
การพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วม

ดร.ดริุยางค ์วาสนา

ดร.ปวิตร ชยัวิสิทธ์ิ



โครงการจดัการอบุตัเิหตทุางถนนโดยชมุชน อ าเภอทุง่ตะโก

จงัหวดัชมุพร



การพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดัชมุพร



อบุตัเิหตทุางถนนโดยชมุชน

พชต.

พชอ. เครือขา่ย (นายอ าเภอ สาสขุอ าเภอ อบต. เทศบาล 

และภาคประชาชน)

ผ
ูป้
ร
ะส
า
น
ง
า
น

นโยบาย

จงัหวดั.

เครือขา่ย (ผูว้า่ราชการจงัหวดั ปภ

ต ารวจ สาธารณสขุ ทางหลวง )

1. มกีารประชมุเดอืนละครัง้

2. มกีารวางแผนงานระดบัจงัหวดั

3. มกีารวิเคราะหจ์ดุเสี่ยง/ปรงัปรงุแกไ้ข

4. ประสานงานระดบัอ าเภออย่างเป็นทางการ/ไมเ่ป็นทางการ

ผ
ูป้
ร
ะส
า
น
ง
า
น

Key: การผลกัดนั เขา้ ส ูค่ณะกรรมการ พชอ. ตอ้งมกีารพดูคยุ 

สถานการณ ์ปัญหา กบัผูท้ี่มสีว่นไดส้ว่นเสียลว่งหนา้ 

Key: สื่อสาร  5 ช คนชง ช ูเชยีร ์ชม ชิม 



พี่สาว

ผูผ้ลกัดนั

จดุประกาย

ผูป้ระสานงาน

สื่อสารกบัสงัคม

พี่ด า

สสอ.

ผูน้ าชมุชน

นายอ าเภอ

กิจกรรม (ชง ช ูเชยีร ์ชม ชมิ)

พชอ.

การพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดัชมุพร

นโยบายจงัหวดั



อบุตัเิหตทุางถนนโดยชมุชน

ชมุชน

วิเคราะหปั์ญหาร่วมกนั

ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั

ร่วมกนัปฏิบตัิ

มกีารประเมินผล

ท าความเขา้ใจเร่ืองงบประมาณ

การประชาสมัพนัธ/์รณรงค์

สรา้งเครือขา่ย/ก าหนดบทบาท

พชต.

กระตุน้ใหเ้กิดความคิด

เครือขา่ย (นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล ผูใ้หญ่

ก านนั โรงเรียน อสม รพ.สต.) เครือขา่ยงดเหลา้

เจ
า้
ข
อ
ง
โค
ร
ง
ก
า
ร

รถถนนรายมงคล นมินตพ์ระตะโก

ขบัไลผ่เีปรต

เทวดามาพรมน า้มนต์

เปลี่ยนหลอดไฟบนถนน

ก าหนดจดุตรวจ/จดุเสี่ยงที่เหมาะสม

4 ต าบล 1 เทศบาล 

งบกองทนุ



อบุตัเิหตทุางถนนโดยชมุชน

พชต.

พชอ. เครือขา่ย (นายอ าเภอ สาสขุอ าเภอ อบต. เทศบาล 

และภาคประชาชน)

ผ
ูป้
ร
ะส
า
น
ง
า
น

นโยบาย

จงัหวดั.
ผูป้ระสานงาน

1. มจีิตสาธารณะ

2. ท างานหลายองคก์ร

3. ร ูจ้กัเครือขา่ยอื่นๆ

4. ใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวั

เครือขา่ย (ผูว้า่ราชการจงัหวดั ปภ

ต ารวจ สาธารณสขุ ทางหลวง )

1. มกีารประชมุเดอืนละครัง้

2. มกีารวางแผนงานระดบัจงัหวดั

3. มกีารวิเคราะหจ์ดุเสี่ยง/ปรงัปรงุแกไ้ข

4. ประสานงานระดบัอ าเภออย่างเป็นทางการ/ไมเ่ป็นทางการ

ผ
ูป้
ร
ะส
า
น
ง
า
น

ทรพัยากรในขบัเคลื่อน

1. เนน้ คน > องคก์ร

2. เงนิไมส่ าคญัในการผลกัดนั 

แต ่เงนิสามารถท าใหง้านเป็น

เป็นรปูธรรม เชน่การรณรงค์

3. สื่อใจประชาชน พดูบ่อยๆ

ในสิ่งที่ถกูตอ้ง

Key: เชือ่มโยงทกุประเด็นเป็น

เร่ืองเดยีวกนั

Key: การผลกัดนั เขา้ ส ูค่ณะกรรมการ พชอ. ตอ้งมกีารพดูคยุ 

สถานการณ์ ปัญหา กบัผูท้ี่มสีว่นไดส้ว่นเสียลว่งหนา้ 

Key: สื่อสาร  5 ช คนชง ช ูเชยีร ์ชม ชิม 



การพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดัชมุพร

ระดบัอ าเภอ

- ขบัเคลื่อนงาน

- ท ากิจกรรม

ระดบัจงัหวดั

- ขบัเคลื่อนนโยบาย

- ประสานความร่วมมอื

ตวักลางเชือ่ม

ประสาน (พี่สาว)

ระดบัอ าเภอ

- ขบัเคลื่อนงาน

- ท ากิจกรรม



สรุปรูปแบบกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร

กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัอ าเภอ - เครือขา่ยงดเหลา้ของ 

สสส.

- เครือขา่ยด าเนนิงาน เชน่ 

สสส. สจรส.ม.อ. สมาคม

สื่อฯ พชอ. ภาคราชการ 

ภาคประชาชน

- องคก์รสื่อ

- งบประมาณจาก สจรส.

ม.อ.

ประชมุสรา้งความรู้

ความเขา้ใจเครือขา่ย

และบทบาทหนา้ที่

คณะกรรมการ พชอ. มีความ

เขา้ใจในการด าเนนิงานและมีการ

ก าหนดบทบาทหนา้ที่ และเกิด

นโยบายระดบัอ าเภอ

ผูร้บัผดิชอบสามารถ

ด าเนนิงานไดต้าม

บทบาทและตามแผนที่

ก าหนด

สามารถสรา้งผลงาน

ใหน้ายอ าเภอไดร้บั

รางวลั

-วิเคราะหแ์ละก าหนด

แนวทางแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนั ก าหนด

รปูแบบในการด าเนนิ

กิจกรรมและน าสูก่าร

ปฏิบัติ

คณะกรรมการวิเคราะหถึ์งสถิติ

ของการเกิดอบุัติเหต ุสว่นใหญ่

เกิดในถนนสายหลกัและชมุชน 

จึงก าหนดกิจกรรมภายใต้

- กิจกรรมภายใตแ้นวคิด ชง ช ู

เชยีร ์ชม ชมิ

- กิจกรรมถนนสายมงคล

- การสื่อสารกบัชมุชน



สรุปรูปแบบกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร

กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัอ าเภอ -วิเคราะหแ์ละก าหนด

แนวทางแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนั ก าหนดรปูแบบ

ในการด าเนนิกิจกรรม

และน าสูก่ารปฏิบตัิ

- การประชมุประจ าทกุ

เดือน และมีการถอด

บทเรียนการเกิด

อบุัติเหตแุละการถอด

บทเรียนหลงังาน

เทศกาลทกุครัง้

ทราบปัญหา อปุสรรค

ในการด าเนนิงาน เกิด

การเรียนรูจ้ากการเกิด

อบุัติเหตแุละเทศกาล

ตา่งๆ

สาเหตขุองการเกิดอบุัติเหต ุ

และการบวนการด าเนนิงานใน

เทศการไดร้บัการแกไ้ขโดย

กระบวนการมีสว่นรว่มของ

ทกุภาคสว่นในพ้ืนที่

ผลกัดนัตอ่ผูว้่าราชการ

จงัหวดัเพื่อขบัเคลื่อน

นโยบายระดบัจงัหวดั

เกิดนโยบายระดบั

จงัหวดั

ทกุอ าเภอมีการขบัเคลื่อนตาม

นโยบาย



สรุปรูปแบบกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

ระดบัต าบล/

หม ูบ่า้น

- เครือขา่ยงดเหลา้ของ

สสส. ของจงัหวดัชมุพร

- พชต.

- งบประมาณจาก

กองทนุต าบล

- องคก์รสื่อ

- สื่อรณรงคจ์าก สสส.

ขยายงานระดับอ าเภอสู่

ต าบลโดย

ประชมุสรา้งความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

ขอใชง้บประมาณ

ผูด้ าเนนิงานและกองทนุ

ต าบลเกิดความเขา้ใจใน

การใชง้บประมาณ

- เครือขา่ยในพื้นที่

สามารถเขยีนโครงการได้

อย่างถกูตอ้ง

- กองทนุสามารถ

เบิกจา่ยงบประมาณ

ถกูตอ้งตามแผนที่

ก าหนด

สามารถเบิกจา่ย

งบประมาณสนบัสนนุ

โครงการได้



กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัต าบล/

หม ูบ่า้น

ประชมุสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน

บทบาทหนา้ที่

-คณะกรรมการมีความรูค้วาม

เขา้ใจในการด าเนนิงาน

-เกิดกรรมการและมผีูร้บัผดิชอบ

ในการด าเนนิงาน

ผูร้บัผดิชอบการสามารถ

ด าเนนิงานตามแผนที่

ก าหนด

สรุปรูปแบบกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร



กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัต าบล/

หม ูบ่า้น

วิเคราะหแ์ละก าหนดแนวทางแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั ก าหนดรปูแบบใน

การด าเนนิกิจกรรมและน าสูก่าร

ปฏิบัติ

- การรณรงคใ์นชว่งเทศกาล

- การรณรงคต์าม Event ตา่งๆ

- กิจกรรมนางฟ้าเด็กแวน้เปลี่ยน

ไฟทา้ยรถ

- การตัง้ดา่นชมุชน

- การสวดมนตข์า้มปี

มีแนวทาง แผน และ

ด าเนนิงานกิจกรรมที่

ก าหนด

- ชมุชนเกิดความตระหนกัจากการ

ด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ 

- เกิดเครือขา่ยเฝ้าระวงัอบุัติเหตใุน

ชมุชน

- การดื่มเหลา้ในชว่งเทศกาลลดลง

- สามารถใชง้บประมาณกองทนุต าบล

ตามแผนที่วางไว้

- เกิดการขยายพ้ืนที่ด าเนนิงานจาก

การรบัร ูด้ว้ยการสื่อสาร

- ไมเ่กิดอบุัติเหตใุนชมุชน

- ชมุชนมีความ

เขม้แขง็สามารถ

จดัการปัญหาดว้ย

ตนเองได้

สรุปรูปแบบกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร



กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัต าบล/

หม ูบ่า้น

- การสื่อสารกบัชมุชน

แบบปากตอ่ปาก 

Facebook Line การ

เขา้ถึงนายก อสม. 

ผูใ้หญ่บา้น ก านนั เพื่อ

เป็นกระบอกเสียง

- การท าสื่อและสื่อสาร

โดยชมุชน

- การด าเนนิงานไดร้บั

การสื่อสารไปยงัพื้นที่

ตา่งๆ

- ชมุชนสามารถท าสื่อ

และสื่อสารได้

สรุปรูปแบบกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร



กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัจงัหวดั - เครือขา่ยงดเหลา้ของ 

สสส.

- เครือขา่ยด าเนนิงาน

ระดบัจงัหวดั เชน่ ป้องกนั

สาธารณภยั ผูว้่าราชการ

จงัหวดั ต ารวจ 

สาธารณสขุ กรมทาง

หลวง

- เวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบั

การเกิดอบุัติเหตุ

- การน าเสนอนโยบาย

- การประชมุประจ าทกุ

เดือน

- การวิเคราะหจ์ดุเสี่ยง

และปรบัปรงุแกไ้ข

- การประสานงานไปสู่

ระดบัอ าเภอ

- การผลกัดนัเขา้สู ่Node 

flagship

- การด าเนนิงานผา่น

สมชัชาสขุภาพ

- เกิดนโยบายระดบั

จงัหวดั

- มีแผนงานในการ

ด าเนนิงาน

- เกิดการขบัเคลื่อน

นโยบายทัง้จงัหวดั

- สามารถสรา้งผลงานให้

ป้องกนัสาธารณภยั

จงัหวดัไดร้บัรางวลั

สรุปรูปแบบกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพร



ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จ

1. ตอ้งเป็นผูป้ระสานงาน 10 ทิศ 

2. ตอ้งสรา้งผลงานใหห้นว่ยงานราชการและถา้ผลงานไดผ้ลงานและไดร้บัรางวลั จะสง่ผลใหก้าร

ด าเนนิงานและการประสานความร่วมมืองา่ยขึน้

3. ตอ้งมกีารพดูคยุ สถานการณ ์ปัญหา กบัผูท่ี้มสีว่นไดส้ว่นเสียลว่งหนา้ 

4. ความร่วมมอืจากเครือขา่ยงดเหลา้ซ่ึงเป็นก าลงัหลกัในการด าเนนิงาน



ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จ

5. การด าเนนิงานผา่นสมชัชาสขุภาพ 

6. การผลกัดนัเขา้สู ่Node flagship จงัหวดัชมุพร

7. การสรา้งเครือขา่ยโดยการดงึหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้มาร่วมด าเนนิการ คอ่ยๆ ขยบั คอ่ยๆ 

เคลื่อนจากภายใน โดยใหม้คีนเปิดพื้นที่น าร่องแลว้ขยายผลในวงกวา้ง

8. การสรา้งความเขม้แข็งใหช้มุชนสามารถจดัการปัญหาของตนเองได้

9. การถอดบทเรียนเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาเป็นระยะๆ



ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิงาน 

1. เกิดจากการด าเนนิงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัภาครัฐ ซ่ึงจะตอ้งยึดตามกฎ ระเบียบ มากมาย จึงไมส่ามารถ

ตอบสนองตอ่ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขไดท้ัง้หมด จึงตอ้งมภีาคประชาชนเขา้ไปร่วมด าเนนิงานในสว่นท่ี

ภาครฐัมีขอ้จ ากดั งานจึงสามารถประสบความส าเร็จได ้

2. การสนบัสนนุงบประมาณในการขบัเคลื่อนขาดความตอ่เนือ่ง



โครงการพฒันาคณุภาพชวิีตผูส้งูอาย ุอ าเภอบา้นนาสารและคีรีรฐันคิม 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



บา้นนาสาร



คีรีรฐันคิม



คณุภาพชวิีตผูส้งูอายุ

พชต.

พชอ.
เครือขา่ย (รพ. สสอ.)

นโยบายระดบัอ าเภอ มโีรงเรียนผูส้งูอาย+ุDay Care

นโยบาย

จงัหวดั.

ความส าเร็จ

- การขบัเคลื่อนระดบัพื้นที+่

ขยายผล

- นโยบายระดบัเขต+จงัหวดั

- เชือ่มตอ่นโยบาย

- ผูเ้ชือ่มประสาน

เครือขา่ย (สสจ. อบจ.)

นโยบายระดบัจงัหวดั

เครือขา่ย (เทศบาล อบต. รพ.สต.)

นโยบาย กขป. 

ระดบัเขต

บา้นนาสาร >> ผูส้งูอายตุิด

สงัคม >> โรงเรียนผูส้งูอายุ

คีรีรฐันคิม >> ผูส้งูอายตุดิ

บา้นตดิเตยีง >> Day Care



การพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

ระดบัอ าเภอ - แนวคิด SALE-Model

- ทีมสหวิชาชพีจาก รพ.

คีรีรฐันคิม

- งบประมาณจาก

กองทนุฟ้ืนฟู อบจ.

- งบประมาณจาก สจรส.

ม.อ.

- การสรา้ง Day Care ที่

รพ.คีรีรฐันคิม

- การจดัตัง้กองทนุกาย

อปุกรณใ์น รพ.คีรีรฐั

นคิม

- ขยายผลการ

ด าเนนิงานโรงเรียน

ผูส้งูอายภุายใน อ.บา้นนา

สาร

- ใหค้วามรูแ้ละสรา้ง

พ้ืนที่ตน้แบบในการดแูล

สขุภาพผูส้งูอาย ุ

- รบัผูป่้วยที่สง่กลบัจาก 

รพ.สฎ.มาดแูลตอ่ และสง่

ตอ่ไปยงั Day Care ใน

พื้นที่หรือที่บา้น

- ผูท้ี่จ าเป็นตอ้งใชก้าย

อปุกรณไ์ดร้บักาย

อปุกรณท์ี่เหมาะสม

- ผูป่้วยไดร้บัการดแูล

จากทีมสหวิชาชพี

- เครือขา่ยให้

ความส าคญัตอ่การ

พฒันาคณุภาพชวิีต

ผูส้งูอายุ

- ผูป่้วยสามารถใชช้วิีต

และเสียชวิีตที่บา้น

- ผูส้งูอายมุีพื้นที่เรียนรู้

และท ากิจกรรม

- เกิดโรงเรียนผูส้งูอายุ

จ านวน 10 แห่ง ภายใน 

อ.บา้นนาสาร

- ญาติไดร้บัความสะดวก

และไมต่อ้งขาดรายไดเ้พื่อ

ไปเฝ้าผูป่้วยที่ รพ.สฎ.



การพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

ระดบัต าบล/

หม ูบ่า้น

- เครือขา่ยด าเนนิงาน

เชน่ พมจ. อปท. สสอ. 

รพ.สต. สถานศึกษา 

(มรส. วพบ.สฎ.) ในพื้นที่

อ.บา้นนาสาร

- งบประมาณจาก

กองทนุต าบล

- การสรา้ง Day Care ใน

พื้นที่ระดบัต าบล อ.คีรีรฐั

นคิม

- การจดัตัง้กองทนุกาย

อปุกรณใ์นพื้นที่โดย 

อปท.พ้ืนที่ อ.คีรีรฐันคิม

- การกอ่ตัง้ชมรม

ผูส้งูอายทุี่เขม้แข็งในพ้ืนที่

อ.บา้นนาสาร

- การจดัตัง้โรงเรียน

ผูส้งูอายแุห่งแรกที่ ต.

พรพุรี

- การดแูลผูป่้วยภายใน

พื้นที่ดว้ย Day Care และ

กองทนุกายอปุกรณ์

- เกิดโรงเรียนผูส้งูอายุ

แห่งแรกที่ ต.พรพุรี

- มีระบบการเย่ียมบา้น

โดยผูส้งูอายุ

- เกิดกิจกรรมสรา้ง

รายไดใ้นโรงเรียน

ผูส้งูอายุ

- ผูส้งูอายมุีการ

เตรียมพรอ้มและมี

ความรูใ้นการดแูล

สขุภาพ

- ผูป่้วยสามารถใชช้วิีต

และเสียชวิีตที่บา้น

- ผูส้งูอายมุีพื้นที่เรียนรู้

และท ากิจกรรม

- ผูส้งูอายสุามารถดแูล

ตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง



การพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัจงัหวดั - นโยบาย กขป.เขต 11 

ดา้นผูส้งูอายุ

- ผูป้ระสานนโยบาย

- พื้นที่ตน้แบบใน อ.คีรี

รฐันคิม และ อ.บา้นนา

สาร

- ขยายผลการ

ด าเนนิงานจากพื้นที่

ตน้แบบ (อ.คีรีรฐันคิม 

และ อ.บา้นนาสาร)

- สสจ. และ อบจ. 

สนบัสนนุการด าเนนิงาน

ในดา้นตา่งๆ 

- เกิดนโยบายระดบั

จงัหวดั

- เกิดการขยายผลการ

ด าเนนิงาน

- โรงเรียนผูส้งูอายุ

มากกว่า 30 แห่ง เชน่ ใน

อ าเภอบา้นนา

- เกิดพื้นที่ตน้แบบในการ

ดแูลผูส้งูอายุ

- มีระบบการดแูล

สขุภาพผูส้งูอายแุบบ

ครบวงจร



ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความส าเรจ็

• ความเขม้แข็งของ พชต. โดยเฉพาะปลดั อปท. ซ่ึงเป็นกลไกหลกัในการ
ขบัเคลื่อนงาน

• การใหค้วามส าคญัของผูบ้ริหารระดบัอ าเภอ หากสามารถสรา้งผลงานไดเ้ป็น

รปูธรรม จะท าใหผู้บ้ริหารใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการด าเนนิงาน

• ผูป้ระสานนโยบาย ซ่ึงมบีทบาทหนา้ที่ระดบัผูบ้ริหารระดบัจงัหวัดและ กขป.



ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 

• ขาดงบประมาณในการด าเนนิงาน เนือ่งจาก พชอ. และ สสอ. ซ่ึงเป็นกลไกใน

การขบัเคลื่อนไมม่งีบประมาณเป็นของตวัเองส าหรับขบัเคลื่อนงานดงักลา่ว

• ความอคตขิองเขา้หนา้ที่ รพ.สต.บางส่วนที่มกีบักองทนุต าบล



โครงการลดปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพแรงงานนอกระบบ

จงัหวดัระนอง



ชมุชน

พชต.

เจ
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ง
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ผูป้ระสานงาน

1. บรูณาการกบัโครงการอ่ืนๆ

2. ท างานหลายองคก์ร

3. ใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวั

เครือขา่ย (นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล ผูใ้หญ่ ก านนั อสม

รพ.สต. ตวัแทนกลุม่อาชพี)

ท าความเขา้ใจเร่ืองงบประมาณ งบกองทนุ

สรา้งความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

จดัเวทีประชมุ

วิเคราะหปั์ญหาร่วมกนั กระตุน้ใหเ้กิดความคิด

เชื่อมโยงภาคี

กลุม่มอไซคร์บัจา้ง

กลุม่ผูส้งูอายุ

กลุม่เกษตรกร

กลุม่รบัจา้งทัว่ไป

แรงงานนอกระบบ



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดัระนอง

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

ระดบัจงัหวดั

ระดบัอ าเภอ

ระดบัต าบล/

หม ูบ่า้น

- งบประมาณจาก 

สจรส.ม.อ.

- ผูป้ระสานงาน

- สรา้งเครือขา่ยด าเนนิงาน

- ประชมุเครือขา่ยเพื่อสรา้ง

ความใจในการด าเนนิงาน การ

ขอสนบัสนนุงบประมาณ และ

การใชจ้า่ยงบประมาณของ

กองทนุต าบล

- วิเคราะหปั์ญหาและก าหนด

กลุม่เป้าหมาย

- สง่เสริมใหก้ลุม่เป้าหมาย

เขยีนโครงการเพื่อขอใช ้

งบประมาณจากกองทนุต าบล

- สามารถขบัเคลื่อนได ้2 

พื้นที่ คือ เทศบาลต าบลบาง

นอน และเทศบาลเมืองระนอง

- กองทนุต าบลเทศบาล

ต าบลบางนอน และ

เทศบาลเมืองระนองไมต่ดิ

มาตรา 23 



ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จ

1. การใชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวัในการชกัชวนเครือขา่ยเขา้ร่วมด าเนนิงาน

2. การสวมหมวกหลายใบในฐานะองคก์รตา่งๆ ท าใหส้ามารถบรูณาการทรพัยากรได้

3. การท างานโดยอิสระท่ีไมต่อ้งยึดตดิกบักรอบเงือ่นไขหรือระเบียบท่ีเคร่งครดั ท าให้

สามารถออกแบบการท างานไดต้ามความเหมาะสม

4. ความร่วมมอืของเครือขา่ยและผูบ้ริหารองคต์า่งๆ

ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิงาน 

1. ในชว่งแรกไดโ้จทยเ์ป็นแรงงานตา่งดา้ว จึงไมส่ามารถใชเ้งนิกองทนุต าบลได ้จึงตอ้งใชง้บ 

สจรส.ม.อ. มาใชใ้นการขบัเคลื่อน



โครงการปัจจยัเสี่ยง “เหลา้บหุร่ี” อ าเภอคลองทอ่ม

จงัหวดักระบ่ี



ชมุชน

พชต.
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เครือขา่ย (นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล ผูใ้หญ่ ก านนั อสม

รพ.สต. โรงเรียน CBTx >> ต าบลทรายขาว)

สรา้งความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

จดัเวทีประชมุ Self health group

อบรมกลุม่เสี่ยง

รณรงค/์ประชาสมัพนัธ์

บหุร่ี

พชอ.
เครือขา่ย (นายอ าเภอ สาสขุอ าเภอ อบต. เทศบาล 

และภาคประชาชน >> คลองทอ่ม และอ าเภออ่าวลึก)

Key: การผลกัดนั เขา้ ส ูค่ณะกรรมการ พชอ. ตอ้งมกีารพดูคยุ 

สถานการณ ์ปัญหา กบัผูท้ี่มสีว่นไดส้ว่นเสียลว่งหนา้ 

ชมุชนตน้แบบ/คนตน้แบบ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เม็ดอมเลิกบหุร่ี 

คลินกิเลิกเหลา้/บหุร่ี

ต าบลทรายขาว/

เลิกบหุร่ี 12 ราย



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดักระบ่ี

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

ระดบัจงัหวดั

ระดบัอ าเภอ - คณะกรรมการ พชอ. 

และภาคสาธารณสขุ

- การด าเนนิงาน CBTx

- ผลกัดนัสูน่โยบายระดบั

อ าเภอผา่น พชอ.

- วิเคราะหส์ถานการณ์

ปัญหากบัผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย

- ด าเนนิงานเป็นประเด็น 

พชอ. ระยะเวลา 1 ปี 

แลว้ตกไป

ระดบัต าบล/หม ูบ่า้น - งบประมาณจาก สจรส.

ม.อ. สสส. สคร.

- พื้นที่เดิมจากการ

ด าเนนิงานของ สสส.

- การด าเนนิงาน CBTx

- สรา้งเครือขา่ยด าเนนิงาน

- อบรมกลุม่เสี่ยงเพื่อลด ละ 

เลิกบหุร่ี

- รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์

- คน้หาบคุคลและชมุชน

ตน้แบบ

- จดัเวที Self-health group 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- เกิดบคุคลตน้แบบ 

จ านวน 12 คน

- เกิดต าบลตน้แบบ 1 

ต าบล คือ ต.ทรายขาว



ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จ

1. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุมคีวามตัง้ใจในการด าเนนิงาน และชนุมคีวามเข็มแข็ง

2. ไดง้บประมาณจาก สจรส

3. มกีารด าเนนิงาน กิจกรรมการบ าบดัรกัษาและพ้ืนฟูผูใ้ชย้าเสพตดิโดยชมุชนเป็น

ศนูยก์ลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx) เกิดคนตน้แบบในการเลิก

สบูบหุร่ี และมกีารขยายไปยงั ต าบลคลองทอ่มใต ้และพรดุนินา

ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิงาน 

1. ทอ้งถ่ินไมส่นบัสนนุงบประมาณในการด าเนนิงาน เนือ่งจากไมก่ลา้ใชเ้งนิงบประมาณ

2. ผูน้  าใหค้วามสนใจประเด็นอ่ืนๆ มากกวา่ ประเด็น เหลา้บหุร่ี จึงไมส่ามารถผลกัดนัสู ่พชอ. ได ้

ในปีถดัไป



โครงการปัจจยัเสี่ยง “เด็กและเยาวชน” อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช



ชมุชน

เทศบาล

เจ
า้
ข
อ
ง
โค
ร
ง
ก
า
ร

ปัญหา กรรมการชดุใหมไ่มเ่ขา้ใจ + ผูบ้ริหารไมส่นบัสนนุ

สรา้งความนา่เชื่อถือดว้ยงาน

วิชาการ

จดัเวทีประชมุสรา้งความเขา้ใจ

ผลกัดนัใหข้องบฯ กองทนุ

เครือขา่ย (กองทนุ (ปากพนู+เมอืง) เครือขา่ยภาคประชาชน)

Key: การผลกัดนัใหม้กีารของบฯ ด าเนนิงาน และกรรมการมี

ความเขา้ใจ

ตวัอยา่งโครงการ

เงือ่นไข

ประเด็นจาก สตง.



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมจงัหวดันครศรีธรรมราช

กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัจงัหวดั

ระดบัอ าเภอ

ระดบัต าบล/

หมูบ่า้น

- มหาวิทยาลยัวลยั

ลกัษณ์

- งบประมาณจาก 

สจรส.ม.อ.

- ประชมุกรรมการ

กองทนุต าบลเพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจในการใชจ้า่ย

งบประมาณ

- สรา้งความนา่เชือ่ถือ

ดว้ยงานวิชาการ

- ผลกัดนัใหม้ีการเขยีน

โครงการเพื่อขอ

สนบัสนนุงบประมาณ

- มีการเขยีนโครงการ

เพื่อขอสนบัสนนุ

งบประมาณจ านวน 17 

กองทนุ ในพ้ืนที่เทศบาล

เมืองปากพนู และ

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

- เหลือเพียง 6 กองทนุท่ี

ยงัสามารถด าเนนิการ

เขยีนโครงการเพื่อขอ

สนบัสนนุงบประมาณ 

เนือ่งจาก มีการ

ปรบัเปลี่ยนกรรมการ

กองทนุชดุใหม ่จึงเกิด

ความไมเ่ขา้ใจ การ

ด าเนนิงานจึงชะงกัลง



ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อความส าเรจ็

• คนที่ใช ่พ้ืนท่ีที่ชอบ คือ จะตอ้งด าเนนิงานกบับคุคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ และมคีวาม
ตัง้ใจในการขบัเคลื่อนงาน ในพ้ืนท่ีที่พรอ้มจะขบัเคลื่อนในประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้ง

• ไมม่ปัีจจยัทางการเมอืงทอ้งถ่ินมาเกีย่วขอ้ง และไมม่กีารชีน้  าโดยภาคส่วนตา่งๆ

• กรรมการกองทนุมคีวามตัง้ใจในการขบัเคลื่อน

• มบีคุคลส าคญัที่มผีลตอ่ความส าเร็จ เชน่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ เจา้หนา้ท่ีกอง

สาธารณสขุ และ ผอ.รพ.สต. เป็นตน้



ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน 

• กรรมการชดุใหมย่งัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบียบและแนวทางการใช้
จา่ยเงนิกองทนุ

• ขาดคน องคก์ร และผูร้บัผดิชอบในการขบัเคลื่อนประเด็นในพื้นที่

• ขาดความร่วมมอืในการท างาน ตา่งคนตา่งท า ไมม่กีารเชือ่มโยงกนั

• การประสานงานระหว่าง สปสช.กบักลไกระดบัพื้นที่ยงัไมม่กีารประสานงานที่ดี



รปูแบบการพฒันากลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วม 3 รปูแบบ

ขบัเคลื่อนระดบัพ้ืนท่ีแลว้ประสานความรว่มมือไปยงัระดบัจงัหวดั

ขบัเคลื่อนระดบัพ้ืนท่ีควบค ู่กบัการขบัเคลื่อนระดบัจงัหวดั

ขบัเคลื่อนระดบัพ้ืนท่ีแลว้ขยายผลไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน 



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมพื้นที่ภาคใตต้อนบน

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

ระดบัต าบล/หม ูบ่า้น - เครือขา่ยในพื้นที่ที่มี

การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง

และมีความเขม้แขง็

- พชต.

- งบประมาณจาก

กองทนุต าบล

- องคก์รสื่อและการ

สื่อสาร

- หนว่ยงานวิชาการใน

พื้นที่

- สรา้งเครือขา่ย

ด าเนนิงาน

- ขยายงานโดยเร่ิมจาก

การสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่

- ประชมุสรา้งความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ

ขอใชง้บประมาณ

- การวิเคราะหแ์ละ

ก าหนดแนวทางแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนัและน าสู่

การปฏิบัติ

- กิจกรรมการขบัเคลื่อน

ตามบริบทพื้นที่ (ตอ่)

- พชต.เป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการด าเนนิงาน

- ผูด้ าเนนิงานและกองทนุ

ต าบลเกิดความเขา้ใจใน

การใชง้บประมาณและ

สามารถเบิกจา่ย

งบประมาณสนบัสนนุ

โครงการได้

- มีแนวทางและแผนใน

การด าเนนิงานเพ่ือขอ

สนบัสนนุงบประมาณจาก

กองทนุต าบล

- เกิดการตื่นตวัจากการ

ด าเนนิกิจกรรมตา่งๆ 

(ตอ่)

- ผลการด าเนนิงานราย

ประเด็น

- สามารถใชง้บประมาณ

กองทนุต าบลตามแผนที่

วางไว้

- ชมุชนเกิดความ

ตระหนกัจากการด าเนนิ

กิจกรรมตา่งๆ 

- เกิดการขยายพ้ืนที่

ด าเนนิงานจากการรบัรู้

ดว้ยการสื่อสาร

- ชมุชนมีความเขม้แขง็

สามารถจดัการปัญหา

ดว้ยตนเองได้



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมพื้นที่ภาคใตต้อนบน

กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

- การสรา้งบคุคลและ

ชมุชนตน้แบบ

- การสื่อสารกบัชมุชน

ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

ตลอดจนการท าสื่อโดย

ชมุชนเอง

- การด าเนนิงานไดร้บั

การสื่อสารไปยงัพื้นที่

ตา่งๆ

- ชมุชนสามารถท าสื่อ

และสื่อสารได้



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมพื้นที่ภาคใตต้อนบน

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

ระดบัอ าเภอ - เครือขา่ยระดบัอ าเภอที่

มีการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง

และมีความเขม้แขง็

- การประสานงานภาค

สว่นตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน

- องคก์รสื่อ

- ประชมุสรา้งความรู้

ความเขา้ใจเครือขา่ยและ

บทบาทหนา้ที่

- ประชมุกรรมการ

กองทนุต าบลเพ่ือสรา้ง

ความเขา้ใจในการใชจ้า่ย

งบประมาณ

- การประชมุและถอด

บทเรียนอย่างตอ่เนือ่ง

- กิจกรรมการขบัเคลื่อน

ตามบริบทพื้นที่ (ตอ่)

- นโยบายระดบัอ าเภอ

- การน าเสนอตอ่ผูว้่า

ราชการจงัหวดัเพื่อ

ขบัเคลื่อนนโยบายระดบั

จงัหวดั

- เกิดนโยบายระดบั

จงัหวดั

- สามารถสรา้งผลงาน

ใหก้บัผูบ้ริหารระดบั

อ าเภอ



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมพื้นที่ภาคใตต้อนบน

กลไกการด าเนินงาน Input Process Output Outcome Impact

- ผลกัดนัใหม้ีการเขยีน

โครงการเพื่อขอสนบัสนนุ

งบประมาณ

- สรา้งความนา่เชือ่ถือ

ดว้ยงานวิชาการ

- บรูณาการเครือขา่ย

ด าเนนิงาน



สรปุรปูแบบกลไกระบบสขุภาพแบบมสีว่นร่วมพื้นที่ภาคใตต้อนบน

กลไกการ

ด าเนินงาน

Input Process Output Outcome Impact

ระดบัจงัหวดั - เครือขา่ยระดบัจงัหวัด

ที่มีการด าเนนิงาน

ตอ่เนือ่งและมคีวาม

เขม้แขง็

- การประสานงานภาค

สว่นตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน

- องคก์รสื่อ

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- การน าเสนอนโยบาย

- การประชมุอย่าง

ตอ่เนือ่ง

- การวิเคราะหปั์ญหา

และด าเนนิการแกไ้ข

- การประสานงานไปสู่

ระดบัอ าเภอ

- เกิดนโยบายระดบั

จงัหวดั

- มีแผนงานในการ

ด าเนนิงาน

- เกิดการขบัเคลื่อน

นโยบายทัง้จงัหวดั

- สามารถสรา้งผลงาน

ใหก้บัผูบ้ริหารระดบั

จงัหวดั




