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คำานำา

กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ในวิกฤตสุขภาวะภาคใต้
 ระบบสุขภาพในปัจจุบันกำาลังเผชิญความท้าทายใหม่ 
จากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยกำาหนดสุขภาพที่ทวี
ความซบัซอ้นขึน้ ปริมณฑลของระบบสุขภาพไดข้ยายกวา้งไกลไปกวา่
พรมแดนของระบบสาธารณสุขเดิม ผสานบริการสุขภาพเข้าเป็น 
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบูรณาการการทำางาน 
เช่ือมโยงกบัภาคส่วนตา่งๆ ใหห้นนุเสริมซ่ึงกันและกนัอย่างสรา้งสรรค ์
“สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล” (All for Health for 
Health for All) 
 ในการสร้างสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาที่มีความแตกต่าง 
หลากหลายได้ตามบริบทของพื้นท่ีและวิถีวัฒนธรรมของประชาชน 
ที่เป็นเจ้าของสุขภาพนั้น กลไกท่ีมีความสำาคัญ คือ กลไกระบบ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ระดับต่างๆ ตั้งแต่ หมู่บ้าน ตำาบล 
อำาเภอ จังหวัด จนถึงระดับเขต เช่น ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ขนาดเล็ก ธรรมนูญสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ 
(พชอ.) สมัชชาสุขภาพ และกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
(กขป.) ของ 4 ส. คือ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำานักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงานกองทุนสนับสนุน
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การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) เป็นต้น
 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารนำาเข้าสำาหรับ ห้องความมั่นคง
ทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในงานสร้างสุข
ภาคใต้ ครั้งที่ 10 ปี 2561 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข  
สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำากัดสู่สุขภาวะที่ย่ังยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจและเข้าถึงกลไกต่างๆ เหล่านี้ รวมถึง ผู้คน 
เครือข่าย เครื่องมือ ความรู้ ของทั้ง 4 ส. เพื่อนำาไปปรับประยุกต์ใช้
ในการทำางานในบริบทของตนได้ ประกอบด้วย 1) ตัวอย่างรูปแบบ
และกลไกระบบสุขภาพแบบมส่ีวนรว่ม 2) การทบทวนการขบัเคลือ่น
ข้อเสนอจากห้องการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมและห้องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทอ้งถิน่หรือพ้ืนทีใ่นงานสรา้งสขุภาคใต ้ครัง้ที ่9 ป ี2559 3) บทเรยีน 
จากการดำาเนินงานใน 4 พื้นที่ คือ นาเกตุ นาทวี นาไม้ไผ่ และ
ทุ่งตะโก ซึ่งเป็นกรณีศึกษารูปธรรมของการเชื่อมโยงบริการสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล (Health care) การสร้างเสริมสุขภาพ 
(Health promotion) และนโยบายสุขภาพ (Health policy) โดย
การสานพลังภาคีเครือข่ายสหสาขาโดยอาศัยหลากกลไกหลายระดับ
เพื่อการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาในพื้นที่ และ 4) ข้อเสนอเชิงการ 
ขับเคลื่อนต่อภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ 
หน่วยงานส่วนกลางในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการความรู้ในงานสร้างสุขภาคใต้ 
จะมีส่วนช่วยในการสานพลังภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นวิกฤตสุขภาวะภาคใต้ทั้งในเชิง
พื้นที่และเชิงนโยบายและนำาไปสู่สุขภาวะของคนใต้ได้ในอนาคต





สารบัญ

คำานำา: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

 ในวิกฤตสุขภาวะภาคใต้

บทที่ 1: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
บทที่ 2: การทบทวนการขับเคลื่อนข้อเสนอ
 จากงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 9 ปี 2559 

 2.1 ห้องการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย

  สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

 2.2 ห้องกองทุนหลักประกันสุขภาพ

  ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

บทที่ 3: บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษาการขับเคลื่อน

 งานสุขภาพด้วยกลไกระบบสุขภาพ

 แบบมีส่วนร่วม

 3.1 พื้นที่นาเกตุ จ.ปัตตานี

 3.2 พื้นที่นาทวี จ.สงขลา

 3.3 พื้นที่นาไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช

 3.4 พื้นที่ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

บทที่ 4: ร่างข้อเสนองานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10
 ปี 2561 ห้องความมั่นคงทางสุขภาพ:

 กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
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ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

บทที่ 1
กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

 จากกรอบแนวคิดเร่ืองระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก 

(6 building blocks of WHO health system framework, 2007) 

ที่ยังไม่สามารถจัดการปัญหาสุขภาพในปัจจุบันได้เท่าที่ควร จึงมี 

การขยายกรอบแนวคิดเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมเป็น 

6 building blocks plus คือ

 1) ภาวะผู้นำาและธรรมาภิบาล 

  (Leadership and governance)

 2) การเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health financing)

 3) กำาลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce)

 4) ยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

  (Medical products, vaccines and technologies)

 5) ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

  (Health information system)

 6) ระบบบริการสุขภาพ (Service delivery)

 7) กระบวนการมีส่วนร่วม (Participation)

 จากกรอบแนวคดิเรือ่งกระบวนการมสีว่นรว่มในระบบสขุภาพ

นี้ได้มีการพัฒนากลไกของระบบสุขภาพในระดับต่างๆ ที่น่าสนใจ 

ดังนี้
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ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

1. กลไกระดับเขต: เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบัสขุภาพมาตามลำาดบั โดยชว่งแรก รฐับาลเน้นเรือ่งความเสมอภาค

ในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการ

สาธารณสขุให้ครอบคลมุประชากรท้ังประเทศ มกีารจดัตัง้สถานบรกิาร

ระดบัตา่งๆ ทัง้กรงุเทพมหานคร จงัหวดัทกุจงัหวดั อำาเภอทุกอำาเภอ 

สถานอีนามยัและศนูยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนครบทกุตำาบล รวมทัง้

พัฒนาและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 

 ในขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา 

ประเทศไทยก็รับแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ให้ความสำาคัญ 

กบัการมสีว่นรว่มและบทบาทของประชาชนในการพฒันาสาธารณสขุ 

เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสาธารณสุขจากเดิม 

ที่เน้นบทบาทของรัฐและวิชาชีพเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการพัฒนา

สาธารณสุขบนฐานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ที่ผสมผสานเรื่อง

สุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการขยาย

ความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ แต่การปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือ

ระบบสุขภาพมิได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เม่ือมีการจัดต้ังสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (พ.ศ.2535) เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้เชิง

ระบบรองรับการปฏิรูประบบและโครงสร้างต่างๆ ในระบบสุขภาพ 

และในทศวรรษล่าสุดนี้ ระบบสุขภาพได้ขยายความกว้างออกไปกว่า

พรมแดนระบบสาธารณสุขเดิม มภีาคส่วนตา่งๆ เขา้มาเปน็ผูเ้ลน่รว่ม

จำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ 

ไปในทิศทาง “สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล” (All for 
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ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Health for Health for All) ได้มีการออกระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพ พ.ศ.2543 แต่งต้ังคณะ

กรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) จัดทำาร่าง พ.ร.บ. 

สุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของประเทศ 

ที่เน้นทิศทาง “สร้างนำาซ่อม” (พ.ศ.2543) มีการจัดตั้งกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาล

อำาเภอบ้านแพ้วเป็นองค์การมหาชน (พ.ศ.2544) มีการจัด 

หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้โดยยดึระบบการอภบิาลแบบมสีว่นรว่ม

จากหลายภาคสว่น (พ.ศ.2545) มกีารออกกฎหมายสขุภาพแหง่ชาต ิ

(พ.ศ.2550) ที่กำาหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการจาก 3 ภาคส่วน  

ทำาหนา้ทีส่นบัสนนุการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบเนน้

การมีส่วนร่วม ที่ เป็นการทำางานอภิบาลระบบแบบเครือข่าย  

(Governance by Networking) ที่เชื่อมโยงกับการอภิบาลโดยรัฐ 

 ปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศเป็นพหุลักษณ์เชื่อมโยง 

กบัภาคสว่นอืน่ และมแีนวโนม้ทีซ่บัซอ้นมากขึน้ในอนาคต จงึจำาเปน็

ต้องบูรณาการการทำางานของส่วนต่างๆ ในระบบสุขภาพแห่งชาติ 

ใหห้นนุเสรมิการทำางานกันและกันอยา่งสร้างสรรค ์เพือ่การมสีขุภาพ

ดีถ้วนหน้าในทิศทางสร้างนำาซ่อม รวมทั้ง กระจายอำานาจและ

ทรพัยากรให ้ชมุชนทอ้งถิน่ และภาคสว่นตา่งๆ รว่มมบีทบาทหน้าท่ี

ในการอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

และจัดการงานด้านสุขภาพมากขึ้น 
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 ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ได้มี

มติเห็นชอบ เร่ือง การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูป

ประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำาคัญประกอบด้วย 1) การปฏิรูประบบ 

การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการภัยคุกคาม

สุขภาพ ที่เน้นการปฏิบัติตามหลักการที่เรียกว่า “ทุกนโยบายห่วงใย

สุขภาพ” (Health in All Policy) 2) การปฏิรูประบบบริการ 

สุขภาพ ที่เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการปฐมภูมิ 

และเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพองค์รวมและ 

ระยะยาว 3) การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ 

4) การปฏิรูประบบการเงินการคลัง และระบบหลักประกันสุขภาพ 

และ 5) การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพือ่สขุภาพ โดยเนน้บทบาทการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น

ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

 ตอ่มา คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ไดม้กีารประชมุ

หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลักด้านสุขภาพ ได้แก่ 

กระทรวงสาธารณสุข สำานกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

สำานักงานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) สำานกังาน

คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.) สำานกังานประกนัสงัคม (สปส.) 

และกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้มีเห็นร่วมกันว่า ควรจะพัฒนากลไกหรือ

เครื่องมือเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะต่อไป 

สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 มติ 8 

การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย ที่ประชุม 

ไดข้อ้สรุปวา่มีประเด็นสำาคญัทีค่วรขบัเคลือ่นเพือ่ปฏริปูระบบสขุภาพ
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ในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ พิจารณาเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็น

ชอบต่อไป ได้แก่ การปฏิรูประบบสุขภาพในระยะเร่งด่วน เสนอให้

จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ ที่ยึดโยงการทำางานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาค

ส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะยาว

เสนอให้นำามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 มติ 8 

“การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” เสนอต่อ

คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ใหค้วามเห็นชอบเพือ่เสนอตอ่

สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ(สปช.) และหนว่ยงานอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณา

ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่

 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2557 

เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ.2557 ได้มมีตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอประเดน็

สำาคัญที่ควรขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพทั้งในระยะเร่งด่วน 

และในระยะยาวข้างต้น จึงได้เสนอเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา

ของ คสช. และหัวหน้า คสช. ได้อนุมัติการจัดตั้งเขตสุขภาพ 

เพื่อประชาชนเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 ตามที่คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติเสนอ ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดต้ัง 

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนขึ้น จนมีระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 โดยอาศัย

อำานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
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 การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนับเป็นมิติใหม่ของการ

ทำางานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้พื้นท่ีระดับกลุ่มจังหวัดเป็นฐาน 

ในการทำางานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงต้องมีการสานพลังซึ่งกันและกัน 

ทั้งพลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็น 

หรอืปัญหาทางสุขภาพทีส่ำาคญัของประชาชนในเขตพืน้ที ่โดยจำาเปน็

ต้องมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วมทางสุขภาพของเขตพื้นที่ของตนเอง 

เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และมีการระดม

สรรพกำาลัง ทั้งองค์ความรู้ ความคิด และทรัพยากรในการขับเคลื่อน

ร่วมกันก่อนจะนำาไปปฏิบัติภายใต้กลไกหรือกฎระเบียบตามภารกิจ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานของแต่ละคนต่อไป 

 เป้าประสงค์ 
 ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่าง 

ต่อเนื่อง ระดับพื้นที่ สอดคล้องกับความจำาเป็นด้านสุขภาพ

 วัตถุประสงค์
 1) กำาหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการ 

ดำาเนินการและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตฯ โดยบูรณาการ 

ทุกภาคส่วน ทุกมิติ

 2) รองรับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน

การจัดการสุขภาพทุกมิติ, เกิดสมดุลในการอภิบาลระบบสุขภาพ

 3) จุดประกาย, กระตุ้น ให้องค์กรต่างๆ ดำาเนินงานได้บรรลุ

ภารกิจของตน

 4) ส่งเสริมแนวทางการกระจายอำานาจ, สร้างความเข้มแข็ง

พื้นที่

 5) เสริมพลังกลไกต่างๆ (Synergy) ในเขตพื้นที่
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 รูปแบบและกลไกหลัก
 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) แต่ละเขต

มีจำานวน 45 คน กขป. มีวาระ 4 ปี มีบทบาทหน้าที่ คือ 

 1) กำาหนดเปา้หมาย ทศิทาง และยทุธศาสตร ์ในการดำาเนิน

การและพัฒนาระบบสุขภาพในเขตฯ โดยบูรณาการภารกิจ อำานาจ

หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 2) ดำาเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตาม 1)

 3) เสนอแนะและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้าน

สุขภาพในเขตพื้นที่ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 4) ประสานงานกับ กขป. ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการ 

บูรณาการงานด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ

 5) ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงาน

 6) รายงานผลการดำาเนินการต่อ คสช. อย่างน้อยปีละ 

หนึ่งครั้ง

 แนวทางการทำางาน
 1) ให้ความสำาคัญกับการกำาหนดเป้าหมาย ทิศทางและ

ยุทธศาสตร์ร่วม 

 2) พัฒนาวิธีการจัดการใหม่ๆ เช่น การจัดการระบบการ 

ใช้ข้อมูลร่วม การทำาแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อบูรณาการทรัพยากร 

ร่วมกัน เป็นต้น

 3) วางแนวทางเชื่อมประสานกลไกแนวดิ่ง/แนวราบในพื้นที่

 4) เน้นการมส่ีวนรว่มใหท้กุภาคส่วนเขา้มารว่มกนัขบัเคลือ่น 

และการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยกระดับ 

การทำางาน
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 5) อาจใช้เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ต่างๆ 

มีปฏิบัติการ และมีเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ 

 6) การสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย

 

2. กลไกระดับจังหวัด: สมัชชาสุขภาพ1

 “สมัชชาสุขภาพ” คือ เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระ- 

ราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ถือเป็นแนวทางใหม่ของการ

พัฒนา นโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

สมัชชาสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) สมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติ 2) สมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่และ 3) สมชัชาสขุภาพเฉพาะ 

ประเด็น โดย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติได้กำาหนดให้มีการจัดสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติเป็นประจำาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้

สนับสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพืน้ทีแ่ละสมชัชาสขุภาพเฉพาะ

ประเด็น ตามหลักเกณฑ์ที่ คสช. กำาหนด ทั้งนี้ประชาชนอาจรวมตัว

กนัจัดสมัชชาสุขภาพกนัเองกไ็ด้ หลกัการและคุณค่าที่สำาคัญพื้นฐาน

ของสมัชชาสขุภาพ 4 ประการ คอื 1) เปน็กระบวนการพฒันานโยบาย 

สาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy 

Public Policy Process) 2) เป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

แบบมี ส่วนร่วม (Participatory Democracy Development) 3)

เป็นการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคม (Social Empowerment) 

1 (แหล่งข้อมูล https://www.nationalhealth.or.th/gettoknow-samatcha)
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โดยอาศัยพลัง 3 ภาคส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา 

พลังทางสังคม และพลังรัฐ/การเมือง 4) เป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมกันจากการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) 

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน 

ปี พ.ศ.2551 และจัดเป็นประจำาทุกปี ต่อเน่ืองเรื่อยมาจนถึง 

ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จากสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ รวม 59 เรื่อง และมีการผลักดันไปสู่

การปฏิบัติ ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง กรม ระดับจังหวัด  

และระดับชุมชนท้องถิ่น ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนากระบวนการ 

ให้มีความเป็นระบบและสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นเป็นลำาดับ 

 สำาหรับการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ 

และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คสช. ได้จัดทำาหลักเกณฑ์และ 

วธิกีารสนบัสนนุ ซึง่ทีผ่า่นมา ได้สนบัสนนุองคก์รเครอืขา่ยภาคตีา่งๆ 

ใหม้กีารจดัสมชัชาสขุภาพในระดบัพืน้ทีแ่ละประเดน็ตา่งๆ ทัว่ประเทศ

อย่างต่อเนื่องมาทุกปี และมีหลายพื้นที่ที่จัดกันเองด้วยงบประมาณ

ในพื้นที่ และมีหลายองค์กรที่สนใจนำากระบวนการสมัชชาสุขภาพไป 

ประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ 

 ทิศทางการทำางานการต่อยอดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ 

ในทศวรรษที่ 2 ตั้งแต่ปี 2555-2557 เน้นให้เกิดการจัดกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA) 

ปัจจุบันมี 51 จังหวัด เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยใช้พื้นที่จังหวัด 

เป็นขอบเขต เปิดโอกาสให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด  

ทัง้ภาคประชาสงัคม/เอกชน ภาควชิาการ/วชิาชพี และภาคราชการ/
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การเมอืง ไดเ้ขา้มส่ีวนรว่มเปน็คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพจงัหวดั 

(คจ.สช.) มหีนว่ยบริหารงานและเลขานกุารกจิสมชัชาสขุภาพจงัหวดั 

(นลส.) ทำาหน้าท่ีบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบและ 

ต่อเน่ือง อีกทั้งได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

กระบวนการกลุ่มจังหวัดในระดับภูมิภาคครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว 

13 ปี ที่ผ่านมาสมัชชาสุขภาพเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเปิดพื้นที่

สาธารณะทางสังคมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ที่ให้ฝ่ายต่างๆ 

ไดพ้บปะ พดูคยุ แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันอยา่งสมานฉนัท ์เพือ่สรา้ง

ทางเลือก ค้นหาทางออก หรือการมี ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่จะนำา

ไปสู่การปฏิบัติที่ทำาให้เกิดสุขภาวะและจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีงาม 

ร่วมกันต่อไป

3. กลไกระดับอำาเภอ: คณะกรรมการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.)2

 ระบบสุขภาพระดับอำาเภอ (District Health System-

DHS) คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่

ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และ

ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความเป็นเจ้าของ

และภาวะการนำาร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือ 

ในการทำาให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะ โดยเป็นจุด 

2 (แหล่งข้อมูล http://thlp.ops.moph.go.th/dhbinformation.php)
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คานงัดสำาคัญ ท่ีเปลี่ยน “ฐาน” ของ “ระบบ” และ “บริการ” 

โดยมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่

โดยใช้ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ด้วยการทำางาน

อย่างมีส่วนร่วม ของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน ตามแนวทาง 

ประชารัฐ 

 รูปแบบและกลไกหลัก
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) 

ประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือคัดเลือก 

จากทั้งภาคสาธารณสุข ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และ ชุมชน 

ในอำาเภอนั้นๆ มีวาระในการปฏิบัติงานตามที่กำาหนด และมีหน้าที่

ในการสนับสนุนและติดตามประเมินผลการดำาเนินการให้บริการ

สุขภาพระดับอำาเภอที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมถึง ประสานงาน

กับทุกภาคส่วนในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในระดับอำาเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ 

จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพหลักๆ และประเด็น 

ดา้นการจดัการระบบและองคก์รตา่งๆ ภายในอำาเภอเปน็อย่างด ีและ

ได้กำาหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบั

อำาเภอ ดังนี้ 

 1) พจิารณาเหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การพฒันาสขุภาพและ

คุณภาพชีวิตของอำาเภอแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตประจำาปี 

 2) พจิารณาเหน็ชอบรายงานความกา้วหนา้ในการปฏบิตังิาน

พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
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 3) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของแนวทางการ

ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4) สนบัสนนุใหม้กีลไกการประกันคณุภาพ โดยมกีารตดิตาม

ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ 

 5) รบัฟงัขอ้รอ้งเรยีน คำาอทุธรณ ์คำารอ้งทุกข์ จากประชาชน 

ชมุชน สาธารณะ และจากบคุลากรท่ี เกีย่วขอ้งกบัการบรกิารสขุภาพ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในอำาเภอ 

 6) สนบัสนนุและสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งภาคสว่นต่างๆ 

ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนภายในอำาเภอ

โดยรวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

 7) สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพ ในพื้นที่ของชุมชน 

ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชน 

 8) แต่งตั้งคณะทำางานที่ประกอบด้วยสมาชิกจากภาค

สาธารณสุข และอาจรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและชุมชน 

ทำาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการระบบสุขภาพอำาเภอและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 9) แต่งตั้งคณะทำางานต่างๆ ของอำาเภอ เพื่อสนับสนุนให้

เกดิการดำาเนินงานการพฒันาสุขภาพและ คณุภาพชวีติของประชาชน

ในอำาเภอที่มีประสิทธิภาพ
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4. กลไกระดับตำาบล: กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่3

 กองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรอืพืน้ทีนั่บเปน็

นวตักรรมทางสงัคมทีส่ำาคญัในระบบสุขภาพของประเทศไทย มุง่เนน้

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลาย 

ภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำาคัญ

ในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามา

ร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน รว่มวางแผน และ

ส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถติดตาม

ประเมินผลการดำาเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน

 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

ในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่ง

ตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่

ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วย

ตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา

ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง

3 (แหล่งข้อมูล http://obt.nhso.go.th/obt/about?id=1)

18



ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

 สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระ-

ราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13 (3) 

มาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 ได้กำาหนดให้คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุน ประสาน และกำาหนด 

หลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำาเนินงาน 

และบรหิารจดัการระบบหลกัประกันสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ เพื่อสร้าง

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใิหแ้กบ่คุคลในพืน้ที ่โดยใหไ้ดร้บัคา่ใชจ้า่ย

จากกองทุน รวมถึงสนับสนุนและกำาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน และภาคเอกชนท่ีไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำาไร 

ดำาเนินงาน และบรหิารจดัการเงนิทนุในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ทีไ่ดต้าม

ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่

บุคคลในพื้นที่

 การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่เร่ิมดำาเนินการนับตั้งแต่ได้มีประกาศคณะกรรมการหลัก

ประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเรือ่งการกำาหนดหลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้

องค์การบริหารส่วนตำาบลหรือเทศบาลดำาเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน พ.ศ.2549 ซ่ึงในปีแรกมีองค์การบริหารส่วนตำาบลและ

เทศบาลนำาร่องจัดตั้งกองทุนรวม 888 แห่ง

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุน 

การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหาร
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จดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพและสวสัดกิารชมุชนในระดบัทอ้งถิน่

หรือพื้นที่ ระหว่าง สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง

ประเทศไทย สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม

องค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งเจ็ดฝ่ายจะร่วมมือ

กนัเพือ่สนับสนุนการดำาเนนิงานและบรหิารจดัการระบบหลกัประกนั

สุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเน้นเรื่อง

การแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ และการดำารงชีวิต ตลอดจนส่งเสริม

ให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  

กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผูป้่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขต

พื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ได้อย่างทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคล 

ในพื้นที่

 ตามประกาศฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2557 ได้กำาหนด

วตัถปุระสงคข์องกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่

เพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหนว่ยบรกิาร 

หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน  

หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำาเนิน

กิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้- 

สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่ม

ผูป้ว่ยโรคเร้ือรังทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุไดอ้ยา่ง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
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ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน

ในพืน้ที ่โดยเงินกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้

 1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 

ของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข 

ในพืน้ที ่โดยเนน้เรือ่งการสรา้งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรค การฟืน้ฟู

สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ท่ีจำาเป็น 

ต่อสุขภาพและการดำารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ 

กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นท่ี สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง 

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2) เพือ่สนบัสนนุใหก้ลุม่หรอืองคก์รประชาชนหรอืหนว่ยงาน

อื่นในพื้นที่ ได้ดำาเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม

เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรค ใหแ้กส่มาชกิหรือประชาชน

ในพื้นที่ และกรณีมีความจำาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็น

ครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วัสดุ

ทีม่ลีกัษณะเปน็ครุภณัฑท่ี์จัดหาได้ ใหอ้ยูใ่นความดแูลและบำารงุรกัษา

ของกลุม่หรอืองคก์รประชาชนหรือหนว่ยงานอืน่ ทีไ่ดร้บัการสนับสนุน

นั้นๆ

 3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำาเนินกิจกรรม 

เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและ
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ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำาเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 

ตามหลกัเกณฑท์ีส่ำานกังานกำาหนด เปน็เงินไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 15 ของเงนิ

รายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น

 4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงิน

รายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และ 

ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซ้ือครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อ 

จัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และ

ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำารุงรักษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

 5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการ

กองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำาเป็น เหมาะสม 

และทันต่อสถานการณ์ได้
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ข้อเสนอ การดำาเนินการตามข้อเสนอ
และผลที่เกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

1 . ก า รพั ฒน านโ ยบ า ย
สาธารณะแบบมสีว่นรว่ม 
ทำ าใ ห้ เ กิดการยอมรับ 
ในความหลากหลายจน
ตกผลึกเป็นประเด็นร่วม
ของสังคม ท่ีน่าจะได้รับ
การสนับสนุนเพื่อขับ-
เคลื่อนทั้งในระดับภูมิ-
ภาคหรือระดับพื้นที่ เช่น 
ประเด็นร่วมระดับจังหวัด
หรือระดับภาคและมติ
สมัชชา เป็นต้น จึงมีข้อ
เสนอต่อ สสส. ให้เป็น 
ผูส้นบัสนนุการขบัเคลือ่น
มติสมัชชาสุขภาพหรือ
ประเ ด็นด้านสุขภาวะ
ต่างๆ ที่เกิดจากข้อเสนอ
นโยบายแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อให้ เกิดพลังในการ
ป ฏิ บั ติ นำ า ไ ป สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม

1.เกิดกลไกคณะทำางาน/คณะกรรมการ
พัฒนาและขับ เคลื่ อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัด 
4PW ระดับจังหวัด 14 จังหวัด 
ภาคใต ้โดย สช.สนบัสนนุการพัฒนา
กลไก กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม ผ่านกลไกคณะ
ทำางาน 4PW ระดับจังหวัด โดยมี 
การใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ 
ขบัเคลือ่นประเดน็สาธารณะทีส่ำาคญั
ในพื้นที่ภาคใต้ จำานวน 46 ประเด็น 

2. มกีระบวนการการขับเคลือ่นกระบวน 
การนโยบายสาธารณะ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ร่วมของภาคใต้ ผ่าน 
กลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนเขต 11 เขต 12 

-เขต 11 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็น
เด็กและเยาวชน 2.ประเด็นคนวัย
ทำางาน 3.ประเด็นคนสูงวัยและกลุ่ม
เปราะบาง 4.ประเด็นสาธารณสุข 
ทางทะเล 

-เขต 12 ประเด็น ได้แก่ บุหรี่และ
ปัจจัยเสี่ยง สุขภาวะกลุ่มช่วงวัย  
สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่ม 
เปราะบางทางสังคม เกษตรและ
อาหารเพื่อสุขภาพ 

-ความรูค้วามเขา้ใจของกลไก 
4PW 

-ประสบการณ์ ทักษะของ
กลไก 4PW

-การบูรณาการงานในความ
รับผิดชอบ และยกระดับ 
ไปสู่ ก ารขับ เค ล่ือนงาน 
4PW

บทที่ 2
การทบทวนการขับเคลื่อนข้อเสนอ
จากงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 9 ปี 2559 

2.1 ห้องการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
 เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
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ข้อเสนอ การดำาเนินการตามข้อเสนอ
และผลที่เกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

2 .กำ าหนดให้ อ งค์ ก รที่ มี
ภารกิจด้านสุขภาพทุก
องคก์ร เชน่ สสส. สปสช. 
กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นต้น ทำาให้เกิดการ 
บูรณาการจัดกลไกการ
ดำาเนินงานระดับจังหวัด
และสนับสนุนเชิงนโย-
บาย เพื่อให้เห็นทิศทาง
ในการขบัเคลือ่นทีช่ดัเจน
และหนนุเสรมิการทำางาน
ของกลไกให้ เ กิ ด ก า ร 
บูรณาการอย่างยั่งยืน 

1.สช. สนับสนุน กลไก 4PW ทำางาน
ร่วมกับกลไกคณะทำางานของ สสส. 
สปสช. สกว.ระดับจังหวัด

2.ในการขับเคลือ่นกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ กระบวนการสมัชชา
สุขภาพที่ให้ทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายใน
จังหวัดขับเคลื่อนให้เกิดนโยบาย
สาธารณะที่ดี เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมกำาหนด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ 
ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประ- 
เมินผล 

-ขาดโอกาสในการทำางาน
ร่วมกัน

-มีแนวคิด วิธีการทำางาน 
ที่แตกต่างกัน มีภาระที่ 
ต้องตอบสนองนโยบาย 
ที่แตกต่างกัน

-การจัดสรรงบประมาณ
-กลไก 4PW ขาดมุมมอง 
เชิงระบบ เพื่อหนุนเสริม 
ให้แต่ละภาคส่วนมาทำางาน
ร่วมกัน

3.องค์กร ท่ี มีภารกิจด้าน
สขุภาพและสขุภาวะ ใหม้ี
การสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่สนับ-
สนุนและหนุนเสริมด้าน
สุขภาพ เพื่อให้มีศักย-
ภาพในการทำางานและ
ร่วมกันสร้างนวัตกรรม
ใหม่แบบบู รณาการที่
สอดคล้องตามบริบท 
ของแต่ละพื้นที่

1.ทีผ่า่นมา สช. มกีารออกแบบหลกัสตูร
การพฒันาศกัยภาพ ซึง่เปน็หลกัสูตร
การเรียนรู้เพ่ือนำาไปพัฒนานโยบายฯ 
ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพ การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ และสมัชชา
สุขภาพ มีการสนับสนุนเครือข่าย 
ท่ีมีการขับเคลื่อนกระบวนนโยบาย
สาธารณะในพื้นที่ภาคใต้ ให้เข้าร่วม
เรียนรู้ และนำาความรู้ที่ ไ ด้ลงไป 
บูรณาการใช้ในพื้นที่ อาทิเช่น ในปี 
2557-25558 มหีลกัสตูรนกัสานพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ ซึ่งได้
ผลิตนักสานพลัง 2 รุ่น จำานวนกว่า 
100 คน และในปี 2560-2561 
การพัฒนาศักยภาพหลักสูตร โครง-
การกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริม 
สร้างทีมนโยบายสาธารณะสู่สังคม 
สุขภาวะ (5 พลัง) ขณะนี้กำาลังอยู่
ระหวา่งการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มเีครอื-
ข่าย 4PW พื้นที่ภาคใต้จำานวนกว่า 
50 คนเข่าร่วมหลักสูตร นอกจากนี้ 
สช.ยังร่วมกับองค์ก่อนอื่นๆ จัดทำา
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเฉพาะ
ทาง เช่น การจัดการความรู้ การ
สื่อสารสาธารณะ ให้เครือข่าย 4PW
ที่สนใจมีโอกาสได้เข้าร่วมเรียนรู้ 
ในหลักสูตรดังกล่าว 

-หลักสูตรการเรียนรู้  ไม่
ครอบคลุมการกำาหนดวิธี
การติดตามประเมินผล  
ส่งผลให้เครือข่าย 4PW 
ที่มาเรียนรู้ขาดแรงจูงใจ 
ในการนำาความความรู้ไปใช้ 
และการทำางานอย่างต่อ-
เนื่อง

-เครือข่าย 4P ที่เข้ามาร่วม
เรียนรู้บางส่วน ไม่ได้นำา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เหมาะ-
สมกับบริบท หรืองานใน
หน้าที่รับผิดชอบ

-หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
ที่ออกมาจากหลายองค์กร 
มีความซ้ำาซ้อนกัน ทำาให้
เครือข่ายได้รับประโยชน์
สูงสุด และใช้เวลาในการ
เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
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ข้อเสนอ การดำาเนินการตามข้อเสนอ
และผลที่เกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

4 .สปสช .ร่ วมกับคณะ-

กรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

สำานักงานกองทุนสนับ-

สนุนการสร้างเสริมสุข-

ภาพ และภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น เด็กเยาวชน สตรี  

ผูส้งูอาย ุคนพกิาร ในการ

จัดทำาแผนสุขภาพชุมชน

หรือแผนท่ีทางเดินยุทธ-

ศาสตรน์โยบายสาธารณะ

ด้านสุขภาพของพื้นที่

ผ่านเคร่ืองมือการประ-

เมินผลกระทบด้านสุข-

ภาพโดยชุมชน (CHIA) 

ธรรมนูญสุขภาพชุมชน 

เป็นต้น ตลอดจนการจัด

ทำาโดยให้ภาคประชาชน

และภาคีที่ เกี่ ยวข้องมี 

ส่วนร่วม

1.สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แหง่ชาต ิรว่มกบั สปสช.เขต 11 และ

เขต 12 มีการสนับสนุนกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น การใช้

กระบวนการการขับเคลื่อนธรรมนูญ

สุขภาพในระดับตำาบล โดยทั้งมี 

เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 

ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือนำาไปสูก่ารจดัแผน

สขุภาวะชมุชน ในการจดัการสขุภาวะ

ที่ครอบคลุมทุกประเด็น และทุก 

กลุ่มวัย

-เป้าหมาย และนโยบาย 

ของแต่ละองค์มีความแตก

ต่างกัน

-ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีมุม

มองว่ากระบวนการธรรม-

นูญหรือกระบวนการสมัช-

ชาเชิงประเด็นเป็นเรื่องใหม่ 

มองว่าเป็นภาระงานที่เพิ่ม

ขึ้น จึงขาดความจริงจัง 

ในการดำาเนนิงาน นอกจาก

นี้ยังขาดมุมมองเชิงระบบ 

ในการทำางานร่วมกัน

-งบประมาณที่สนับสนุนยัง

ไม่สามารถเพิ่มแรงจูงใจ 

ในการทำางานได้
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ข้อเสนอ การดำาเนินการตามข้อเสนอ
และผลที่เกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5.ให้ สปสช.เขต ร่วมกับ
สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
หน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ี 
เช่น สถาบ ันการจัดการ
ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (สจรส. 
ม.อ.) สถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปน็ตน้ และภาคเีครอืขา่ย
ภาคประชาชน รว่มพฒันา
ศักยภาพแนะนำากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดบัพืน้ทีจ่ดักระบวนการ
การทำานโยบายสาธารณะ
ดา้นสขุภาพของพืน้ทีผ่า่น
เครื่องมือ เช่น การประ-
เมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ
โดยชุมชน (CHIA) เพื่อ
พัฒนาเป็นแผนสุขภาพ
ชุมชนหรือแผนที่ทางเดิน
ยทุธศาสตร ์หรอืธรรมนญู
สุขภาพชุมชน โดยให้ 
ภาคประชาชนและภาคี 
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ซึ่ง
ก ระบวนการ ดั งกล่ า ว
สามารถใช้งบประมาณ
ประเภท 7(4) งบบริหาร
จดัการกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพในระดับพื้นที่

1.สช.ร่วมมือกับ สจรส. ม.อ. สปสช. 
เขต 11 และเขต 12 จัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับภาคประชาชนและภาคี
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการใช้กระ-
บวนการธรรมนูญสุขภาพชุมชน และ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
สื่อสารสาธารณะ โดยกระบวนการ 
ดังกล่าวมีเป้าหมายพื้นที่ดำาเนินการ 
ในระดับตำาบล ซึ่งมีกลไกการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับตำาบล ได้แก่  
คณะกรรมการกองทุนตำาบล ที่มีทั้ง
กำาลังคนและงบประมาณ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการกองทุนตำาบล ซึ่งเป็น
กลไกหลักในการทำางานขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่   
โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถใช้ 
งบประมาณประเภท 7(4) มาขับ
เคลื่อน

-ทิศทางนโยบาย สปสช.11 
และเขต 12 มีความชัดเจน
ในการนำาเอากระบวน การ
ประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ
โดยชุมชน(CHIA) และการ
จัดทำาธรรมนูญสุขภาพผ่าน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่ โดยสามารถ 
ใช้งบประมาณเกี่ยวกับการ
บรหิารกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 
15% มาใช้ในการกระบวน
การดังกล่าว ตลอดจนการ
แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำา
ธรรมนูญสุขภาพ

-สปสช.เขต 12 สงขลา วธิกีาร
พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ 
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทำาธรรมนูญสุขภาพด้วย
วิ ธี การศึ กษาดู ง านพื้ นที่
ต้นแบบมีความล่าช้าและ
เป็นกลวิธีที่ไม่สามารถทำาให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่ อันเป็นพื้นที่
นำาร่องไม่สามารถกลับมาจัด
กระบวนการจัดทำาธรรมนูญ
สุขภาพได้

-สปสช.เขต 12 พบว่า มีข้อ
จำากัดเรื่องศักยภาพพี่เล้ียง
เพื่ อสนับสนุนการจัดทำ า
ธรรมนูญสุขภาพ

-คณะทำางานหรือกลไกระดับ
เขต ควรจะต้องมี เพื่อทำา
หน้ าที่ ติ ดตามการจัดทำ า
ธรรมนูญสุขภาพ
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ข้อเสนอ การดำาเนินการตามข้อเสนอ
และผลที่เกิดขึ้น

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

6.ให้ อปท.สนับสนุนการ 

จัดทำานโยบายสาธารณะ

เพื่ อ สุ ขภาพของพื้ นที่  

ผ่านเครื่องมือ เช่น การ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ 

ด้านสุขภาพโดยชุมชน 

(CHIA) เป็นต้น เพื่อ

พัฒนาเป็นแผนสุขภาพ

ชุมชนหรือแผนท่ีทางเดิน

ยุทธศาสตร์ หรือธรรมนูญ

สุขภาพชุมชน โดยภาค

ป ร ะ ช า ชนแล ะภ า คี ที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

1.ในปี 2559-2560 สช.ร่วมกับ สปสช. 

อปท. ในพื้นที่ภาคใต้ ขับเคลื่อน 

ให้เกิดพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพระดับ

ตำาบล โดยในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน 

(เขต 11) มีจำานวนพื้นที่ ที่เข้าร่วม

กระบวนการจำ านวน 55 แห่ ง  

ในจำานวนนี้มีพื้นที่ที่มีความพร้อม 

ที่จะเข้าสู่การขับเคลื่อนการใช้ธรรม-

นูญสุขภาพอย่างครบวงจรนโยบาย

สาธารณะจำานวน 18 แห่ง

2.พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (เขต 12) มี

จำานวนพื้นที่ที่เข้าร่วมกระบวนการ

จำานวน 53 แห่ง ในจำานวนนี้มีพื้นที่

ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่การขับ-

เคลื่อนการใช้ธรรมนูญสุขภาพอย่าง

ครบวงจรนโยบายสาธารณะ 14 แห่ง 

-สนับสนุนการขยายผลพื้นที่

ดี ๆ  ไปยั งพื้ นที่ ที่ ยั ง ไ ม่

สามารถดำาเนินงานได้

-ควรปรบัทศันคติผูด้ำาเนนิงาน

ระดับพื้นที่ให้เข้าใจในแต่ละ

เคร่ืองมือ ว่าเป็นการใช้

เครื่องมือเป็นตัวช่วยในการ

พัฒนาระบบสุขภาพ ไม่ใช่

เป็นเรื่องใหม่ และให้เห็น

ประโยชน์ของการใช้เครื่อง

มือในการตอบโจทย์การ

ทำางานในพื้นที่ การทำางาน

ตามบทบาทหน้ าที่ ข อ ง

ตนเอง อีกทั้ งตอบโจทย์ 

การพัฒนาคุณภาพชี วิ ต 

ของคนในพื้นที่

2.2 ห้องกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ถือเป็นเครื่องมือในการ
พฒันาระบบสขุภาพชมุชน และสานพลงัการมสีว่นรว่มขององคก์รปกครอง
ท้องถิ่นและชุมชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนได้เป็นอย่างดี  
พลงัดงักลา่วเปน็ผลจากการบรหิารจดัการกองทุนฯท่ีด ีท้ังในมติิการเข้าถงึ
ข้อมูล การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส กระบวนการ และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
ในพื้นที่ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
เพิม่ทกัษะความสามารถทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำาเนนิงาน ต่อเติมฝนัแรงบันดาล
ใจ อุดมการณ์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการทำางานของผู้บริหารและ 
คณะกรรมการกองทุนทุกคน โดยมีสิ่งที่ควรดำาเนินการเร่งด่วน ดังนี้
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2.2.1 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ข้อเสนอ ผลการดำาเนินการ
ตามข้อเสนอ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

1.ให้เร่งทบทวนเกี่ยวกับประกาศ 
ระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
การสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สขุภาพในระดบัพืน้ที ่พ.ศ.2557 
โดยให้ทำาร่วมกับหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ป ร ะ กอบ ด้ ว ย 
กระทรวงมหาดไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ 
ไทย สมาคมสันนิบาตองค์การ
บริหารส่วนตำาบลแห่งประเทศ 
ไทย กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สำานัก-
งานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวง
สาธารณสุข และผู้แทนกรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง-
ถิ่น เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2560 ในประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี้
1.1 โครงสร้างของกรรมการ 

กองทุนฯ โดยเพิ่มผู้แทน
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาค
ประชาชน และผู้อำานวย-
การ รพ.สต.ทกุแหง่ เปน็ตน้

1.2 เพิม่สดัสว่นงบบรหิารจดัการ
กองทุนฯ ข้อ 7(4) จากไม่
เกินร้อยละ15 เป็นไม่เกิน
รอ้ยละ 20 โดยงบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
และบุคลากรท่ีเ ก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการกอง
ทุนฯ

1.3 เพิม่วงเงนิสำาหรบัการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ตาม 7(2) ได้ใน
วงเ งินอย่างน้อยไม่ เกิน 
10,000 บาท

1.สปสช.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้ร่างประกาศ 
ระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส นั บ สนุ น
องค์กรปกครองส่วนท้อง-
ถิ่ น ว่ า ด้ ว ย ก า รบ ริ ห า ร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภ าพใน ร ะ ดั บพื้ น ที่  
พ.ศ....พร้อมดำาเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 4 ภาค 
คาดว่าจะนำามาบังคับใช้ 
ในช่วงปี 2562

-เนื่องจากการแก้ไขประ-
กาศฯ ระเบยีบเรือ่งและวิธี
การสนับสนุนองค์กรปก-
ครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วย
การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดบัพืน้ที ่พ.ศ....น้ันเปน็
อำานาจของ สปสช.ส่วน
กลางที่จะแต่งต้ังคณะ-
ก ร ร ม ก า ร จั ด ทำ า ร่ า ง
ระเบียบที่มีองค์ประกอบ
จากทกุภาคสว่น แตพ่บวา่ 
การสื่อสารเกี่ยวกับประ-
เด็นที่มีการร่างหรือปรับ
แก้ไขให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง 
ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำากัด 
และแม้จะมีข้อเสนอใน
หลายประเด็นเข้าไปใน
การจัดทำาร่าง แต่ก็ ไม่
สามารถรับรองว่าจะได้รับ
การแก้ไขตามข้อเสนอ
หรือไม่ 

-นอกจากการแก้ ไข ร่าง 
ประกาศฯ ฉบับใหม่ ตั้ง
อยู่บนข้อสันนิษฐานว่า 
“ประกาศฯ ฉบับ พ.ศ.
2557 เปน็อปุสรรคตอ่การ
ทำางานและส่งผลให้เกิด
เงินค้างสะสมจำานวนมาก 
แต่ยั งขาดรูปแบบหรือ
แนวทางใหมใ่นการบรหิาร
จัดการกองทุนฯ 
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ข้อเสนอ ผลการดำาเนินการ
ตามข้อเสนอ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

2.พัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง 
คู่ มื อในการบริ หา รจั ดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับพื้นที่ และคู่ มือการ
ดำาเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ 
ให้ชัดขึ้น

1.อยู่ระหว่างรอแก้ไขประ-
กาศฯ ฉบับใหม่ ซ่ึงผ่าน
การระดมความเหน็แลว้อยู่
ระหว่างขั้นตอนเสนอคณะ
กรรมการหลักประกันสุข-
ภาพแห่งชาติ

-การพัฒนาคู่มือในการ
บริหารจัดการกองหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
พืน้ทีฉ่บบัใหม ่ต้องเกดิขึน้
ภายหลังการประกาศใช้
ระเบียบใหม่ 

3.สปสช.ร่วมกับสำานักงานคณะ-
กรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ  
สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรา้งเสริมสุขภาพ และภาคี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ในการ
จัดทำาแผนสุขภาพชุมชนหรือ
แผนที่ ทาง เดินยุทธศาสตร์  
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
ของพื้นที่ผ่านเคร่ืองมือ การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยชุมชน (CHIA) ธรรมนูญ
สุขภาพชุมชน เป็นต้น ตลอด
จนการจดัทำาโดยให้ภาคประชา-
ชนและภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม

1.สำานักระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน สปสช. เ ช่ือม
ประสานการทำางานโดย 
ใ ช้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่เป็น
ฐาน เช่น การประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพโดย
ชุมชน (CHIA) คณะ-
กรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำาเภอ (DHB) 
เป็นต้น เพ่ือพัฒนาเป็น
แผนสุขภาพชุมชนหรือ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
ห รื อ ธ ร รมนูญสุ ข ภ าพ
ชุมชน โดยให้ภาคประชา-
ชนและภาคีที่เก่ียวข้องมี
ส่วนรว่มตัง้แตก่ระบวนการ
ทำาแผน กระบวนการตดัสนิ
ใจในการดำาเนนิงานรวมทัง้
ทำ า ก า รติ ดตามผลกา ร
ดำาเนินงาน
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ข้อเสนอ ผลการดำาเนินการ
ตามข้อเสนอ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

4.ให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกำาหนดแนว-
ทางเพื่อแก้ไขปัญหาการมีเงิน 
คงเหลือในกองทุนฯ ที่สอด-
คล้องกับบริบทกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับพื้นที่

1.สปสช. ยงัไมอ่อกมาตรการ
ท า ง ก า ร เ งิ น ยั ง ค ง ใ ช้
มาตรการโอน เ งิ น งวด 
เดยีว 100% แตมี่การบงัคบั
ใช้มาตรการยกเลิก กรณี 
อปท.ไม่พร้อมดำาเนินงาน
กอ งทุ น สุ ข ภ าพตำ า บล 
และยุบเลิกกรณีกองทุน
สุขภาพตำาบลไม่ดำาเนิน
กิ จกรรมหรื อไม่ สมทบ 
จำานวน 2 ปีติดต่อกัน

-แนวทางการบรหิารจดัการ
กองทุนฯที่กำาหนดจาก
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
น้ัน พบว่า ออกแบบให้
กระบวนการจัดสรรเงิน 
ค่าเหมาจ่ายรายหัว (45 
บาท/ประชากร) ต้องจัด 
สรรเพยีงงวดเดยีว 100 % 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กำาหนดไว้ ยังไม่สามารถ
ออกแบบหรือมีระเบียบ
รองรับให้จัดสรรเงินรูป-
แบบใหม่ เช่น การจัดสรร
เติมส่วนที่กองทุนฯ ยังใช้
ไ ป เ ท่ า น้ั น  ห รื อ ก า ร
กำ าหนดใ ห้ยุบ เลิ กโดย 
ทันที ก รณีมี เ งิ นสะสม 
เกิน 2 เท่าของรายรับ 

5.ให้ สปสช.จัดสรรงบประมาณ
และพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพัน ธ์ ในลั กษณะ 
วงกว้าง (Mass media) โดย
ร่วมกับ ไทยพีบี เอส และ 
สื่ออ่ืนๆ เพื่อนำาเสนอผลงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับพื้นที่  เจตนารมณ์
ของกองทุนสุขภาพระดับท้อง-
ถิน่ เพือ่ใหป้ระชาชนและคณะ-
กรรมการกองทุนฯ เกิดความ
รูส้กึรว่มเปน็เจา้ของกองทนุหลกั
ประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

1 . มีการดำาเนินการจัดทำา
วีดีโอ “กองทุนต้นแบบ” 
นำาเสนอทางสถานโีทรทศัน์
ช่อง 9 
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 2.2.2 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  เขต 11 สุราษฎร์ธานี และ เขต 12 สงขลา

ข้อเสนอ ผลการดำาเนินงานตามข้อเสนอ

ปัญหา
อุปสรรค

และแนวทาง
แก้ไข

1.ให้ สปสช.เขต ร่วมกับ
สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
หน่วยงานวิชาการใน
พื้นที่ เช่น สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาค
ใต้ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ สถาบันวิจัย 
และพฒันาสขุภาพภาคใต ้
มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ เป็นต้น และ
ภาคีเครือข่ายภาคประ-
ชาชน ร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพแกนนำากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นท่ีจัดกระบวน-
การทำานโยบายสาธารณะ
ดา้นสขุภาพของพืน้ท่ีผ่าน
เครื่องมือ เช่น การประ-
เมินผลกระทบด้านสุข-
ภาพโดยชุมชน (CHIA) 
เป็นต้น เพื่อพัฒนาเป็น
แผนสุขภาพชุมชนหรือ
แผน ท่ีทาง เดิ นยุ ทธ-
ศาสตร์ หรือ ธรรมนูญ
สุขภาพชุมชน โดยให้ 
ภาคประชาชนและภาคี 
ที่ เกี่ ยวข้องมีส่ วนร่ วม 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
สามารถใช้งบประมาณ
ประเภท 7(4) งบบริหาร
จั ดการกองทุนหลั ก-
ประกันสุขภาพในระดับ
พื้นที่

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
1.มกีารดำาเนนิงานรว่มกนัเพือ่ยกระดบัพืน้ทีไ่ปสูก่ารจดัทำา
ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ภายใต้กองทุนท้องถิ่นเป็นฐาน
ในการปฏิบัติการ ใน 8 พื้นที่ ได้แก่

(1) ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
(2) ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
(3) ต.น้ำาพุ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
(4) ต.ทำาเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
(5) ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
(6) ต.ทุ่งระยะ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
(7) ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
(8) ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สปสช.เขต 12 สงขลา
1.สปสช.เขต 12 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) หน่วยงานวชิาการในพื้นที ่เชน่ สถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัย สงขลา
นครนิทร ์สถาบนัวจิยัสขุภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร ์เปน็ตน้ และภาคเีครอืขา่ยภาคประชาชน ร่วม
กันพัฒนาศักยภาพแกนนำากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพ้ืนท่ี จดักระบวนการทำานโยบายสาธารณะดา้น
สุขภาพของพ้ืนท่ีผ่านเคร่ืองมือ เช่น การประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) เป็นต้น มีพื้นที่
นำาร่องจัดทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบล จำานวน 14 แห่ง 
ได้แก่

(1) ทต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
(2) ทต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
(3) ทต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
(4) อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(5) อบต.รำาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(6) ทม.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(7) อบต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
(8) ทต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
(9) อบต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
(10) อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
(11) อบต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
(12) อบต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
(13) อบต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
(14) อบต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
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ข้อเสนอ ผลการดำาเนินงานตามข้อเสนอ

ปัญหา
อุปสรรค

และแนวทาง
แก้ไข

2.ให้ สปสช.เขตจัดตั้งคณะ
ทำางานร่วมระหว่างผู้มี
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้
ปัญหาอย่ า ง เ ร่ ง ด่ วน  
เกี่ ย วกั บสถานการณ์  
เงินคงเหลือในกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 
10 ของแต่ละกองทุนฯ

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
1.มีการจัดตั้ งคณะทำางานติดตามเ ย่ียมเสริมพลัง 
และสนับสนุนการดำาเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่เร่งด่วน 
3 คณะ โดยมีประธาน อปสข. พญ.อุทุมพร กำาภู  
ณ อยุธยา; ผู้ทรงคุณวุฒิใน อปสข. นายดำาริห์ บุญจริง 
(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และ ผอ.สปสช.
เขต 11 สุราษฎร์ธานี นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ เป็นประธาน
แต่ละคณะ ออกเยี่ยมติดตามในพื้นที่กองทุนที่มีการ 
งบประมาณน้อยและไม่ใช้เลย

สปสช.เขต 12 สงขลา
2.ปี 2560 เขต 12 สงขลา สถานการณ์การใช้เงินร้อยละ 
89 มเีงินสะสมจำานวน 446 ลา้นบาท(เกดิจากสะสมกอ่น
ปี 2560 จำานวน 404 บาท และสะสมเพิ่มปี 2560 
จำานวน 42 ล้านบาท
กลวธิ ีคอื มคีณะทำางานลงนเิทศและเยีย่มเพือ่เสรมิพลงั
ผ่านคณะติดตามเขต 12 สงขลา 

3.ให้ สปสช.เขตร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายด้านการ
ส่ือสารของพืน้ทีพ่ฒันา
ช่องทางสื่อสารโดย
ปรับประยุกต์สื่อสาร
ชุมชนเพื่ อประชา-
สัมพันธ์แก่ประชาชน
รับรู้เกี่ยวกับ ผลงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่ 
เจตนารมณ์ของกองทนุ
สุขภาพระดับท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชาชนเกิด
การรับรู้และร่วมเป็น
เ จ้าของกองทุนหลัก
ประกนัสขุภาพในระดบั
พื้นที่

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
และ สปสช.เขต 12 สงขลา
1.มกีารสือ่สารผา่นเครอืขา่ยสขุภาพในกลุม่ต่างๆ ดังน้ี
1.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน
สุขภาพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นฯ สำาหรับเครือข่ายศูนย์ประสานในระดับ
อำาเภอ แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จาก 74 
อำาเภอในพื้นที่ 7 จังหวัด
1.2 สร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างความรู้สิทธิ 
หลกัประกันสุขภาพแหง่ชาตแิละกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ให้กับครูการศึกษานอก
โรงเรยีนระดบัตำาบล ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
จำานวน 160 คน
1.3 สร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างความรู้สิทธิ 
หลกัประกันสุขภาพแหง่ชาตแิละกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ให้กับนักสื่อสารมวลชน 
เครือข่าย วิทยุ สวท. อสมท. ชุมชน/ นสพ./ 
เครือข่าย อปมช./ดิจิทัล ในพื้นที่ 7 จังหวัด
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ข้อเสนอ ผลการดำาเนินงานตามข้อเสนอ

ปัญหา
อุปสรรค

และแนวทาง
แก้ไข

4.ให้ สปสช.เขต จัดตั้ง
คณะทำางานระดับเขต 
ประกอบด้วย เจ้า-
หน้ า ที่ ส า ธ า รณสุ ข 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านงาน
กองทุน และ อปสข. 
ที่ เป็นผู้แทนจากภาค
ประชาชน คณะกรรม-
การภาคประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
ทำ าหน้ าที่ เ ป็นกลไก
สนับสนุนและติดตาม
นิเทศงานกองทุนหลัก
ประกนัสขุภาพในระดบั
พื้นที่ โดย สปสช.เขต 
ทำาหน้าที่พัฒนาศักย-
ภาพคณะทำางานระดับ
เขต พร้อมสนบัสนนุงบ
ป ร ะ ม าณ เ พื่ อ ก า ร
ติดตามและนิเทศ

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
1.ตั้งคณะทำางานพัฒนาการดำาเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 11 
สุราษฎร์ธาน ีโดยมี ผศ.สอรฐั มากบญุ เปน็ประธาน
คณะทำางาน และมีคณะทำางานมาจาก 3 ภาคส่วน 
ประกอบ ด้วย ตัวแทน อปท. ตัวแทนด้าน
สาธารณสุข และตัวแทนภาคประชาชน
 นอกจากนีย้งัมีการแตง่ตัง้คณะทำางานฯ ระดบัจงัหวดั
ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พังงา และชุมพร ส่วนจังหวัด 
ที่เหลือจะดำาเนินการในปี 2561

สปสช.เขต 12 สงขลา
2.มีการเสนอวาระติดตามความคืบหน้าผลการ 
ดำาเนินงานกองทุนสุขภาพตำาบลในการประชุม 
อปสข.เขต 12 สงขลา ทุกเดือน และมีกลไก 2 ชุด 
คือ
2.1 คณะทำางานธุรกรรมการเงินของกองทุนฯ  
เพือ่ใหค้ำาแนะนำาการเบกิจา่ยเงนิทีถ่กูตอ้งแกก่องทนุ
หลักประกันสุขภาพตำาบล
2.2 คณะทำางานสนับสนุนการทำางานกองทุน
สุขภาพตำาบลรายจังหวัด (Coaching Team) 
จำานวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน มีหนา้ทีล่งพืน้ทีพ่ฒันา
ศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ปรบัแผน
สุขภาพชุมชน และโครงการด้านสุขภาพ สปสช. 
เขต 12 สนับสนุนงบประมาณการลงพื้นที่ของ 
พีเ่ลีย้งดังกลา่ว จำานวน 600,000 บาทและ 740,400 
บาท
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ข้อเสนอ ผลการดำาเนินงานตามข้อเสนอ

ปัญหา
อุปสรรค

และแนวทาง
แก้ไข

5.ให้ สปสช.เขต จัดทำา
หลักสูตรเ พ่ือพัฒนา
สมรรถนะของเจ้ า-
หน้าที่และคณะกรรม-
การกองทุนฯ ในการ
เขียนโครงการสุขภาวะ
ชุมชนโดยมีผู้รับผิด-
ชอบ เชน่ ม ีครู ก หรอื
หลักสูตรไปสู่ภาคปฏิ-
บัติด้วย
5.1 สมรรถนะท่ัวไป 
(General Competency) 
เชน่ ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่ว 
ข้องจำาเป็น
5.2 สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 
5.3 สมรรถนะเฉพาะ
ตำาแหน่ง (Functional 
Competency)

1.สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี มีการวางแผน 
ดำาเนินการในปี 2561

2.สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สถาบันการจัดการ
ระบบสขุภาพภาคใต ้ม.สงขลานครนิทร ์จดัหลกัสตูร
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำางานสนับสนุนกองทุน
สุขภาพตำาบล เขต 12 สงขลา 2 รุ่นๆ ละ 100 คน 
เรื่องแนวทางการจัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพ 
เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

6.ให้ สปสช.เขต สามารถ
จัดทำาระบบโปรแกรม
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ ในลักษณะ
ง่ายต่อการใช้งาน ลด
ความซ้ำาซ้อน สามารถ
ติดตามการทำางานของ
องค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่นได้ ตลอดจนให้
คณะทำางานระดับเขต
ทำาหน้าที่ติดตามการ
สนับสนุนผ่านระบบ
โปรแกรม

1.สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ยังคงใช้โปรแกรม
หลักจากส่วนกลางในการบันทึกข้อมูล(http://obt.
nhso.go.th

2.สปสช.เขต 12 สงขลา พฒันาและจัดทำาโปรแกรม
บริหารกองทุนสุขภาพตำาบลแบบออนไลน์ เพื่อใช้
บริหารจดัการกองทนุฯภายในเขต 12 สงขลา www.
localfund.happynetwork.org
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 2.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอ ผลการดำาเนินการตาม
ข้อเสนอ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

1.ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้ อ งถิ่ นซึ่ ง ดำ า เนิ น ง าน
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
ในระดับพื้นที่ออกคำาสั่ง
เพื่อมอบหมายงานให้กับ
กองงานและเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้อง 

1 .มี การประชุมร่ วมกับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น 
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การลดข้อจำากัดที่ เป็น
อุปสรรคต่อการทำางาน
กองทุนหลักประกันสุข-
ภาพในระดับพื้นที่ และ
การที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประสานไปยังท้องถิ่น
จังหวัดในการติดตามการ
ทำางานของกองทุนฯ

2.ให้ อปท.ทุกแห่งจัดตั้ง 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ สู งอายุ ให้ เกิดขึ้นตาม
ความพร้อมของท้องถิ่น
ของ อปท. เพื่อรองรับการ
ดำา เ นินงานในส่วนของ 
กองทุนดูแลผู้สูงอายุใน
ภาวะพึ่งพิง

2.ดำาเนินการในพื้นที่ซึ่ ง 
มีความพร้อม แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกแห่ง

-การจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาคณุ-
ภาพชีวิตผู้สูงอายุ แม้จะ
เป็นภารกิจตามพระราช-
บัญญัติถ่ายโอนภารกิจ 
แก่องค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 เกี่ยว
กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ แต่พบว่า 
การออกระ เบี ยบ เพื่ อ
รองรับการจัดตั้งศูนย์ยัง 
ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการ 
จัดตั้ง
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ข้อเสนอ ผลการดำาเนินการตาม
ข้อเสนอ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข

3.ให้ อปท.จัดทำาแผนส่ง-
เสริมสุขภาวะของเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ 
ชื่ ออื่ น เพื่ อขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุน

3.สปสช.เขต 12 สงขลา 
ร่วมกับสำานักงานท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา พัฒนา
ศักยภาพให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดสงขลา 
เขียนโครงการเกี่ยวกับ
บูรณาการด้านอาหาร 
(ความมั่นคงทางอาหาร 
ค ว า มป ลอดภั ย ด้ า น
อาหาร และโภชนาการ
สมวัย) และรับทุนสนับ-
สนุนดำาเนินโครงการจาก
ก อ ง ทุ น ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุ ขภาพในระดับพื้ นที่  
7(3) จำานวน 100 แห่ง

4.ให้ อปท.สนับสนุนการ 
จัดทำานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพของพื้นที่ผ่าน
เคร่ืองมอื เชน่ การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพโดย
ชุมชน (CHIA) เป็นต้น 
เ พื่ อ พั ฒ น า เ ป็ น แ ผ น
สุขภาพชุมชนหรือแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือ 
ธรรมนูญสุขภาพชุมชน 
โดยให้ภาคประชาชนและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

- รายละเอียดตามข้อเสนอ
ต่อสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขตข้อ 1

36



ความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

 2.2.4 ภาคประชาชน: ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนท่ีเป็นอิสระจาก
ผู้ถูกร้อง ตามมาตรา 50 (5)

ข้อเสนอ ผลการดำาเนินการตามข้อเสนอ
ปัญหา

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

1.เพิ่มจำานวนสัดส่วน
การส่งผู้แทนศูนย์-
ประสานงานหลัก
ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
ประชาชน หรือ
หน่วยรับเร่ืองร้อง
เ รียนที่ เ ป็นอิสระ 
ในพื้นที่เข้าไปเป็น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
กองทุนฯ

1.สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี มีการ
ประสานในการเพิม่ผูท้ีผ่า่นการอบรมเครอื-
ข่ายผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพใน
ระดับตำาบลเข้าสู่การเป็นคณะกรรมการ 
กองทุนฯ ทั้งนี้มีเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม
มากยิง่ขึน้ในการจดัตัง้คณะกรรมการชดุใหม่
ซึ่งชุดเก่าจะหมดวาระในปี 2561

2.สปสช.เขต 12 สงขลา โดยผู้รับผิดชอบ
งานกองทนุสขุภาพตำาบล (C3) และผูร้บัผดิ
ชอบงานการมีส่วนร่วม (C5) ผลักดันให้มี
การส่งรายชื่อผุ้แทนเพื่อเป็นกรรมการ
ของกองทุนสุขภาพตำาบล ผลปรากฎว่า

-จงัหวดัยะลา มีผูแ้ทนฯ เข้าไปเปน็กรรมการ 
จำานวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.5 ของ
ทั้งหมด (63 แห่ง)

-จังหวัดนราธิวาส มีผู้แทนฯ เข้าไปเป็น
กรรมการ จำานวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
62.5 ของทั้งหมด (88 แห่ง)

-จังหวัดปัตตานี มีผู้แทนฯ เข้าไปเป็น
กรรมการ จำานวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
44.2 ของทั้งหมด (113 แห่ง)

-จงัหวดัพทัลงุ มผีูแ้ทนฯ เขา้ไปเปน็กรรมการ 
จำานวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.3 ของ
ทั้งหมด (73 แห่ง)

-จังหวัดสงขลา มีผู้แทนฯ เข้าไปเป็น
กรรมการ จำานวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
35 ของทั้งหมด (140 แห่ง)

-จังหวัดสตูล มีผู้แทนฯ เข้าไปเป็นกรรมการ 
จำานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของ
ทั้งหมด (41 แห่ง)

-จังหวัดตรัง มีผู้แทนฯ เข้าไปเป็นกรรมการ 
จำานวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17 ของ
ทั้งหมด (99 แห่ง)
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ข้อเสนอ ผลการดำาเนินการตามข้อเสนอ
ปัญหา

อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

2.จัดพัฒนาศักยภาพ
กรรมการกองทุนฯ 
ในส่ วนสั ดส่ วน ผู้
แทนศูนย์ประสาน
งานหลั กประกัน
สุขภาพประชาชน 
หรือหน่วยรับเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น ที่ เ ป็ น
อิสระในพื้นที่เข้าไป
เป็นคณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น ฯ  ใ ห้
สามารถเข้าใจเรื่อง
ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ
ระเ บียบเกี่ ยวกับ
กองทุน การเขียน
โครงการด้ านสุ ข
ภ า ว ะ เพื่ อ ขอ รั บ
ส นั บ ส นุ น ง บ
ประมาณจากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่

1.สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี มีการอบรม
ให้ความรู้แก่เครือข่ายผู้ประสานงานหลัก
ประกันสุขภาพในระดับตำาบล จำานวน 345 
คน จาก 559 กองทนุฯ คดิเปน็รอ้ยละ 61.7 

2.สปสช.เขต 12 สงขลา 
-กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี 
(C5) จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนนำา
ภาคประชาชน เพื่อทดลองนำาไปใช้ในการ
พัฒนาแกนนำาและคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสุขภาพตำาบลนำาร่อง ให้สามารถ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกองทุน และการจัด
ทำาแผนสุขภาพชุมชน โดยทดลองใช้ที่เทศ-
บาลตำาบลโคกมว่ง อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา
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บทที่ 3
บทเรียนจาก 4 กรณีศึกษา
การขับเคลื่อนงานสุขภาพ
ด้วยกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

บทเรียนจากกรณีศึกษา
การขับเคลื่อนงานสุขภาพ

ด้วยกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
พื้นที่นาเกตุ จ.ปัตตานี

1. ปัญหา: ที่มา สถานการณ์ สาเหตุปัจจัย
 1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีที่มาอย่างไร? 
 จากการสำารวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

โดยกรมควบคมุมลพษิพบวา่ปรมิาณขยะมูลฝอยท่ีเกดิข้ึนท่ัวประเทศ

มจีำานวนเพิม่สูงขึน้ในทกุป ีโดยในป ี2556 มปีรมิาณขยะมลูฝอยเพิม่

ขึ้นจากปี 2555 ถึง 2 ล้านตัน และในปี 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอย

ชุมชนประมาณ 26.2 ล้านตัน ซึ่งขยะท่ีได้เก็บขนและนำาไปกำาจัด 

โดย อปท. จำานวน 4,422 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณขยะ

ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ เป็นขยะมูลฝอยท่ีถูกนำาไปกำาจัดยังสถานที่ 

ที่ถูกต้องประมาณ 7.9 ล้านตัน (ร้อยละ53.2) และปริมาณขยะอีก

ประมาณ 6.93 ล้านตัน (ร้อยละ 46.8) ถูกนำาไปกำาจัดยังสถานที่
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กำาจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกันในพื้นที่อีก 3,355 แห่งไม่มีการ

ให้บริการเก็บขนขยะ ประชาชนจะดำาเนินการกำาจัดขยะในครัวเรือน

เอง โดยการเทกอง เผาในที่โล่ง และลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะ  

ซึ่งมีจำานวนขยะคิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 

ทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่ถูกนำา

กลับมาใช้ประโยชน์ได้มีปริมาณลดลง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีการ

ดำาเนินการคดัแยกขยะมลูฝอยลดลง และเมือ่พจิารณาอตัราการผลติ

ขยะต่อคนต่อวันในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้น โดยใน

ปี 2551 มีอัตราการผลิตขยะต่อคนเท่ากับ 0.3 กก./คน/วัน แต่ใน

ปี 2557 มีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 กิโลกรัม/คน/วัน แสดงให้เห็น 

ถึงการขาดความตระหนัก ความเข้าใจ และความรับผิดชอบของ

สมาชิกในชุมชนตั้งแต่ระดับครัวเรือนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญ 

ที่สุด

 

 1.2 สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน?
 ชุมชน ม.5 บ้านบาโงฆาดิง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในตำาบล 

นาเกตุ อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นที่เต็มไปด้วยป่าไม้ 

ตามธรรมชาติ ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 100% มีวิถีชีวิต 

ประเพณี วัฒนธรรม เป็นไปตามแบบอย่างของมุสลิมทั้งหมด  

คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นท่ี มีความรัก

ความสามคัคสีงู มจีำานวนครวัเรอืนทัง้หมด 105 ครวัเรอืน มปีระชากร

ทั้งหมด 702 คน มีปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งมีความสำาคัญเป็นอันดับ 2 

รองจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของชุมชน และเป็นปัญหาเร่งด่วน 
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ของทุกๆ หน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน 

จากการสำารวจปญัหาขยะในชมุชน พบวา่ ในแตล่ะครวัเรอืนมปีรมิาณ

ขยะเฉลี่ยประมาณ 16.5 กิโลกรัม/เดือน สามารถแยกประเภทขยะ

ที่พบในแต่ละเดือนได้ดังนี้ 

 - เศษอาหาร 4 กิโลกรัม

 - พลาสติก 3 กิโลกรัม

 - แก้ว 3 กิโลกรัม

 - กระดาษ 2 กิโลกรัม

 - โลหะ 1.5 กิโลกรัม

 - ไม้ ใบไม้ 1.5 กิโลกรัม

 - ซากสัตว์ตาย และอื่นๆ 1.5 กิโลกรัม

 ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตสำาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เมื่อมีขยะมูลฝอยจำานวนมาก แต่การขนและกำาจัดขยะมูลฝอย 

ไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะ จึงกลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 

ชุมชน คือ 

 1) เป็นแหล่งเพาะและแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะขยะสกปรก 

ขยะเปียก ที่เชื้อโรคในขยะจะแพร่ไปกับ แมลง หนู และสุนัขที่มา

ตอมหรือคุ้ยเขี่ยทำาให้เกิดโรค อหิวาต์ ไทฟอยด์ ฯลฯ 

 2) ทำาลายแหล่งน้ำา ขยะที่ตกในแหล่งน้ำาลำาคลอง และท่อ

ระบายน้ำา จะทำาให้แหล่งน้ำาตื้นเขิน การไหลของน้ำาไม่สะดวก ทำาให้

เกิดมลพิษทางน้ำาในลักษณะต่างๆ เช่น ทำาให้น้ำาเน่าเสีย น้ำาเป็นพิษ 

มีกลิ่นเหม็นนำามาใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ น้ำามีเชื้อโรคเป็นอันตราย 

ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตว์
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 3) ทำาให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะที่ไม่ได้

มาตรฐานและการส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณก่อให้เกิดความรำาคาญ

และบั่นทอนสุขภาพของมนุษย์ 

 4) ทำาให้ดินเส่ือมและเกิดมลพิษ เพราะขยะทำาให้พื้นที่ดิน

สกปรก ดนิมสีภาพเปน็เกลอื ดา่ง หรอืกรดหรอืสารพษิทีเ่ปน็อนัตราย

ต่อสิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนทำาให้สมบัติทางกายภาพของดิน

เปลี่ยนแปลงไปดินแตกร่วน

 5) ก่อให้เกิดอัคคีภัย เนื่องจากขยะหลายชนิดติดไฟได้ง่าย

โดยเฉพาะเมื่อขยะแห้ง

 1.3 ปัญหามีสาเหตุปัจจัยอะไร?
 สาเหตุของปัญหาการจัดการขยะในชุมชนบ้านบาโงฆาดิง 

เกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 

 1) คนประชาชนในชุมชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ความ

ตระหนักถงึปัญหาขยะในพืน้ที ่ท่ีจะสามารถจดัการขยะไดอ้ยา่งถกูวธิ ี

ถกูตอ้ง เหมาะสม เป็นเหตใุหชุ้มชนบ้านบาโงฆาดงิจะไมม่ปีญัหาขยะ 

 2) ความมักง่ายขาดความสำานึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นของคน 

เห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือแหล่งน้ำา โดยไม่ทิ้งลงในถัง

รองรับที่จัดไว้ให้

 3) การดำาเนินกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน ที่มีการผลิตหรือ 

ใช้สิ่งของมากเกินความจำาเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือ

พลาสติกหุม้หลายช้ัน การซ้ือสินค้าโดยห่อแยกช้ิน หรือใส่ถุงพลาสติก

หลายถุง ไม่ใช้ถุงผ้า ทำาให้มีขยะปริมาณมาก 
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 4) การพฒันาทอ้งถิน่ทีน่ำามาซึง่ความเจรญิทางเศรษฐกจิและ

สังคม ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เลือกบริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว

หลากหลายรปูแบบเกิดขึน้อยา่งสม่ำาเสมอเปน็เหตใุหม้สีิง่เหลอืใชแ้ละ

สิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นที่ต้องการมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย

ล้นชุมชน

 5) การจัดการขยะไม่ถูกวิธี นำาขยะทุกอย่างมารวมทิ้งในถัง

ขยะเดียวกัน รอรถขยะองค์การบริหารส่วนตำาบลนาเกตุที่มาเก็บ

สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คือ วันพุธและวันศุกร์เท่านั้น ในขณะที่มีขยะ 

เกิดขึ้นทุกวัน

2. กระบวนการทำางาน: วิธีการดำาเนินงานและผล 
 ที่เกิดขึ้นตามลำาดับเวลา (Timeline) โดยเฉพาะ 
 การทำางานรว่มกนัของภาคสว่นตา่งๆ กลไกและ 
 เครื่องมือ ทีมและภาคีเครือข่าย 
 2.1 ใช้วิธีการดำาเนินงานใด? มีจุดเริ่มต้นอย่างไร? 
มพีฒันาการตอ่มาอยา่งไร? มจีดุเปล่ียนสำาคญัอะไรทีเ่กดิขึน้
บ้างตามลำาดับเวลา (Timeline) และการเปลี่ยนแปลง 
เหลา่นัน้เปน็เพราะเหตใุด? ผลการดำาเนนิงานเปน็อยา่งไร?
 จดุเริม่ตน้ของการบรหิารจดัการขยะในชมุชนบา้นบาโงฆาดงิ 

ม.5 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เริ่มจากการจัดทำาเวทีประชาคม

หมู่บ้านที่ได้มีการนำาเสนอข้อมูลสถานการณ์ของปัญหาขยะในบ้าน

บาโงฆาดงิ ทำาใหป้ระชาชนมคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ปญัหาขยะเปน็

ปัญหาที่ต้องดำาเนินการแก้ไขเป็นการด่วนในระดับต้นๆ มีการพูดคุย

กันในการมุ่งแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนอย่างจริงจังและได้มีการจัด

ประชุมแกนนำาชุมชน ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาศาสนาในพื้นที่ เพื่อค้นหา
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ข้อมูลและความต้องการในการมีส่วนร่วมในการกำาจัดขยะในชุมชน

เกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมาก ปลัด อบต.

นาเกตุ ได้เสนอแนะแหล่งงบประมาณท่ีจะสามารถนำาเงินมา 

ขับเคลือ่นปญัหาน้ีได้ คอื งบประมาณของสำานกังานกองทนุสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามแนวทางการสนับสนุนโครงการ

สร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กในปี 2559 ในประเด็น “การจัดการขยะ” 

จึงได้เสนอโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านบาโงฆาดิง  

ม.5 ต.นาเกตุ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีการคัดแยกและจัดการ

ขยะอย่างเหมาะสมโดยมีจุดเน้นในการดำาเนินงานคือครัวเรือนมีการ

คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ และได้รับงบประมาณสนับสนุน

โครงการจาก สสส. เป็นเงิน 50,000 บาท และได้ดำาเนินการ 

ขับเคลื่อนงานโดยมีพัฒนาการดังนี้

 1) ตั้งคณะทำางานดำาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก

กรรมการชมุชน ตวัแทนในชมุชน และผูแ้ทนอปท. โดยต้องจดัประชมุ

คณะทำางานอย่างน้อย 4 ครั้ง มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

 - ประชุมครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจโครงการ 

  แบ่งบทบาทหน้าที่พร้อมวางแผนการดำาเนินงานร่วมกัน  

  รวมถึงรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาขยะในช่วงเริ่มต้น 

  เพื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 - ประชุมครั้งที่ 2 และ 3 ประชุมสรุปความก้าวหน้า 

  การทำางานตามแผน เสนอปัญหาที่พบ และร่วมกัน 

  หาทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาการทำางานให้ดีขึ้น 

 - ประชมุคร้ังที ่4 ประชุมเพือ่สรุปผลการดำาเนินงานโครงการ  

  และหารอืถงึการทำางานนีต้อ่เมือ่โครงการที ่สสส.สนบัสนนุ 

  สิ้นสุดลง 
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 จุดเปล่ียน คณะกรรมการโครงการมีการจัดประชุม 

ในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ โดยหลังการทำาพิธีละหมาดได้มีการประชุม

ประชาชนในหมู่บ้านต่อโดยมีนางประภัสสร ขวัญกะโผะ ปลัด อบต.

นาเกตุ นางสาวรอฮานา สาลำา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต. 

นาเกตุ และนายประสพพร สังขท์อง ผอ.รพ.สต.นาเกต ุไดเ้ขา้ไปรว่ม

ประชุมด้วย ในการประชุมครั้งหนึ่งประชาชนมีการเสนอว่าขอให้นำา

ขยะมาแลกภาษี ซึ่งปลัด อบต.นาเกตุ ได้ตกลงโดยให้ประชาชน

กำาหนดประเภทและราคาทีเ่ปน็ธรรมในการนำาขยะมาขายเปน็รายได้

และนำาขยะมาแลกภาษ ีประกอบดว้ย ภาษบีำารงุทอ้งที ่ภาษโีรงเรอืน 

ภาษปีา้ย กำาหนดเปน็กตกิาชุมชนบ้านบาโงฆาดงิ ให้ทกุคนถอืปฏบิตัิ

ตาม

 2) คณะทำางานเก็บขอ้มลู สำารวจสถานการณป์ญัหา ปรมิาณ 

ชนิด และการคดัแยกขยะแตล่ะประเภท ทัง้ในชว่งเริม่ตน้และชว่งใกล้

เสร็จสิ้นโครงการ เพื่อใช้เปรียบเทียบแสดงผลลัพธ์ของโครงการ และ

ใช้วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการทำางาน พร้อมทั้งใช้เป็นโอกาส 

พูดคุยสร้างความเข้าใจและเชิญชวนสมาชิกชุมชนเข้าร่วมโครงการ

 3) คณะทำางานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและพัฒนา

ศักยภาพชุมชนโดย

  3.1) คนืขอ้มลูเรือ่งขยะและผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชมุชน  

  3.2) เชญิวทิยากรจากพืน้ทีท่ี่ทำางานสำาเรจ็มาบรรยายและ

สาธิตปฏิบัติการจริงท้ังการคัดแยกขยะ การทำาปุ๋ยหมัก/น้ำาหมัก

ชวีภาพจากขยะเปียก การรวมขาย ใหกั้บแกนนำาและสมาชกิในชมุชน 

  3.3) รว่มกนักำาหนดกตกิาการจดัการขยะในครวัเรอืนและ

ในชุมชน กำาหนดประเภทของขยะและอัตราแลกเปลี่ยนท่ียุติธรรม 

กับทุกฝ่ายโดยชุมชน 
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 4) ปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือน/ชุมชน และใช้

ประโยชน์จากขยะ

  4.1) ครัวเรือน/ชุมชนมีการคัดแยกขยะโดยจำาแนก 

เป็น 4 ประเภท ดังนี้

    - ขยะอินทรีย์: นำามาทำาปุ๋ยอินทรีย์ ทำาน้ำาหมัก 

     ชีวภาพ

    - ขยะทั่วไป: คัดแยกนำาไปใช้เป็นขยะที่เหลือกำาจัด 

     โดยการฝังกลบ

    - ขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้: ขายเป็นรายได้ และ 

     แลกชำาระภาษี แลกเป็นค่าเก็บขยะ แลกเป็นขยะ 

     ทำาบุญ

    - ขยะอันตราย: มีจุดเก็บรวบรวมทุกหมู่บ้าน 

     เพื่ออบต.มาเก็บไปรวบรวมรอ อบจ.มาเก็บ 

     ไปกำาจัดต่อไป

  4.2) ครัวเรือน/ชุมชนนำาขยะที่คัดแยกไปจำาหน่าย 

หรือใช้ประโยชน์

  4.3) การประชาสัมพันธ์กติกา/ข้อตกลงชุมชน ผ่านแกน

นำา อสม. หอกระจายข่าว เสียงตามสายการประชุมประจำาเดือน 

ของชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีในชุมชน

 5) คณะทำางานมีการติดตามและสร้างแรงจูงใจในการ 

ดำาเนินงาน

  5.1) มีการติดตามการจัดการขยะ และคืนข้อมูลใน 

ชุมชนทุกเดือน 
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 6) เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้พรอ้มสรปุบทเรยีนการดำาเนนิงาน

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำากลุ่ม

ต่างๆ ในชุมชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. รพ.สต. 

ในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป

 ผลการดำาเนินงาน
 1) ชาวบ้านมีความตระหนักในการจัดการขยะในชุมชน 

ของตนเอง ชุมชนเกิดความสามัคคีรักท้องถิ่นของตนเอง 

 2) เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและชาวบ้าน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการขยะในหมู่บ้านที่เป็นระบบ 

 3) สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาดขึ้น จากการทิ้งขยะในชุมชน

ลดลง การนำาขยะกลับมาใช้ซ้ำา การนำาขยะมาแปรรูปใช้ใหม่เป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 4) ชาวบา้นในชมุชนมสุีขภาพดีขึน้ มคีวามปลอดภยั ไมเ่ปน็

ไข้เลือดออก 

 5) ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการจำาหน่ายขยะรีไซเคิล 

 6) อบต.นาเกต ุสามารถเกบ็ภาษทีีช่าวบา้นตอ้งจา่ยไดเ้กอืบ

ร้อยละ 80

 7) เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในชุมชนอื่นๆ ที่มาศึกษาดูงาน
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 2.2 กลไกและเครื่องมือท่ีใช้ในการดำาเนินงานคือ
อะไร?
 1) ความรักในท้องถิ่นของตนเอง ความภาคภูมิใจในการ

ดำาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตน 

 2) การใช้แนวคิด “ขยะทำาบุญ”

 3) ยุทธศาสตร์มาตรการทางการเงิน “ลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 

รายได้”

 4) การสร้าง “ขยะเป็นอาชีพสู่อุตสาหกรรมชุมชน” จาก

การนำาวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น  

ทำาน้ำาหมัก ทำาปุ๋ยหมัก ทำาไข่เค็ม ทำากระเป๋า ทำาแก๊สจากมูลสัตว์ 

เป็นต้น

 5) นวตักรรม “ขยะแลกภาษ”ี ภาษบีำารงุทอ้งที ่ภาษโีรงเรอืน 

ภาษีป้าย 

 6) การใช้กติกาชุมชนในการกำาหนดอัตราแลกเปลี่ยนขยะ 

ที่ยุติธรรม

 

 2.3 ทีมและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยใคร?  
หน่วยงาน/เครือข่ายใด? มีบทบาทอย่างไร? ในเรื่องใด? 
ทีมทำางานมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว ประกอบด้วย 
 1) นายมะรอฮิง สาและ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบาโงฆาดิง  

เป็นผู้นำาท้องท่ีท่ีช่วยให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปความต้องการ

ของประชาชนที่ได้เสนอในโครงการ ผู้ใหญ่บ้านมีการประชุมลูกบ้าน

ทุกวันศุกร์พร้อมกับช่วยชี้แจงโครงการบริหารจัดการขยะ
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 2) นางสาวสากีน๊ะ สาแม อสม. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

บริหารจัดการโครงการ ประสานและขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน 

ประชาสมัพันธผ์า่นทางไลน ์นดัหมายการประชมุและกจิกรรมการจดั

ซื้อขยะ ขยะแลกภาษี และนำาขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ 

นำาซองกาแฟมาแปรรูปเป็นกระเป๋าจำาหน่ายและเป็นวิทยากรสาธิต

และบรรยายให้ผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้การทำากระเป๋าด้วยซองกาแฟ

 3) นายอาซือแม็ง เงาะ ประชาสัมพันธ์โครงการและ 

ช่วยเหลือประชาชนที่นำาขยะมาจำาหน่ายเป็นรายได้และแลกภาษี

 4) นายอาหมัด เจะเตะ ผู้นำาหมู่บ้าน เป็นกรรมการโครงการ 

ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมอำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง

 5) นางแวมีเนาะ สาเมาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ

ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมและช้ีแนะการจัดกิจกรรมทุกครั้ง รวมถึงช่วย

ในการประชาสัมพันธ์ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่

 6) เครือข่าย อบต.นาเกตุ มีถังขยะเพื่อรองรับขยะในชุมชน

และมีรถขยะสำาหรับบริการขนขยะในชุมชนไปสู่สถานที่ท้ิงขยะและ

กำาจดัขยะตามวธิกีารอยา่งถกูตอ้ง ชว่ยดำาเนินการขับเคลือ่นกจิกรรม

ขยะแลกภาษ ีการประชาสัมพันธแ์ละสนบัสนนุโครงการขยะแลกภาษี

ไปสูห่มูบ่า้นอืน่ๆ ทำาใหก้ารบรหิารจดัการขยะบา้นบาโงฆาดงิ เปน็ตน้

แบบในการบริหารจัดการขยะในชุมชน และทำาให้โครงการบริหาร

จัดการขยะบ้านบาโงฆาดิง กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรม “ขยะ

แลกภาษี” ของ อบต.นาเกตุ 
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 7) เครือข่าย รพ.สต.นาเกตุ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

ขยะและการจดัการส่ิงแวดลอ้มทีถ่กูตอ้งเหมาะสมเพือ่ปอ้งกนัการเกดิ

โรคติดต่อ ให้ความรูข้้อมูลด้านสุขภาพที่เกดิจากขยะสิ่งแวดลอ้มที่ไม่

เหมาะสม ทำาให้ชุมชนสามารถรู้เท่าทันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะได้ 

 8) เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ช่วยให้ความรู้การเปลี่ยนขยะ

อินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก และการทำาน้ำาหมักจากขยะอินทรีย์ ทำาให้

ประชาชนมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักจากขยะท่ีเกิดขึ้นในทุกครัวเรือน

มาปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน 

 9) เครือข่ายผู้ประกอบการรับซื้อขยะในพื้นท่ี ช่วยกำาหนด

ราคาจัดซื้อขยะในอัตราท่ีเป็นธรรม เป็นราคามาตรฐานที่ยอมรับได้

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายขยะ เกิดความยุติธรรมในการกำาหนดราคากลาง 

ทำาให้ประชาชนสามารถขายขยะในราคาที่เป็นธรรม
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3. บทเรียน: ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหา อุปสรรค 
 และการแก้ไข โอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
 ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุน
 3.1 เทคนิควิธีและกลยุทธ์ท่ีทำาให้โครงการประสบ
ความสำาเร็จ คือ 
 1) การจัดทำาเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อให้ได้ข้อเสนอ 

ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่แท้จริง 

 2) การคนืขอ้มลูสขุภาวะใหแ้กป่ระชาชนทราบเพือ่เปน็ขอ้มลู

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาวะได้ 

ถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นจริง 

 3) การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมให้ประชาชน

เข้าใจและมีความตระหนักต่อปัญหาขยะ การประชาสัมพันธ์ที่ดี 

ที่ชัดเจนสร้างความเข้าใจในการจัดการในแต่ละกิจกรรม และร่วมกัน

แก้ไขปัญหาขยะจากการคัดแยกจากครัวเรือนหรือต้นทาง

 4) การให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

ที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชน การจัดการขยะในชุมชนใน 

รูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนสามารถนำาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 5) การดำาเนินงานอย่างจริงจัง จนประชาชนมีความไว้วางใจ

และเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความ

ร่วมมือของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

 6) ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาศาสนา ผู้นำาชุมชน มีส่วน

ร่วมในการขับเคลือ่นการบรหิารจดัการขยะในชมุชนอยา่งจรงิจงั ทำาให้

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
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 7) มกีารกำาหนดกตกิาของชมุชนรว่มกนั ในการทำาประชาคม 

และประกาศกติกาชุมชนให้ประชาชนทุกคนถือปฏิบัติตาม มีการ

เคารพและปฏิบัติตามรักษากฎกติกาของชุมชน

 8) มีการคืนข้อมูลสู่ชาวบ้านและชุมชนท่ีชัดเจน ท้ังในช่วง

กอ่นดำาเนนิโครงการ ระหวา่งดำาเนนิโครงการ และหลงัดำาเนนิโครงการ 

ประชาชนเหน็ความชดัเจนและความแตกตา่งระหวา่งการจดักจิกรรม 

สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านทุกคน

 9) มีการแบ่งประเภทขยะที่ละเอียดและชัดเจนและการ

กำาหนดอัตราราคาแลกเปลี่ยนขยะที่ยุติธรรม

 10) การใช้กลยุทธ์การขายขยะแลกภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษี

บำารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย 

 3.2 ปัจจัยของความสำาเร็จที่เกิดขึ้นคืออะไร?
 1) การมีผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาหมู่บ้านท่ีเข็มแข็ง มีวิสัยทัศน์  

ในการดำาเนินงาน การติดตามให้กำาลังใจแก่คณะทำางาน ชาวบ้าน 

รวมถึงมีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการและกิจกรรม 

 2) ความเขม้แขง็ของคณะทำางานโครงการจดัการขยะในชมุชน 

โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

 3) การสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน 

 4) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน

โครงการและการดำาเนนิกิจกรรมของผู้มส่ีวนเก่ียวขอ้ง เชน่ หนว่ยงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้านรับซื้อขยะ ชาวบ้าน 

 5) ความสามัคคีของชาวบ้านในหมู่บ้านฃ

 6) การมรีายได้เสริมของชาวบ้านจากการจำาหน่ายขยะรไีซเคลิ 
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 3.3 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน
คืออะไร? มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร?
 ปัญหาอุปสรรค
 1) ในระยะแรกมประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ  
บางกลุ่มได้แต่มองว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทำาได้จริงหรือไม่
 2) การสร้างจิตสำานึกและความตระหนักของชุมชนและ
ประชาชนต้องใช้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 3) การทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะโดยบุคคลภายนอก
 4) หมู่บ้านอ่ืนต้องการให้มีการจัดกิจกรรมขยะแลกภาษีด้วย
ในเวลาเดียวกัน 
 วิธีการแก้ไขปัญหา 
 1) มุ่งเน้นการสร้างชุมชนบ้านบาโงฆาดิงน่าอยู่โดยเน้นการ
เป็นเจ้าของท้องถิ่นด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม
ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน ลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 2) ใช้แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ และการ
จดัการ ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการเนน้ใหป้ระชาชนมคีวามตระหนกั
และเห็นคุณค่าของขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3) จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
กำาหนดเป็นกติกาชุมชน โดยชุมชนบ้านบาโงฆาดิง เป็นผู้กำาหนด 
ตามความต้องการของชุมชน 
 4) การลงมือทำาอย่างจริงจัง ประชาชนเห็นผลจริงๆ และ 
เข้ามามีส่วนร่วม 
 5) การบริหารโครงการด้วยความโปร่งใส ร่วมคิด ร่วมทำา  
ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ นำามาซึ่งความไว้วางใจ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
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 3.4 มคีวามภาคภมูใิจในการทำางานและความประทบั
ใจต่อภาคีเครือข่ายอย่างไร? โอกาสในการพัฒนาต่อยอด
และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนายกระดับการดำาเนินงาน 
ใหดี้ขึน้คืออะไร? มคีวามตอ้งการการสนับสนนุ จากหนว่ย-
งานภายนอกอย่างไร?
 ความภาคภูมิใจในการดำาเนินโครงการ
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการการ
จัดการขยะบ้านบาโงฆาดิง หมู่บ้านต้นแบบของ อบต.ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ Website Facebook line 
 2) การเปน็ชมุชนตน้แบบแหลง่เรยีนรูศ้กึษาดงูานการจดัการ
ขยะจากหน่วยงานอื่น
 3) ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาศาสนา มีส่วนร่วมและ 
เป็นแบบอย่างในการจัดการขยะในชุมชน
 4) การนำาวสัดเุหลอืใชม้าแปรรปูเปน็ผลติภัณฑ์ เกดิการสร้าง 
“ขยะเป็นอาชีพสู่อุตสาหกรรมชุมชน” 
 5) เกิดยุทธศาสตร์ ใช้มาตรการทางการเงิน “ลดค่าใช้จ่าย 
เพิ่มรายได้”
 6) เกิดนวัตกรรม “ขยะแลกภาษี” ภาษีบำารุงท้องท่ี ภาษี 
โรงเรือน ภาษีป้าย 
 7) เกิดการต่อยอดแนวคิด ขยะทำาบุญ
 8) เกดิการใชก้ตกิาชมุชนในการกำาหนดอตัราแลกเปลีย่นขยะ
ที่ยุติธรรม
 9) เกิดการขยายเครือข่ายการบริหารจัดการขยะจากบ้าน 
บาโงฆาดิงสู่ทั้งตำาบล
 10) เกิดการนำาขยะมารีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำาน้ำา

หมัก ทำาปุ๋ยหมัก ทำาไข่เค็ม ทำากระเป๋า ทำาแก๊สจากมูลสัตว์ เป็นต้น
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 ข้อเสนอแนะ 
 1) การจดัทำากจิกรรมใหเ้ปน็ตวัอยา่งแนวทางปฏบิตัทิีเ่หน็ผล

เป็นรูปธรรมจริงในชุมชน จนชุมชนเกิดความตระหนักและเป็นที่

ยอมรับชองชุมชนในการลดขยะในชุมชนได้

 2) ประชาชนตำาบลนาเกตุจำานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ

จำานวนครัวเรือนร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกในการเดินหน้า

รวมพลังทำาความดีทดแทนคุณแผ่นดินและเป็นเครือข่ายจิตอาสา 

ในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อน

เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยในที่

สาธารณะไปทิง้ในถงัขยะแยกตามประเภทตา่งๆ เดอืนละ 1 ครัง้และ

เป็นผู้นำาในการสรา้งจติสำานกึใหแ้กค่นในครอบครวั ชมุชน ตำาบล และ

หมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 

 โอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
 1) ยกระดับจากความสำาเร็จของการคัดแยกขยะ ลดลงจาก 

0.0051 ก.ก./ครัวเรือน/วัน เหลือ 0.0019 ก.ก/ครัวเรือน/วัน) เช่น 

การรณรงค์ลดปริมาณขยะโดยการใช้ตะกร้าแทนถุงพลาสติก

 2) การนำารายได้จากขยะไปช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ด้อย

โอกาสในเขตพื้นที่ อบต.นาเกตุ

 3) การจดัการพืน้ทีส่เีขยีวเพือ่ความมัน่คงทางอาหารในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาเกตุ และการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน 

ปลกูพชืผกัสวนครวัของตนเองโดยใชปุ้ย๋น้ำาหมกัอินทรีย์ ไวก้นิ ไวแ้ลก 

หากมีเหลือก็สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มนำามาขายสร้างรายได้เพิ่ม

ด้วยวิถีพอเพียง ยกระดับให้เป็นครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง  

“ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
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 4) ทำาโครงการถนนสะอาด บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง  

ทั้งภูมิทัศน์ภายในและภายนอก สุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อม 

ในครัวเรือน พื้นที่สีเขียว พืชผักสวนครัวในบ้าน การคัดแยกขยะและ

ทำาปุ๋ยอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 5) ทุกหมู่บ้านสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ครัวเรือน

ตน้แบบลดขยะ ปลกูผกัปลอดสารพษิสร้างเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ

ที่สามารถรองรับการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 

 6) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อก่อเกิด

ความรว่มมอืในการคดัแยกขยะและปลกูผกัปลอดสารพษิในครวัเรอืน

เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงทางอาหารภายในท้องถิ่นอย่างที่ยั่งยืน

 ความต้องการการสนับสนุน: การพัฒนากระบวนงานขยะ

แลกภาษีและขยายผลสู่ชุมชนหมู่บ้านอื่นในตำาบลต่อไป
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บทเรียนจากกรณีศึกษา
การขับเคลื่อนงานสุขภาพ

ด้วยกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
พื้นที่นาทวี จ.สงขลา

1. ปัญหา: ที่มา สถานการณ์ สาเหตุปัจจัย
 1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีที่มาอย่างไร? 
 จากการท่ีอำาเภอนาทวมีกีารพฒันาระบบสขุภาพระดบัอำาเภอ 

(District Health System: DHS) โดยเริม่จากการพฒันาฐานขอ้มลู

คนพกิารใหม้ชีวีติตัง้แตป่ ี2556 เปน็ฐานขอ้มลูทีท่กุภาคสว่นสามารถ

เข้าถงึและใชป้ระโยชนข์อ้มลูรว่มกนัไดใ้นการพฒันาคนพกิารในพืน้ที่

ให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่

เหมาะสม มกีารพฒันาใหค้นพกิารมคีวามเขม็แขง็ เกดิชมรมคนนาทวี

ไม่ทอดทิ้งกัน แต่จากฐานข้อมูลกลับพบว่า กลุ่มเป้าหมายคนพิการ

กลุ่มเด็ก กลุ่มสติปัญญาบกพร่อง กลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ และ

กลุ่มเด็ก ออทิสติกยังไม่มีระบบการค้นหา การช่วยเหลือ และการ

ดูแลติดตาม 

 1.2 สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน?
 อำาเภอนาทวีเด็กอายุ 0–5 ปี จำานวน 4,871 คน แบ่งเป็น

ผู้ชายจำานวน 2,481 คนและผู้หญิงจำานวน 2,390 คน (ข้อมูล

ประชากรกลางปี ประจำาปี 2558) ตำาบลปลักหนู เป็นตำาบลที่มี

ลักษณะพหุวัฒนธรรม คือ มีท้ังประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม 
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และพุทธ มีเด็กจำานวนมากเป็นอันดับสองของอำาเภอ มีจำานวนเด็ก

ในศูนย์เด็กเล็กมากเป็นอันดับหนึ่ง ตำาบลปลักหนูมีจำานวนเด็กอายุ 

0–5 ปี จำานวน 415 คน ชายจำานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 

และหญิงจำานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 จากฐานข้อมูล 

website www.ขอ้มลูชุมชน.com คน้หาเมือ่วนัที ่20 มกราคม 2559 

พบว่า มีคนพิการทางสติปัญญา 12 คน เป็นผู้ใหญ่ 10 คน  

เด็ก 2 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเด็กเตรียมอนุบาล (อายุ 2 ครึ่ง

ถึง 3 ปีครึ่ง) ในเทอมที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2559 ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอบต.ปลักหนู จำานวน 84 คน พบว่า ได้รับการประเมินภาวะ

โภชนาการ การประเมินจากน้ำาหนักตามเกณฑ์อายุเด็ก พบว่า  

ผิดปกติ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 การประเมินจากส่วนสูงตาม

เกณฑ์อายุ พบว่า ผิดปกติ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 การประเมิน

จากน้ำาหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า ผิดปกติ 19 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.5 การตรวจสุขภาพช่องปาก พบว่า มีปัญหาช่องปากคิดเป็น

รอ้ยละ 73.2 ตรวจพฒันาการโดยเครือ่งมอื DSPM พบวา่ พฒันาการ

สมวัย คิดเป็นร้อยละ 42.0 พัฒนาการสงสัยล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 

57.96 

 1.3 ปัญหามีสาเหตุปัจจัยอะไร?
 ระบบการคัดกรอง ติดตาม ช่วยเหลือเด็กโดยทั่วไปยังไม่มี

ความชัดเจน ทำาให้เห็นปัญหาของเด็กส่วนใหญ่ตอนที่เข้าสู่วัยเรียน

ชัน้ประถมศึกษา เชน่ เรยีนหนงัสือไมไ่ด้ บางคนตอ้งออกจากโรงเรยีน 

ซึง่ขาดโอกาสกระตุน้พฒันาการในชว่งวยัทองของเดก็ไป อำาเภอนาทวี

มีระบบการคัดกรองพัฒนาการเด็กไม่สมวัยโดยการคัดกรองผ่าน  

3 กลุ่มหลักคือ การประเมินคัดกรองโดยผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
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สาธารณสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทั่วไป โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง

มักพบความผิดปกติของเด็กช้าส่งผลให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนา

การล่าช้า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินพัฒนาการเด็กเนื่องจาก

มผีูม้ารบับรกิารจำานวนมากแตเ่จา้หนา้ทีม่จีำานวนไมเ่พยีงพอและขาด

ทกัษะและอปุกรณใ์นการประเมนิและกระตุน้พฒันาการ ส่งผลให้เด็ก

ขาดโอกาสในการรักษาแก้ไขกระตุ้นพัฒนาการในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็น

วยัทีส่ามารถกระตุน้เดก็ไดม้ากทีส่ดุ ทำาใหเ้ปน็ปญัหาตอ่เนือ่งไปจนถงึ

วัยเรียน เช่น เรียนร่วมกับเพื่อนกลุ่มปกติไม่ได้ จนต้องออกนอก

ระบบการศกึษาจากความไมเ่ขา้ใจของคณุครูและผู้ปกครอง ทำาให้เด็ก

มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกมส์ ติดสารเสพติด และก่อ 

ให้เกิดปัญหาสังคมตามมา 

 จากขอ้มลูของงานวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม (Participa-

tory Action Research-PAR) ในป ี2558-9 ทีศ่กึษาและเกบ็ขอ้มลู

พัฒนาการในเด็กและปัจจัยเสี่ยง พบว่า ปัจจัยก่อนคลอด คือ  

เด็กคลอดก่อนกำาหนด เด็กที่มีน้ำาหนักแรกคลอดน้อย และปัจจัย 

หลังคลอด คือ การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคในการเลี้ยงดู มีผลเสียต่อ

พฒันาการภาพรวม โดยเฉพาะการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็และสตปิญัญา 

ซึง่มผีลโดยตรงกบัอตัราความสำาเรจ็ทางการเรยีนในอนาคต และจาก

ข้อมูลการสังเกตการณ์การเรียนการสอน พบว่า เด็กขาดความ 

เบิกบานในการเรียนรู้ เงียบ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า 

กิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องเรียน การบ้านส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม

ระบายสี ทำาให้เด็กขาดอิสระทางความคิด ขาดจินตนาการ และ 

ไม่ตอบสนองความต้องการในการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม 

ตามวัย 
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2. กระบวนการทำางาน: วิธีการดำาเนินงานและผล 
 ทีเ่กดิข้ึนตามลำาดบัเวลา (Timeline) โดยเฉพาะ 
 การทำางานรว่มกนัของภาคสว่นตา่งๆ กลไกและ 
 เครื่องมือ ทีมและภาคีเครือข่าย 
 2.1 ใช้วิธีการดำาเนินงานใด? มีจุดเริ่มต้นอย่างไร?  
มพีฒันาการตอ่มาอยา่งไร? มจีดุเปล่ียนสำาคญัอะไรทีเ่กดิขึน้
บ้างตามลำาดับเวลา (Timeline) และการเปลี่ยนแปลง 
เหลา่นัน้เปน็เพราะเหตใุด? ผลการดำาเนินงานเปน็อยา่งไร?
 จากการทีอ่ำาเภอนาทวมีกีารพฒันาระบบสขุภาพระดบัอำาเภอ 
(District Health System: DHS) โดยเริม่จากการพฒันาฐานขอ้มลู
คนพิการในปี 2556 และพบว่า กลุ่มเป้าหมายคนพิการกลุ่มเด็ก  
กลุ่มสติปัญญาบกพร่อง กลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ และกลุ่มเด็ก
ออทิสติกยังไม่มีระบบการค้นหา การช่วยเหลือ และการดูแลติดตาม 
ทำาให้เครือข่ายสุขภาพอำาเภอนาทวีเล็งเห็นถึงความสำาคัญและความ
จำาเป็นในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก โดยส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมที่เน้นความสำาคัญของคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึง
ภาคีเครือข่ายในชุมชนซ่ึงใกล้ชิดกับเด็กให้มีการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยตามบริบทของพื้นท่ี ซึ่งหากเด็กมีความผิด
ปกติก็สามารถค้นพบและแก้ไขได้ทันท่วงที 
 ต่อมาในปี 2557 ได้มีการทำาวิจัยเรื่องอุปสงค์ อุปทาน และ
รูปแบบกำาลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟู
สมรรถภาพสำาหรับเด็กพิการในพื้นที่อำาเภอนาทวี โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
ราชนครินทร์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันสร้าง
เสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) พบว่า เด็กในช่วงอายุ 2 ปีครึ่งถึง  
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12 ปี มีความผิดปกติถึงร้อยละ 33.17 พบกลุ่มที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้มากที่สุดถึงร้อยละ 25.5 ของกลุ่มเด็กผิดปกติทั้งหมด 
 ประกอบกับในปี 2558 กระทรวงมีนโยบายการพัฒนางาน
ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) มีการพัฒนา
ระบบการคดักรองเดก็ปฐมวยัทีเ่ปน็รปูธรรมและมปีระสิทธภิาพ มกีาร
สนบัสนนุอปุกรณค์ดักรองกระตุน้พฒันาการ พฒันาระบบฐานข้อมลู
การรายงาน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการนิเทศติดตามการ
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนางานยังเป็นไปได้ช้าเด็กยัง 
ไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 พื้นที่ตำาบลปลักหนูมีศูนย์พัฒนาเด็กดีเด่นที่ให้ความสำาคัญ
กบัปญัหาดงักลา่ว จงึไดร้ว่มพฒันาการจดัการระบบการชว่ยเหลอืเดก็
แบบมีส่วนร่วมขึ้นในปี 2559 ส่วนในวัยเรียนมีการพัฒนาระบบการ
คัดกรองเด็ก พัฒนาศักยภาพคุณครู เพิ่มการตรวจวินิจฉัยโดยทีม 
โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวีร่วมกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นของ 
โรงพยาบาลหาดใหญ ่ตลอดจนการพฒันาระบบการรกัษาการติดตาม
กระตุน้ สง่เสรมิใหเ้ดก็เตบิโตอยา่งเตม็ศกัยภาพมากข้ึน โดยทีมคณุครู
จัดทำาหลักสูตรการเรียนท่ีเหมาะสมกับเด็กรายบุคคล (Individual 
Education Program - IEP) ขึ้น เพื่อขอสนับสนุนงบและสื่อการ
เรียนการสอนสำาหรับเด็ก เกิดการมีส่วนร่วมของศิลปินในพื้นท่ีจัด
กิจกรรมศิลปะเพื่อการบำาบัดเด็กสมาธิสั้น และมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ผลการดำาเนินงานทำาให้พื้นท่ีเกิดความตระหนักกับปัญหา 
เรื่องเด็กมากขึ้น จากในอดีตที่ต่างคนต่างทำาไม่ได้มองปัญหาร่วมกัน 
ไดม้กีารทำางานเช่ือมโยงกัน โดยวเิคราะหปั์ญหา จดัการ และประเมนิ
ผลปัญหารว่มกนัท้ังเครอืขา่ย ผูป้กครอง คณุคร ูเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 
และแกนนำาจิตอาสาในชุมชน โดยผ่านกระบวนการ DHS 
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 2.2 กลไกและเครื่องมือท่ีใช้ในการดำาเนินงานคือ
อะไร?
 ใชก้ระบวนการ DHS ในการวเิคราะห์และแกป้ญัหาเรือ่งคน
พิการและต่อเนื่องมาถึงการทำางานเรื่องเด็กและพัฒนาการทำางาน 
ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 กลไก คอื การทำางานผา่นคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติ
ระดับอำาเภอ (District Health Board-DHB) ในระยะเริ่มต้น 
โดยวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมของอำาเภอ กำาหนดประเด็นสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อน เมื่อลงถึงระดับตำาบลใช้กลไกการจัดการในพื้นที่  
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน 
มีทรัพยากรและพร้อมจะชวนภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันทำางาน และ
มีความสนใจการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีต้นทุนเดิมที่ดี 
ในระดับหนึ่ง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินงาน มี 2 ส่วนสำาคัญ คือ 
1)ระบบข้อมูล 2)รูปแบบการทำางานท่ีเป็นลักษณะ Participatory 
Interactive Learning through Action-PILA โดยไดใ้ชก้ระบวนการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Action Research-
PAR) มาเป็นเครื่องมือสำาคัญ

 2.3 ทมีและภาคเีครอืขา่ย ประกอบดว้ยใคร? หนว่ย-
งาน/เครือข่ายใด? มีบทบาทอย่างไร? ในเรื่องใด? 
 - ตำาบล/ทอ้งถิน่: อบต. ศนูยพ์ฒันาเดก็ รพ.สต. ผูน้ำาชมุชน  
  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาศาสนา ร่วมวิเคราะห์และพัฒนา 
  ระบบเพื่อแก้ไขปัญหา 
 - อำาเภอ: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ  
  (DHB) ในระบบสุขภาพระดับอำาเภอ (DHS) คณะ- 
  กรรมการอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child  
  Health Board-MCH Board) ของอำาเภอ สนับสนุน 
  และติดตามพัฒนางาน
 - จังหวัด: ทีมงาน MCH Board จังหวัด ติดตามการ 
  ดำาเนินงาน งาน Primary Care Cluster (PCC) ของ 
  สปสช.สนับสนุนการดำาเนินงาน
 - เขต: มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ สนับสนุนทางวิชาการในการ 
  วิจัย PAR ร่วมศึกษาวิเคราะห์ค้นหาแนวทาง ออกแบบ 
  การจัดระบบการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง สนบัสนนุเครอืขา่ย 
  การเรียนรู้ โดยงบสนับสนุนจาก สสส. 
 - กระทรวงสาธารณสขุ: สนบัสนนุเชงินโยบายในการพฒันา 
  งานตามระบบ Service Plan 
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3. บทเรียน: ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
 และการแก้ไข โอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
 ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุน
 3.1 ปัจจัยของความสำาเร็จที่เกิดขึ้นคืออะไร?
 1) การเห็นปัญหาร่วมกนั ว่าชุมชนอ่อนแอจากศักยภาพคน
ที่ลดลง และสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 
 2) เครือข่ายมีความต้องการให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
โดยการพัฒนาเด็กในพื้นที่ให้มีการเติบโตได้เต็มศักยภาพ
 3) การสนับสนุนการดำาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ของทีมสนับสนุน เช่น มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ และ สสส. ทำาให้มีการ
พัฒนาการทำางานอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง

 3.2 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน
คืออะไร? มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร?
 1) ขอบข่ายการทำางานของเครือข่ายที่ต่างคนต่างทำาตาม
ความถนัดและความคุ้นเคยตามงานประจำาของตนเอง โดยไม่มีการ
สือ่สารและสร้างความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เกบ็ขอ้มลู
ภาวะโภชนาการมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีการคืนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
แก้ปัญหาร่วมกัน ทำาให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้น 
 2) การใชง้บประมาณทีทุ่กหนว่ยงานมสีำาหรบักลุม่เปา้หมาย
เดยีวกนั โดยบางครัง้เปน็กจิกรรมประเภทเดียวกนัทีมุ่ง่เปา้หมายการ
ทำางานเดียวกนั แต่ไม่ไดน้ำามาบูรณาการรว่มกนัเพื่อให้เกดิประโยชน์
สงูสดุในการทำางานกบักลุม่เปา้หมาย ทำาใหส้ิ้นเปลอืงงบประมาณและ
เวลา 
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 3.3 มคีวามภาคภมูใิจในการทำางานและความประทบั
ใจต่อภาคีเครือข่ายอย่างไร? โอกาสในการพัฒนาต่อยอด
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนายกระดับการดำาเนินงานให้
ดีขึ้นคืออะไร? มีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างไร?
 ความภาคภูมิใจ: การทำางานเรื่องเด็กเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ในการสร้างความเข็มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศ
 ความประทับใจ: เกิดมิตรภาพและเข้าใจในบทบาทของ 
เครือข่ายคนทำางานเรื่องเด็กในพื้นที่มากขึ้น
 โอกาสในการพัฒนา: การทำางานที่เน้นให้ผู้ปกครองมามี 
ส่วนร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้นเพราะ 
ผู้ปกครองมีบทบาทในการดูแลเด็กเป็นหลัก และขยายการทำางาน 
สู่พื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้น
 ข้อเสนอแนะ: การทำางานกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ควรมี
การบูรณาการข้อมูลและงบประมาณ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ 
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันทำางานให้เกิดผลดีอย่างบูรณาการ 
จะช่วยลดระยะเวลาและภาระในการทำางาน และเป็นการใช้งบ-
ประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ความตอ้งการการสนบัสนนุ: หนว่ยงานสนบัสนนุควรคน้หา
พืน้ทีเ่ป้าหมายและความตอ้งการของพืน้ทีใ่นการพฒันางานตามกลุม่
เปา้หมายแลว้ดำาเนนิการสนบัสนนุการดำาเนนิงานตามบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานสนับสนุนให้เห็นเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน  
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่หน่วยงาน
สนับสนุน และสามารถขอความช่วยเหลือในการพัฒนางานได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานได้มากขึ้น
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บทเรียนจากกรณีศึกษา
การขับเคลื่อนงานสุขภาพ

ด้วยกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
พื้นที่นาไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช

1. ปัญหา: ที่มา สถานการณ์ สาเหตุปัจจัย
 1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีที่มาอย่างไร? 
 พื้นที่ตำาบลนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีปัญหา 

โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มอันตรายกว่า  

500 ราย มีผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำานวน 1,680 ราย เป็นผู้ป่วยติดเตียง

ที่ยังขาดการดูแลจากครอบครัวอย่างจริงจังเนื่องจากบุตรหลานต้อง

ประกอบอาชีพทำาให้สามารถดูแลได้แค่ในระดับหนึ่ง ทำาให้ส่วนหนึ่ง

เกิดภาวะพิการซ้ำาซ้อน จากการสรุปบทเรียนการทำางานกับกลุ่ม 

ผู้สูงอายุหรือวัยทำางานโดยตรงซึ่งมีข้อจำากัดทางด้านอาชีพและ

เศรษฐกิจครัวเรือนจึงได้เกิดการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน 

ของพื้นที่ตำาบลนาไม้ไผ่ขึ้น โดยเริ่มจากปัจจัยร่วมกัน 3 ส่วน ดังนี้

 1) สถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนของ พบว่า  

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปัญหาการติดยาเสพติด การติดเกม 

การเที่ยวสถานบริการ การทะเลาะวิวาท ท้องไม่พร้อม การทำาแท้ง 

เด็กและเยาวชนขาดความเคารพผู้ใหญ่ ปัญหาภายในครอบครัว  

ขาดพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หเ้ด็กทำากิจกรรมดีๆ รวมท้ังขาดกลไกการพฒันา

เด็กและเยาวชนของพื้นที่
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 2) องค์การบริหารส่วนตำาบลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดกับ 

เด็กและเยาวชน โดยมองเห็นว่าพลังของเด็กและเยาวชนสามารถ

สร้างสรรค์สังคมได้ อยากเห็นเด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อการดี มีจิต

อาสา มทีศันคตแิละมมุมองในการใชช้วีติทีดี่ ต้องการพฒันากจิกรรม

ในลกัษณะเพือ่นช่วยเพือ่น มองเหน็วา่ทกุปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัเดก็และ

เยาวชนมีความเชื่อมโยงกัน อยากเปิดพื้นท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชน

ทั้งในและนอกโรงเรียน

 3) มองเห็นต้นทุนการทำางานด้านเด็กและเยาวชนของพื้นที่ 

เช่น กศน. ได้ฝึกอบรมการทำายางล้อรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วให้เป็น 

กระถางต้นไม้ กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการของสปสช. ในการ

เพิ่มทักษะความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เช่น สามารถวัดความดัน  

จดัยาในการลงเยีย่มผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร การดแูลรกัษาปา่ การทำาความ

สะอาดวดั โดยได้รับการสนบัสนนุรถพ่วงเกบ็ขยะ จากองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลนาไม้ไผ่

 1.2 สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน?
 นอกจากปัญหาโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

ดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาครอบครัวหย่าร้างเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

66 ครอบครวั มปัีญหาเยาวชนทัง้ยาเสพตดิ เชน่ วยัรุน่ตดิน้ำากระทอ่ม 

การท้องไม่พร้อม การออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร มีปัญหาทาง

เศรษฐกิจในครัวเรือนที่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายถึงร้อยละ 80 ของ 

ครัวเรือนทั้งหมด ปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS 23 ราย ไข้เลือดออก 

17 ราย
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 1.3 ปัญหามีสาเหตุปัจจัยอะไร?
 สาเหตุปัจจัยท่ีสำาคัญในการเกิดปัญหามากจากรายได้ของ

คนในชุมชนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่าง

อื่นตามมา ครอบครัวหย่าร้าง ครอบครัวมีปัญหา ทะเลาะกัน  

จึงส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี มีปัญหา และเนื่องจากยุคนี้ 

เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ การเข้ามาของเทคโนโลยีก็ทำาให้วิถีชีวิตของคน 

ในพื้นที่เปลี่ยนไป 

 

2. กระบวนการทำางาน: วิธีการดำาเนินงานและผล 
 ทีเ่กดิข้ึนตามลำาดบัเวลา (Timeline) โดยเฉพาะ 
 การทำางานรว่มกนัของภาคสว่นตา่งๆ กลไกและ 
 เครื่องมือ ทีมและภาคีเครือข่าย 
 2.1 ใช้วิธีการดำาเนินงานใด? มีจุดเริ่มต้นอย่างไร?  
มพีฒันาการตอ่มาอยา่งไร? มจีดุเปล่ียนสำาคญัอะไรทีเ่กดิขึน้
บ้างตามลำาดับเวลา (Timeline) และการเปลี่ยนแปลง 
เหลา่นัน้เปน็เพราะเหตใุด? ผลการดำาเนินงานเปน็อยา่งไร?
 จดุเริม่ของการเรยีนรูแ้ละเกดิการดำาเนนิงานสร้างเสริมสุขภาพ

ในตำาบลน่าไม้ไผ่เริ่มจากการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารของ 

อบต.นาไม้ไผ่และแกนนำาชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ 

รว่มกนั ในชว่งปแีรกๆ ผูร้บัผดิชอบงานสาธารณสุขของอบต.นาไมไ้ผ่ 

นางสุจิตรา ป้านวัน รองปลัด อบต. ยังขาดความรู้ด้านสาธารณสุข

และขาดบุคลากร จึงได้ร่วมทำางานกับ กลุ่ม อสม. และผู้นำาชุมชน 

จากนัน้ไดท้ดลองทำากิจกรรมนำาเด็กและเยาวชนจติอาสาลงเยีย่มบา้น

ผู้สูงอายุ ทำากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ แต่ขาดงบประมาณ 
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ในการดำาเนินงาน อบต.นาไม้ไผ่จึงร่วมลงนาม MoU กับสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 เพ่ือดำาเนินงานกองทุน 

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2552 

 ปี 2553-2556 เปน็การเรยีนรู ้ทดลองปฏบิติัการดำาเนินงาน

สร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนมีจุดเปลี่ยนสำาคัญในการ 

ใช้พลังเด็กและเยาวชนเคลื่อนไปสู่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้นำา

ชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนาการสำาคัญ ดังนี้

 ปี 2557 นำาแผนสุขภาพมาใช้ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในการทำา

กจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพดว้ยการสานพลงัเครอืข่ายโดยจดัทำา MOU 

กับโรงพยาบาลทุ่งสง สาธารณสุขอำาเภอทุ่งสง และโรงพยาบาล 

สง่เสรมิสขุภาพตำาบล สง่ผลใหโ้รงพยาบาลทุง่สงมกีารออกหนว่ยตรวจ

สขุภาพในพืน้ท่ี ควบคูก่บัการฝกึฝนสนบัสนนุใหเ้ดก็และเยาวชนเสนอ

โครงการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ 2 วัย 2 โครงการต่อเน่ืองกัน  

คือ โครงการ “วัยใส ห่วงใย วัยชรา” และโครงการตรวจเยี่ยมบ้าน 

ผู้พิการ ซึ่งการดำาเนินทั้งสองกลุ่มวัยทีมงานสุขภาพทั้งแพทย์ 

พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงให้บริการสาธารณสุขขั้น 

พื้นฐาน ตรวจสุขภาพ หู ตา จมูก ปาก ตรวจความพิการ เบาหวาน 

ความดัน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ เป็นการ

ลดภาระลูกหลานและลดความแออัดในโรงพยาบาลอย่างเห็นได้ชัด 

สง่ผลใหภ้าคประชาชนเลง็เหน็ความสำาคญัของงบกองทนุหลกัประกนั

สุขภาพระดับท้องถิ่นและของบโดยผ่านเวทีการประชุมหมู่บ้านโดย 

มีการจัดทำาแผนงานสุขภาพระดับตำาบลของกองทุน จนเกิดเป็น

นวัตกรรมเชื่อมโยงชุมชน เกิดการจัดการขยะ เกิดการทำานาสานใจ 

2 วัย เกิดพื้นที่เพื่อนใจวัยรุ่นขึ้นในพื้นที่
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 ปลายปี 2557 ถึงปี 2558 เกิดความร่วมมือกับเครือข่าย

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สนับสนุนการดำาเนนิงานพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพระดบั

พื้นที่และประเมินผลกระทบสุขภาพ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน

ประเด็นเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ บุหรี่  

ความมั่นคงทางอาหาร และขยะอย่างต่อเนื่อง จนเป็นพื้นที่ต้นแบบ

ในประเด็นขยะ ผลลัพธ์ท่ีสำาคัญจากการเก็บข้อมูลชุมชนพื้นฐาน  

7 ด้าน ทำาใหม้ข้ีอมูลด้านสุขภาพ เกดิงานวจิยัชมุชน เหน็จดุเดน่และ

ทนุทางสงัคมโดยเฉพาะ คนเก่ง คนดี คนสำาคญัในชมุชน และสามารถ

เชือ่มโยงบุคคลเหลา่นีใ้หม้บีทบาททางสังคม มกีระบวนการวเิคราะห์

ชุมชนร่วมกับแกนนำาเพื่อจัดทำาแผนชุมชน จนเกิดการทำาโครงการ

อยา่งต่อเน่ืองโดยใชง้บประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบั

ท้องถิ่นของ สปสช. ในการสร้างพลังการขับเคลื่อนด้วยศักยภาพ 

ของบคุคล พลงัชมุชน และทนุทางสังคม ผ่านกิจกรรมตา่งๆ ในแตล่ะ

กลุม่วยั ของแตล่ะหมูบ่า้น จนกลายเปน็พืน้ทีต่น้แบบและเป็นวทิยากร

ของกระบวนการเด็กและเยาวชน 

 ปลายปี 2558 รองปลัดอบต. นาไม้ไผ่ ได้เข้าร่วมเครือข่าย

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช (สช.) และคุณหมอธีรวัฒน์ 

แดงกะเปา ผอ.รพ.สต. บ้านสวนป่า ได้ส่งเข้าร่วมฝึกอบรมนักสาน-

พลงัขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมส่ีวนร่วม (นนส.) 

รุ่นปี 59 ของภาคใต้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำาให้เห็นทิศทางของการ

ทำางานชุมชนได้อย่างชัดเจน คือ การเสริมพลังชุมชนให้เกิดความ 

เข้มแข็งโดยภาคประชาชนและการเชื่อมโยงเครือข่ายและองค์ความรู้
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ของคนในชมุชน โดยไมใ่ชเ้งนินำาหนา้แตใ่ชห้วัใจของพีน่อ้งประชาชน

ร่วมกัน โดยหน่วยงานรัฐเป็นเพียงผู้นำาทางส่วนภาคประชาชนต้อง

รว่มคดิ รว่มสร้างกฎกตกิาชุมชน และร่วมกันลงมอืทำาเพือ่ให้เกดิความ

ยั่งยืน 

 ปลายปี 2559 อบต.นาไม้ไผ่ ได้เข้าร่วมลงนาม MOU  

การดำาเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในการจัดทำา

ธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ กับสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ (สช.) สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 

สุราษฎร์ธานี (สปสช.) และสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และดำาเนินการจัดทำา

ธรรมนญูสขุภาพระดับพืน้ทีค่วบคูกั่บการขบัเคลือ่นกจิกรรมและสรา้ง

พื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยได้จัดต้ัง 

คณะทำางานระดบัตำาบล ประกอบดว้ยผูน้ำาท้องถิน่ ท้องท่ี อาสาสมคัร 

และจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะหลากหลายมิติ มีการจัดเวที

ประชาคมในทุกหมู่บ้าน สานสัมพันธ์ของทีมผู้นำาชุมชนกับเยาวชน 

และคน้หาจดุเชือ่มพลงัและประเดน็รว่มและฉนัทามตทิีเ่ปน็เปา้หมาย

การพัฒนาหรือกติกาของทุกหมู่บ้าน 

 นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำาบลเป็น

ระยะมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมคณะทำางานระดับตำาบล 

เพื่อจัดทำาธรรมนูญสุขภาพและแผนสุขภาพ จัดเวทีสาธารณะและ 

ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมจัดการขยะกับภาคีเครือข่ายต่างๆ  

จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิารและจัดทำาโครงการสรา้งเสรมิสขุภาพ จดัอบรม

เชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและการกลับนำามาใช้ใหม่ เป็นต้น  

ซึ่งปัจจุบันคณะทำางานได้ร่างธรรมนูญสุขภาวะตำาบลนาไม้ไผ่ และ
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กำาลังดำาเนินการรับฟังคามคิดเห็นจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน ก่อนที่

จะนำาเขา้สูเ่วทรีะดบัตำาบล และประกาศใชธ้รรมนญูสขุภาพระดบัพืน้ที่

 การพฒันาขอ้เสนอสู่เวทีสมชัชาสุขภาพจงัหวดันครศรธีรรม-

ราช มติปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ นั้นมี 

ข้อเสนอจากเครือข่ายเยาวชนกลุ่มยิ้มแฉ่งของตำาบลนาไม้ไผ่ คือ 

การเปิดโอกาสและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น 

ข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการสรุปบทเรียนที่ผ่านมา และยังคงขับเคลื่อน

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรี อยู่ดี มีสุข อย่างต่อเนื่องตาม

ศักยภาพและโอกาสที่มีของพื้นที่

 ผลการดำาเนินงาน
 ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

ท้องถิ่นและธรรมนูญสุขภาพที่สำาคัญที่เกิดขึ้นนอกจากการพัฒนา

ศักยภาพขีดความสามารถเด็กและเยาวชน การเชื่อมพลังผู้นำาชุมชน

และประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ 

รวมทัง้ไดแ้สดงความคดิเหน็และเขา้ร่วมกิจกรรมทีจ่ดัขึน้แลว้ ยงัทำาให้

ชุมชนตระหนักในศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาท้องถิ่นของตน 

โดยสรุปผลการดำาเนินงานได้ดังนี้

 1) เกดิฝายมชีีวติบ้านปากคลองท่ีมองดา้นพลงัความสามคัคี

และความสุขจนเกิดธรรมนูญคลองร่วมกัน ส่งผลให้เกิดเครือข่าย 

ทุกกลุ่มวัยที่มาทำางานร่วมกันจนเกิดเป็นพลังชุมชนที่เข้มแข็งและ 

จะยกระดับสู่ธรรมนูญฝายมีชีวิตบ้านปากคลอง

 2) กลุม่เยาวชนตน้แบบในการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ภาคเยาวชน ศนูยอ์ำานวยการประสานงานปอ้งกนัแกไ้ขปัญหายาเสพ

ตดิ (ศอ.ปส.ย) โดยงบประมาณสนบัสนนุจากสำานักงานปอ้งกนัและ
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ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ท่ีลงมาเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน

ระดับตำาบล อำาเภอ จังหวัด สู่ระดับภาค ระดับประเทศ เช่น  

กลุ่มเยาวชนยิ้มแฉ่ง นาไม้ไผ่ ที่มีความสามารถในการทำากิจกรรม 

ทีห่ลากหลายจนไดเ้ขา้รว่มมหกรรมยาเสพติดโลก เชน่ ผลติของเหลอื

ใช้ ร้อยลูกปัดมโนราห์ กองทุนขยะ ผลิตอาหารปลอดภัย มีการ

หมุนเวียนสับเปลี่ยนสมาชิกมา 5 รุ่น โดยใช้รูปแบบพี่สอนน้อง  

เพื่อนสอนเพื่อน และเกิดกองทุนเพื่อเด็กและเยาวชนไว้ใช้ในการ 

ทำากิจกรรมและดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในตำาบล

 3) เกิดหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะ ด้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง ด้านการจัดการสุขภาพ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 4) เกิดการสานพลังเครือข่าย ทหาร ตำารวจ ธกส. วัด 

โรงเรียน มหาวิทยาลัย กศน. เครือข่ายปัจจัยเส่ียง ท้ังหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน 

 5) เกิดการจัดการขยะในรูปแบบธนาคารขยะ กิจกรรม  

“แยก แลก ยิ้ม” โดยร่วมมือกับบริษัท SCG และ SCI eco ในการ

รับซื้อและจัดตั้งกองทุนจัดการขยะ 

 6) เกิดการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ

โดยชุมชน

 7) เกิดกติกาของพระสงฆ์ด้านการจัดการขยะในวัด “ขอ 

บิณทบาตไม่ทิ้งขยะในวัดและที่สาธารณะ”

 8) การส่ือสารสาธารณะ มีการประสานเครือข่ายสื่อ เช่น 

ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
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 2.2 กลไกและเครื่องมือท่ีใช้ในการดำาเนินงานคือ
อะไร?
 1) ความเปน็รากเหงา้ของคนในชมุชน ต้ังแต่เรือ่งวฒันธรรม

การใช้ชีวิต การดำารงชีวิต ความโอบอ้อมอารี ความมีน้ำาใจ การช่วย

เหลือเกื้อกูลกัน

 2) ใช้ 8 ระบบในการขับเคลื่อน ได้แก่

  - ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

  - ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

  - ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการ

  - ระบบการเรียนรู้ตามวิถีชุมชน

  - ระบบเกษตรตามวิถีชุมชน 

  - ระบบสร้างเสริมสุขภาพดี 

  - ระบบอาสาสมัคร

  - ระบบสืบสานวัฒนธรรม 

 2.3 ทีมและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยใคร?  
หน่วยงาน/เครือข่ายใด? มีบทบาทอย่างไร? ในเรื่องใด? 
 ทีมงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
 1) ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. เยาวชนจิตอาสา ผู้สูงอายุ และ 

นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่สังคม 

สุขภาวะ มีบทบาทร่วมกันดำาเนินงานในพื้นที่

 2) ผู้อำานวยการโรงเรียน 4 แห่งในพื้นที่ มีบทบาทในการ

หนุนเสริมการทำางานในพื้นที่ ส่งบุคลากรครูเข้ามาเรียนรู้และร่วม

ดำาเนินงาน
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 3) พระสงฆ์ มีบทบาทหนุนเสริมการทำางานในพื้นที่และ

วางแผนการทำางานร่วมกัน

 ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาสนับสนุน
 1) สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) มบีทบาท

ในการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณ 

 2) โรงพยาบาลทุ่งสง มบีทบาทในการดแูลสขุภาพของชมุชน

ทุกระดับ เช่น อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ป่วยติดเตียง

 3) สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

ให้ทุนหนุนเสริมเร่ืองเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุหรี่ 

สนับสนุนการดำาเนนิงานพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพระดบั

พื้นที่และประเมินผลกระทบสุขภาพ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนของ

ทุกประเด็นต่อเนื่อง 

 4) สำานกังานหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาต ิเขต 11 สรุาษฎร-์

ธานี (สปสช.) มีบทบาทหนุนเสริมงบประมาณในการดูแลสุขภาพ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

 5) สำานกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิ(สช.) มบีทบาท

ให้องค์ความรู้ มีการขับเคลื่อนเรื่องธรรมนูญสุขภาพตำาบลควบคู่ 

กับการสร้างกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเด็กและเยาวชนและ

ครอบครัว

 6) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช (สช.) 

มีบทบาทเสริมความรู้ความเข้าใจให้ทีมงานหลัก

 7) สถาบนัวจัิยระบบสุขภาพ ม.สงขลานครนิทร ์(สจรส.ม.อ.) 

มีบทบาทในการถอดบทเรียน ให้องค์ความรู้ และสร้างเสริมพลัง 

ให้แก่ทีมงานหลัก
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 8) สำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 

(ปปส.) มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน

ในพื้นที่

 9) เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำากัด (SCI eco) ภายใต้

เครือของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำากัด (มหาชน) (SCG), มีบทบาท

รับซื้อและจัดตั้งกองทุนจัดการขยะ 

 10) เครอืขา่ย ทหาร ตำารวจ มหาวทิยาลยัต่างๆ กศน. ธกส. 

เครอืขา่ยปจัจยัเสีย่ง มบีทบาทในการหนนุเสริมการดำาเนินงานในพืน้ที่

 11) ไทยพีบีเอส, สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 มีบทบาทในการ

สื่อสารการดำาเนินงานของพื้นที่ให้สาธารณชนได้รับรู้
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3. บทเรียน: ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
 และการแก้ไข โอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
 ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุน
 3.1 ปัจจัยของความสำาเร็จที่เกิดขึ้นคืออะไร?
 1) ความสำาเร็จที่ เกิดขึ้นมาจากพลังท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ  
พลังของพี่น้องประชาชน จนเชื่อมโยง 4 ส. เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 2) เยาวชนมศีกัยภาพและพลงัในตนเอง หากเชือ่มัน่ในความ
ดีความงามในตัวเยาวชนแล้วใช้พลังของแต่ละคนมารวมหมู่จะร่วม
สร้างสรรค์สังคมได้ดี
 3) การสานพลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาวะ
ชุมชน โดยต้องทำาอย่างต่อเนื่อง

 3.2 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน
คืออะไร? มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร?
 ปัญหาอุปสรรค
 1) ทีมขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ไม่มีองค์ความรู้ในหลายด้าน 
ไม่มีทิศทางในการดำาเนินงานที่แน่ชัด ทำาให้คนทำางานเหนื่อยและ 
เกิดความรู้สึกท้อ 
 2) ในช่วงแรกไม่มีงบประมาณในการดำาเนินงาน
 วิธีการแก้ไขปัญหา
 1) ใช้หลักการศึกษาแนวทางจากเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ 
ทุกระดับ หาแกนนำาในชุมชนคนท่ีมีหัวใจเดียวกันมาเป็นแกนนำา 
จิตอาสา
 2) ทีมงานได้นำางบประมาณจากการทำาโครงการขยะและ 
ผลกำาไรที่ได้จากการขายขยะมาบริหารจัดการในพื้นที่เอง 
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 3.3 มคีวามภาคภมูใิจในการทำางานและความประทบั
ใจต่อภาคีเครือข่ายอย่างไร? โอกาสในการพัฒนาต่อยอด
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนายกระดับการดำาเนินงาน 
ให้ดีขึ้นคืออะไร? มีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วย-
งานภายนอกอย่างไร?
 ความภาคภูมิใจในการทำางาน
 ภาคภูมิใจในพลังภาคประชาชนที่เข้มแข็ง เปิดใจ เปิดโอกาส
ให้ทุกกลุ่มวัยได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบ  
ผู้นำาเข้มแข็งทั้งท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการให้ความร่วมมือ  
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมีพลังเครือข่าย คือ การเติมเชื้อเพลิง 
ให้มีไฟอยู่ตลอดเวลา การเปิดใจให้โอกาสตนเองได้ลุกขึ้นทำาสิ่งดีๆ 
ร่วมกัน ยิ่งทำายิ่งเห็นรอยยิ้ม การทำางานด้วยหัวใจ คือ พลังแห่ง 
ความสุข
 1) ไดร้บัรางวลัป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดบัจงัหวดั
และระดับประเทศ ประเภทบุคคลดีเด่นควบคู่กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น
ของกรมสุขภาพจิต 
 2) รางวัลพระปกเกล้า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประจำาปี 2560 ทุกรางวัลมาจากความร่วมมือภาคประชาชนและ 
เครือข่าย โดยหน่วยงานรัฐเป็นเพียงผู้นำาทางความยั่งยืนจะเกิดขึ้น 
ได้ด้วยพลังของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ
 ความประทับใจต่อภาคีเครือข่าย: ประทับใจที่เครือข่าย 
ที่เข้ามาร่วมทำางานไม่ได้มองในเรื่องของผลประโยชน์ แต่ใช้หัวใจ 
เป็นฐานในการทำางาน มีการเปิดโอกาสให้คนในพื้นท่ีได้เติมเต็ม 
ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถลุกข้ึนมา 

ขับเคลื่อนงานเองได้
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 โอกาสในการพัฒนาต่อยอด
 1) การขยายผลและสร้างหมูบ้่านตน้แบบในมติติา่งๆ บทฐาน

ศักยภาพและข้อตกลงร่วมของชุมชนที่ได้ทำาประชาคมไว้ให้เกิด

หมู่บ้านสุขภาวะ

 2) การขับเคลื่อนการสานพลังเครือข่ายสู่พื้นที่ตำาบลอื่นๆ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความย่ังยืนโดยพี่น้องประชาชน

ของแต่ละพื้นที่ตามบริบทของชุมชน

 3) การจัดกิจกรรมเยาวชนคืนสู่ เหย้า รุ่นที่ 1 ถึง 5  

เพือ่ถา่ยทอด สบืสาน สรา้งพลงั จากรุน่พีสู่รุ่่นน้อง และถอดบทเรียน

ประเมินผลศักยภาพจากรุ่นพี่ที่ไปศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

และประกอบอาชีพในที่ต่างๆ 

 4) การสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเยาวชนจากผู้บริหารท้องถิ่น 

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5) การพัฒนากองทุนเพื่อเด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคง

และต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ: คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนมีศักยภาพและความสามารถในการทำาอะไรเองได้

มากมาย ทุกคนสามารถทำางานได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้นำาถึงจะทำางาน

ได้ อย่าวัดอย่ากีดกันคนท่ีฐานะ ให้ดูที่หัวใจ เมื่อไหร่ที่เราได้ใจ 

และไว้ใจกันในการทำางานก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดี 

 ความต้องการการสนับสนุน: อยากให้มีหน่วยงานเข้ามา

หนุนเสริมด้านวิชาการให้กับคนในพื้นที่และจัดทำาข้อมูลทางวิชาการ

รวบรวมองค์ความรู้รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่สำาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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บทเรียนจากกรณีศึกษา
การขับเคลื่อนงานสุขภาพ

ด้วยกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
พื้นที่ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

1. ปัญหา: ที่มา สถานการณ์ สาเหตุปัจจัย
 1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีที่มาอย่างไร? 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและลักษณะการประกอบอาชีพ
ของอำาเภอทุ่งตะโกส่งผลให้เกิดโรคจากพฤติกรรมการบริโภค เช่น 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และอุบัติเหตุจราจร และพฤติกรรมการ
ขับขีร่วมถงึจดุเสีย่งทีส่่งผลตอ่การเกิดอุบัตเิหต ุเปน็ปญัหาลำาดบัตน้ๆ 
ของสภาวะสุขภาพของประชาชน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรท่ีจะต้องวางแผนรองรับในการบริหารจัดการ 
การดำาเนินงานดูแลผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาการทำางาน
แยกส่วน ต่างคนต่างทำา ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังที่จะก่อให้เกิดรูปธรรมในการมุ่งสู่เป้าหมาย
คุณภาพชีวิตของประชาชนอำาเภอทุ่งตะโกได้จริง

 1.2 สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน?
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในอำาเภอทุ่งตะโกตามระบบคลังข้อมูล
สุขภาพ (Health Data Center-HDC) ของจังหวัดชุมพร ปี 2560 
มผีูส้งูอายุ จำานวน 3,507 คน แบง่เปน็ตดิสงัคม จำานวน 2,698 บาท 
ติดบ้าน จำานวน 62 คน ติดเตียง จำานวน 9 คน ในปี 2561  
มีผู้สูงอายุ จำานวน 3,596 คน ติดสังคม จำานวน 1,072 คน ติดบ้าน 
จำานวน 37 คน ติดเตียง จำานวน 8 คน
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 สถานการณอ์บุตัเิหตใุนอำาเภอทุง่ตะโกซึง่เปน็อำาเภอทีม่สีถติิ
การเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของจังหวัดชุมพร มีจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ
สำาคัญ 4 จุด 

 1.3 ปัญหามีสาเหตุปัจจัยอะไร?
   1) พฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ ขับรถ 
    ย้อนศร เป็นต้น
   2) จุดเสี่ยง
   3) การไม่ชำานาญเส้นทางของคนนอกพื้นที่

2. กระบวนการทำางาน: วิธีการดำาเนินงานและผล 
 ทีเ่กดิขึน้ตามลำาดบัเวลา (Timeline) โดยเฉพาะ 
 การทำางานรว่มกนัของภาคสว่นตา่งๆ กลไกและ 
 เครื่องมือ ทีมและภาคีเครือข่าย 
 2.1 ใช้วิธีการดำาเนินงานใด? มีจุดเริ่มต้นอย่างไร? 
มพีฒันาการตอ่มาอยา่งไร? มจีดุเปล่ียนสำาคญัอะไรทีเ่กดิขึน้
บา้งตามลำาดบัเวลา (Timeline) และการเปลีย่นแปลงเหลา่-
นั้นเป็นเพราะเหตุใด? ผลการดำาเนินงานเป็นอย่างไร?
 วิธีการดำาเนินงาน
 การดำาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำาเภอทุ่งตะโกนำาหลักการและบทเรียน “ทุ่งตะโกโมเดล” คนชู + 
คนชง + คนเชียร์ x คนช่วย = คนชิม ซึ่งมีกระบวนการสำาคัญดังนี้
 1) การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ 
(พชอ.) ซึ่งมีองค์ประกอบสูตร 2-6-6-7 โดย 2 คือ นายอำาเภอ
เป็นประธาน สาธารณสุขอำาเภอเป็นเลขานุการ กรรมการมาจาก 
ผู้แทนจากภาคราชการระดับอำาเภอ 6 คน ผู้แทนจากภาคเอกชน 
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6 คน และจากภาคประชาชน/ประชาสังคม 7 คน และยังถ่ายระดับ
การดำาเนินงานสู่ระดับตำาบล คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำาบล (พชต.) ทั้ง 4 ตำาบล โดยมีองค์ประกอบเหมือนกับ 
ของ พชอ.
 2) การประชุมคณะกรรมการฯ/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะ
มีการใช้โอกาสของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำาเภอ 
ทุกเดอืน หรอืการปรึกษาหารอืนอกรอบในโอกาสตา่งๆ ยกเว้นกรณี
ที่มีวาระต้องพิจารณาเป็นพิเศษจึงจัดให้มีการประชุมท่ีเป็นทางการ
และเป็นระบบ 
 3) การกำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หรือวาระร่วมระดับ
อำาเภอ โดยอำาเภอทุ่งตะโกมีวิสัยทัศน์ร่วม “ทุ่งตะโกเมืองสุขภาพ” 
โดยมีประเด็นร่วมที่สำาคัญในการขับเคลื่อนในปัจจุบัน คือ อุบัติเหตุ
ทางถนน และระบบการดแูลผูส้งูอาย ุอกีทัง้ยงัมีวสิยัทัศน์องคก์รของ
เครือข่ายสุขภาพอำาเภอทุ่งตะโก คือ “เป็นเครือข่ายสุขภาพที่มี
คุณภาพ”ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน คือ คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอำาเภอ (คปสอ.) มีนายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น  
เปน็ประธาน และคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยสุขภาพระดับอำาเภอ 
(CUP Board) มี นพ.มาลัย พรหมจันทร์ เป็นประธาน โดยทั้งสอง
กลไกร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำาเภอ
 4) การบรหิารจดัการขอ้มลูคณุภาพ โดยสำานักงานสาธารณ-
สุขอำาเภอทุ่งตะโก เป็น “ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ” ใช้โปรแกรม 
Hos-XP สำาหรับการบันทึกการบริการของโรงพยาบาลทุ่งตะโก  
และโปรแกรม J-HCIS ในการบักทึกการบริการระดับปฐมภูมิของ 
รพ.สต. ทัง้การสง่เสรมิสขุภาพ ปอ้งกนัโรค รกัษาพยาบาล และฟืน้ฟู
สมรรถภาพ และใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกันทั้งอำาเภอในการจัดการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพ 
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 5) การจัดบริการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเชื่อมโยงกับชุมชน 

โดยเริ่มจากการคัดกรองโรคเรื้อรังของผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 

คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้นำาเรื่องสุขภาพ 

ด้านสาธารณสุขท้ังโรงพยาบาลและรพ.สต. จึงต้องมีการร่วมมือ 

และคืนข้อมูลภาวะสุขภาพให้กับเทศบาล อบต. กลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) จัดหน่วยบริการคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ลงไป

ตรวจประเมินสุขภาพประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นภารกิจเชิงรุก 

ในการคน้หาผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่โรคตา่งๆ เพือ่คน้หาให้เรว็ และให้การ

ดูแลรักษาได้ทันเวลา

 6) การประสานความร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ เช่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 

ผู้ด้อยโอกาสตามศาสตร์พระราชา การสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

การจัดการเรื่องอาหารปลอดภัย เป็นต้น

 การดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคือ “ทุ่งตะโก 

เมอืงสขุภาพ” แมว้า่จะมกีารโยกยา้ยปรบัเปลีย่นนายอำาเภอ “คนช”ู 

มาแล้ว 5 ท่านในระยะเวลา 6 ปี แต่ระบบและกลไกการขับเคลื่อน

งานในระดับอำาเภอในรูปแบบ “ทุ่งตะโกโมเดล” ส่งผลให้ “คนชู” 

ทัง้ 5 ทา่น สามารถขบัเคลือ่นนโยบายไปในทศิทางเดยีวกนั สามารถ

สร้างและขยายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดความยั่งยืน

สง่ผลใหน้ายอำาเภอได้รับรางวลั “นวตักรรมทางการบรหิาร” จากกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558

 “ทุง่ตะโกโมเดล” ตน้แบบงานสขุภาพทีค่รอบคลมุทกุกลุม่วยั

ผ่านการทำางานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหนุนเสริมไปด้วย

กันทั้งระบบเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ โดยการนำาปัญหาของชุมชนเข้า
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มา “ชง” มีผู้นำาที่ยกขึ้น “ชู” คูณด้วยคน “ช่วย”จากภาคีต่างๆ บวก

กับกำาลังใจจากคน “เชียร์” ร่วมส่งเสริม จนได้ผลสรุปลงสู่คน “ชิม” 

กวา่ 25,000 คน ใน 4 ตำาบล 35 หมูบ้่าน เพราะหลกัประกนัคณุภาพ

ของชวีติประชาชนอาจไมใ่ช่เร่ืองทรัพยสิ์นเงินทอง แต่เปน็หลกัประกนั

ด้านความสุข ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนจากโครงสร้างของระบบ

การทำางานที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ดั่งพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ความสามัคคี

เป็นกำาลังสูงสุดของหมู่ชน”

 2.2 กลไกและเครื่องมือท่ีใช้ในการดำาเนินงานคือ
อะไร?
 1) คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวติระดบัอำาเภอ (District 

Health Board - DHB)

 2) ทุ่งตะโกโมเดล คนชู + คนชง + คนเชียร์ x คนช่วย = 

คนชิม

 2.3 ทมีและภาคเีครอืขา่ย ประกอบดว้ยใคร? หน่วย
งาน/เครือข่ายใด? มีบทบาทอย่างไร? ในเรื่องใด? 
 ทีมงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
 1) นายอำาเภอ นายก อปท. กำานัน มีบทบาทวางนโยบาย

การบริหารจดัการและตดิตามผลการดำาเนนิงานจากผูท่ี้เกีย่วข้องและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการทำางานด้านสุขภาพ

 2) สาธารณสุขอำาเภอ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบล อสม. มีบทบาทเลขานุการ ของการดำาเนินงาน
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 ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาสนับสนุน
 1) สสส. มีบทบาทสนับสนุนงบประมาณและร่วมกันดำาเนิน

งาน การรณรงค์ ให้องค์ความรู้ เรื่องอุบัติเหตุ การลดเหล้าในพื้นที่

 2) สปสช. มบีทบาทสนบัสนนุงบประมาณผูส้งูอายุในกองทนุ

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในทุกตำาบล

 3) หน่วนงานภาครัฐในอำาเภอทุ่งตะโก มีบทบาทเป็นคณะ

กรรมการ พชอ.

 4) ภาคประชาชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อสม. 

ชมรมต่างๆ ในอำาเภอ มีบทบาทเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงาน
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3. บทเรียน: ปัจจัยความสำาเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
 และการแก้ไข โอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
 ข้อเสนอแนะ ความต้องการการสนับสนุน
 3.1 ปัจจัยของความสำาเร็จที่เกิดขึ้นคืออะไร?
 1) เร่ิมตน้ดว้ยระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพชดุเดยีวกนั
ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น อำาเภอ และจังหวัด ที่ใช้ประกอบ
การวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม ควบคุมกำากับ บริหารจัดการความรู้
ทั้งสองทิศทางทั้งผู้ส่งและผู้รับ และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย อย่างเป็นระบบ 
 2) มองตนเอง: หน่วยบริการสุขภาพทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ในพื้นที่มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถตนเอง พัฒนามาตรฐานการ
คัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ มาตรฐานการแก้ไขภาวะเสี่ยงต่อ
สขุภาพ สนับสนุนและมส่ีวนรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยสขุภาพเพือ่ใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ “เป็นเครือข่ายสุขภาพที่มีคุณภาพ” ที่สำาคัญคือการรับฟัง
เสยีงสะทอ้นภาพลกัษณแ์ละคณุภาพของหนว่ยบรกิารสขุภาพจากเวที
ประชาคมสุขภาพในระดับต่างๆ 
 3) หาตัวช่วย: ให้ความสำาคัญในการคืนข้อมูลสุขภาพและ 
มีส่วนร่วมอย่างกัลยาณมิตรท่ีดีกับภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน
ของสังคม ตั้งแต่ระดับคุ้มบ้าน/กลุ่มบ้าน หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ  
โดยเฉพาะกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ต้องจับมือ
ร่วมกันสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 
 4) สร้างความเข้มแข็งชุมชน: มุ่งเน้นคุณภาพที่ผู้รับบริการ
สขุภาพทกุกลุม่วยั ใหค้วามสำาคญักับประชาคมสขุภาพ ทัง้อาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) หนุนเสริมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มชมรมสร้าง
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สุขภาพต่างๆ ให้มีขีดความสามารถ ความรอบรู้ดูแลสุขภาพตนเอง 
จดัการสขุภาพชมุชนทอ้งถิน่ ตระหนกัเสมอวา่ “เร่ืองสุขภาพเป็นของ
ทุกคน”
 5) จดัการสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่สขุภาพ: มุง่เน้นพจิารณา
สภาพแวดลอ้มทีจ่ะมผีลกระทบตอ่สขุภาพ โดยสนับสนุนระบบข้อมลู
ความรูใ้หแ้กชุ่มชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้ 4 ตำาบลในการ
สรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่สขุภาพ เสรมิต่อยอดยกระดบัจากการ
ผ่านมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ “ท้องถิ่นติดดาว ปี 2556”
 6) ดอกผลทีผ่ลบิาน: คณุภาพชีวติและสขุภาพของประชาชน 
(คนชิม) ดีขึ้น อัตราการป่วย/ตายลดลง การคัดกรองและเฝ้าระวัง
ภาวะเสี่ยงสุขภาพมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพบริการ
สุขภาพ มุ่งสู่เป้าหมาย “ทุ่งตะโกเมืองสุขภาพ” ที่มีหัวใจสำาคัญ คือ 
ผู้รับบริการสุขภาพดี ผู้ให้บริการมีความสุข ณ ทุ่งตะโก

 3.2 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน
คืออะไร? มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร?
 ปัญหาอุปสรรค
 1) ในการประชุม พชอ. คณะกรรมการมักจะไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งจึงทำาให้ไม่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน
 2) ในการดำาเนนิงานผูสู้งอาย ุมปัีญหาเรือ่งการดแูลผูส้งูอายุ
ในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง 
 3) ในการดำาเนนิงานอบุตัเิหต ุมปีญัหาเรือ่งคนนอกพืน้ท่ีมา
เกดิอุบัตเิหตภุายในพืน้ทีอ่ำาเภอทุง่ตะโก และไมส่ามารถแกไ้ขบรเิวณ
จุดเสี่ยงที่สำาคัญแบบเร่งด่วนได้
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 การแก้ไข
 1) นำาประเด็นของ พชอ. เข้ามาเป็นวาระหนึ่งในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับอำาเภอจึงทำาให้ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง
 2) ให้ อสม. แต่ละพื้นที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ดูแลไม่ทั่วถึง
เพิ่มเติม
 3) ในการดำาเนินงานอุบัติเหตุ มีการตั้งจุดตรวจและทำาป้าย
เตือนระหว่างเส้นทางเพื่อชะลอความเร็ว

 3.3 มคีวามภาคภมูใิจในการทำางานและความประทบั
ใจต่อภาคีเครือข่ายอย่างไร? โอกาสในการพัฒนาต่อยอด
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนายกระดับการดำาเนินงานให้
ดีขึ้นคืออะไร? มีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างไร?
 ความภาคภูมิใจในการทำางาน
 1) รางวัลนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ปี 2558 จาก 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากการใช้ “ทุ่งตะโกโมเดล” 
 2) ผ่านการประเมินรับรองผลงาน PCA ขั้น 3 
 3) รางวัลต่างๆ เช่น สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ระดับประเทศ รางวัลอำาเภอวัยเจริญพันธุ์ รางวัลการจัดการ
เรียนการสอนเพศวิถีรอบด้านในโรงเรียน รางวัลนวัตกรรม เหรียญนี้
เพื่อตนเอง รางวัลนวัตกรรมเยี่ยมด้วยใจไปด้วยรัก 3+2+1=0 รางวัล
นวัตกรรม คน ค้น ครัว รางวัลชมรมผู้สูงอายุระยะยาว Long Term 
Care รางวัลนวัตกรรม “Eat Set” รางวัล รพ.สต.ดีเด่น และรางวัล 
“องค์กรต้นแบบ ด้านสุขภาพ”
 4) การสือ่สารตอ่สาธารณะ จากการดำาเนินงานทัง้หมดทีผ่า่น
มา ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
อำาเภอ (DHS) การต่อยอดของการดำาเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้
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รับการดูแลในทุกมิติมากยิ่งขึ้นมาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำาเภอ (DHB) โดย “การใชพ้ืน้ทีเ่ปน็ฐาน ประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง” 
นั้น ส่งผลให้อำาเภอทุ่งตะโกได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นจากบริบทการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอำาเภอโดยคณะ
กรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอำาเภอ (District Health Board) 
1 ใน 73 อำาเภอนำาร่อง และได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ 1 ใน 9 
อำาเภอในการถา่ยทอดเรือ่งราวเกีย่วขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้-
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นและคงอยู่แก่
พื้นที่ “9 เมืองที่พ่อสร้าง 9 ย่างที่ลูกตาม”
 ความประทับใจต่อภาคีเครือข่าย
 การไมถ่อืตวัของภาคเีครอืขา่ยทีเ่ขา้มาทำางาน พรอ้มท่ีจะชว่ย
เหลอืงานทกุๆ อยา่งเทา่ท่ีสามารถทำาได้ เชน่ มผีูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถ
เดินทางไปโรงพยาบาลได้ก็สามารถประสานงานกับเทศบาลในพื้นที่
ให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือจัดรถรับส่งผู้สูงอายุ และมีผู้บริหารเทศบาล 
ท่ีให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นต้น เปรียบได้กับการเอามื้อ 
เอาแรงกนั มอีะไรกช็ว่ยเหลอืกนั หากคนไหนขาดเหลอืหรอืมปีญัหา 
เครอืขา่ยกพ็รอ้มทีจ่ะเขา้ไปชว่ยเหลอืดแูลเพือ่ใหค้นทุง่ตะโกมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดี
 โอกาสในการพัฒนาต่อยอดและข้อเสนอแนะ
 ขีดความสามารถของกำาลังคนสาธารณสุขและทรัพยากร 
อันจำากัดกับการรับมือและจัดการสถานการณ์สุขภาวะทางสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น เช่น สังคม
ผู้สูงวัย เยาวชนคนรุ่นใหม่ นโยบายของผู้บริหารควรอย่างยิ่งที่จะได้
มีการบูรณาการและสนับสนุนกำาลังคนและทรัพยากรได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
 ความต้องการการสนับสนุน
 งบประมาณในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
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บทที่ 4
ร่างข้อเสนองานสร้างสุขภาคใต้ 
ครั้งที่ 10 ปี 2561
ห้องความมั่นคงทางสุขภาพ: 
กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานส่วนกลาง
 1. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. มีการ 
บูรณาการยุทธศาสตร์ในการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ให้เสริมแรงกัน Integrated & synergistic strategies
 2. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. ปรับวิธี
คดิและเปลีย่นวธิทีำางานรว่มกบัพืน้ทีโ่ดยเนน้การมสีว่นรว่มกบัภาคี
เครือข่ายอย่างทั่วถึง Participatory mindset & process
 3. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. ปรับ
ระบบ โครงสร้าง กลไก ในการดำาเนินงานให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน
งานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ Context-based system, 
structure and mechanism
 4. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. กำาหนด
นโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ Respon-
sive policy and resource allocation
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 5. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. สช. หนุน
เสรมิการขบัเคล่ือนงานของชมุชนและภาคเีครอืขา่ยในพืน้ทีโ่ดยให้
ชมุชนเปน็เจา้ของเพ่ือใหเ้กดิความย่ังยืน Community empow-
erment for sustainability 

ขอ้เสนอเชงิการขบัเคลือ่นตอ่ภาคเีครอืขา่ยในพืน้ที่
 1. เสนอให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นำากลไกระบบสุขภาพ 
แบบมสีว่นรว่มในแตล่ะระดับของกระทรวงสาธารณสขุ สปสช. สสส. 
สช. มาใชใ้นการขบัเคลือ่นงานดว้ยกระบวนการทีน่ำาไปสูค่วามยัง่ยนื 
4x4 mechanisms for sustainability 
 2. เสนอใหห้นว่ยงานของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. 
สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีมีความร่วมมือกันในการ 
ขบัเคลือ่นงานในพืน้ที ่เชน่ การรว่มกนัจดัทำาแผนสุขภาพเพือ่กำาหนด
ทิศทางในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างบูรณาการ การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ Synergistic collaboration
 3. เสนอใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่รว่มแบง่ปนัทรพัยากร
และบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ดำาเนินงานในพื้นที่ 
Resource sharing and work integration
 4. เสนอให้สถาบันวิชาการช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการ
เขียนข้อเสนอโครงการ การจัดการโครงการ และการจัดการ 
องค์ความรู้ ของภาคประชาชน Project-based capacity  
building
 5. เสนอให้มีการประเมินหรือถอดบทเรียนการทำางาน 
ของภาคเีครอืขา่ยในพืน้ท่ีเพือ่นำาขอ้มลูไปปรบัวธิกีารดำาเนนิงานใหเ้ขา้
กับบริบทของพื้นที่ Lesson learned for improvement
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 6. เสนอใหค้ณะกรรมการเขตสขุภาพภาคประชาชน (กขป.) 
เขต 11 และ 12 กำาหนดแนวทางการทำางานด้านสุขภาพในภาพ
รวมของเขตตามข้อมูลสถานการณ์และความจำาเป็นด้านสุขภาพ
สำาคญัของพืน้ที ่และต้องมพีืน้ทีป่ฏิบติัการรว่มแกป้ญัหาของพืน้ที ่
จำานวน 10 อำาเภอ ผา่นกลไกคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบั
อำาเภอ (พชอ./DHB) และเชื่อมโยงการทำางานผ่านกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อย่างน้อย 100 แห่ง Health needs 
assessment and priority setting for action
 7. เสนอให้ สปสช.เขต ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาติ (สช.) หนว่ยงานวชิาการในพืน้ที ่และภาคเีครอืขา่ย
ภาคประชาชน ร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับพืน้ทีน่ำารอ่ง จำานวน 40 แหง่ จดักระบวนการจดัทำานโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพของพื้นที่ผ่านเครื่องมือ เช่น การประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) จัดทำาแผนสุขภาพชุมชน 
หรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือธรรมนูญสุขภาพชุมชน โดยให้
ภาคประชาชนและภาคีท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม โดยสามารถใช้งบ
ประมาณประเภท 7(4) งบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่ Participatory process for health
 8. เสนอให้ สปสช.เขต ทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ระดับพื้นที่ เช่น สำานักงานท้องถิ่นจังหวัด สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เป็นต้น 
ส่งเสริมการจัดทำาโครงการด้านสุขภาพภายใต้การสนับสนุน 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริม
การเข้าถงึการใชง้านกองทนุฯ ลดภาวะเงนิสะสมคงเหลอืจำานวนมาก 
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