน ลงในตารางต่อไปนี้
หมายเหตุ
ไม่ รวมผู้ตอบ ( กรณีผ้ ตู อบเป็ นผู้นาครอบครัวไม่ ต้องลงในช่ องผู้นา )
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ความสั มพันธ์
ผูน้ าครอบครัว
สมาชิกในครัวเรื อน

เพศ













อายุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














อาชีพ













การศึกษา













ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลสถานการณ์ สุขภาวะ แบ่ งออกเป็ น 4 ตอน คือ
2.1 สุ ขภาวะทางกาย
ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมาท่านมีการเจ็บป่ วยอะไรบ้างต่อไปนี้ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
( ) ไม่มี
( ) โรคความดัน
( ) โรคเบาหวาน
( ) โรคหัวใจ
( ) โรคหลอดเลือดสมอง ( ) หอบหืด ( ) วัณโรค
( ) ปวดเมื่อย
( ) ไข้หวัด
( ) ท้องเสี ย
( ) อื่นๆ..............................................
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2. ท่านออกกาลังกายมากน้อยเพียงใด
( ) น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
( ) 1 – 5 ครั้ง/เดือน
( ) มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน



3. ท่านควบคุมอาหาร ( หวาน/มัน/เค็ม ) ระดับใดบ้าง
( ) ไม่ควบคุม
( ) ควบคุมบ้าง
( ) ควบคุมตลอดเวลา



2.2 สุ ขภาวะจิต
1. ในครอบครัวของท่านมีสมาชิกที่เป็ นผูพ้ ิการหรื อไม่
( ) ไม่มี
มี โปรดระบุ ( )พิการทางการได้ยนิ
( ) พิการทางการมองเห็น ( ) พิการสติปัญญา
( )พิการทางการเคลื่อนไหว ( ) พิการด้านจิตใจ(จิตเวช) ( ) อื่นๆระบุ.....................
ระบุรายละเอียด.....................................................................................................................
2.บุคคลในครอบครัวของท่านมีความเครี ยด/วิตกกังวล /ซึมเศร้า ในด้านใดบ้าง
( ) ไม่มี
( ) ปัญหาสุ ขภาพ
( ) เศรษฐกิจ
( ) ปัญหาครอบครัว
( ) อื่นๆระบุ...............................................
ระบุรายละเอียด.....................................................................................................................
3. ท่านรู ้สึกมีความสุ ขในระดับใด
( ) ไม่มี
( ) มากกว่าปกติ
( ) น้อยกว่าปกติ
( ) น้อยกว่าปกติมาก


( ) เท่าๆปกติ
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2.3 สุ ขภาวะทางสั งคม
1. ท่านมีพฤติกรรมเสี่ ยงเกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพด้านใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
( ) ไม่มี ( ) เหล้า
( ) บุหรี่
( ) ยาเสพติด ระบุชนิด...........................
( ) กินอาหารหวาน/เค็ม
( ) การพนัน ( ) อื่นๆระบุ…………………................
2. สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ ยงเกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพด้านใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
( ) ไม่มี ( ) เหล้า
( ) บุหรี่
( ) ยาเสพติด ระบุชนิด...........................
( ) กินอาหารหวาน/เค็ม
( ) การพนัน ( ) อื่นๆระบุ…………………................
ระบุบุคคล..................................................................................................................
2.4 สุ ขภาวะทางปัญญา

ข้ อรายการ

1. ท่านเชื่อและนาหลักธรรม คาสอนของศาสนา มาเป็ นแนว
ทางในการดาเนินชีวติ ของท่านมากน้อยเพียงใด
2. ท่านเชื่อว่าธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็ นรากฐานทีส่ าคัญ
ในการดารงอยูข่ องสิ่ งมีชีวติ บนโลกนี้มากน้อยเพียงใด
3. ท่านเต็มใจเข้าร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นในชุ มชนของท่านมากน้อย
เพียงใด

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1
…… ……. ……. ……. …….
……. ……. ……. ……. …….

 

……. ……. ……. ……. …….

 

4. ท่านคิดว่าคนในชุมชนของท่านมีความเต็มใจในการทาประโยชน์
……. ……. ……. ……. …….
ต่อส่ วนรวมมากน้อยเพียงใด
5. ท่านคิดว่าปั จจุบนั ชุมชนของท่านมีความสงบหรื อเป็ นสั งคม
แห่ งสั นติภาพมากน้อยเพียงใด

 

……. ……. ……. ……. …….
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลระบบสุ ขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
คาชี้แจง
ให้ จัดลาดับความสาคัญ โดย 1 = สาคัญเป็ นอันดับ 1, 2 =สาคัญเป็ นอันดับ 2,
3 = สาคัญเป็ นอันดับ 3 โดยเติมตัวเลขลงในช่ องว่าง
ปั ญหาใดต่อไปนี้ที่ท่านคิดว่า เป็ นปั ญหาสุ ขภาวะของชุมชนที่ตอ้ งการแก้ปัญหามากที่สุด
1. ทางกาย
( ) ไม่มี
( ) โรคความดัน
( ) โรคเบาหวาน
( ) โรคหัวใจ
( ) โรคหลอดเลือดสมอง ( ) หอบหืด ( ) วัณโรค
( ) ปวดเมื่อย
( ) ไข้หวัด
( ) ท้องเสี ย
( ) อื่นๆ..............................................
ทางจิต
( ) ปัญหาสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ
( ) ปัญหาสุ ขภาพจิตของเด็กและเยาวชน
ทางสังคม
( ) การพนัน
( ) ยาเสพติด

( ) บุหรี่
( ) อาชญากรรม

( ) ปัญหาสุ ขภาพจิตของผูพ้ ิการ
( ) อื่นๆระบุ.......................

( ) เหล้า
( ) อื่นๆระบุ.......................................

4. ท่านต้องการให้สังคมในชุมชนของท่านเป็ นอย่างไร มากที่สุด
( ) คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง
( ) ชุมชนมีความสงบ/ มีสันติสุข
( ) ชุมชนให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
( ) ชุมชนยึดมัน่ ในหลักธรรมของศาสนาในการดาเนินชีวติ
( ) อื่นๆระบุ.................................................................
5.ท่านต้องการเห็นชุมชนของท่านมีภาวะที่เป็ นสุ ขอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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แบบสั มภาษณ์เชิงลึก
สาหรับประเมินกระบวนการจัดทาแผนสุ ขภาพระดับตาบล
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา
1. มีกระบวนการที่ทาให้คนในชุมชนมาวางจุดหมายร่ วมกันของระบบสุ ขภาพหรื อไม่
2. ในกระบวนการมีการวางบทบาทว่าเป็ นใคร จะทาอะไร อย่างไร
3. ตัวหลักของการทางานให้เกิดแผนสุ ขภาพดาเนินไปได้คือใคร และใครเป็ นตัวหนุน
เสริ มผลักดันให้แผนสุ ขภาพสาเร็ จ
4. มีกระบวนการอะไรในการทางานร่ วมกันระหว่างเครื อข่าย/หน่วยงาน/ชุมชน เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ดา้ นสุ ขภาพ
5. มีกระบวนการในการสร้างตัวชี้วดั อย่างไร
6. ใช้กระบวนการอะไรที่จะได้ยทุ ธศาสตร์ในเรื่ องแผนสุ ขภาพ
7. มีกระบวนการที่จะให้มีกิจกรรมตามแผนสุ ขภาพอย่างไร
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ตาราง แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของประชากรตัวอย่ างทั้ง 14 ตาบล ในจังหวัดสงขลา
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

210
487
697

30.1
69.9
100

79
114
155
147
202
697

11.3
16.4
22.2
21.1
29.0
100

74
535
11
77
697

10.6
76.8
1.6
11.0
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตั้งแต่ 15 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม
3. สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หย่า
หม้าย
รวม
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ตาราง แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของประชากรตัวอย่ างทั้ง 14 ตาบล ในจังหวัดสงขลา
ข้ อมูลทัว่ ไป
4. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม
5. การประกอบอาชีพ
ไม่ได้ทางาน
เกษตรกรรม
รับจ้างทัว่ ไป
รับราชการ
ค้าขาย
ลูกจ้างบริ ษทั /ห้างร้าน/โรงงาน
อื่นๆ
รวม
6. ระดับรายได้ของทั้งครอบครัว
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน
3,001-5,000 บาทต่อเดือน
5,001-10,000 บาทต่อเดือน
10,001-15,000 บาทต่อเดือน
มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

32
393
155
49
63
1
4
697

4.6
56.4
22.2
7.0
9.0
0.1
0.6
100

113
328
46
35
92
23
60
697

16.2
47.1
6.6
5.0
13.2
3.3
8.6
100

27
56
152
193
128
137
693

3.9
8.1
21.9
27.8
18.5
19.8
100
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