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การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย
อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง
นครินทร์ ทาคำ�
สุวรัฐ แลสันกลาง*
บทคัดย่อ
การประเมิน นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการบริหารจัดการ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ และเพือ่ เสนอ
แนวทางแก้ไขและพัฒนากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง
จังหวัดลำ�ปาง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ
CIPP เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย และประชาชนในพื้นที่ตำ�บลทุ่งฝาย
จำ�นวน 15 คน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมินบริบทพบว่า ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย มีความ
จำ�เป็นอย่างยิ่ง หากพึ่งพางบประมาณของ อบต.ทุ่งฝาย งานกิจการ
ด้านสาธารณสุขคงไม่เพียงพอ ระบบกองทุนฯ นี้มีประโยชน์กับชาวบ้าน
ตรงตามความต้องการของชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ ทั้งที่เป็นเด็กเล็ก
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ คนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
ภาพหน้าตรงข้าม : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำ�บลทุ่งฝายกับกิจกรรมดูงาน
ที่มาภาพ : Facebook : https://www.facebook.com/thungfailampang/
photos/?tab=album&album_id=503265956415956
* อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท ) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำ�ปาง
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ปัจจัยนำ�เข้าพบว่า บุคลากรมีความพร้อม สถานที่ที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรม แต่อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อประชาชน
ในพื้นที่ ขณะที่ด้านงบประมาณมีเพียงพอ บางปีเหลืองบประมาณ
ส่วนกระบวนการพบว่า การประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย ความพร้อมและ
ความเข้ า ใจบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
ยังมีน้อย และควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการดำ�เนินกิจการหรือระบบกองทุน ด้านผลผลิต พบว่า กองทุนทำ�ให้
ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพ ตามทีก่ จิ กรรมแต่ละโครงการกำ�หนดไว้นน้ั
ด้านการมีส่ว นร่ว มในการบริหารและพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ มชน พบว่ า
ประชาชนตระหนักมากขึ้น เข้าใจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพพื้นฐาน
มากขึ้น แต่ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ด้านการสร้าง
ระบบการออกกำ�ลังกาย ในชุมชน หรือ นวัตกรรมในการสร้างสุขภาพ
ยังมีน้อยมาก กิจกรรม/โครงการยังคงเน้นให้เฝ้าระวังปัญหา ความดัน
เบาหวาน ขณะทีก่ ารค้นหาโรคแล้วรักษาสุขภาพ กิจกรรมการป้องกันโรค
ที่ยังมีน้อยต่อการรับรู้ดำ�เนินการร่วมกัน
คำ�สำ�คัญ : หลักประกันสุขภาพ / การประเมิน / การบริหารจัดการ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
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Assessment of Health Insurance Fund Management at the
Local Level of Thoong Fai Sub District Administration
Organization Muang Lampang District, Lampang Province
Nakarin Takham
Suwarat Laesunklang*
Abstract
The purposes were to track, manage health care,
and to propose solutions, and to develop health care.
It was a qualitative study by using CIPP Evaluation Model.
The instruments used in the study were interviewed and
group chat. The samples were 15 executives of Thoong Fai
Sub District Administration Organization,and the analysis of
previous interview. The results are summarized as follows:
The context results showed that “Assessment
of Health Insurance Fund Management at the Local Level
of Thoong Fai Sub District Administration Organization, is
absolutely necessary. If it relies on only the budget from
Thoong Fai Sub District Administration Organization, the
health care system needed in the community is not enough
funds. The Health Insurance Fund is useful to locals to meet
the needs of residents in health care all are young people,
old people, and the disabled or chronically ill people.
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The input results was showed that the availability
of personnel, facilities conducive to the practice or event
is ready, but some equipment was minimal not enough for
people in the area contributing to practice. While the budget
is adequate, some years the budget was leftover. The process
evaluation were found that lacks good publicity. While the
results of ready and understand the role and functions
of the Executive Committee of the Fund, and should be
encouraged to learn. The product evaluation showed that
funds had been made public health services. The event
is scheduled for each project. The participation in the
management and development of Community Health
found that people become more aware understanding and
monitoring the health problems more fundamental. But in
the field of health to their body, the building exercises or
innovation in creating healthy communities, there are very
few. Activities / projects are continuing to focus on the
problem of blood pressure, diabetes surveillance for the
disease and maintain health. Activities prevention has not
happened much.
Keywords : Health Insurance / Assessment / Manage fund
health care
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ความสำ�คัญและที่มาของปัญหา
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพประมาณ 250,000 ล้านบาทและกำ�ลัง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 อันเป็นอัตราการเพิ่มของรายจ่ายสูงกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้แปลว่า
กำ�ลังจะวิ่งเข้าไปสู่ภาวะวิกฤต กล่าวคือ งบประมาณในการดูแลสุขภาพ ไม่เพียงพอต่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งผลกระทบให้ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เช่น ไม่ได้รับบริการที่ควรได้รับ และผู้ได้รับบริการก็ไม่ดีพอ มีคนเจ็บ
คนตายโดยไม่จำ�เป็นจำ�นวนมาก จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องปฏิรูประบบ
สุขภาพ” “หลักประกัน” (security) มิใช่เพียงแค่ “ประกัน” (insurance) กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น จึงเป็นกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สภาพของประชาชนในระดับท้องถิ่น
ซึ่งการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นจะประสบผลสำ�เร็จมากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเป็นสำ�คัญ
และเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ กล่าวคือ การระดมเงินทุน-ระดมแรงงานของ
ชาวบ้านและความคิดริเริ่มเพื่อทำ�กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลดอาการเจ็บป่วยและความเสี่ยง
จากโรคภัยไข้เจ็บ (ปิยะนุช เนื้ออ่อนและคณะ, 2552 หน้า53)
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของระบบด้วยการสนับสนุน
การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ตำ�บล (กองทุนฯ) ที่เน้นการทำ�งานด้านการ
ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อสุขภาพ
และการดำ�รงชีวิต ดังนั้น “การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” ถือเป็นหลักการสำ�คัญที่ระบุใน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ) โดยมี
เป้าหมายเพือ่ ต้องการให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสุขภาพได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
โดยกำ�หนดสัดส่วนของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นักวิชาการ และ
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับการทำ�งานของระบบหลักประกัน
สุขภาพ ตัวอย่างเช่น ประชาชนทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เงินใน
กองทุนฯ ได้อย่างเท่าเทียมผ่านการพัฒนาตัวโครงการที่เน้นการจัดกิจกรรมแบบรายชุมชน
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง ได้ประกาศ
ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 ร่วมกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีระบบรองรับการดำ�เนินงาน คณะกรรมการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายแม่ และเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรัง
ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการ
จัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
สำ�หรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในตำ�บลทุ่งฝาย
ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย
สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐาน และ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดถึงการบริหารงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม
จากการทบทวนผลการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย พบว่า ปัญหาหลายอย่าง
เช่น ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลในเรื่องสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ กรรมการ
กองทุนฯ ก็ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ประชาชนยังไม่รู้ช่องทางในการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากกองทุนฯ รวมไปถึงการจัดทำ�แผน และประชาชนยังให้ความสำ�คัญกับการดูแลสุขภาพน้อย
กว่าการรักษาโรค ดังนั้น ผู้ศึกษา จึงสนใจที่จะประเมินการบริหารจัดการกองทุนระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง
จังหวัดลำ�ปาง โดยจะวิเคราะห์ตามกรอบการประเมินเชิงระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้ รวมถึงศึกษาปัญหาที่ต้องการแก้ไขในโครงการที่จะดำ�เนินการต่อไปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการทำ�งานร่วมกัน เพื่อนำ�ข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำ�งานและ
นำ�ผลการศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง
2. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการประเมินโครงการ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2547, หน้า 20-21)
กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจ และหรือค่านิยมและข้อจำ�กัดต่างๆ
ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยการเปรียบเทียบผลที่วัดได้กับเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้ และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อช่วย
ให้ผู้มีอำ�นาจในการตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แนวคิดการประเมินแบบ CIPP model ของ Stufflebeam (อ้างใน สุวิมล ติรกา
นันท์, 2548, หน้า 14) เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบ ดำ�เนินการต่อเนื่อง มีการปรับปรุงการ
ตัดสินใจทุกขั้นตอน CIPP model ถือเป็นรูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ สามารถใช้
ประเมินทั้งก่อนเริ่มโครงการ ขณะดำ�เนินโครงการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการ การนำ�รูปแบบ
การประเมิน CIPP model ไปใช้ในการประเมินโครงการฝึกอบรมใน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ประเมินสภาวะแวดล้อม หรือบริบทของโครงการ (context evaluation) เป็นการประเมินว่า
โครงการมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลเพียงใด โดยพิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ เช่น โครงการ
อยู่ในกรอบนโยบายขององค์กรหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการสนองนโยบายหรือไม่
มีความจำ�เป็นมากน้อยเพียงใดและมีความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีดำ�เนินการ และผลกระ
ทบของโครงการเป็นอย่างไร ระยะที่ 2 ประเมินปัจจัยนำ�เข้าของโครงการ (input evaluation)
เป็นการประเมินความพร้อมของโครงการ เช่น ความพร้อมในด้านกำ�ลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ระบบการดำ�เนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เป็นต้น ระยะที่ 3
ประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่างดำ�เนินโครงการ
เพื่อตรวจสอบกระบวนการ และกิจกรรมในโครงการว่าดำ�เนินไปตามแผนที่กำ�หนดไว้หรือไม่
มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจเพียงใด เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้น ระยะที่ 4 ประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินผลภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ เพื่อตรวจสอบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีเจตคติและทักษะ
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ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด รวมทั้งประเมินผลกระทบของโครงการฝึกอบรม เมื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วระยะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำ�งาน ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
การประเมินแบบจำ�ลอง CIPP ผู้ศึกษาได้นำ�มาใช้เพื่อช่วยในการประเมินเกี่ยวกับ
การวางแผนในการกำ�หนดวัตถุประสงค์ ประเมินปัจจัยนำ�เข้า เพื่อศึกษาการกำ�หนดรูปแบบ
ของโครงการ ประเมินกระบวนการเป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการ
ดำ�เนินโครงการ ประเมินผลผลิตช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสำ�เร็จของโครงการ
บริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลทุ่งฝาย
แนวคิดหลักประกันสุขภาพ หมายถึง สิทธิและความคุ้มครองที่ประชาชนชาวไทย
จะได้ รั บ การคุ้ ม ครองและได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ จำ � เป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและการดำ � รงชี วิ ต
เป็นบริการมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความหมายของหลัก
ประกันสุขถ้วนหน้าว่า หมายถึง “สิทธิของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะได้รับบริการสุขภาพที่
มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยที่ภาระด้านค่าใช้จ่ายไม่เป็น
อุปสรรคที่จะได้รับสิทธิ” การประกันสุขภาพมีบทบาทสำ�คัญอย่างมาก ในการช่วยให้รัฐบาล
จัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพ ซึ่งพบว่าสาเหตุที่ต้องทำ�ประกันสุขภาพ มาจาก 1. ค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสุขภาพที่ไม่แน่นอน ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามสถานพยาบาลต่างๆ มีแนวโน้ม
ที่สูงขึ้น 2. การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 3. ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บเงิน
ออมไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อตนเองเจ็บป่วย ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ทำ�ให้ประชากรมีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยมากขึ้น 4. การประกันสุขภาพมีระบบบริหาร
จัดการการกำ�กับดูแลมาตรฐานการรักษาทำ�ให้ค่ารักษาพยาบาลถูกลง (สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2542 หน้า 54 )
แนวคิดนโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระทำ�โดยรัฐบาลซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของรัฐบาลสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทำ�หรือไม่กระทำ�ในส่วนที่จะกระทำ�ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส
อาจกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะจะส่ง
ผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อวิถีการดำ�เนินชีวิตของประชาชน อาทิเช่น สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะ
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กระทำ�หรือไม่กระทำ�เกีย่ วกับปัญหาต่างๆเช่นปัญหามลพิษ ปัญหาเศรษฐกิจ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ,
2550 หน้า 7)
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2552) ได้ให้ความคิดเห็นว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีนักพัฒนาหรือนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านต่างๆ โดยจะเริ่มจากการค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนดำ�เนินกิจกรรม
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล โดยมีนัก
พัฒนาหรือนักวิชาการจากภายนอกหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิทยา คามุนี และคณะ (2550 หน้า 124) ศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะ กองทุน
สุขภาพท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนใหญ่
โครงการหลักประกันสุขภาพจะรู้จักกันดีในระดับคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารของ องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลและเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัย นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์โครงการฯ
มักจะให้ความสำ�คัญ ด้านสาระของกิจกรรมมากกว่านำ�เสนอรูปแบบของโครงการเชิงรุก ทำ�ให้
ชาวบ้านส่วนใหญ่ทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรม ไม่เข้าใจทีม่ าทีไ่ ปของโครงการฯ เช่น การสัมภาษณ์เกีย่ วกับ
ประเด็นว่าชาวบ้านรู้จักโครงการหลักประกันสุขภาพหรือ สปสช.หรือไม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
ตอบว่าไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าสัมภาษณ์ชาวบ้านว่า ได้เข้ากิจกรรมด้านสุขภาพที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลและสถานีอนามัยจัดให้ หรือไม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ตอบว่าเข้าร่วมด้วยเหตุนี้ชาวบ้าน
จึงไม่มีความเข้าใจโครงการดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าในอนาคต คณะกรรมการจะมีรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพื่อสื่อสารให้ประชาชนทราบและเข้ามามีส่วนร่วม
วรรณา ทองกาวแก้ว (พ.ศ.2554หน้า 146) ศึกษาเรื่องการมีส่วนรวมของประชาชน
ในการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา
มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนรวมของประชาชนในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้โดยรู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ร้อยละ
70.06 สวนใหญ่คนอื่นพูดให้ฟัง ร้อยละ 61.29 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจะเป็นจากบุคคล/ญาติ/
ผู้นำ�ชุมชน ร้อย ละ 52.81 การรับรู้ว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีประโยชน์ต่อ
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ตนเองหรือครอบครัวอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 43.71 ระดับมาก ร้อยละ 40.46 และน้อยทีส่ ดุ
ร้อยละ 3.31 ที่มองว่าไม่มีประโยชน์เลย รับรู้ว่าชุมชนได้รับประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
41.72 รองลงมา ระดับมาก ร้อยละ 35.09 และ น้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 2.65 ทีเ่ ห็นว่าไม่มปี ระโยชน์เลย
รับรู้ว่าประสิทธิภาพการทำ�งานของกรรมการอยู่ในระดับดี ร้อยละ 44.37 รองลงมาระดับ
พอใช้ ร้อย ละ 34.44 และน้อยที่สุดในระดับดีมากร้อยละ 9.27
ออมทรัพย์ พลพงษ์ (2553หน้า 135) ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชน ขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลหนองข้างคอก อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนในเรื่องการจัดตั้งกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาทสร้างโอกาส
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างไร และเพื่อศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน กรณีศึกษา การจัดตั้งกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท มีรูปแบบอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า
การศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นการเข้าถึงชุมชนเพื่อเรียนรู้และศึกษาข้อมูลทางกายภาพของ
ชุมชนนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง การสร้างความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมโดยวิธสี ะท้อน
ข้อมูลกลับหรือคืนข้อมูลให้ชุมชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำ�บล เป็นการเข้าถึงข้อมูล
อย่างดีที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน ต้องทราบว่าสวัสดิการของประชาชนทั้งใน
อดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น เขาได้รับ อะไรบ้างและสวัสดิก ารที่ไ ด้ รั บปั จ จุ บัน ครอบคลุ มในการดู แล
ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2550 หน้า 144 ) ศึกษาเรื่อง ประเมินนโยบายสาธารณะ :
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ผลวิจัยพบว่า ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ว่า
มีกองทุนสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 70 แต่การได้รับข่าวสารข้อมูลของกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อยในขณะที่การยอมรับและตระหนักว่ากองทุนสุขภาพท้องถิ่นในระดับ
พื้นที่ มีประโยชน์ต่อตนเอง/ส่วนรวม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีประโยชน์มากหรือ
มากที่สุด สำ�หรับประเด็นของความน่าเชื่อถือการทำ�งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นสรุปได้ว่า มีความน่าเชื่อถือ กองทุนฯ เห็นว่ากรรมการกองทุน
สุขภาพท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความตั้งใจและเสียสละในการทำ�งานเพื่อส่วนรวม
เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็น และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรมี
การประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทางสื่อต่างๆ
ของท้องถิ่นเป็นประจำ�และต่อเนื่อง
ตลอดถึงการดำ�เนินโครงการควรผ่านความเห็นชอบ
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ของประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนอันเป็นแนวทางที่สามารถทำ �ให้มีการระดมความคิดเห็น
การระดมทุน และความรู้สึกรับผิดชอบให้กับประชาชนด้วย ซึ่งควรจัดกิจกรรมตามความ
เหมาะสมของชุมชน โดยควรจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการบ้างหรือเวลาที่สอดคล้องกับวิถีการ
ดำ�เนินชีวิตของคนในชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประเภทของงานวิจัย
		 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดย
รวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย
เจ้าหน้าที่รพสต.ทุ่งฝาย และประชาชนในพื้นที่ตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง
		 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาดำ�เนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) โดยใช้ดุลพินิจเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย และสามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุดตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัด
ลำ�ปาง จำ�นวน 15 คนประกอบด้วย 1) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บล คือ นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุง่ ฝาย และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลทุง่ ฝาย จำ�นวน 2 คน
2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล จำ�นวน 2 คน 3. ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำ�นวน 1 คน 4) ผู้แทนภาคราชการที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำ�นวน 1 คน
5) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำ�นวน 2 คน 6) ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลทุง่ ฝาย หัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน จำ�นวน 7 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
		 ผูศ้ กึ ษาได้ก�ำ หนดเครือ่ งมือเพือ่ เป็นแนวทางการประเมินในภาพรวม หลังจากนัน้
กำ�หนดประเด็น/ตัวแปรที่ศึกษา แหล่งข้อมูล และเครื่องมือ/วิธีการ ในการศึกษาเพื่อนำ�ไป
สู่การจัดทำ�เครื่องมือสำ�หรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินการบริหารจัดการ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย
อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปางโดยผู้ศึกษาอาศัยแบบสัมภาษณ์ที่กำ�หนดประเด็นสัมภาษณ์
และกลุ่มสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
		 1) ผูศ้ กึ ษานำ�หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากประธานหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง ถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2) ดำ�เนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเขตตำ�บลทุ่งฝาย
โดยใช้เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
		 3) ดำ�เนินการการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงการบริหาร
จัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง จากกลุ่มตัวแทนของคณะกรรมการ และสมาชิก
ผู้ศึกษาได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
		 4) ผู้ศึกษานำ�ข้อมูลการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างมาทำ�การ
วิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 1) ผู้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาความสมบูรณ์และความถูกต้อง
		 2) ผู้ศึกษาจะดำ�เนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และวิเคราะห์
ข้อมูลจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอ
เป็นรายงาน ดำ�เนินการสังเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล เพื่อการสรุปผลการวิจัย ตาม
เนื้อหาสาระที่สำ�คัญและวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย โดยอิงกรอบแนวคิดการประเมินแบบ
CIPP model ของ Stufflebeam อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง พบว่า
1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context evaluation)
		 ผลการประเมินพบว่า ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
เพราะงบประมาณด้านสาธารณสุขของ อบต. ทุ่งฝาย เมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่นๆ แล้ว
อยูใ่ นระดับน้อย หากพึง่ พาเพียงการใช้งบประมาณของอบต. ทุง่ ฝาย งานกิจการด้านสาธารณสุข
ทีจ่ �ำ เป็นในชุมชนคงไม่เพียงพอ ระบบกองทุนฯ นีม้ ปี ระโยชน์กบั ชาวบ้าน ตรงตามความต้องการ
ของชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ ทั้งที่เป็นเด็กเล็ก คนเฒ่าคนแก่ ผู้พิการ หรือ คนที่ป่วยเป็น
โรคเรื้อรัง และสอดคล้องกับกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีการเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของคนในตำ�บล ของแต่ละหมู่บ้าน จึงเป็นการช่วยให้กระบวนการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของคนในตำ�บล ของแต่ละหมู่บ้าน อีกทั้ง อบต. ทุ่งฝาย ก็ได้มีความสะดวกที่จะจัดงบ
ให้แต่ละชุมชน ได้ดำ�เนินกิจกรรมหรือโครงการด้วยตนเอง ทำ�ให้ตรงกับความต้องการของ
ชาวบ้าน ทำ�ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
2. การประเมินปัจจัยนำ�เข้า (Input evaluation)
		 ผลจากการประเมินพบว่า มีความพร้อมของบุคลากร สถานที่ ที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมพอสมควร เพราะแกนนำ� อสม. ค่อนข้างมีความเข้มแข็งและ
สามัคคี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพยายามสร้างระบบงานและความถูกต้องของงาน
มากยิ่งขึ้น แต่อุปกรณ์บางอย่างก็ยังมีน้อย ไม่พอต่อประชาชนในพื้นที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ขณะที่ด้านงบประมาณมีเพียงพอ บางปีเหลืองบประมาณ
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
		 ผลจากการประเมินพบว่า ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตำ�บลทุ่งฝาย ยังขาดการประชาสัมพันธ์ เพราะประชาชนจำ�นวนมากยังไม่ทราบถึงการดำ�เนิน
กิจกรรม แม้จะมีบ้างที่มีการใช้เสียงตามสายในหมู่บ้าน ขณะเดียวกัน ผู้นำ�กลุ่ม อสม. ได้วิธี
การพูดบอกต่อๆกัน ใช้แผ่นพับแจกเพื่อประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน แต่ก็มีการทราบข้อมูลกอง
ทุนฯน้อย ขณะทีผ่ ลการประเมินด้านความพร้อม และความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ของตนเอง
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เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พบว่า คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ยังมีความพร้อมและความเข้าใจน้อย และควรได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ในการ
ดำ�เนินกิจการกองทุน รวมถึงต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบกองทุน แนวทางและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของกองทุนฯ เพราะส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดแนวทางและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ของกองทุนฯ
ด้านโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตำ�บลทุ่งฝาย พบว่า โครงการสร้างคณะกรรมการมีความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และระเบียบ
ของ สปสช. ทุกประการ โดยมีที่มาครบองค์ประกอบตามที่ สปสช. ได้วางเกณฑ์ไว้ ขณะที่
ความเหมาะสมด้านระเบียบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำ�บล
ทุ่งฝาย นั้น ได้มีการ อ้างอิงจากระเบียบคำ�สั่งของสำ�นักงานกองทุน สปสช. แต่อาจจะมีความ
แตกต่างในเรื่องของประเด็นค่าตอบแทนบางอย่าง ซึ่งยังคงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำ�หนด
ไว้ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมตามหลักของระเบียบการประกันสุขภาพทุกประการ
ผลจากการประเมินด้านการดำ�เนินงานหลักประกันสุขภาพตำ�บลทุ่งฝาย ตั้งแต่การ
ค้นหาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ การกำ�หนดเป้าหมายในพื้นที่ การหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
ตลอดถึงแผนปฏิบัติงานและออกมาเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบว่า คณะ
กรรมการกองทุนของ อบต. ทุ่งฝาย จะกำ�หนดให้มีการจัดทำ�แผนงาน / โครงการสำ�หรับ งบ
ประมาณในแต่ละปีขน้ึ เป็นประจำ�ทุกปี โดยเชิญตัวแทนแกนนำ� อสม. ของแต่ละหมูบ่ า้ น มาระดม
สมองแจ้งปัญหา / ความต้องการ แล้วแปลงเป็นแผน / โครงการกิจกรรมที่จะแก้ปัญหาสุขภาพ
เป็นต้น
ผลการประเมินด้านพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุข
ภาพฯทุ่งฝาย เพื่อให้ความรู้ ความสามารถ ในการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯนั้น พบว่า ทุกปีงบประมาณ กองทุนฯ
จะจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯของตำ�บล โดยเพียง
การจัดไปทัศนศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯที่
ประสบผลสำ�เร็จในการดำ�เนินงานกองทุนฯ อาทิ เทศบาลตำ�บลแม่สาย อบต. ดอนแก้ว เป็นต้น
นอกจากนั้น แล้วกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯอบต. ทุ่งฝาย ไม่ได้พัฒนาอะไร กองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพฯอบต.ทุ่งฝาย ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม อสม. ที่ไปลงพื้นที่ใน
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ชุมชนมาฟื้นฟูความรู้ ที่ไปดูงานนอกสถานที่ หรือเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ได้รับรางวัล เพื่อนำ�สิ่งที่
ได้มาพัฒนาในเขต อบต. ทุ่งฝาย เพียงเท่านั้น
ผลการประเมินด้านการควบคุมกำ�กับดูแล การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัด
ทำ�บัญชีการเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลัก
ประกันระดับชาติกำ�หนดไว้นั้น พบว่า กองทุนฯ อบต.ทุ่งฝาย ดำ�เนินการบริหารดูแลการรับ
เงินและเก็บรักษาเงินของกองทุนฯ โดยใช้เอกสารบันทึกข้อความกำ�กับอย่างสมํ่าเสมอ เสนอ
ผู้บริหารกองทุนเพื่อรับทราบ และจ่ายเงินโดยใช้เช็คแทนเงินสดตามข้อเสนอแนะของสำ�นัก
กองทุน สปสช. แห่งชาติ ขณะที่การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล ระบบกองทุนฯพบว่า ระบบ
การติดตามประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ได้กำ�หนดระบบ หรือคณะทำ�งานขึ้นมา
ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม โครงการของกองทุนอย่างเหมาะสม จึงถือเป็นส่วนที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงต่อไปสำ�หรับกองทุนฯ
ผลจากการประเมินด้านเจตนารมณ์ที่ให้มีตัวแทนชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ใช้ทรัพยากร
ร่วมตัดสินใจวางแผนจนถึงร่วมดำ�เนินการส่งเสริมสุขภาพและจัดการปัญหา
สุขภาพแก่ประชาชนในพืน้ ทีต่ �ำ บลทุง่ ฝาย พบว่า ประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมด้านเฝ้าระวัง
รักษาสุขภาพและปัญหาสุขภาพปฐมภูมิในหมู่บ้านน้อย และคณะกรรมการที่เจ้าไปประชุมกับ
อบต. ก็จะเป็นแต่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจริงๆไม่มีใครได้เข้าไปเป็นตัวแทน
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation)
ผลจากการประเมินด้านการดำ�เนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตำ�บลทุ่งฝาย ที่ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายแม่, เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยการสนทนาตัวแทนกลุ่มประชาชนกลับพบว่า ชาวบ้านยังมีความรู้เรื่อง
การรักษาสุขภาพน้อย ไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง ขณะที่ผลการดำ�เนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำ�บลทุ่งฝาย ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพ ตามที่กิจกรรมแต่ละโครงการกำ�หนดไว้เท่านั้น
ผลการประเมินด้านการได้รับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ และได้นำ�ข้อมูลต่างๆไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำ�วันของประชาชนในตำ�บลทุ่งฝาย นั้นพบว่า ข้อมูลปัญหาสุขภาพที่เน้นเฉพาะคนใน
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กลุ่มแกนนำ� อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน โดยที่กลุ่มแกนนำ� อสม. หรือกลุ่ม อสม. จะเป็นกลุ่มคน
หลักที่จะเผยแพร่ความรู้ และความตระหนักในการป้องกัน / เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของตำ�บล
ทุ่งฝายเป็นสำ�คัญ ก็นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันบ้าง ขณะที่ประชาชนทั่วไปกลับใส่ใจเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพของตนเองและการออกกำ�ลังกายมากขึ้น ในชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้สุขภาพของ
ชาวบ้านดีขึ้น ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้พิการ ทำ�ให้สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางแก้ไขและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งฝาย ผลการประเมินผลการดำ�เนินงาน
กองทุนฯ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนตระหนักมากขึ้น เข้าใจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ
พื้นฐานมากขึ้น แต่ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ด้านการสร้างระบบการ
ออกกำ�ลังกายในชุมชน หรือ นวัตกรรมในการสร้างสุขภาพยังมีน้อยมาก กิจกรรม/โครงการ
ยังคงเน้นให้เฝ้าระวังปัญหา ความดัน เบาหวาน การค้นหาโรคแล้วรักษาสุขภาพ กิจกรรมการ
ป้องกันโรคยังเกิดขึ้นไม่มากนัก แต่ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ประชาชน
เข้าใจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์และการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการทบทวนผล
การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลทุ่งฝาย พบว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลเรือ่ งสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ มีความเข้าใจเรือ่ งกองทุนฯ
ควรมีการศึกษาดูงานและทบทวนเป้าหมายโครงการ เพื่อให้กรรมการกองทุนฯ มีความเข้าใจ
บทบาทของตนเอง ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีทักษะในการวิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพ รวมไปถึงการจัดทำ�แผนที่ให้ความสำ�คัญกับการดูแลสุขภาพ โดยยึดความ
ต้องการของประชาชน และมีโครงการที่เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่นภาคประชาชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุง่ ฝาย อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง มีประเด็น
ที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
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ประเด็นด้านการขาดประชาสัมพันธ์ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพื้นที่ อธิบายได้ว่า ประชาชนจำ�นวนมากยังไม่ทราบถึงการดำ�เนินกิจกรรม แม้จะมีบ้าง
ที่มีการใช้เสียงตามสายในหมู่บ้าน ขณะเดียวกัน ผู้นำ�กลุ่มอสม. ได้วิธีการพูดบอกต่อๆกัน
ใช้แผ่นพับแจกเพื่อประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน แต่ก็มีการทราบข้อมูลกองทุนฯน้อย สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวิทยา คามุนี และคณะ (2550) ที่พบว่า การประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่วนใหญ่โครงการหลักประกันสุขภาพจะรู้จักกันดีในระดับคณะกรรมการจากฝ่ายบริหาร
ของ องค์การ บริหารส่วนตำ�บลและเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัย นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์
โครงการฯมักจะให้ความสำ�คัญ ด้านสาระของกิจกรรมมากกว่านำ�เสนอรูปแบบของโครงการ
เชิงรุก ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของโครงการฯ เช่น การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นว่า ประชาชนรู้จักโครงการหลักประกันสุขภาพหรือ สปสช.หรือไม่
ประชาชนส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ค่อยรู้จัก แต่ถ้าสัมภาษณ์ประชาชนว่า ได้เข้ากิจกรรมด้าน
สุขภาพที่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลและสถานีอนามัยจัดให้ หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่า
เข้าร่วมด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงไม่ค่อยมีความเข้าใจโครงการดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่าในอนาคต
คณะกรรมการจะมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจเพื่อสื่อสารให้ประชาชนทราบและเข้า
มามีส่วนร่วม
ประเด็นด้านโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตำ�บลทุ่งฝาย พบว่า โครงการสร้างคณะกรรมการมีความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์
และระเบียบของ สปสช. ทุกประการ โดยมีที่มาครบองค์ประกอบตามที่ สปสช. ได้วางเกณฑ์ไว้
ขณะที่ความเหมาะสมด้านระเบียบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตำ�บลทุ่งฝาย นั้น ได้มีการ อ้างอิงจากระเบียบคำ�สั่งของสำ�นักงานกองทุน สปสช. แต่อาจจะมี
ความแตกต่างในเรื่องของประเด็นค่าตอบแทนบางอย่าง แต่ก็ยังคงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ สปสช.
กำ�หนดไว้ ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมตามหลักของระเบียบการประกันสุขภาพทุกประการ ทั้งนี้
เนือ่ งจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ จะประกอบด้วย 3 ภาคส่วนหลัก คือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนรวมเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแม้
คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นภาคประชาชนแต่จะไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการดำ�เนิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โครงการส่วนใหญ่จึงมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังยึดติดระบบราชการแบบเดิม
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ประเด็นด้านได้รบั รูข้ อ้ มูลด้านสุขภาพ และได้น�ำ ข้อมูลต่างๆไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำ�วัน
ของประชาชนในตำ�บลทุ่งฝาย นั้นพบว่า ข้อมูลปัญหาสุขภาพที่ได้จะบ่มเพาะในกลุ่มแกนนำ�
อสม. ของแต่ละหมู่บ้านเป็นสำ�คัญ กลุ่มแกนนำ� อสม. หรือกลุ่ม อสม. จึงเป็นกลุ่มคนหลักที่จะ
เผยแพร่ความรู้ และความตระหนักในการป้องกัน / เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของตำ�บลทุ่งฝาย
เป็นสำ�คัญ ก็น�ำ ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันบ้าง แต่บางคนก็ไม่ได้น�ำ ไปปฏิบตั ิ ประชาชนใส่ใจเกีย่ วกับ
เรื่องสุขภาพของตนเองและการออกกำ�ลังกายมากขึ้น ชาวบ้านส่วนมากนำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้สุขภาพของชาวบ้านดีขึ้น ประชาชนใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตนเอง
และการออกกำ�ลังกายมากขึ้น ทำ�ให้สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็ก
และผู้พิการ นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันมาก ชาวบ้านใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประชาชน
ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตนเองและการออกกำ�ลังกายมากขึ้น
ทำ�ให้สุขภาพแข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะนุช เนื้ออ่อนและคณะ (2552) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ของคณะกรรมการ
บริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่ พบว่า การรับรู้บทบาทของคณะกรรมการ
กองทุนมีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นการรับรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
มีความสัมพันธ์ปานกลางกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ <0.01 ทั้งนี้เนื่องจาก การที่ประชาชนในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นก็ต่อ
เมื่อเขารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพียงพอ
ที่จะตัดสินใจ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วรรณา ทองกาวแก้ว (พ.ศ.2554) ศึกษาเรื่องการมีส่วนรวมของประชาชนใน
การดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนรวมของประชาชนในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้โดยรู้จักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ร้อยละ
70.06 ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินงาน ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตำ�บลทุ่งฝาย จึงควรที่จะ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำ�เป็นเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดได้
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ประเด็นผลการดำ�เนินงานกองทุนฯ ทำ�ให้ ประชาชนในพื้นที่ตำ�บลทุ่งฝาย มีส่วนร่วม
ในการบริหารและพัฒนาสุขภาพชุมชน พบว่า ประชาชนตระหนักมากขึ้น/ เข้าใจและเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพพืน้ ฐานมากขึน้ แต่ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้รา่ งกายแข็งแรง ด้านการสร้าง
ระบบการออกกำ�ลังกายในชุมชน หรือ นวัตกรรมในการสร้างสุขภาพยังมีน้อยมาก กิจกรรม/
โครงการยังคงเน้นให้เฝ้าระวังปัญหา ความดัน เบาหวาน การค้นหาโรคแล้วรักษาสุขภาพ
กิจกรรมการป้องกันโรคยังเกิดขึ้นไม่มากนัก ทำ�ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รู้จักรักษา
สุขภาพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วม ซึ่งปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ
(2552) ได้ให้ความคิดเห็นว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยจะเริ่มจากการค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผน
ดำ�เนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาการปฏิบตั งิ าน การร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ออมทรัพย์ พลพงษ์ (2553) ศึกษาเรือ่ งการจัดสวัสดิการชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองข้างคอก อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์
ของการศึกษาเพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนในเรื่องการจัดตั้งกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท
สร้างโอกาส และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างไร และเพื่อศึกษากระบวนการ
จัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา การจัดตั้งกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท มีรูปแบบอย่างไร
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นการเข้าถึงชุมชนเพื่อเรียนรู้และศึกษาข้อมูล
ทางกายภาพของชุมชนนั้นๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
การสร้างความรู้และกระบวนการเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วมโดยวิธี สะท้อนข้อมูลกลับหรือคืนข้อมูลให้ชมุ ชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมูบ่ า้ น
ตำ�บลเป็นการเข้าถึงข้อมูลอย่างดีที่สุดในการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนต้องทราบว่า
สวัสดิการของประชาชนทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเขาได้รับอะไรบ้างและสวัสดิการที่ได้รับ
ปัจจุบันครอบคลุมในการดูแลประชาชนมากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2550) ซึ่งได้รายงานสรุปผล การวิจัยประเมินนโยบายสาธารณะ:กองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ว่าประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ว่า มีกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 70 แต่การได้รับข่าวสารข้อมูลของกองทุนสุขภาพท้องถิ่นมีค่อนข้าง
น้อยในขณะที่การยอมรับและตระหนักว่ากองทุนสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่ มีประโยชน์ต่อ
ตนเอง/ส่วนรวม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีประโยชน์มากหรือมากที่สุด สำ�หรับ
ประเด็นของความน่าเชื่อถือการทำ�งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการกองทุน
สุขภาพท้องถิ่นสรุปได้ว่า มีความน่าเชื่อถือ กองทุนฯ เห็นว่ากรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีความตั้งใจและเสียสละในการทำ�งานเพื่อส่วนรวม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
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กิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็น และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรมีการประชาสัมพันธ์ผล
การดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทางสื่อต่างๆของท้องถิ่นเป็นประจำ�
และต่อเนื่อง ตลอดถึงการดำ�เนินโครงการควรผ่านความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้านหรือ
ชุมชนอันเป็นแนวทางที่สามารถทำ�ให้มีการระดมความคิดเห็น การระดมทุน และความรู้สึก
รับผิดชอบให้กับประชาชนด้วย ซึ่งควรจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของชุมชน โดยควร
จัดกิจกรรมนอกเวลาราชการบ้างหรือเวลาที่สอดคล้องกับวิถีการดำ�เนินชีวิตของคนในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
		 ควรมีนโยบายมาตรการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
การฝึกให้เกิดทักษะ และเข้าใจ โดยรูปแบบวิธีการอบรมให้คำ�นึงถึงสภาพบริบทของพื้นที่และ
ลักษณะประชาชนให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง
เชิงปฏิบัติการ
		 1. ควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มประชากร เช่น กลุ่มอายุ กลุ่มการเจ็บป่วย
หรือกลุ่มชมรมสุขภาพดีเพื่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพตนเอง และที่สำ�คัญสามารถเป็นจุดรวม
พลัง เสียงสะท้อนความต้องการของกลุ่มประชากรดังกล่าวเพื่อการเข้าถึงบริการตามความ
ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มประชาชน เพราะกลุ่มต่างๆในชุมชน จะทำ�ให้เกิดศักยภาพในการ
เสนอปัญหากลุ่ม เสนอวิธีการพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่ม ต่อกองทุนสุขภาพชุมชน
พิจารณาสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มต่อไป
		 2. ควรจัดอบรมความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับการดำ�เนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับห้องถิ่น โดย
เน้นการประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ห้องถิ่นให้ประชาชน
รับทราบ อย่างทั่วถึง
		 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ทางสื่อต่างๆ
		 4. ควรเปิดโอกาสให้ประธานคณะกรรมการมาจากการสรรหาของทุกภาคส่วน
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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