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นิพนธ์์ตี้นฉบับ

บทคัด้ย�อ
ที่่�มาของปััญหา: การประเมนิผู้ลกระที่บที่างสขุภาพ	เปน็

เคร้�องม้อในการตุิดิตุามและประเมินโครงการด้ิาน

สุขภาพ

วััตถุุปัระสงค์์:	 เพ้�อประเมินผู้ลผู้ลิตุและการดิำาเนินงาน

ของโครงการบ้รณาการขบัเคล้�อนงานสรา้งเสรมิสขุภาวัะ

เขตุ	6	โดิยใช้กระบวันการประเมินผู้ลกระที่บที่างสุขภาพ

(HIA)	ในอำาเภอพนมสารคาม	จุังหวััดิฉัะเชิงเที่รา	

วัิธี่การศึึกษา:	เก็บรวับรวัมข้อม้ลตุามขั�นตุอนของ	HIA	

จุาก	3	แหล่ง	1)	ข้อม้ลเอกสารและฐานข้อม้ลของกองทีุ่น

สุขภาพตุำาบล	 2)	 คณะที่ำางานในโครงการบ้รณาการฯ	

ระดิับประเที่ศ์และเขตุจุำานวัน	7	คน	และ	3)	คณะที่ำางาน

ในพ้�นที่่�จุำานวัน	29	คน	เคร้�องม้อที่่�ใช้ค้อ	แบบสัมภาษณ์

แนวัที่างสนที่นากลุ่มและแบบบันทึี่กข้อม้ล	 ตุรวัจุสอบ

ข้อม้ลเชิงคุณภาพด้ิวัยการตุรวัจุสอบสามเส้า	 วิัเคราะห์

ข้อม้ลโดิยใช้การวัิเคราะห์เน้�อหาและการวัิเคราะห์สถิุตุิ

เชิงพรรณนา	

ผลการศึกึษา:	ผู้ลการดิำาเนนิงานเปน็ไปตุามผู้ลผู้ลติุของ

โครงการบ้รณาการฯ	 ครอบคลุมประเดิ็นการส่งเสริมสุข

ภาวัะและคุณภาพของแผู้นงานและโครงการในกองทีุ่น

สุขภาพตุำาบล	 แตุ่ไม่พบการใช้ระบบตุิดิตุามประเมินผู้ล

ออนไลน์ในการที่ำางาน	และผู้ลการดิำาเนินงานตุามกรอบ	

Ottawa	Charter	พบวั่า	ดิ้านการพัฒนาศ์ักยภาพบุคคล	

ม่การพัฒนาศั์กยภาพท่ี่มพ่� เ ล่�ยงในเร้�องการจัุดิที่ำา

โครงการและระบบฐานข้อม้ล	 แตุ่ไม่พบการพัฒนา

ศ์ักยภาพของคณะกรรมการกองทีุ่นฯ	 และกลุ่มผู้้้จัุดิ

โครงการ	ดิ้านการปรับสิ�งแวัดิล้อมพบวั่า	ม่การสอนการ

ใช้ระบบการพัฒนาแผู้นงานและโครงการผู่้านการปฏิิบัติุ

งานจุริง	 ม่การให้คำาปรึกษาจุากผู้้้ประสานงานเขตุ	 ดิ้าน

การที่ำางานเชิงระบบ	พบวัา่	คณะกรรมการกองที่นุสขุภาพ

ตุำาบล	 ดิำาเนินการในร้ปแบบเดิิมโดิยม่แนวัโน้มในการใช้

ประโยชน์จุากฐานข้อม้ลระบบการพัฒนาแผู้นงานและ

โครงการเพิ�มขึ�น	 ด้ิานควัามเข้มแข็งของชุมชนและการ

พัฒนานโยบายสาธิารณะ	 ไม่พบการเปล่�ยนแปลงเชิงร้ป

ธิรรมแตุ่ม่แนวัโน้มในการเช้�อมประสานกับการที่ำางานของ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพช่วัิตุระดิับอำาเภอ	

สรุปั:	 การประเมินผู้ลโครงการดิ้วัยกระบวันการ	 HIA	

ถุ้อวั่าเป็นแนวัที่างท่ี่�เสริมพลังและแสดิงคุณค่าของการ

ดิำา เนินโครงการได้ิเ ป็นอย่างด่ิ 	 เน้� องจุากการนำา

กระบวันการ	HIA	มาใช้ประเมินผู้ลโครงการบ้รณาการฯ	

ที่ำาใหผู้้้ป้ระเมนิและผู้้จุ้ดัิโครงการฯ	ได้ิเหน็ทัี่�งจุดุิออ่นและ

จุุดิแข็งของกระบวันการขับเคล้�อน	 รวัมทัี่�งผู้ลลัพธ์ิท่ี่�เกิดิ

ขึ�นจุากการดิำาเนินโครงการในพ้�นท่ี่�ได้ิอย่างชัดิเจุนและ
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ORIGINAL ARTICLE

ABSTRACT

BACKGROUND:  Health	impact	assessment	(HIA)	

is	a	systematic	tool	for	monitoring	and	evaluating	the	

health	projects.	

OBJECTIVES:	 To	 evaluate	 the	 productivity	 and	

process	of	the	health	promotion	-	driven	integrated	

project	by	HIA	process	in	Health	Region	6,	Phanom	

Sarakham	district,	Chachoengsao	Province

METHODS:	The	data	were	collected,	based	on	HIA	

process,	 from	 three	 sources:	 1)	 documents	 and		

database	of	Tambon	Health	Fund	(THF),	2)	seven	

teamwork	members	of	the	integrated	project	at	both	

national	 and	 regional	 levels,	 and	3)	 twenty	 -	 nine	

local	teamwork	members.	Tools	for	data	collection	

included	interview	form,	group	discussion	guide,	and	

data	record	form.	The	qualitative	data	were	validated	

through	triangulation	and	analyzed	by	content	and	

descriptive	analyses.

RESULTS:	 The	 performance	was	 in	 line	with	 the	

productivity	of	the	integrated	project,	covering	health	

promotion	 and	 quality	 issues	 of	 the	 program	 and	

project	in	Tambon	Health	Fund.	However,	application	

of	 the	 online	monitoring	 and	 evaluation	 was	 not	

detected	 in	 working	 system.	 The	 implementing							

results,	 based	on	 the	Ottawa	Charter	Framework,	

were	 showed	 that,	 in	 the	 personnel	 development,	

there	was	a	potential	development	of	mentor	team	

in	the	project	preparation	and	database	system	but	

no	potential	development	of	the	fund	committee	and	

project	organizers.	In	the	environmental	adjustment,	

it	was	found	that	planning	and	project	development	

systems	were	taught	through	actual	operations	and	

consultation	 from	 the	 regional	 coordinators.	 In	 the	

operation	system,	it	was	that	the	district	health	fund	

committee	operated	in	a	traditional	fashion	with	an	

increasing	trend	of	utilization	of	database	develop-

ment	system,	plans	and	projects.	In	the	community	

strength	and	public	policy	development,	there	was	

no	 concrete	 change,	 but	 there	 was	 a	 trend	 in											

coordination	with	the	work	of	the	district	committee	

for	quality	of	life	development.

CONCLUSIONS:	Applying	HIA	process	for	project	

evaluation	is	a	very	empowering	and	valuable	way.	

Evaluating	the	integrated	project	by	the	HIA	process	

can	assist	the	assessors	and	organizers	to	see	both	

weaknesses	 and	 strengths	 of	 the	 driving	 process	

including	the	observable	and	practical	outcomes	of	

project	implemented	in	local	areas.

KEYWORDS:	project,	health	promotion,	evaluation,	

health	impact	assessment
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บทน้ำา
	 การประเมินโครงการถุ้อเป็นภารกิจุท่ี่�สำาคัญของ

การบริหารโครงการ	 เพ้�อรวับรวัมหลักฐานเชิงประจุักษ์

มาวิัเคราะห์อย่างเป็นระบบว่ัาการดิำาเนินโครงการม่

คุณค่าหร้อบรรลุวััตุถุุประสงค์ตุามท่ี่�กำาหนดิไว้ัมากน้อย

เพ่ยงใดิ1	 ผู้ลการประเมินสามารถุเพิ�มประสิที่ธิิภาพของ

โครงการให้ด่ิขึ�น2	การประเมินผู้ลโครงการบ้รณาการ				

ขับเคล้�อนงานสร้างเสริมสุขภาวัะเขตุ	 6	 ถุ้อว่ัาเป็น		

กระบวันการท่ี่�จุำาเป็นเพ้�อสะท้ี่อนกิจุกรรมและผู้ลของ

โครงการในพ้�นที่่�อำาเภอพนมสารคาม	จุังหวััดิฉัะเชิงเที่รา

ผู้่านการที่ำางานของคณะกรรมการกองทีุ่นสุขภาพตุำาบล

ทัี่�ง	 11	 กองทุี่นท่ี่�เช้�อมโยงกลไกการที่ำางานของคณะ

กรรมการพัฒนาคุณภาพช่วัิตุระดิับอำาเภอ	(พชอ.)	

	 โครงการบ้รณาการขับเคล้�อนงานสร้างเสริมสุข

ภาวัะเขตุ	6	ดิำาเนินการโดิยควัามร่วัมม้อระหว่ัางบคุลากร

สุ ขภาพ ใน พ้� น ท่ี่� กั บสถุา บันน โยบายสาธิา รณะ	

มหาวิัที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์	 มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนเพ้�อให้ชุมชนสามารถุจุัดิการตุนเองภายใตุ้ควัาม

เช้�อมโยงการที่ำางานของกลไกเดิิมในระดิับพ้�นท่ี่�	 ไดิ้แก่				

1)	 กลไกของกระที่รวังสาธิารณสุข	 ท่ี่�พัฒนาระบบสุขภาพ	

ผู่้านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพช่วิัตุระดัิบอำาเภอ	(พชอ.)3	

2)	กลไกของสำานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาตุ	ิด้ิวัย

กองที่นุสขุภาพตุำาบล4	และ	3)	กลไกของกองที่นุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ	 ท่ี่�ดิำาเนินโครงการดิ้านการสร้าง

เสริมสุขภาวัะ5	 จุากการดิำาเนินงานท่ี่�ผู้่านมาพบวั่า	 ทุี่ก

กลไกม่เป้าหมายเด่ิยวักันแตุ่เป็นการที่ำางานท่ี่�แยกส่วัน	

ดิังนั�น	โครงการบ้รณาการฯ	น่�จุึงเน้นการสร้างกลไกการ

ที่ำางานท่ี่�เป็นร้ปธิรรมไดิ้แก่	 การพัฒนาศ์ักยภาพของคน	

การประสานงานกับ	พชอ.	 การม่ระบบสนับสนุนโดิยจุัดิ

ที่ำาค้่ม้อการบริหารโครงการสุขภาวัะ	คลินิกให้คำาปรึกษา

และระบบพัฒนาโครงการจุากฐานข้อม้ลออนไลน์	 ดิังนั�น	

คณะผู้้ป้ระเมินจุงึประยุกตุก์ระบวันการประเมินผู้ลกระที่บ

ที่างสุขภาพ	 (health	 impact	assessment:	HIA)	มาใช้

เป็นแนวัที่างการประเมิน6	-	8	 เน้�องจุากกระบวันการ	HIA	

สามารถุสร้างการม่ส่วันร่วัมและเสริมพลัง6	ใหก้บับุคคลที่่�

ร่วัมที่ำางานในทุี่กขั�นตุอนทุี่กกิจุกรรมในลักษณะของการ

ร่วัมรับร้้ข้อม้ลข่าวัสาร	 ตุั�งแตุ่ร่วัมคิดิ	 ร่วัมวัางแผู้น	 ร่วัม

ตุดิิตุามประเมนิผู้ลและตุรวัจุสอบ	ซื้ึ�งผู้ลลพัธิท์ี่่�ไดิจุ้ากการ

ประเมินผู้ลสามารถุนำาไปส้่ ข้อตุกลงการตุัดิสินใจุท่ี่�

สามารถุยอมรบัรว่ัมกันได้ิ	9	HIA	จุดัิได้ิวัา่เป็นเคร้�องม้ออนั

ที่รงพลังในการพัฒนานโยบายสาธิารณะเพ้�อสุขภาพ10	

โดิยคาดิหวัังวั่าผู้ลที่่�ไดิ้จุากกระบวันการดิังกล่าวัจุะ

สามารถุพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ี่�เหมาะสมกับการ

ดิำาเนนิงานสร้างเสริมสุขภาวัะในพ้�นที่่�	สนบัสนุนให้ชมุชน

เข้มแข็งและสามารถุจุัดิการตุนเองไดิ้เป็นอย่างดิ่

	 การวัิจุัยน่�ม่วััตุถุุประสงค์เพ้�อประเมินผู้ลผู้ลิตุและ

การดิำาเนินงานของโครงการบ้รณาการขับเคล้�อนงาน

สร้างเสริมสุขภาวัะเขตุ	 6	 โดิยใช้กระบวันการ	 HIA	 ที่่�

ครอบคลุมผู้ลผู้ลิตุของโครงการตุามกรอบการดิำาเนนิงาน

ของกองทีุ่นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 5	 ประเดิ็น	

ไดิ้แก่	อาหารและโภชนาการ	กิจุกรรมที่างกาย	บุหร่�	สุรา

และสารเสพตุิดิ	(ร้ปที่่�	1)

4 
 

โดยใช้กระบวนการ HIA 
ที่ครอบคลุมผลผลิตของโครงการตามกรอบการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5 ประเด็น 
ได้แก ่อาหารและโภชนาการ กิจกรรมทางกาย บุหรี่ สุราและสารเสพติด ดังแสดงใน รูปที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
วิธีการศึกษา 

 ก า ร ว ิจ ัย ค ร ั้ง น ีเ้ ป ็น ก า ร ว ิจ ัย ป ร ะ เ ม ิน ผ ล  ( evaluation research) 
โดยม ีขอบ เขตในการศ ึกษาตามกระบวนการ  HIA 6 ข ั้นตอน  ประกอบด ้วยการกล ั่นกรองโครงการ 
การกำหนดขอบเขตการประเม ิน  การประเม ินผลกระทบด ้านส ุขภาพ  การทบทวนรายงานการประเม ิน 
การปรับปรุงทบทวนโครงการ และการติดตามปรับปรุงผลของการประเมินโครงการ6,7,8 โดยพื้นท ี่ว ิจ ัยค ือ 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยงานวิจัยนี้ได้ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที ่EC 013/63  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการบูรณาการฯ ของเขตสุขภาพที ่6 ทั้งระดับประเทศ 
ระดับเขต และระดับพื้นที่ประกอบด้วย คณะกรรมการแผนงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะระดับประเทศ ระดับเขต 
แ ล ะ ผ ู้จ ัด โ ค ร ง ก า ร บ ูร ณ า ก า ร ฯ  ข อ ง เ ข ต ส ุข ภ า พ ท ี ่ 6  ส ่ว น ก ล ุ่ม ต ัว อ ย ่า ง 
ผ ู้ว ิจ ัย ไ ด ้เ ล ือ ก ก ล ุ่ม ต ัว อ ย ่า ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง ต า ม ค ุณ ส ม บ ัต ิท ี่ก ำ ห น ด  ค ือ  1) 
เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวข้องในการดำเนินโครงการบูรณาการฯ ของเขตสุขภาพที ่6 2) มีความรอบรู ้หรือมีความชำนาญ 
ห ร ือ ม ีป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ใ น ก า ร ด ำ เ น ิน โ ค ร ง ก า ร บ ูร ณ า ก า ร ฯ 
และสามารถเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลในการประเมินผลโครงการบูรณาการฯ ของเขตสุขภาพที ่6 ได้ และ 3) 
ยินดีเข ้าร่วมโครงการวิจ ัย โดยกลุ่มต ัวอย่างประกอบด้วย 1) ผู้ประสานงานหลักของแผนงานบูรณาการ ฯ 
ใน ระ ด ับ ป ระ เท ศ  (1  ค น ) 2 ) ผ ู้ป ระ ส าน งาน ห ล ัก ข อ ง โค ร งก ารบ ูรณ าก ารฯ  เข ต  6  (1  ค น ) 3 ) 
พ ี่เล ี้ย งกอ งท ุน ในพ ื้น ท ีเ่ป ้าห ม าย  (5 คน ) 4 ) คณ ะกรรมการกองท ุน ส ุขภ าพตำบล  (5 คน ) และ  5 ) 
ผู้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ (24 คน) รวมจำนวนท้ังส้ิน 36 คน  
เคร่ืองมือวิจัย 
 ส ่วนท ี่ 1  คำถามปลายเป ิดท ี่ได ้พ ัฒ นาจากแนวทางการประเม ินผลโครงการบ ูรณ าการฯ 
ตามกรอบการประเมินของ Ottawa Charter และกรอบการดำเนินโครงการบูรณาการขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาวะ 
เ พ ื่อ ก ำ ห น ด ข อ บ เ ข ต ใ น ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์ใ น ป ร ะ เ ด ็น ห ล ัก ค ร อ บ ค ล ุม  1 ) 
ค ว า ม ค ิด เ ห ็น เ ก ี่ย ว ก ับ ก า ร ร ับ ร ู้แ ล ะ ก า ร เ ข ้า ร ่ว ม ข อ ง ก า ร ด ำ เ น ิน โ ค ร ง ก า ร ฯ  2 ) 

รูปัที่่� 1	กรอบการดิำาเนินโครงการตุิดิตุามประเมินผู้ลดิ้วัยกระบวันการประเมินผู้ลกระที่บดิ้านสุขภาพ
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วิธิีการศ่กษา
	 การวิัจุยัครั�งน่�เปน็การวัจิุยัประเมินผู้ล	(evaluation	

research)	 โดิยม่ขอบเขตุในการศ์ึกษาตุามกระบวันการ	

HIA	6	ขั�นตุอน	ประกอบดิ้วัยการกลั�นกรองโครงการ	การ

กำาหนดิขอบเขตุการประเมิน	การประเมินผู้ลกระที่บด้ิาน

สุขภาพ	 การที่บที่วันรายงานการประเมิน	 การปรับปรุง

ที่บที่วันโครงการ	 และการตุิดิตุามปรับปรุงผู้ลของการ

ประเมนิโครงการ6	-	8	โดิยพ้�นท่ี่�วัจิุยัค้อ	อำาเภอพนมสารคาม

จุงัหวัดัิฉัะเชิงเที่รา	โดิยงานวัจิุยัน่�ไดิผู้้า่นการพจิุารณาจุาก

คณะกรรมการวัิจุัยในมนุษย์	 มหาวัิที่ยาลัยสงขลา

นครินที่ร์เลขที่่�	EC	013/63	

ปัระชากรและกลุ�มตัวัอย่�าง

	 ประชากร	ค้อ	ผู้้้ที่่�ม่ส่วันไดิ้ส่วันเส่ยในการดิำาเนิน

โครงการบ้รณาการฯ	 ของเขตุสุขภาพท่ี่�	 6	 ทัี่�งระดิับ

ประเที่ศ์	 ระดิับเขตุ	 และระดัิบพ้�นที่่�ประกอบดิ้วัย	 คณะ

กรรมการแผู้นงานบ้รณาการสร้างเสริมสุขภาวัะระดัิบ

ประเที่ศ์	ระดัิบเขตุ	และผู้้จุ้ดัิโครงการบ้รณาการฯ	ของเขตุ

สขุภาพท่ี่�	6	สว่ันกลุ่มตุวััอยา่ง	ผู้้ว้ัจัิุยไดิเ้ลอ้กกลุ่มตุวััอยา่ง

แบบเจุาะจุงตุามคุณสมบัตุิที่่�กำาหนดิ	ค้อ	1)	เป็นบุคคลที่่�

เก่�ยวัข้องในการดิำาเนินโครงการบ้รณาการฯ	 ของเขตุ

สุขภาพที่่�	6		2)	ม่ควัามรอบร้้	หร้อม่ควัามชำานาญ	หร้อม่

ประสบการณ์ในการดิำาเนินโครงการบ้รณาการฯ	 และ

สามารถุเป็นตุัวัแที่นในการให้ข้อม้ลในการประเมินผู้ล

โครงการบ้รณาการฯ	ของเขตุสขุภาพที่่�	6	ไดิ	้และ	3)	ยนิด่ิ

เข้าร่วัมโครงการวัิจุัย	 โดิยกลุ่มตุัวัอย่างประกอบดิ้วัย							

1)	ผู้้้ประสานงานหลักของแผู้นงานบ้รณาการ	ฯ	ในระดิับ

ประเที่ศ์	 (1	 คน)	 2)	 ผู้้้ประสานงานหลักของโครงการ				

บ้รณาการฯ	 เขตุ	 6	 (1	 คน)	 	 3)	พ่�เล่�ยงกองทีุ่นในพ้�นที่่�		

เปา้หมาย	(5	คน)		4)	คณะกรรมการกองทุี่นสุขภาพตุำาบล

(5	คน)	และ	5)	ผู้้้จัุดิโครงการสร้างเสริมสุขภาวัะ	(24	คน)	

รวัมจุำานวันที่ั�งสิ�น	36	คน	

เค์ร่�องม่อวัิจััย่

 ส�วัน์ที่่� 1 ค์ำาถุามปัลาย่เปิัดที่่�ได้พัฒน์าจัาก

แน์วัที่างการปัระเมิน์ผลโค์รงการบูรณาการฯ	 ตุาม

กรอบการประเมินของ	Ottawa	Charter	 และกรอบการ

ดิำาเนินโครงการบ้รณาการขับเคล้�อนงานสร้างเสริมสุข

ภาวัะ	 เพ้�อกำาหนดิขอบเขตุในการสัมภาษณ์ในประเด็ิน

หลักครอบคลมุ	1)	ควัามคดิิเหน็เก่�ยวักับการรบัร้แ้ละการ

เข้าร่วัมของการดิำาเนินโครงการฯ	 2)	 การเปล่�ยนแปลง

ของการที่ำางานเชิงระบบจุำาแนกตุามประเด็ินในการ

ประเมิน	3)	ปัญหาและอุปสรรค	และ	4)	ข้อเสนอแนะการ

ดิำาเนินโครงการ	 โดิยเช้�อมโยงทัี่�งสามแนวัคิดิในการตุั�ง

คำาถุาม

 ส�วัน์ที่่�  2 แบบบัน์ที่ึกข้อมูลแผน์งาน์และ

โค์รงการใน์กองทุี่น์สุขภาพตำาบล	 จุากฐานข้อม้ล

ตุดิิตุามประเมนิผู้ลออนไลน	์และหลกัฐานเชงิประจุกัษใ์น

พ้�นท่ี่�ประกอบดิ้วัย	 จุำานวันแผู้นงาน	 จุำานวันโครงการฯ	

โดิยม่รายละเอ่ยดิที่่�เก่�ยวัข้องดัิงน่�	 ช้�อแผู้นงาน	 ช้�อ

โครงการ	 วััตุถุุประสงค์	 วิัธ่ิดิำาเนินการ	 ที่รัพยากร	 และ

ผู้ลผู้ลิตุของโครงการ

 ขั�น์ตอน์ที่่�  1 การกลั�น์กรองโค์รงการ	 ม่

วััตุถุุประสงค์เพ้�อที่ำาควัามเข้าใจุและพิจุารณาควัามเป็น

ไปได้ิในการประเมินโครงการร่วัมกันระหว่ัางท่ี่มติุดิตุาม

ประเมินผู้ลและที่่มผู้้้จุัดิโครงการบ้รณาการฯ	ที่่�เก่�ยวัข้อง

ที่ั�งในระดิับประเที่ศ์	เขตุและพ้�นที่่�	โดิยดิำาเนินการประชุม

ร่วัมกับท่ี่มติุดิตุามประเมินผู้ลเพ้�อศ์ึกษาข้อม้ลและ							

รายละเอ่ยดิของโครงการบ้รณาการฯ	 กำาหนดิขอบเขตุ	

และเคร้�องม้อที่่�ใช้ในการประเมินโครงการบ้รณาการฯ							

ผู้้้วัิจุัยสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัุวัแที่นคณะผู้้้จุัดิโครงการ		

บ้รณาการฯ	ระดิับประเที่ศ์	ระดิับเขตุ	เพ้�อที่บที่วันกรอบ

การประเมิน	 ขอบเขตุและเคร้�องม้อที่่�ใช้ในการประเมิน							

เป้าหมายและผู้ลลัพธิข์องการประเมินตุามควัามคาดิหวังั

และดิำาเนินการสนที่นากลุ่มกับพ่�เล่�ยงกองทีุ่นในระดิับ

พ้�นที่่�	

	 ขั�น์ตอน์ที่่� 2 การกำาหน์ดขอบเขตการปัระเมิน์

ม่วัตัุถุปุระสงค์เพ้�อกำาหนดิขอบเขตุในการประเมินรว่ัมกัน

ระหวั่างที่่มผู้้้วัิจุัยและที่่มผู้้้จุัดิโครงการบ้รณาการฯ	ที่ั�งใน

ระดิับเขตุและพ้�นที่่�โดิยใช้กรอบ	 Issues,	 Indicators,	

Area,	Stakeholder,	Time,	Tool8	ดิ้วัยการสนที่นากลุ่ม

กับตุัวัแที่นผู้้้ประสานงานโครงการบ้รณาการฯ	ระดิับเขตุ

และพ่�เล่�ยงกองทีุ่นฯ	

	 ขั�น์ตอน์ที่่�  3 การปัระเมิน์ผลกระที่บด้าน์

สุขภาพ โดิยประยุกตุ์การประเมินผู้ลแบบก้าวัหน้าร่วัม

กับแบบเสริมพลังอำานาจุ	 เพ้�อติุดิตุามและประเมินผู้ลท่ี่�

เกดิิจุากการดิำาเนนิโครงการบ้รณาการฯ2	กับผู้้ท่้ี่�เก่�ยวัข้อง

ในการจุดัิโครงการบร้ณาการฯ	ทัี่�งในระดิบัประเที่ศ์	ระดิบั
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เขตุและระดิับพ้�นท่ี่�	 และฐานข้อม้ลพัฒนาโครงการสร้าง

เสริมสุขภาวัะของเขตุสุขภาพท่ี่�	 6	 อำาเภอพนมสารคาม	

55	 โครงการ	 โดิยใช้กรอบการประเมินของ	 Ottawa				

Charter	 และกรอบการดิำาเนินโครงการบ้รณาการขับ

เคล้�อนงานสร้างเสริมสุขภาวัะ

 ขั�น์ตอน์ที่่� 4 การที่บที่วัน์ราย่งาน์การปัระเมิน์

ม่วััตุถุุประสงค์เพ้�อที่บที่วันรายงานและหาข้อสรุปเร้�อง		

ผู้ลการประเมนิรว่ัมกนั	กบัผู้้ท้ี่่�เก่�ยวัขอ้งในการจุดัิโครงการ

	บ้รณาการฯ	 ทัี่�งในระดิับเขตุและระดัิบพ้�นที่่�	 โดิยการจุัดิ

ประชุมรับฟื้ังควัามคิดิเห็นจุากผู้้้ที่่�เก่�ยวัข้อง	 คณะผู้้้วัิจุัย

ไดิ้นำาเสนอผู้ลการประเมินโครงการบ้รณาการฯ	ที่่�ไดิ้จุาก

ขั�นตุอนการตุดิิตุามและประเมนิผู้ล	จุากนั�นเปดิิเวัที่ใ่หร้ว่ัม

แสดิงควัามคิดิเห็น	แลกเปล่�ยนเร่ยนร้้	อภิปรายผู้ล	รวัม

ที่ั�งเสนอแนะ	

 ขั�น์ตอน์ที่่� 5 การปัรบัปัรงุและที่บที่วัน์โค์รงการ

โดิยจุัดิประชุมระหว่ัางผู้้้วัิจุัย	 ท่ี่มตุิดิตุามประเมินผู้ลและ	

ผู้้ป้ระสานการจุดัิโครงการบ้รณาการฯ	ระดิบัเขตุ	เพ้�อสรปุ

ผู้ลการประเมิน	แลกเปล่�ยนเร่ยนร้้	และถุอดิบที่เร่ยนร่วัม

กันเก่�ยวักับกระบวันการดิำาเนินงาน	 รวัมที่ั�ง	 พัฒนาข้อ

เสนอแนะในการปรับปรุงการดิำาเนนิโครงการบ้รณาการฯ

ผู้้้วิัจัุยสรุปผู้ล	 และนัดิหมายเพ้�อนำาเสนอวัิธิ่การหร้อ

แนวัที่างในการติุดิตุามผู้ลการปรับปรุงโครงการบ้รณา

การฯ	ครั�งตุ่อไป

 ขั�น์ตอน์ที่่�  6 การติดตามผลการปัรับปัรุง

โค์รงการที่่�เกดิจัากผลการปัระเมนิ์	โดิยการจุดัิประชมุ

ระหว่ัางคณะผู้้้วัิจุัยและผู้้้ประสานการจัุดิโครงการ								

บ้รณาการฯ	ระดิบัเขตุ	เพ้�อเสนอประเดิน็และแนวัที่างการ

ตุิดิตุามประเมินผู้ลท่ี่�สอดิคล้องกับกระบวันการดิำาเนิน

โครงการบ้รณาการฯ	 ของพ้�นท่ี่�และเปิดิโอกาสให้กลุ่ม

ตุัวัอย่างไดิ้ร่วัมแสดิงควัามคิดิเห็น	 และให้ข้อเสนอแนะ	

อยา่งไรก็ตุามในขั�นตุอนน่�ผู้้ว้ัจิุยัไม่สามารถุติุดิตุามผู้ลการ

ปรับปรุงการดิำาเนินโครงการบ้รณาการฯ	 ในพ้�นท่ี่�เม้�อ				

สิ�นสดุิโครงการไดิ	้เน้�องจุากโครงการบร้ณาการฯ	ในพ้�นที่่�

ยังดิำาเนินการไม่แล้วัเสร็จุในช่วังเวัลาท่ี่�เข้าไปที่ำาการ

ตุิดิตุามประเมินผู้ล	

การวัิเค์ราะห์ข้อมูล

	 การวัเิคราะหข์อ้ม้ลเชงิคณุภาพ	ผู้้ว้ัจิุยัที่ำาการสรปุ

รวับรวัมประเด็ินท่ี่�ไดิจุ้ากการสมัภาษณ์เชิงลกึและสนที่นา

กลุ่มและนำามาวัเิคราะหเ์ชงิเน้�อหา	การวัเิคราะหข์อ้ม้ลเชงิ

ปริมาณโดิยใช้สถุิตุิพรรณนา	

ผลการศ่กษา 
	 ผู้ลการประเมินผู้ลผู้ลิตุของโครงการบ้รณาการ	

ผู้ลผู้ลิตุของโครงการที่่�ดิำา เนินการตุามโครงการ															

บ้รณาการฯ	 และบันทึี่กในระบบฐานข้อม้ลฯ	 พบวั่า	 ม่

จุำานวันที่ั�งหมดิ	55	โครงการ	ร้อยละ	100	ของโครงการ

ดิำาเนินการครอบคลุมทัี่�ง	 5	 ประเดิ็นสร้างเสริมสุขภาวัะ	

ร้อยละ	 100	 ของโครงการที่่�เก่�ยวัข้องกับยาส้บ	 สุราและ

ยาเสพตุิดิ	ดิำาเนินการในโครงการเดิ่ยวักันและสอดิคล้อง

กับแผู้นงานบุหร่�	เหล้า	และสารเสพตุิดิ	สำาหรับคุณภาพ

ของโครงการฯ	 พบวั่า	 ร้อยละ	 80	 ของโครงการม่การ

บันที่ึกข้อม้ลในระบบฐานข้อม้ลฯ	 ครบถุ้วันทีุ่กประเด็ิน	

และร้อยละ	100	ไมม่่การติุดิตุามประเมินผู้ลออนไลน์ของ

โครงการฯ		

	 ผู้ลการประเมินการดิำาเนินงานของโครงการ				

บ้รณาการตุามกระบวันการ	HIA	ผู้ลการศึ์กษาในขั�นตุอน

ที่่�	1	-	4	ของ	HIA	พบวั่า	กลุ่มตุัวัอย่างทีุ่กคนม่ควัามเห็น

ชอบและม่ข้อตุกลงร่วัมกันเร้�องการตุิดิตุามประเมินผู้ล

โครงการบ้รณาการฯ	 โดิยใช้หลักการในการส่งเสริมสุข

ภาพตุามแนวัที่าง	Ottawa	Charter11	ร่วัมกับกรอบการ

ดิำาเนินโครงการบ้รณาการฯ	เพ้�อเป็นกรอบในการประเมิน

ครั�งน่�	(ตุารางที่่�	1)	
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มิติการปัระเมิน์

 กรอบ Ottawa Charter

ผลด้าน์บวัก

ผลกระที่บ

ผลด้าน์ลบ
หลักฐาน์เชิงปัระจัักษ์

1.	การพัฒนาศ์ักยภาพ
บุคคล

	 -	ควัามร้้ควัามเข้าใจุใน
เร้�องการพัฒนา
โครงการสุขภาวัะ

2.	การปรับสภาพ
แวัดิล้อม

	 -	การเข้าถุึงและการใช้
ประโยชน์จุากกลไก
สนับสนุน

3.	การปรับปรุงการที่ำางาน
เชิงระบบและกลไก

	 -	แนวัที่างการดิำาเนิน
งานของกองทีุ่น
สุขภาพตุำาบลที่่�
เปล่�ยนแปลง

ควัามร้้ควัามเข้าใจุของที่่มพ่�
เล่�ยงกองทีุ่นเพิ�มขึ�น

ม่การเข้าถุึงระบบสนับสนุน
โดิยม่การสอนการใช้ระบบ
การพัฒนาโครงการผู้่านการ
ปฏิิบัตุิงานจุริง	(learning	by	
doing)	จุากที่่มพ่�เล่�ยงพ้�นที่่�
และผู้้้ประสานงาน	ส่วันการ
ให้คำาปรึกษาส่วันใหญ่
เป็นการขอรับคำาปรึกษากับ
ผู้้้ประสานงานเขตุจุากที่่มพ่�
เล่�ยงระดิับพ้�นที่่�	

1)	ม่การใช้ข้อม้ลสุขภาพใน
พ้�นที่่�เป็นฐานในการ
พัฒนาโครงการ

2)	ม่การช่�แจุงอธิิบาย
แนวัที่างการดิำาเนินงาน
ในที่่�ประชุมของคณะ
กรรมการกองทีุ่นฯ	

3)	โครงการที่ั�ง	55	โครงการ
ในฐานข้อม้ลฯ	ปี	2563	
ครอบคลุม	ที่ั�ง	5	ประเดิ็น
สร้างเสริมสุขภาวัะ	และ

4)	โครงการท่ี่�เก่�ยวัข้องกับ
ยาส้บ	สุราและยาเสพติุดิ	

ไม่พบการเปล่�ยนแปลงใน
เร้�องควัามร้้ควัามเข้าใจุของ
คณะกรรมการกองทีุ่นฯ	
และผู้้้จุัดิโครงการ

ไม่พบการใช้ระบบตุิดิตุาม
ประเมินผู้ลออนไลน์ในการ
ดิำาเนินงานของกองทีุ่น
สุขภาพตุำาบล

1)	ร้อยละ	20	ของโครงการ
ที่่�บันที่ึกในระบบฐานข้อ
ม้ลฯ	(11	จุาก	55	
โครงการ)	ไม่ระบุราย
ละเอ่ยดิที่่�สำาคัญของ
โครงการ	เช่น	
วััตุถุุประสงค์	วัิธิ่ดิำาเนิน
การ	งบประมาณ

2)	จุำานวันโครงการและงบ
ประมาณในการดิำาเนิน
การกองทีุ่นในฐานข้อ
ม้ลฯของโครงการไม่ตุรง
กับฐานข้อม้ล	สปสช.	

“ม่การพัฒนาศ์ักยภาพที่่มพ่�เล่�ยงในเร้�อง
การจุัดิที่ำาโครงการและระบบฐานข้อม้ลฯ		
จุึงที่ำาให้ควัามร้้ควัามเข้าใจุในเร้�องน่�ของ	
ที่่มพ่�เล่�ยงกองทีุ่นเพิ�มมากขึ�น”	

(ตุัวัแที่นนักวัิชาการสาธิารณสุข)	
“เวัลาที่ำาโครงการก็จุะไปปรึกษาพ่�เล่�ยง			
ซื้ึ�งก็ยังคงที่ำาแบบน่�อย้่เหม้อนเดิิม”	

(ตุัวัแที่นผู้้้จุัดิโครงการ)

“กำาหนดิพ่�เล่�ยง	5	คนเพ้�อดิ้	11	กองทีุ่นฯ	
ในอำาเภอพนมสารคาม	แล้วัจุัดิเวัที่่ให้		
ควัามร้้เร้�องการพัฒนาโครงการและ						
การบันที่ึกข้อม้ลในระบบฐานข้อม้ลฯ								
ถุ้าพ่�เล่�ยงม่ปัญหาก็มักจุะโที่รมาสอบถุาม		
ที่่�ผู้ม	เพราะคุ้นเคยกันดิ่อย้่แล้วั”								

(ผู้้้ประสานงานเขตุ)	
“พ่�เล่�ยงไดิ้รับข้อม้ลและคำาแนะนำาจุาก							
ผู้้้ประสานงานเขตุโดิยตุรง	ร้้วั่า	“โครงการ
ภาคใตุ้”	ม่เวั็บไซื้ดิ์	ม่ค้่ม้อฯ	แตุ่ส่วันใหญ่ก็
ถุามจุากผู้้้ประสานงานเขตุเวัลาม่ปัญหา”	

(ตุัวัแที่น	อปที่.)
“เวัลาพ่�ๆ 	จุะจัุดิโครงการ	เขาก็จุะมาถุามเรา
ว่ัาตุ้องเข่ยนโครงการอย่างไร	ซึื้�งพวักเราจุะ
คอยปรึกษากับพ่�ท่ี่�	อบตุ.	เพราะเขา	(อบตุ.)	
จุะร้้เร้�องการใช้เงิน	แตุ่เราจุะร้้เร้�องวัิธิ่เข่ยน
และดิำาเนินงาน	ส่วันการตุิดิตุามประเมินผู้ล
ก็จุะที่ำาภาพรวัมในระดิับกองทีุ่นฯ”	

(ตุัวัแที่น	รพ.สตุ.)

“พ่�เล่�ยงเป็นคนลงข้อม้ลในระบบ	ซื้ึ�งตุ้องหา
ข้อม้ลมากรอกตุาม	Item	ที่่�ม่อย้่ในระบบ	
ที่ำาใหเ้ราตุ้องพยายามหาข้อม้ลมาใสใ่หค้รบ”	

(ตุัวัแที่น	อปที่.)
“เราในฐานะที่่�ร้้เร้�องที่ั�งระเบ่ยบและการที่ำา
โครงการ	ก็จุะเป็นคนบอกข้อม้ลเหล่าน่�ให้
กับคณะกรรมการกองทีุ่นฯ	ฟื้ังทีุ่กครั�งที่่�ม่
การประชุมของคณะกรรมการกองทีุ่นฯ	
รวัมถุึงกำาหนดิให้ม่คณะอนุกรรมการตุ่างๆ	
ที่่�ม่ควัามร้้และสามารถุตุัดิสินใจุไดิ้	เช่น	
คณะอนุกรรมการการเงินก็จุะให้พ่�หัวัหน้า
กองคลังฯ	เป็นประธิาน	ซื้ึ�งก็เป็นการที่ำางาน
ในร้ปแบบเดิิมไม่เก่�ยวักับ	“โครงการภาคใตุ้”

(ตุัวัแที่น	อปที่.)
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มิติการปัระเมิน์
ผลด้าน์บวัก

ผลกระที่บ

ผลด้าน์ลบ
หลักฐาน์เชิงปัระจัักษ์

4.	การเสริมสร้างควัามเข้ม
แข็งชุมชน

	 -	ระดิับการม่ส่วันร่วัม
ของชุมชน

	 -	จุำานวันเคร้อข่ายหน้า
ใหม่ในการเสนอ
โครงการในแผู้นกอง
ทีุ่นฯ

	 -	ควัามสอดิคล้องของ
วััตุถุุประสงค์โครงการ
กับเป้าหมายเชิง
ยุที่ธิศ์าสตุร์ของแผู้น	
กองทีุ่นฯ

5.	การพัฒนานโยบาย
สาธิารณะ

	 -	จุำานวันประเดิ็นในการ
สร้างเสริมสุขภาวัะที่่�
นำาไปกำาหนดิเป็น
นโยบายหร้อข้อตุกลง
ในระดิับพ้�นที่่�อำาเภอ

1.	การประเมินปัจุจุัยนำา
เข้า

	 -	บุคคล	ที่รัพยากร	งบ
ประมาณ	ทีุ่นที่าง
สังคม	ระบบข้อม้ล

1)	ชุมชนม่ส่วันร่วัมในการ
จุัดิที่ำาแผู้นกองทีุ่น
สุขภาพตุำาบลและจุัดิที่ำา
โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวัะในพ้�นที่่�

2)	วััตุถุุประสงค์โครงการม่
ควัามสอดิคล้องกับเป้า
หมายเชิงยุที่ธิศ์าสตุร์ของ
แผู้นกองทีุ่นฯ

ไม่ชัดิเจุนถุึงนโยบายและ
แผู้นการดิำาเนินงานของ	
พชอ.	พนมสารคามแตุ่ม่
แนวัโน้มที่่�จุะนำาประเดิ็นการ
สร้างเสริมสุขภาวัะมาเป็น
เป้าหมายของ	พชอ.

1)	ผู้้้ประสานงานเขตุและ
ที่่มพ่�เล่�ยงกองทีุ่นเป็นผู้้้ที่่�
ม่ควัามสำาคัญตุ่อควัาม
สำาเร็จุของโครงการฯ	

2)	กองทีุ่นฯ	ใช้ที่รัพยากร
และงบประมาณเดิิมตุาม
แนวัที่างของ	สปสช.	
และ

3)	ผู้้้จุัดิโครงการเป็นทีุ่นที่าง
สังคม

1)	ไม่พบบที่บาที่ของที่่ม			
พ่�เล่�ยงในการ	Coaching	
คณะกรรมการกองทีุ่นฯ	
และผู้้้จุัดิโครงการ	

2)	ระบบข้อม้ลฯ	เป็นข้อ	
จุำากัดิในการพัฒนา
โครงการ

ไม่พบเคร้อข่ายหน้าใหม่ใน
การเสนอโครงการใน
กองทีุ่นสุขภาพตุำาบล	
(จุากฐานข้อม้ลฯ	ปี	2563)

“เวัลาที่ำาแผู้นกองทีุ่นฯ	เราก็จุะที่ำาในร้ปแบบ
เดิิมเหม้อนทีุ่กๆ	ปี	ค้อ	เชิญผู้้้ที่่�เก่�ยวัข้องมา
ฟื้ังสรุปผู้ลการดิำาเนินงานของปีที่่�ผู้่านมา
แล้วัมากำาหนดิเป้าหมายของแผู้นปีตุ่อไป	
ซื้ึ�งจุะร้้แล้วัวั่าจุะที่ำาโครงการอะไรบ้าง	ผู้้้จุัดิ
โครงการบางส่วันเป็นคณะกรรมการกอง
ทีุ่นฯ	ดิ้วัยก็จุะไปคิดิวั่าจุะที่ำาอะไรแล้วัไป
ปรึกษาพ่�เล่�ยง	เช่น	โครงการดิ้านสุขภาพก็
ปรึกษา	รพ.สตุ.	โครงการเร้�องนักเร่ยนก็
ปรึกษาโรงเร่ยน	ผู้้้จุัดิโครงการมักเป็น							
ผู้้้จุัดิโครงการเดิิมที่่�ที่ำากิจุกรรมในพ้�นที่่�	
อย่างตุ่อเน้�องอย้่แล้วั”	

(ตุัวัแที่นพ่�เล่�ยงกองทีุ่นฯ)

“จุากข้อม้ลสุขภาพท่ี่�ผู้้้ประสานงานเขตุได้ิ			
นำาเสนอ	ที่ำาให้เห็นภาพว่ัาคนพนมสารคาม
ยังคงม่ปัญหาเร้�องอาหาร	และเก้อบครึ�งหนึ�ง
ท่ี่�ไม่ออกกำาลังกาย	ดัิงนั�นหากตุ้องที่ำาแผู้น	
พชอ.	พวักเราคงตุ้องนำาประเด็ินเร้�องสุขภาพ
เหล่านั�นมากำาหนดิเป็นเป้าหมายสุขภาพของ
คนพนมฯด้ิวัย”	
(ประธิานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพช่วิัตุ

อำาเภอพนมสารคาม)

“ผู้้้จัุดิโครงการมักเป็นผู้้้จัุดิโครงการเดิิม	ท่ี่�ที่ำา
กิจุกรรมในพ้�นท่ี่�อย่างตุ่อเน้�องอย่้แล้วั	ยังไงก็
ที่ำาตุ่อ	เพราะม่ควัามภาคภ้มิใจุในการที่ำางาน
เพ้�อชุมชน”	

(ตัุวัแที่นผู้้้จัุดิโครงการ)	
“ตุอนน่�บันทึี่กข้อม้ลสองรอบ	ที่ำางานเพิ�มขึ�น	
อยากให้เช้�อมโยงระบบ	จุะได้ิไม่ตุ้องที่ำางาน
เพิ�ม”	

(ตัุวัแที่นพ่�เล่�ยงกองทุี่นฯ)

“ฐานข้อม้ล	สปสช.	เป็นข้อม้ลที่ั�งหมดิของ
โครงการที่่�ที่ำาจุริง	ส่วันฐานข้อม้ลของ									
“โครงการภาคใตุ้”	จุะม่เฉัพาะโครงการที่่�
เก่�ยวักับ	5	ประเดิ็นสร้างเสริมสุขภาวัะ
เที่่านั�น	คนที่่�บันที่ึกข้อม้ลก็ตุ้องที่ำางาน			
สองรอบ”	

(ตุัวัแที่นพ่�เล่�ยงกองทีุ่นฯ)

มักดิำาเนินการในโครงการ
เด่ิยวักันและสอดิคล้องกับ
แผู้นงานบุหร่�	เหล้า	และ
สารเสพติุดิ
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ตารางที่่� 1	ผู้ลการประเมินผู้ลกระที่บดิ้านสุขภาพตุามกรอบการประเมิน	(ตุ่อ)

มิติการปัระเมิน์
ผลด้าน์บวัก

ผลกระที่บ

ผลด้าน์ลบ
หลักฐาน์เชิงปัระจัักษ์

2.	การประเมิน
กระบวันการ

	 -	สร้างที่่มที่ำางาน	พัฒนา
หลักส้ตุร	สร้างที่่ม
ประสานงานเขตุ	

	 -	พัฒนาศ์ักยภาพพ่�เล่�ยง	
ประสานงานกับ	พชอ.	
เสริมศ์ักยภาพผู้้้จุัดิ
โครงการ	และ	สรุปผู้ล	

3.	การประเมินผู้ลผู้ลิตุ
	 -	โครงการครอบคลุม	5	

ประเดิ็นสุขภาวัะ
	 -	โครงการม่คุณภาพ
	 -	กองทีุ่นฯ	ม่ระบบ

ตุิดิตุามแบบออนไลน์

4.	การประเมินผู้ลลัพธิ์
	 -	พชอ.	ได้ิแผู้นบ้รณาการ	

ม่การดิำาเนินงานร่วัม
กันและม่ฐานข้อม้ล
ระดิับตุำาบลและ
อำาเภอ

5.	การประเมินผู้ลกระที่บ
	 -	สถุานการณ์ระบบ

สุขภาพชุมชนดิ่ขึ�น

1)	ม่การดิำาเนินงานตุาม
กิจุกรรมในระดิับประเที่ศ์
อย่างครบถุ้วัน

2)	การจุัดิกิจุกรรมระดิับเขตุ
ดิำาเนินงานไดิ้สอดิคล้อง
และครอบคลุม	

การดิำาเนินงานเป็นไปตุาม
ผู้ลผู้ลิตุที่่�กำาหนดิในเร้�อง
ควัามครอบคลุมของ
ประเดิ็นในการส่งเสริม	
สุขภาพและคุณภาพของ
แผู้นงาน/โครงการใน
กองทีุ่นสุขภาพตุำาบล	

ม่การประชุมของ	พชอ.					
ที่่�นำาโดิยนายอำาเภอ
พนมสารคาม	ร่วัมกับ			
เคร้อข่าย	โดิยร่วัมกัน
พิจุารณาข้อม้ลสถุานการณ์
ปัญหาสุขภาพของคนใน
พ้�นที่่�แล้วันำามากำาหนดิ				
เป้าหมายของการพัฒนา

ผู้้้จุัดิโครงการม่ควัามภาค
ภ้มิใจุในการที่ำางานเพ้�อ
ชุมชน

ไม่พบหลักฐานเชิงประจุักษ์
ที่่�แสดิงถุึงสถุานการณ์ระบบ
สุขภาพชุมชนที่่�ดิ่ขึ�น

กิจุกรรมระดิับเขตุ	ไม่พบ
การพัฒนาศ์ักยภาพของ
คณะกรรมการกองทีุ่นฯ	
และผู้้้จุัดิโครงการรวัมถุึงไม่
พบการเช้�อมประสานเพ้�อให้
เกิดิการจุัดิที่ำาแผู้น	พชอ.

ไม่พบการใช้ระบบตุิดิตุาม
ประเมินผู้ลออนไลน์ในการ
ที่ำางานของคณะกรรมการ
กองทีุ่นสุขภาพตุำาบล

“กรอบการที่ำางานในโครงการฯ	จุะมุ่งเน้น
การเช้�อมกลไกระหวั่าง	พชอ.	และกลไกเดิิม	
(สสส.	+	สปสช.)	ม่การพัฒนาศ์ักยภาพที่่ม
พ่�เล่�ยงระดิับเขตุ	เพ้�อให้ไปสนับสนุนการ
ที่ำางานของกองทีุ่นสุขภาพตุำาบล	โดิยม่
กรอบการดิำาเนินงานและให้อิสระกับพ่�เล่�ยง
ระดิับเขตุให้ดิำาเนินการในพ้�นที่่�	แตุ่สามารถุ
ขอรับการสนับสนุนจุากโครงการใหญ่ไดิ้	”	

(ตุัวัแที่นผู้้้จุัดิโครงการระดิับประเที่ศ์)
“โครงการของเขตุ	6	ก็ที่ำาตุามโครงการใหญ่
กำาหนดิมา	ก็พยายามเช้�อมกับ	พชอ.	ใน
การที่ำาแผู้นของ	พชอ.	และวัางแผู้นท่ี่�จุะสรุป
ผู้ลโครงการช่วังเมษายน	ปีหน้า	(2564)”	

(ผู้้้ประสานงานเขตุ)

ผู้ลการวัิเคราะห์ข้อม้ลแผู้นงานและโครงการ
ในระบบฐานข้อม้ลพัฒนาโครงการสร้างเสริม	
สุขภาวัะ	พบว่ัา	ปี	2563	ม่	55	โครงการ	จุาก	
5	ประเด็ิน	ได้ิแก่	อาหารและโภชนาการ	(10)	
กิจุกรรมที่างกาย	(17)	บุหร่�	(6)	สุรา	(4)	
สารเสพติุดิ	(5)	ป้องกันโรคโควิัดิ	-	19	(13)	
โดิย	44	จุาก	55	โครงการเป็นโครงการที่่�ม่
คุณภาพ	ซื้ึ�งพิจุารณาจุากการใช้ข้อม้ล
สุขภาพในพ้�นที่่�	กำาหนดิวััตุถุุประสงค์ที่่�
สอดิคล้องกับประเดิ็นปัญหาและสามารถุวััดิ
ประเมินผู้ลไดิ้	ม่แนวัที่างการดิำาเนินงานที่่�
หลากหลาย	และดิำาเนินงานท่ี่�บรรลุเป้าหมาย
ตุามระยะเวัลาที่่�กำาหนดิ	ซื้ึ�งร้อยละ	20						
(11	ใน	55	โครงการ)	

การสังเกตุกิจุกรรมการประชุมของคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพช่วิัตุอำาเภอ	
พนมสารคาม	

“ผู้้้จัุดิโครงการมักเป็นผู้้้จัุดิโครงการเดิิม	ท่ี่�ที่ำา
กิจุกรรมในพ้�นท่ี่�อย่างตุ่อเน้�องอย่้แล้วั	ยังไงก็
ที่ำาตุ่อ	เพราะม่ควัามภาคภ้มิใจุในการที่ำางาน
เพ้�อชุมชน”	

(ตัุวัแที่นผู้้้จัุดิโครงการ)
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	 ผู้ลการศ์กึษาขั�นตุอนที่่�	5	ของ	HIA	หลังจุากท่ี่�สรปุ

ผู้ลการประเมิน	แลกเปล่�ยนเร่ยนร้้	และถุอดิบที่เร่ยนร่วัม

กนัเก่�ยวักับกระบวันการดิำาเนินงานโครงการบร้ณาการฯ

ในพ้�นที่่�ซื้ึ�งม่ข้อสรุปผู้ลการประเมินร่วัมกันตุามผู้ลลัพธิ์

ดิังน่�	 1)	 ผู้้้ประสานงานเขตุ	 เป็นผู้้้ท่ี่�ม่บที่บาที่หน้าท่ี่�ใน				

การบริหารจุัดิการโครงการบ้รณาการขับเคล้�อนงาน			

สร้างเสริมสุขภาวัะ	ออกแบบ	วัางแผู้นวัิธิ่การดิำาเนินงาน	

คัดิเล้อกที่่มพ่�เล่�ยงระดัิบจุังหวััดิและระดัิบอำาเภอ	 จึุงตุ้อง

เป็นผู้้้ท่ี่�ม่ที่ักษะในการบริหารจุัดิการ	 ที่ักษะดิ้านการ

ดิำาเนนิโครงการดิา้นสุขภาวัะและที่กัษะในการ	Coaching	

ท่ี่มพ่�เล่�ยงระดิับตุ่างๆ	 2)	 ที่่มพ่�เล่�ยงกองทีุ่นฯ	 ถุ้อเป็น			

Key	 person	 สำาคัญที่่�จุะเช้�อมโยงการที่ำางานใน																			

เชิงนโยบายลงส้่การปฏิิบัตุิ	 โดิยในการปฏิิบัตุิท่ี่มพ่�เล่�ยง

จุะยึดิคุณภาพของโครงการที่่�เหมาะสมกับเกณฑ์ตุาม

แนวัที่างการใช้จุ่ายเงินงบประมาณของกองทีุ่นฯ	 ดัิงนั�น	

แนวัที่างในการพัฒนา	จึุงควัรที่ำาควัามเขา้ใจุกบัที่ม่พ่�เล่�ยง

กองทุี่นในพ้�นท่ี่�	ปรบัที่ศั์นคตุ	ิและช่�ใหเ้ห็นประโยชน์ทัี่�งใน

ระดิับกองทีุ่นฯ	 และระดัิบอำาเภอ	 เพ้�อให้รับร้้ถุึงบที่บาที่

และสามารถุแสดิงบที่บาที่ของพ่�เล่�ยงท่ี่�เช้�อมโยงไปถุึง

คณะกรรมการกองทีุ่นฯ	และผู้้้จุัดิโครงการฯ	หร้อพัฒนา

กลไกพ่�เล่�ยงในทีุ่กกองทีุ่นจุากตุัวัแที่นของกองทีุ่นฯ								

3)	 ช่วังเวัลาการดิำาเนินโครงการบ้รณาการฯ	 ท่ี่�ผู้่านมา					

ไม่สอดิคล้องการดิำาเนินงานของกองทีุ่นสุขภาพในพ้�นท่ี่�	

ที่ำาใหม่้ภาระงานเพิ�มขึ�น	ขอ้เสนอเพ้�อพฒันา	คอ้	การปรบั

กลไกและช่วังเวัลาในการดิำาเนนิงาน	รวัมถึุงพัฒนาควัาม

เช้�อมโยงของฐานข้อม้ล	และการสร้างควัามเข้าใจุในการ

ใช้ประโยชน์จุากฐานข้อม้ล	Localfund	และ	4)	ปัจุจุุบันม่

ปัญหาเร้�องการเข้าถุึงและการใช้ประโยชน์ของระบบ

สนับสนุนทัี่�งเร้�องค้่ม้อการจัุดิที่ำาโครงการบ้รณาการฯ	

คลนิิกใหค้ำาปรึกษาและระบบติุดิตุามประเมินผู้ลออนไลน์

ดิังนั�น	จุึงควัรม่กลไกในการส้�อสารระหวั่างผู้้้ใช้ระบบและ

ผู้้พ้ฒันาระบบสนบัสนนุเพ้�อแกไ้ขปญัหาและพฒันาระบบ

สนับสนุนให้	 ม่ควัามสะดิวัก	 ตุ่อผู้้้ใช้งานมากขึ�น	 โดิย

เฉัพาะการบันทึี่ก	 ข้อม้ลและการใช้ประโยชน์ของระบบ

ตุิดิตุามประเมินผู้ลออนไลน์ในกองทีุ่นสุขภาพตุำาบล	

อย่างไรก็ตุามการพัฒนาฐานข้อม้ลสุขภาพในพ้�นท่ี่�ถุ้อวั่า

เปน็เร้�องท่ี่�จุำาเป็นอยา่งยิ�งที่ั�งน่�เพ้�อใหไ้ดิข้อ้ม้ลท่ี่�ครบถุว้ัน

สะที่้อนสถุานะสุขภาพของประชาชนในพ้�นที่่�	ดิังนั�น	ผู้้้ที่่�

ม่ส่วันเก่�ยวัข้องในการจุัดิที่ำาข้อม้ลสุขภาพ	 โดิยเฉัพาะ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพช่วัิตุระดิับอำาเภอ	 (พชอ.)	

ควัรเป็นองค์กรหลักในการช่�ให้เห็นประโยชน์จุากฐาน

ข้อม้ลและการจุัดิที่ำาโครงการโดิยใช้ข้อม้ลสุขภาพใน

พ้�นที่่�

	 ผู้ลการศ์ึกษาขั�นตุอนที่่�	6	ของ	HIA	หลังจุากการ

ประชุมเพ้�อสรุปแนวัที่างการตุิดิตุามประเมินผู้ลการ

ปรับปรุงโครงการบ้รณาการฯ	 ในพ้�นท่ี่�ร่วัมกันระหวั่าง					

ผู้้้วิัจุัยและผู้้้ประสานการจุัดิโครงการบ้รณาการฯ	 ระดิับ

เขตุ	 สามารถุสรุป	 แนวัที่างการติุดิตุามประเมินผู้ลการ

ปรับปรุง	โครงการบ้รณาการฯ	ในพ้�นที่่�	ดิังน่�	1)	สำาหรับ

การกำาหนดิคุณสมบัตุแิละบที่บาที่ของผู้้ป้ระสานงานเขตุ

นั�น	 ควัรดิำาเนินการตุิดิตุาม	 การกำาหนดิคุณสมบัติุและ

บที่บาที่ของผู้้้ประสานงานเขตุของโครงการบ้รณาการฯ	

2)	การพัฒนาที่ักษะและกิจุกรรม	Coaching	ระหวั่างที่่ม

พ่�เล่�ยงฯ	 และคณะกรรมการกองทุี่นฯและผู้้้จุัดิโครงการ	

ควัรดิำาเนินการติุดิตุามที่ั�งที่ักษะในการถุ่ายที่อดิควัามร้้

เร้�องการพัฒนาโครงการและการจัุดิกิจุกรรม	Coaching	

ระหวั่างที่่มพ่�เล่�ยงและคณะกรรมการกองทุี่นฯ	 และผู้้้จุัดิ

โครงการ	 3)	 การปรับช่วังเวัลาในการดิำาเนินโครงการฯ	

ควัรดิำาเนินการตุิดิตุามประเดิ็นของผู้ลการพิจุารณาปรับ

เปล่�ยนช่วังเวัลาในการดิำาเนินงานของโครงการบ้รณา

การฯ	 ให้เหมาะสมสอดิคล้องกับการดิำาเนินงานของ		

แผู้นกองทีุ่นฯ	 4)	การพัฒนากลไกในการส้�อสารระหวั่าง

ผู้้ใ้ชร้ะบบและผู้้พ้ฒันาระบบควัรดิำาเนนิการตุดิิตุามทัี่�งใน

ประเด็ินของ	 กิจุกรรมการส้�อสารระหว่ัางผู้้้ใช้ระบบและ			

ผู้้้พัฒนาระบบและการเข้าถุึงและการใช้ประโยชน์จุาก

กลไกสนับสนุนของโครงการบ้รณาการฯ	 และ	 5)	 การ

พัฒนาฐานข้อม้ลสุขภาพในระดิับอำาเภอ	ควัรดิำาเนินการ

ตุดิิตุามเร้�องของควัามถุก้ตุอ้ง	ควัามครอบคลมุและการใช้

ประโยชน์จุากระบบฐานข้อม้ลสุขภาพในระดิับอำาเภอ	

สำาหรบัแนวัที่างในการติุดิตุามนั�นสามารถุดิำาเนนิการ	โดิย

การสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสนที่นากลุ่ม	 การตุิดิตุามการ

เข้าถุึงและการใช้ประโยชน์จุากกลไกสนับสนุนของ									

โครงการฯ	 การตุิดิตุามผู้ลของการจุัดิที่ำาฐานข้อม้ล	

สขุภาพในระดัิบอำาเภอ	และพจิุารณาแผู้นและการดิำาเนิน

งานของ	พชอ.
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อภิปรายผล
	 ผู้ลผู้ลิตุที่่�ได้ิจุากโครงการบ้รณาการฯ	สรปุได้ิม่การ

ดิำาเนินงานเป็นไปตุามผู้ลผู้ลิตุที่่�กำาหนดิในเร้�องควัาม

ครอบคลุมของประเด็ินในการส่งเสริมสุขภาพที่่�ครบถุ้วัน

ทัี่�ง	 5	 ประเด็ินตุามกรอบการดิำาเนินงานของกองทุี่น

สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ	ไดิแ้ก	่ประเด็ินอาหารและ

โภชนาการ	กิจุกรรมที่างกาย	บุหร่�	สุรา	และสารเสพตุิดิ	

รวัมถุึงม่แผู้นงานตุามสถุานการณ์ที่่�เกิดิขึ�นค้อ	 การ

ป้องกัน	แก้ปัญหาและฟื้้�นฟื้้ในสถุานการณ์	COVID	-	19	

และร้อยละ	 80	 ของแผู้นงานและโครงการในกองทุี่น

สุขภาพตุำาบลม่คุณภาพ	 แตุ่ไม่พบการใช้ระบบติุดิตุาม

ประเมินผู้ลออนไลน์ในการที่ำางานของคณะกรรมการ

กองทีุ่นสุขภาพตุำาบล	

	 สำาหรับกระบวันการดิำาเนินโครงการบ้รณาการฯ	

ที่ำาให้เกิดิกิจุกรรมการพัฒนาศั์กยภาพของผู้้ป้ระสานงาน

เขตุและที่ม่พ่�เล่�ยงระดัิบตุา่งๆ	ตุามหลักสตุ้รและค่้ม้อการ

พัฒนาโครงการ	 ที่ำาให้ท่ี่มพ่�เล่�ยงโดิยเฉัพาะท่ี่มพ่�เล่�ยง

ระดิับอำาเภอที่่�เป็นพ่�เล่�ยงของกองทีุ่นฯ	 ไดิ้รับการพัฒนา

ศ์ักยภาพเร้�องควัามร้้ควัามเข้าใจุในการพัฒนาโครงการ

ให้ม่คุณภาพ	ที่ักษะการบริหารโครงการ	 และการเข้าถุึง

และใช้ประโยชน์จุากกลไกสนับสนุนของโครงการบ้รณา

การฯ	 ไดิ้แก่	 การจัุดิที่ำาฐานข้อม้ลพัฒนาโครงการแบบ

ออนไลน์	 ให้คำาปรึกษา	 ค่้ม้อปฏิิบัตุิงานกองทุี่นหลัก

ประกันสุขภาพฯ	ค้่ม้อการใช้งานเวั็บไซื้ดิ์กองทีุ่นสุขภาพ

แนวัที่างการบริหารกองทีุ่นสุขภาพตุำาบลออนไลน์	ที่ำาให้

ที่ม่พ่�เล่�ยงกองที่นุม่ควัามร้	้ควัามเขา้ใจุและสามารถุบนัที่กึ

ขอ้ม้ลโครงการในฐานขอ้ม้ลพฒันาโครงการแบบออนไลน์

ไดิ	้แตุอ่ยา่งไรก็ตุามไมพ่บการแสดิงบที่บาที่พ่�เล่�ยงในการ

หนุนเสริมการจัุดิที่ำาแผู้นกองทุี่นฯ	 การพัฒนาโครงการ

และการติุดิตุามประเมินผู้ลของคณะกรรมการกองทุี่นฯ	

และผู้้้จุัดิโครงการท่ี่�ขอรับทีุ่นจุากกองทุี่นสุขภาพตุำาบล	

ที่ำาให้ร้ปแบบการที่ำางานของคณะกรรมการกองทีุ่นฯ	ยัง

คงเป็นร้ปแบบเดิิมในการสร้างสุขภาวัะให้คนในพ้�นที่่�	

อย่างไรก็ตุามผู้้้ประสานงานระดิับเขตุและท่ี่มพ่�เล่�ยงกอง

ทีุ่นฯ	 ในพ้�นท่ี่�	 ไดิ้ใช้ประโยชน์จุากฐานข้อม้ลสุขภาพใน

ระบบฐานข้อม้ลของโครงการ	 โดิยการนำาข้อม้ลสุขภาพ

ดิังกล่าวันั�นไปนำาเสนอในท่ี่�ประชุมคณะกรรมการ	 พชอ.	

เพ้�อให้ประธิาน	 พชอ.	 และหน่วัยงานทัี่�งภาครัฐ	 ภาค

เอกชนและภาคประชาชนได้ิเห็นควัามสำาคัญของฐาน

ข้อม้ลสุขภาพและร้ปธิรรมของการที่ำางานในพ้�นที่่�	 พชอ.	

จุึงม่แนวัโน้มท่ี่�จุะนำาประเดิ็นการสร้างเสริมสุขภาวัะมา

พัฒนาเป็นเป้าหมายเชิงยุที่ธิศ์าสตุร์ของ	พชอ.	ซื้ึ�งถุ้อวั่า

เป็นข้อตุกลงร่วัมหร้อข้อเสนอเชิงนโยบายสาธิารณะใน

พ้�นที่่�เพ้�อกอ่ใหเ้กดิิประโยชนต์ุอ่สขุภาวัะของคนในชมุชน

ตุ่อไป

	 สำาหรับการประยุกตุ์กระบวันการ	 HIA	 ทัี่�ง	 6								

ขั�นตุอนท่ี่�ได้ิดิำาเนินการในครั�งน่�	 ถุ้อวั่าเป็นกรอบการ

ดิำาเนินงานท่ี่�ที่ำาให้เกิดิควัามสำาเร็จุในการประเมินผู้ล	

เน้�องจุากเป็นกระบวันการที่ำางานเชิงวิัที่ยาศ์าสตุร์ท่ี่�ม่

วััตุถุุประสงค์เฉัพาะในการตัุดิสินคุณค่าของสิ�งท่ี่�ตุ้องการ

ประเมนิ	ซื้ึ�งจุะกอ่ใหเ้กดิิสารสนเที่ศ์ที่่�เปน็ประโยชนต่์ุอการ

บรหิารโครงการให้ม่ประสิที่ธิภิาพและประสทิี่ธิผิู้ล2	อก่ที่ั�ง

กระบวันการประเมินผู้ลกระที่บดิ้านสุขภาพในครั�งน่�ใช้	

จุดุิแข็งของการเป็นกระบวันการท่ี่�สร้างการเรย่นร้้รว่ัมกัน

ของประชาชนและบุคลากรที่่�เก่�ยวัข้อง	ที่ำาให้เกิดิร้ปแบบ

ของการประเมินแบบเสริมพลัง	 เน้�องจุากกระบวันการ			

ดิังกล่าวัได้ิสร้างการม่ส่วันร่วัมอย่างเหมาะสม7	 โดิยให้

บุคคลหร้อกลุ่มบุคคลท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการดิำาเนินโครงการ

ไดิ้เข้ามาม่ส่วันร่วัมในการศึ์กษาควัามเป็นไปได้ิของการ

ประเมิน	 กำาหนดิกรอบการประเมินร่วัมกัน	 และสะท้ี่อน

ผู้ลที่่�ได้ิจุากการประเมินอย่างกัลยาณมิตุรก่อให้เกดิิคุณคา่

ตุ่อการที่ำางานร่วัมกัน

	 ข้อจุำากัดิในการประเมินผู้ลครั�งน่�	ม่	2	ดิ้าน	ค้อ	1)	

ดิ้านระยะเวัลาและวัิธิ่การเก็บรวับรวัมข้อม้ล	 เน้�องจุาก

สถุานการณ์การแพร่ระบาดิของโรค	COVID	-	19	ที่ำาให้

การดิำาเนินโครงการบ้รณาการฯ	 เขตุ	 6	 เกิดิควัามล่าช้า									

จุึงที่ำาให้ไม่สามารถุดิำาเนินการไดิ้ตุามแผู้นท่ี่�กำาหนดิ				

และ	 2)	 ดิ้านพ้�นที่่�ไม่พบภาพควัามเช้�อมโยงของการให้			

คำาปรึกษาหร้อการเข้าถุึงกลไกสนับสนุนในระดัิบเขตุ	

ระดิบัจุงัหวัดัิและระดัิบอำาเภอ	เน้�องจุากพ้�นท่ี่�พนมสารคาม

เป็นพ้�นท่ี่�ท่ี่�บุคลากรในพ้�นท่ี่�ม่ควัามคุ้นเคยใกล้ชิดิกับ							

ผู้้ป้ระสานงานเขตุ	ดิงันั�น	เม้�อท่ี่มพ่�เล่�ยงกองที่นุสขุภาพฯ

ระดิบัอำาเภอม่ปญัหาอปุสรรคกจ็ุะม่การขอคำาปรกึษาจุาก

ผู้้้ประสานงานเขตุไดิ้โดิยตุรง
ผลปัระโย่ชน์์ที่ับซ้้อน์:	ไม่ม่

แหล�งเงิน์ทีุ่น์สน์ับสน์ุน์: ไม่ม่	
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	 การวัิจุัยครั�งน่�	 ไดิ้รับการสนับสนุนจุากสถุาบันนโยบาย

สาธิารณะ	มหาวัทิี่ยาลยัสงขลานครนิที่ร์	ขอขอบคณุอาจุารยส์ญัชยั

สติุ้พนัธิว์ัหิาร	ที่่�แนะนำาตุลอดิกระบวันการ	ท่ี่มเคร้อข่ายนักประเมิน

ผู้ลที่่�รว่ัมแลกเปล่�ยนประสบการณ์และแงค่ดิิในการประเมินผู้ล	รวัม

ถุึงผู้้้ให้ข้อม้ลทีุ่กที่่านที่่�ร่วัมแสดิงควัามคิดิเห็นในการดิำาเนินงาน
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