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เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร แบบสอบถามความคดิเหน็ผูใ้หบ้รกิาร
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 The research this time have the purpose for result assessment of community health 
services beneath guaranty health policy. There are 3 assessment issues are accessibility of  
health services , quality services  and participating of the community in health care.The 346 
samples of this studies be the executive pertaining to system guaranty, facilitator is health  
and people in Raj Pracha Samasai community, Samut Prakan province. Qualitative and 
Quantitative research tools amounts in the saving collect the data  are like to interview the 
executive opinion facilitator questionnaire and people by applying trend system health 
assessment PRECEDE-PROCEED Model of Lawrence W. Green and Marshall W. Kreuter. 
(1991) and value weight specification in the assessment the statistics that use in data analysis 
is frequency  percentage  average. 
 The evaluation result found that 1)The accessibility of health services beneath 
guaranty health policy found that in the overall evaluation is in high level when consider 
follow any issue digests to found that change the assessment in suitability issue of the 
arrangement serves, the equality of the serve and the quality of the user. The issue digests 
that don't change the assessment be the convenience of the travel arrives at a place serves 
and the coverage of the serves, the factor that affect to is the quality of the user who the 
majority is old people  there is the variety many condition health way and the deformation in 
the movement that is an obstacle build the travel appreciate the division serve to follow. 
2)The assessment quality of health serve found that in the overall evaluation is high level 
when consider follow lay the issue digests found that stay in every many issue levels for 
example the become visible of the serve the confidence can trust the reaction builds the 
user reliability and the understanding  knowledge acknowledge, the requirement of the user 
because of there is the supervision controls serve quality and the development of the 
division serves. 3)The continuously participating in assessment in health care in the overall 
evaluation found that  participating in the making a decision solves a problem participating 
in planning participating in starting ministers stay in high levels,  participating in situation 
analysis is in the average the factor that affect for example  health condition behavior  
environment  and the administration manages health side within the community in 
conclusion in overall evaluation of health care service  in Raj Pracha Samasai community 



 

beneath a pillar guarantee the health stay in many both of appreciating levels serve  the 
quality of the serve  and participating in health care.   
 Keyword: assessment  community health services. Raj Pracha Samasai 
community, guaranty health policy. 
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ละออปกัษณิ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ทีก่รณุาเสยีสละเวลาอนัมคี่า เพื่อใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า
ในการจดัท า  ใหก้ าลงัใจ และใหก้ารดแูลเอาใจใส่อยา่งด ีท าใหผ้ลงานส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัไดร้บั
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ดร.สุรชยั มชีาญ ทีร่บัเป็นกรรมการสอบปากเปล่าทีก่รุณาใหค้ าแนะน า และการแก้ไขปรบัปรงุทีเ่ป็น
ประโยชน์ ท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ผู้วจิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุา  รวมทัง้
รองศาสตราจารยเ์ชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธุ ์ อาจารยด์ร.อุไร จกัตรมีงคล    ดร.นฤมล  ใจด ีนกัวชิาการ
สาธารณสุข และพยาบาลเวชปฏบิตัชิุมชนในพืน้ที ่ชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสยั  ทีไ่ดก้รณุา
อนุเคราะหร์บัเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื และคณาจารยท์ุกท่านใน
การศกึษาตามหลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีด่แีละมคีุณค่ายิง่แก่ผูว้จิยั รวมทัง้เจา้หน้าทีข่องส านกัทดสอบทาง
การศกึษาและจติวทิยาทุกท่านทีใ่หค้วามความช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกต่างๆ  
 ขอขอบพระคุณ ท่านผูอ้ านวยการสถาบนัราชประชาสมาสยั ทีส่นบัสนุนเวลาในการศกึษา 
และอนุญาตใหด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูจนส าเรจ็ดว้ยด ีขอขอบคุณหวัหน้ากลุ่มการพยาบาล ทีใ่หก้าร
สนบัสนุน และใหก้ าลงัใจดว้ยดเีสมอมา  ขอบพระคุณผูท้ีก่รณุาใหข้อ้มลูทุกท่าน ทีใ่หค้วามรว่มมอื
อยา่งดใีนการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั  
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บทที่  1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 แนวคิดเร่ือง การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย  ไดรับการนําเสนอใน
วงการสาธารณสุขมาเปนเวลานับสิบป ตามนโยบายของรัฐบาลแตละสมัย เริ่มจากโครงการ การ
สงเคราะหผูมีรายไดนอย ในปพ.ศ. 2518 จนกระท่ังไดรับการผลักดันอยางเปนรูปธรรม ประกาศ เปน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ.2545 ตามมาตรา 5 ระบวุาบุคคลทุกคนมีสิทธิได รับบริการ
สาธารณสุขทีมี่มาตรฐานและมีประสทิธภิาพ และไดรับการประกาศเปนกฎหมายเกี่ยวกับ การจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล มาตรา 29 มาตรา 35 และมาตรา 48 ในรัฐธรรมนูญแหง  ราช อาณาจักร
ไทย โดยมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากระบบสวัสดิการสุขภาพที่สําคัญ 5 ระบบไดแก สวัสดิการการ
รักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอย สวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ การประกันสุขภาพภาคบงัคับ  และ การประกันสุขภาพ
โดยสมัครใจ แตละระบบมีวิธีทางดานการคลัง การชําระคาใชจายแกสถานพยาบาล  ผูใหบริการ แหลง
การใชบริการ และสิทธิประโยชนตางๆแตกตางกันไป ความแตกตางดังกลาวสงผลตอระบบสุขภาพใน
ดานประสิทธภิาพและความเสมอภาคในดานหลักประกันสุขภาพและการใหบริการสุขภาพที่มีคณุภาพ 
อันเปนสิทธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชนคนไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2544) 
 ปจจัยที่ทําใหคนไทยตองมีหลักประกันสขุภาพ เน่ืองจาก เม่ือเจ็บปวยประชาชนสวนใหญ
ไดรับความเดือดรอนเร่ืองคาใชจาย จนไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนประชาชนอยางนอย
รอยละ 30 ของประเทศที่ตองแบกรับภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาลทั้งหมดเอง ครอบครัว รอย
ละ 60 เคยประสบความเดือดรอนทางดานการเงินในคราวท่ีเจ็บปวยหนักประชาชนจํานวนถึง 20 ลาน
คนไมอยูในการดูแลของระบบหลักประกนัใดๆ  และประชาชนอีก 23 ลานคน ไดรับการดูแลดวยระบบ
การสงเคราะห ประชาชนในระบบสวัสดิการสุขภาพ ไดรับบริการที่เหลื่อมล้ํา หลายคนไมพึงพอใจ รูสึก
ดอยศักด์ิศรี นอกจากนี้ตลาดเสรีขาดประสิทธิภาพในการใหบริการสุขภาพ เน่ืองจากประชาชน ขาด
ขอมูลและความเขาใจที่เพียงพอที่จะซ้ือบริการอยางสมเหตุสมผล ขาดอํานาจในการตอรอง ไมมีการ
จัดระบบที่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งยุทธศาสตรการสรางหลักประกันสุขภาพ จะชวยใหบรรลุการสรางความ
เทาเทียมดังกลาว รวมทั้งสงเสริมใหเกิดบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ความเสมอภาคของการ
จัดสรรทรัพยากรของระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพจึงมีผลสําคัญตอการยกระดับความสามารถของ
ประเทศในการแกไขความยากจน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2544) 
 จากความจําเปนดังกลาวรัฐบาลจึงไดออกเปนพระราชบญัญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 และไดจัดตั้งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพ่ือเปนกลไกในการบริหาร โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการไดแก 1) ความเสมอภาคนอกเหนือจากความเสมอภาคในแงเปนสิทธิ 
ตามกฎหมาย ความเสมอภาครวมถึงการไดรับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชนในดาน
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การรักษาพยาบาล การกระจายภาระดานคาใชจายในลักษณะกาวหนา เปนธรรมและการเขาถงึบริการ
ที่ไดมาตรฐานสูงเพียงพออยางเสมอหนา 2) ประสิทธภิาพในระบบสุขภาพกลาวคือเปนการใช
ทรัพยากร อยางประหยัด คุมคาที่สุด โดยใชระบบการบริหารจัดการที่เครงครัด และเนนการบริการ
ผานเครือขายบริการปฐมภูมิ ซึ่งสามารถมีตนทุนผลลพัธสุขภาพตอหนวยต่ํา  3) ทางเลือกในการรับ
บริการประชาชนควรมีสทิธเิลือกบริการทีห่ลากหลายจากผูใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถ
เขาถึงงายและเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพ และ  4)การ”สราง”ใหมีสุขภาพดีถวนหนา ระบบ
หลักประกันสขุภาพมุงสูการสรางสุขภาพดีถวนหนา  
   หลักประกันสขุภาพจัดใหมีระบบหลักประกันสุขภาพทีป่ระชาชนไทยเขาถึงดวยความม่ันใจ
และเขาถึงบริการสุขภาพจําเปนที่มีคุณภาพ มาตรฐานไดเทาเทียมกันอยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพดําเนินการภายใตหลักการทีส่ําคัญ คือ การสงเสริมและพัฒนาใหเกิดระบบ
ประกันสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ และผูใหบริการมีความสุข การสงเสริมสนับสนุนประชาชน การ
คุมครองสิทธแิละการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของประชาชนใหเขาใจสิทธิและหนาที่  รวมถึงการ
บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  โดยเนนการมีสวนรวม
ในทุกภาคสวน  สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในการพัฒนาระบบหลักประกันสขุภาพใหบรรลุ
วัตถุประสงค (สงวน นิตยารัมภพงศ. 2551)   
   การเขาถึงบริการสุขภาพ ถือเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินผลโครงการการพัฒนางานดาน
สาธารณสุข  การเขาถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิทั้งดานภูมิศาสาตร  สวัสดิการการักษาพยาบาล การ
รักษาพยาบาล  การควบคมุปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพการฟนฟูสภาพการเย่ียมบาน คุณภาพการ
บริการ  ความครบถวน ครอบคลุมของการใหบริการอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวของกับ
บริบทของชุมชน  การประสานงานระหวางสถานบริการในเครือขาย การสงตอขอมูล  การสงตอผูปวย
ฉุกเฉินอยางปลอดภัยไดตามมาตรฐาน  การบริการทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะฉุกเฉิน  ความตอเน่ือง
ของการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยเฉพาะโรคเรื้อรังในกลุมผูสูงอายุและผูพิการ เปนประเด็นที่ควรคาํนึงถึง
อยางยิ่ง นอกจากนี้ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความคาดหวังของผูรับบริการ และความเสมอภาค
ในการบริการ พฤติกรรมการเลือกใชสทิธใินการรักษาพยาบาล  
ลวนเปนตวัชีว้ัดสําคัญของคุณภาพการบริการดานสุขภาพจากการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการบริการของสถานพยาบาลภายใตหลักประกันสขุภาพถวนหนาจังหวัดพิษณุโลก (อรทัย เขียว
เจริญและคณะ. 2549:364)  โดยใชประเด็นความพึงพอใจ ความคาดหวังของผูรับบริการ และความ
เสมอภาคในการบริการ  พบวา1ใน3ของผูรับบริการสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนาเห็นวาตนเอง
ไดรับบริการแตกตางจากสทิธิอ่ืนๆ  จึงเปนจุดที่ควรพฒันาศักยภาพของการบริการใหเปนศูนยสุขภาพ
ชุมชนที่ผูรับบริการไววางใจ  เปนสถานพยาบาลใกลบานใกลใจ ตามเปาหมายตอไป โดยเฉพาะใน
กลุมประชาชนที่ดอยโอกาส เด็ก ผูสูงอายุ และแรงงาน จะไดรับความสนใจศึกษาในประเด็นดังกลาว 
 ในระยะแรกของการนํานโยบายไปปฏบิัต ิโดยเฉพาะหนวยบริการดานสุขภาพที่อยูนอกระบบ
หลักประกันสขุภาพ อาทิเชน สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ที่มีบทบาทในการดูแลผู
ประสบปญหาจากโรคเรื้อน ซึ่งอาศัยในชมุชนมานานกวา 50ป กอนการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ  
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เกิดความสับสนในบทบาทและหนาที่ตางๆ ขาดประชาสัมพันธที่ตอเนื่อง ขาดความรูความเขาใจใน
สิทธิและหนาที่ตามที่นโยบายหลักประกนัสุขภาพกําหนด โดยเฉพาะผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนใน
ชุมชนไมยอมรับการบริการจากหนวยงานคูสัญญา และมองวาเปนหนาที่ของสถาบันราชประชาสมาสัย
ตองรับผิดชอบดูแลภาระคาใชจายจึงตกเปนหนาที่ของสถาบันฯ ที่ตองรับผิดชอบในการใหบรกิารผู
ประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน เน่ืองจากเปนกลุมประชากรที่จําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
เน่ืองจากการถูกตราบาปจากสังคม  ไมสามารถมีที่ยืนในสังคมอยางภาคภูมิในฐานะประชาชนคนไทย
คนหนึ่ง ถึงแมจะไดรับการรักษาจนไมสามารถแพรเชือ้โรคเร้ือนไดแลวก็ตาม การเปนที่รังเกียจของ
สังคมทําใหผูปวยไมกลาเปดเผยตัว และที่สําคัญถึงแมกระบวนการในการรักษาจะครบสมบูรณแลวแต
ดวยความจําเพาะของโรค ทําใหคงความพิการในผูปวย ซึ่งตองทรมานแสนสาหัสกับความพิการที่
เกิดขึ้น ไมสามารถประกอบอาชีพการงาน ไมสามารถเขาถึงระบบสุขภาพได สงผลตอคุณภาพชีวติ
ของผูปวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบนั ทรงเล็งเห็นความเดือดรอนของผูปวย  ทรง
มอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น จัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยขึน้เปนสถานพยาบาล 
สําหรับดูแลผูปวยโรคเรื้อน ตั้งแตป พ.ศ. 2500  และไดทรงตรัสกับเจาหนาที่    ที่ทํางานดานโรคเรื้อน
ที่ไดเขาเฝาและรับกระแสพระราชดํารัสดังความตอนหนึ่งวา “งานโรคเรื้อนเปนงานที่ยาก ตองใชความ
อดทนและความรวมแรงรวมใจของทุกๆ ฝาย รวมทั้งความมีจิตใจเมตตา เอ้ืออาทรตอความทุกขของ
ผูปวย” ภารกิจหลักของสถาบันราชประชาสมาสัยคือใหบริการผูปวยโรคเรื้อนทั่วประเทศไทย  จัดตั้ง
เปนนิคมโรคเรื้อนกระจายตามภาคตางๆเพื่อใหการสงเคราะหแกผูทีไ่ดรับผลกระทบจากโรคเร้ือน โดย
มีเครือขายการดําเนินงาน ผานหนวยงานสุขภาพในจังหวัดตางๆ มีการกํากับดูแลจากสํานักงาน
ควบคุมโรคแตละเขตท่ัวทกุภาคของประเทศไทย โดยสถาบันราชประชาสมาสัยเปนศูนยในการ
ประสานงาน การดูแลรักษา การใหคําปรึกษา รับการสงตอ รวมทั้งการดูแลฟนฟูดานสุขภาพ ดาน
สังคม ดานการประกอบอาชีพหลังการรักษาหายจากโรค 
 หลังการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพตามหลักประกันสขุภาพถวนหนา ประชาชนทุกคนจะ
ไดรับการบริการดานสุขภาพอยางทั่วถึงและเสมอภาค  มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการดูแลสุขภาพทั้ง
การใหบริการ การบริหารงบประมาณ  การสงตอการรักษา ฯลฯ ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนไดรับ
ผลกระทบจากระบบการดแูลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแตการขึ้นทะเบียนเพ่ือรักษาสิทธิ โดยการ
ตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชน  พบวาผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนสวนใหญไมมีบัตรประชาชน จาก
หลายๆสาเหตุที่ลวนเปนผลกระทบจากการถูกตตีราวาเปน  ”โรคเร้ือน”  บางสวนเปนบุคคลสาบสูญ
ทางนิตินัย ไมสามารถกลับไปสูครอบครวัและสังคมภายนอกได ถูกทอดทิ้ง   ญาติไมสามารถรบัไป
ดูแลได ความชราภาพและสภาพความพกิารและเปนปญหาใหญของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน ที่
จําเปนตองเดินทางไปรับการรักษาตามระบบบริการสุขภาพที่เปลีย่นแปลงโดยผานหนวยบริการปฐม
ภูมิและเครือขายที่ไดรับการวางระบบจากนโยบายหลักประกันสุขภาพ  จากการสํารวจสุขภาพผู
ประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่อาศัยในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั ในป 2550 พบวารอยละ 65 เปน
ผูสูงอายุ รวมทั้งมีปญหาดานสุขภาพแทรกซอนเชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ความเสื่อมของ
กระดูกและขอ ภาวะไตเสื่อมสมรรถภาพ  และความพกิารดานการเคลื่อนไหว 
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 อยางไรก็ตามการพัฒนาระบบสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพถวนหนายังคงเปนนโยบาย
สําคัญของประเทศที่จําเปนตองดําเนินการอยางตอเน่ือง การศึกษาประเมินผลการบริการดานสุขภาพ
ของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใตหลักประกันสุขภาพ เปนสิ่งจําเปนโดยตั้งประเด็นคําถามถึง
ความเหมาะสมกับบริบทของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยมากนอยเพียงใด  สามารถ
บรรลวุัตถุประสงคของนโยบายหลักประกันสุขภาพไดแกการเขาถึงบริการ ประสทิธิภาพของการ
บริการ การมีสวนรวมของชุมชน อะไรเปนสาเหตุ หรอื อุปสรรคในการดําเนินงานการบริการดาน
สุขภาพที่ไดรบัการจัดสรรจากนโยบายหลักประกันสขุภาพ โดยใชแนวทางการประเมินครอบคลมุผูที่มี
สวนไดสวนเสยีในระบบบรกิารดานสุขภาพดังกลาว รวมกับการประยุกตแบบจําลอง PRECEDE – 
PROCEED Model ในการวางแผนและประเมินระบบสุขภาพของกรีน และครูเตอร (Lawrence W. 
Green & Marshall W. Krewter 1991 อางในวสันต ศลิปะสวุรรณ. 2542:77) เปนแนวทางในการ
ประเมินซ่ึงครอบคลุมและเจาะลึกถึงบริบทของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยไดเปน
อยางดี เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  และพัฒนาระบบการ
ใหบริการดานสุขภาพที่มีคณุภาพตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การประเมินบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ มุงเนนประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพ คุณภาพของการบริการและการมี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยประยุกตจากแบบจําลองการประเมินระบบสขุภาพ 
PRECEDE – PROCEED Model ของกรีน และครูเตอร 
 1. การประเมินบริบท ความตองการจําเปน พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพในชมุชน
สถาบันราชประชาสมาสัย ในประเด็นของสภาพบริบทและสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวติ ภาวะสขุภาพ
และระบาดวิทยา พฤติกรรมและส่ิงแวดลอม และ หนวยบุคคลและการศึกษา 
 2. การประเมินการบริหารจัดการและการดําเนินการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
3.การประเมินผลการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสขุภาพในชุมชนสถาบันราช
ประชาสมาสัย ในประเด็นของการเขาถึงบริการดานสุขภาพ คุณภาพการบริการดานสุขภาพ และการมี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน 
       
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีจะทําใหไดขอมูลที่ครอบคลมุประเด็นที่สําคัญของการบริการดานสุขภาพใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ กลาวคือ 
 1. ไดขอมูลสารสนเทศทีเ่ปนประโยชนตอการวางแผนระดับนโยบาย การพัฒนาระบบการ
บริการดานสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย  
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 2. ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการจัดบริการดานสุขภาพของชมุชนสถาบันราช
ประชาสมาสัย เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการดานสุขภาพในชุมชน 
 
รูปแบบและขอบเขตการวิจัย 
 1.  ขอบเขตดานประเด็นการประเมิน 
   ประเด็นที่ใชในการประเมินคร้ังนี้ ประยุกตจากแบบจําลอง PRECEDE – PROCEED 
Model  ในการวางแผนและประเมินระบบสุขภาพของกรีน และครูเตอร โดยแบงเปน 2 ประเด็นหลัก 
และ 9 ประเด็นยอย ไดแก 
  ประเด็นที่ 1ประเมินบริบท ความตองการจําเปน พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีแนวทางการประเมินแยกเปนประเด็นยอย 4 ประเด็นดังนี้ 
       ประเด็นยอยที่ 1.1 ประเมินสภาพบริบทและสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวติ ไดแก ลักษณะ
ของครอบครัว บานที่อยูอาศัย  ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน การดูแลที่ไดรับจากครอบครัว/ชุมชน 
         ประเด็นยอยที่ 1.2 ประเมินภาวะสุขภาพและระบาดวิทยา ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของ
ผูใหขอมูล ระบาดวิทยาของภาวะสุขภาพ โรคประจําตัว และโรคเรือ้รัง 
     ประเด็นยอยที่ 1.3 ประเมินพฤติกรรมและส่ิงแวดลอม ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม 
วัฒนธรรม  การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง พฤตกิรรมการใชบริการดานสุขภาพ เจตคตติอ
พฤติกรรมการบริการของผูใหบริการ   
     ประเด็นยอยที่ 1.4 ประเมินหนวยบุคคลและการศึกษา ไดแก คุณลักษณะของผูรับบริการ  
ความรู เจตคต ิและการรับรูนโยบาย ทักษะสวนบุคคล ความสามารถในการเขารับบริการ และลักษณะ
ของการจัดบริการ สวนปจจัยเสริมแรง วัฒนธรรมของชุมชน พฤติกรรมการพ่ึงพิง 
  ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการและการดําเนินการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ โดยมี
แนวทางการประเมินแยกเปนประเด็นยอย 2 ประเด็นดังนี้ 
     ประเด็นยอยที่ 2.1 ความเหมาะสมสอดคลองของนโยบาย ไดแก การกําหนดนโยบาย
การจัดบริการดานสุขภาพของสถาบันราชประชาสมาสยัในปจจุบัน  
       ประเด็นยอยที่ 2.2 ศักยภาพและความพรอมของทรัพยากร ไดแก การจัดสรรทรัพยากร 
และการจัดรูปแบบองคกร ในการบริการดานสุขภาพสําหรับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
  ประเด็นที่ 3 ผลประเมินการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีแนวทางการประเมินแยกเปนประเด็นยอย 3 ประเด็นดังนี้ 
     ประเด็นยอยที่ 3.1 การเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัย ไดแก  ความสะดวกของการเดินทางเขาถึงแหลงบริการ  ความครอบคลุมของการใหบรกิาร
ความเหมาะสมของการจัดบริการ  ความเสมอภาคของการจัดบริการ และ คุณลักษณะของผูรับบริการ 



 6 

        ประเด็นยอยที่ 3.2 คุณภาพการบริการดานสุขภาพ ไดแก ความเปนรูปธรรมของการ
บริการ ความเชื่อม่ันไววางใจได การตอบสนองตอผูรับบริการ ความนาเชื่อถือ และ การเขาใจ รูจัก 
รับรูความตองการของผูรับบริการ 
      ประเด็นยอยที่ 3.3 การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน  ไดแก การมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพของชุมชน ดานการวิเคราะหสถานการณระบุปญหา  ดานการตัดสินใจแกปญหา ดาน
การวางแผน ดานการลงมอืปฏิบัติ และ ดานการประเมินผล 
 
 2.  ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
แหลงขอมูลในการประเมินคร้ังน้ี  ประกอบดวยผูที่เก่ียวของกับการบริการดานสุขภาพจํานวน  3 กลุม 
คือ 
  2.1  ผูบริหาร ไดแกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หัวหนางานประกันสุขภาพของจังหวัด 
ผูรับผิดชอบนโยบายหลักประกันสุขภาพของจังหวัด  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนวยบริการคูสัญญา 
ผูอํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย หัวหนาสถานีอนามัยที่เปนหนวยบรกิารปฐมภูมิในพื้นที่ และ
หัวหนาหนาศนูยสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั จํานวน 12 คน 
  2.2  ผูใหบริการ ไดแก เจาหนาที่งานประกันสุขภาพของจังหวัด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานประกันสุขภาพของหนวยบริการคูสญัญา เจาหนาที่ประจําสถานีอนามัยที่เปนหนวยบริการปฐมภูมิ
ในพื้นที่ เจาหนาที่ผูใหบริการดานสุขภาพชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย เจาหนาที่ผูให บริการการ
ประสานงานและการสงตอ จํานวน 30 คน 
2.3 ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  จํานวน 800 คน  
 
 3.  ขอบเขตดานเวลา  
  การประเมินบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ  ดําเนินงานในปงบประมาณ 2555 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เมษายน  2555  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากความมุงหวังของการวจัิยครั้งนี้ เพ่ือประเมินบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราช
ประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกนัสุขภาพ มุงเนนประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
คุณภาพของการบริการและการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยประยุกตจากแบบจําลอง
การประเมินระบบสขุภาพ PRECEDE – PROCEED Model ของกรีน และครูเตอร 
 (Lawrence W. Green & Marshall W. Krewter 1991: อางในวสันต   ศิลปะสุวรรณ . 2542)       ดัง
ภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการประเมิน  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  นโยบายหลกัประกันสุขภาพถวนหนา หมายถึง การสรางหลักประกันใหประชาชนทุก
คนสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพ ไดตามความจําเปน โดยถือเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 โดยประชาชนจะตองสามารถ
พ่ึงพาตนเองทางดานสุขภาพไดมากขึ้น   สามารถเขามามีสวนรวมดูแลและบริหารจัดการสุขภาพได 
 2.  ประชาชนทีอ่าศัยอยูในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยู
ในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ตั้งอยูเลขที่ 15 หมู 7ตําบลบางหญาแพรก อําเภอ          พระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการซ่ึงเปนชุมชนที่ภาครัฐจัดสรรใหกับผูประสบปญหาจากโรคเร้ือนและ
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ครอบครัวเขาพักอาศัยเพ่ือควบคุมการแพรกระจายเชือ้โรคเร้ือนตามนโยบายของรัฐบาลเม่ือป พ.ศ.
2550 เปนตนมา 
 3.  ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน หมายถึง ผูที่เคยติดเชือ้โรคเร้ือนและไดรับการรักษาจน
ครบตามเกณฑขององคการอนามัยโลก  ตรวจไมพบเชื้อโรคเร้ือนในรางกาย ไมสามารถแพรเชื้อโรค
เรื้อนได แตไดรับผลกระทบจากการทําลายเสนประสาทจากเช้ือโรคเร้ือน ทําใหมีความพิการที่มองเห็น
ได 
 4. การประเมินบริการดานสุขภาพ ในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใต
นโยบายหลกัประกันสุขภาพ หมายถึง การประเมินการบริการดานสุขภาพ โดยการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลและนําขอมูลที่ผานการวเิคราะหแลวมาประกอบการตัดสินใจ โดยประยุกตแบบจําลอง 
PRECEDE – PROCEED Model  ในการวางแผนและประเมินการบริการดานสุขภาพของกรีน และครู
เตอร เปนแนวทางในการประเมิน โดยแบงเปน 2 ประเด็นหลักหลักดังนี้     
      4.1  ประเมินบริบท ความตองการจําเปน สาเหตุของพฤติกรรมการรับบรกิารดานสุขภาพ
ในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  โดยมีการประเมินแยกเปนประเด็นยอยดังน้ี 
            4.1.1  สภาพบริบทและสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวติ หมายถึง สภาพปญหาของ
สังคมในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยที่อาจจะเชื่อมโยง หรือสงผลกระทบไปถงึปญหาดานสุขภาพ 
หรือ ปญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน รวมทั้งผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชนสงผลตอ
ปญหาดานสังคม ไดแก ลักษณะของครอบครัว บานทีอ่ยูอาศัย  ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน การ
ดูแลที่ไดรับจากครอบครัว/ชุมชน  
           4.1.2  ภาวะสุขภาพและระบาดวิทยาหมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลที่เปน
กลุมประชาชนในชุมชน ระบาดวิทยาของภาวะสุขภาพ โรคประจําตัว และโรคเรือ้รัง  
           4.1.3  พฤติกรรมและส่ิงแวดลอมหมายถึง สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม  
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไดแก การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง 
พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ เจตคติตอพฤติกรรมการบริการของผูใหบริการ   
 
       4.1.4  หนวยบุคคลและการศึกษาหมายถึง เปนการประเมินสาเหตุและสิ่งทีมี่ผลตอ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ประกอบดวย 3 กลุมปจจัยดวยกัน คือปจจัยนําไดแก 
คุณลักษณะของผูรับบริการ  ความรู เจตคต ิและการรับรูนโยบาย ปจจัยเอ้ือใหเกิดพฤติกรรม ไดแก 
สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม  ทักษะสวนบุคคล  ความสามารถในการเขารับบริการ และลักษณะของ
การจัดบริการ  และปจจัยเสริมแรงใหเกิดพฤติกรรมตอเน่ืองไดแก วฒันธรรมของชุมชน พฤติกรรมการ
พ่ึงพิง 
  4.2  การบริหารจัดการและการดําเนินการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ โดยมีแนว
ทางการประเมินแยกเปนประเด็นยอย ดังนี้ 
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        4.2.1  ความเหมาะสมสอดคลองของนโยบาย หมายถึง การกําหนดนโยบายการ
จัดบริการดานสุขภาพของสถาบันราชประชาสมาสัยในปจจุบัน ไดแก วิสัยทศัน พันธกิจของสถาบัน
ราชประชาสมาสัยที่มุงเนนการใหบริการผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน 
        4.2.2  ศักยภาพและความพรอมของทรัพยากร หมายถึง ความพรอม ความพอเพียง
ของบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดรูปแบบองคกร ในการบริการ
ดานสุขภาพสําหรับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
  4.3  ประเมินผลการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพในชุมชน
สถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีการประเมินแยกเปนประเด็นยอยดังน้ี 
              4.3.1  การเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย 
หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย สามารถเขาถึงแหลงบริการตามสทิธิได
สะดวก ไดรับบริการตามความจําเปนอยางถูกตองเหมาะสม และมีคณุภาพตามมาตรฐานของการ
บริการ ตามหลักการทั่วไปของการเขาถงึบริการสุขภาพ ไดแก  ความสะดวกของการเดินทางเขาถึง
แหลงบริการ  ความครอบคลุมของการใหบริการความเหมาะสมของการจัดบริการ  ความเสมอภาคของ
การจัดบริการ และ คุณลักษณะของผูรับบริการ 
       4.3.2  คุณภาพการบริการดานสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของหนวยบริการใน
การใหบริการที่ตอบสนองความตองการ หรือความคาดหวังของผูรับบริการในชมุชนสถาบันราชประชา
สมาสัย โดยเปรียบเทยีบกบัการรับรูจากบริการที่ไดรับ ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความ
เชื่อม่ันไววางใจได การตอบสนองตอผูรับบริการ ความนาเชื่อถือ และ การเขาใจ รูจัก รับรูความ
ตองการของผูรับบริการ 
       4.3.3  การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน  หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 
กลุมบุคคล ชมุชน ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการการแกไขปญหาของตนเองตัง้แตขั้นตอนการ
วิเคราะหสถานการณ การระบุปญหา ตัดสินใจแกปญหา การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการ
ประเมิน โดยลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดแก การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน ดานการ
วิเคราะหสถานการณระบุปญหา  ดานการตัดสินใจแกปญหา ดานการวางแผน ดานการลงมือปฏิบัติ 
และ ดานการประเมินผล 
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บทที่  2 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินบริการดานสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใต
นโยบายหลักประกันสุขภาพ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของดังนี้ 
      1. การประเมิน 
      2. นโยบายหลักประกันสุขภาพ 
      3. การบริการดานสุขภาพในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
     4. การติดตามประเมินผลการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
      5.  เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

1. การประเมิน 
 1.1 ความหมายการประเมิน 
 การประเมิน เปนคําที่มีความหมายกวางและนักวชิาการหลายทานไดอธิบายไวดังน้ี 
องคการอนามัยโลก (1981) ไดใหความหมายวา การประเมินผล คือ วิธีการเรียนรูอยางเปนระบบ
จากประสบการณและการใชบทเรียนที่เรียนรูแลวนํามาใชปรับปรุงกิจกรรมตางๆในปจจุบัน และ
สงเสริมการวางแผนใหดียิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกอยางระมัดระวังซึ่งทางเลือกตาง ๆ สําหรับนําไป
ปฏิบัตใินอนาคต ดังนั้นการประเมินผลจึงเปนกระบวนการตอเน่ืองที่มุงจะใหบริการสาธารณสุขอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากขึ้น 
 ปุระชัย  เปยมสมบูรณ (2530) สรุปวา การประเมิน หมายถึง กระบวนการมุงแสวงหา
คําตอบสําหรบัถามวานโยบาย แผนงาน โครงการ บรรลุตาวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไมและ 
ระดับใด 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2535) ไดใหความหายของการประเมินวาเปนการตัดสินคณุคาส่ิง
ใดสิ่งหนึ่งหรือเปนกระบวนการใหไดมาซ่ึงสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ 
 นิศา  ชูโต (2536) ไดใหความหมายการประเมินวา เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริง
เก่ียวกับการนํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติแลบรรลวุตัถุประสงคทีกํ่าหนดไวแตแรก
หรือไมเพียงใด 
 สมคิด พรมจุย (2542) ใหความหมายของการประเมินวา หมายถึง การตรวจสอบ
ความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้นวามีมาก
นอยเพียงใด 
 สุวิมล  ติรกานันท (2543) ไดความหมายการประเมินผลวา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นทุก
ขั้นตอนของการทํางานเพ่ือใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการพิจารณาการดําเนินงาน ซึ่งจะทําให
การดําเนินงานเปนไปไดอยางทันทวงท ี
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 สรุปไดวา การประเมิน หมายถึง กระบวนการศึกษา จัดเก็บ วิเคราะหขอมูลเพื่อใหได
สารสนเทศทีส่ามารถนํามาเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ดําเนินงานนั้นๆใหเหมาะสม บรรลุตามวตัถุประสงค 
 

 1.2 รูปแบบการประเมิน 
 รูปแบบของการประเมิน เปนกรอบหรือแนววามคิดที่สาํคัญที่แสดงใหเห็นหระบวนการหรือ
รายการประเมิน ซึ่งมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขอตกลงเบื้องตนซึ่งนักวิชาการทางดานการ
ประเมินไดเสนอกรอบความคิดใหนักประเมินไดเลือกใชหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่วไป
นิยมแบงออกเปน 3 กลุม (อางในสมคิด พรมจุย 2546) คือ  
 1. รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective Based Model) เปนรูปแบบที่เนน
การตรวจสอบผลที่คาดหวังเกิดขึ้นหรือไม หรือการประเมินโดยการตรวจสอบผลที่ระบุไวใน
จุดมุงหมายเปนหลัก โดยดูวาผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวใหหรือไม 
ไดแกรูปแบบการประเมินของไทเลอร ครอนบาค และเคริกแพตทรคิ  
 2. รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัยคุณคา
และโครงการนั้นไดแกรูปแบบการประเมินของ สเตค สคริฟเวน และโพรวัส  
 3. รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่ไดมาซ่ึงขอมูล และขาวสารตาง ๆ เพ่ือชวยผูบริหารในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆไดอยางถูกตองไดแกรูปแบบการประเมิน ของเวลซ สตัฟเฟบีม และ 
อัลคิน  
 

 1.3  การกําหนดประเด็นในการประเมิน 
 การกําหนดประเด็นหรือส่ิงที่จะประเมินสามารถกําหนดไดหลายวิธี  สุวิมล  ติรกานันท 
(2543) ไดสรุปวาการกําหนดประเด็นในการประเมินจะพิจารณาในสิ่งตอไปน้ี 
 1. พิจารณาวัตถปุระสงคของโครงการ 
 2. พิจารณาจากความตองการของผูใชผลการประเมิน 
 3. พิจารณาจากประสบการณของผูประเมิน 
 4. พิจารณาจากสิ่งที่เก่ียวของทั้งหมด   
 5. อาศัยแบบจําลอง 
 

 1.4 แนวคิดการประเมินโดยใชแนวคิด ทฤษฎี ที่ประยุกตในงานการสงเสรมิสุขภาพ 
 การประเมินการบริการทางดานสุขภาพในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย เปนการ
ประเมินการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเปนโครงการของรัฐบาลที่
มุงหวังใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีสวนเกี่ยวของกับระบบบริการสุขภาพ
ของชุมชน  ผูวิจัยจึงนําแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในงานสงเสริมสุขภาพมาประยุกตเขากับการประเมิน
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บริการดานสุขภาพ เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนฐานของขอมูล
สําหรับการตดัสินใจเชิงนโยบาย และเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริการใหเหมาะสมกับ
ประชากรกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางจากประชากรในภาพรวมของประเทศไทย ผูประสบปญหา
จากโรคเร้ือนมีความจําเพาะในดานบริบท จําเปน ตองเจาะใหลึกถงึแกนแทของสาเหตุ และปจจัย
ตางๆท่ีอาจสงผลตอความเหมาะสมของการบริหารจัดการการบริการระบบสขุภาพภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ โดยวัตถุประสงคหลกัของการประเมินคร้ังนี้ เพ่ือประเมินบริการดานสุขภาพวามี
ความเหมาะสมกับบริบทของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยมาก
นอยเพียงใด สามารถบรรลวุัตถุประสงคของนโยบายหลักประกันสขุภาพไดมากนอยเพียงใด  อะไร
เปนสาเหตุ หรืออุปสรรคในการดําเนินงานการบริการดานสุขภาพที่ไดรับการจัดสรรจากนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ และความเปนไปไดของการดําเนินการบริการดานสุขภาพใหเกิดความยั่งยนื 
กรอบแนวคิดตางๆท่ีนํามาประยุกตในการประเมินระบบสุขภาพ มีหลากหลาย ผูวจัิยไดศึกษา
แนวคิดตางๆ พบวาแบบจําลอง PRECEDE – PROCEED MODEL ในการวางแผนและประเมิน
ระบบสขุภาพของกรีน และครูเตอร มีความเหมาะสมในการนํามาเปนแนวทางในการประเมินและ
การวินิจฉัยสาเหตุของพฤตกิรรมของผูที่ประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน อันเนื่องมาจากปจจัย
นํา ปจจัยเสริม และปจจัยเอ้ือเปนระยะของการวินิจฉัยปญหา และการประเมินดานการกําหนด
นโยบาย กฎขอบังคับ การจัดองคกร เพ่ือพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดลอม ในที่นี้หมายถึงการรับรู
ตอนโยบายหลักประกันสขุภาพที่ภาครัฐจัดบริการให ความเหมาะสมของบริบททางดานส่ิงแวดลอม
ภายในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  การดําเนินงานตามมาตรฐานของการจัดบริการดานสุขภาพ
ตามนโยบายหลักประกันสขุภาพ  ประเมินผลผลิตที่ได สามารถบรรลุตามจุดมุงหมายของการบริการ
สุขภาพภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ เพ่ือนํามาเปนขอมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสิน
คุณคาของการประเมินบริการดานสุขภาพผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพตอไป 
  

 1.5  แบบจําลอง PRECEDE – PROCEED Model ของกรีน และครูเตอร (วสันต   
ศิลปสวุรรณ . 2542; อางอิงจาก Lawrence W. Green; & Marshall W. Krewter. 1991) 
 แบบจําลอง (Model) การวางแผนโครงการสงเสริมสุขภาพมีมากมายและหลากหลาย แตที่
เปนที่นิยมและประยุกตใชกันอยางแพรหลายตั้งแตป ค.ศ.1987 จนถึงปจจุบัน คือ PRECEDE– 
PROCEED Modelซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยLawrence W.Green และMarshall Krueter 
PRECEDE– PROCEED Model  เปนแบบจําลองที่นาํมาประยุกตใชวางแผนและประเมินผล
โครงการสงเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ PRECEDE Model ใชเปนกรอบในการวางแผนสุขศึกษาของ
อาสาสมัครและการมสีวนรวมของกลุมเปาหมาย ที่จะนําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ตอไป การเปลี่ยนพฤติกรรมจะสัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย ฉะนั้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานสุขศึกษาจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการวินิจฉัยปญหาและสาเหตุของปญหา
ของประชากรเปาหมายไดถูกตองมากนอยเพียงใดแบบจําลองนี้มีลักษณะเปนพหุปจจัยรวมกันซึ่งมี
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รากฐาน มาจากสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร ระบาดวิทยา การบริหารและการศึกษา เชนปญหา
สุขภาพมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปจจัยจึงจะตองไดรับการวินิจฉัยอยางถูกตองจึงจะสามารถกําหนด
กลวธิี/วิธีการแกปญหาอยางถูกตอง PROCEED Model ไดถูกผนวกเขามารวมกบั PRECEDE 
ประมาณป 1987 จากประสบการณของ Green และ Krueter ที่ไดรับปฏิบตัิงานในตําแหนงตาง ๆ 
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และมูลนิธ ิKriser Family Foundation การผนวกแบบจําลองนี้เขาไป
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคดิของการสงเสริมสุขภาพทีเ่พ่ิมไปจากงานสุขศึกษาด้ังเดิมที่จะสงผลตอ
พฤติกรรมสขุภาพที่พึงประสงค การวินิจฉัยดานการบริหารเปนขั้นตอนทายสุดของ PROCEED 
ชวยใหผูปฏิบตัิงานมีวิสัยทศันกวางไกลนอกจากกิจกรรมทางดานการศึกษา/สุขศกึษาแลว ยังจะ
สามารถกาวไปถึงความจําเปนเกี่ยวกบัการปฏิบัติการทางการเมือง การจัดการ และเศรษฐกิจซ่ึงมี
ผลตอระบบสังคม สิ่งแวดลอม จนถึงครรลองการดําเนินชีวติที่มีสุข และจะทําใหมีความสมบูรณทาง
รางกาย จิตใจ และสังคม มากยิ่งขึ้น 
 เปาประสงคหลักของ PRECEDE-PROCEED Model จะใหความสาํคัญที่ผลลัพธ 
(outcomes) มากกวาปจจัยนําเขา (inputs) ดวยเหตุนี ้จึงเปนการผลักดันใหผูวางแผนพิจารณา
ผลลัพธที่ตองมากอนในการวางแผน แลวจึงคอยพิจารณาถอยหลังไป วามีปจจัยหรือสาเหตุผลลัพธ
อะไรบางที่จะสงผลตอกระบวนการวางแผนซึ่งมีหลักการอยู 2 ประเด็นที่สําคัญไดแก 
 1. หลักการมีสวนรวม กลาวคอื ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake holders) จะตองมีสวนรวม
อยางจริงจังในการที่จะระบบุงชี้ปญหาที่เรงดวน และเปาประสงคของตนเองอยางชัดเจนในการ
พัฒนา/กําหนดแนวทางและการดําเนินงานแกปญหา หลักการน้ีไดพัฒนาและประยุกต มาจากทฤษฎี
การพัฒนาชุมชนและแบบจาํลองการสรางพลัง (Empowerment education model)ของไฟร (Freire)  
 2. บทบาทที่สําคญัของปจจัยสิ่งแวดลอมที่เปนตัวกําหนดสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพ
ประชาชน เชน ความไมเสมอภาค การเลือกปฏิบตัิ สภาพชุมชน   สังคม  และการเมือง 
จากเปาประสงคหลักของ PRECEDE-PROCEED Model จะใหความสําคัญที่ผลลัพธ มากกวาปจจัย
นําเขา โดยเฉพาะการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ที่มีความจําเพาะของ
ชุมชน ผูวิจัยจึงวางแผนในการประเมินโดยมุงเนนที่ผลลัพธของการบริการดานสุขภาพที่สอดคลอง
กับวตัถุประสงคของนโยบายหลักประกันสุขภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ใน
การระบุปญหาท่ีชัดเจน  สามารถระบุแนวทางการพัฒนา การดําเนินการแกปญหาที่ไดผล และเกิด
ความยั่งยืนในการแกไขปญหาดานสุขภาพของชุมชน รวมทั้งอาจนําไปเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืน 
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการแกไขปญหาของชมุชน  
 ดานปจจัยสิ่งแวดลอม เปนประเด็นสําคญัในการรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาวิเคราะหสาเหตุ
ปญหา อุปสรรคดานสิ่งแวดลอมตางๆ หรือดานบริบทของชุมชน เพ่ือนํามาประกอบการประเมิน 
เปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการบริการดานสุขภาพที่เปนรูปธรรม  
PRECEDE ประกอบดวย 5 ระยะ ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 การวินิจฉัยดานสงัคม (Social Diagnosis) จุดมุงหมายของระยะนี้เพ่ือระบุบงชี้
และประเมินปญหาดานสังคมซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติของประชากร เปาหมายระยะน้ีจะชวย
ใหผูวางแผนเขาใจปญหาดานสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวติของผูปวย ผูบริโภคบริการ นักเรียน/
นักศึกษา หรือชุมชนตามทีป่ระชาชนมองเห็นปญหาเหลาน้ันที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปญหาดานสังคมจะ
เชื่อมโยงไปถึงปญหาดานสุขภาพซึ่งจะนําไปสูการกําหนดกิจกรรมสุขศึกษาได สิ่งเหลาน้ีเปน
ผลกระทบสําคัญตอชวีิต และคุณภาพชวีติสงผลตอปญหาดานสังคมอยางไรบาง  โดยที่สุขภาพมี
ความสัมพันธกับสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนความสัมพันธในลักษณะ 2 ทิศทาง คือ ปญหา
สุขภาพมีผลกระทบโดยตรงตอปญหาสังคมและคุณภาพชีวติ  และคณุภาพชีวิตกับสังคมมีผลกระทบ
ตอสุขภาพดวยเชนกัน วธิีการวินิจฉัยดานสังคมอาจจะดําเนินการไดดังนี้ จัดเวทีชุมชน การแสดง
ขอตกลงรวมในกลุม การอภิปรายเฉพาะกลุม การสํารวจ และการสมัภาษณเปนตน  
 ระยะที่ 2 การวินิจฉัยดานระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) การวินิจฉัยทาง
วิทยาการระบาดเปนการวิเคราะหปญหาสุขภาพที่เปนสวนหนึ่งของปญหาสังคมหรือมีผลกระทบมา
จากปญหาสังคม เปนการวเิคราะหวามีปญหาสุขภาพอะไรบางที่เปนปญหาสําคัญอยูในสังคมหรือใน
กลุมประชากรตัวอยาง โดยอาศัยขอมูลที่มีอยูแลวหรอืขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขึ้นมาใหมโดย
วธิีการตางๆ แลวเลือกปญหาสุขภาพที่มีสวนกอใหเกิดปญหา ที่ควรไดรับการแกไขโดยอาศัยวธิกีาร
วิเคราะหตามหลักการทางดานวิทยาการระบาด ขอมูลที่ไดจะชี้ใหเห็นถึงการเจ็บปวย การเกิดโรค 
ความชุกของโรค  การกระจายของความเจ็บปวยและภาวะสุขภาพ ตลอดจนปจจัยตางๆท่ีทําใหเกิด
การเจ็บปวย และการกระจายในลักษณะที่เปนอยู การวิเคราะหปญหาสุขภาพจะชวยใหจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาเพ่ือประโยชนในการวางแผนดําเนินงาน  จุดเนนของระยะนี้ก็เพ่ือจะระบบุงชี้
สาเหตุอันเนื่องมาจากปญหาดานสุขภาพและไมใชปญหาดานสุขภาพที่สงผลตอคณุภาพชีวิตทีไ่มดี 
การอธิบายปญหาสุขภาพจะชวย 
 1.  กําหนดกําหนดความสัมพันธระหวางปญหาสุขภาพ และปจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวของกับ
คุณภาพชีวิต 
 2.  จัดลําดับความสําคัญของปญหาที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาแผนงานโครงการและ
การใชทรัพยากร 
 3. มีความเปนไปไดในการกําหนดความรับผิดชอบระหวางวิชาชีพ องคกร และหนวยงาน
รวมกัน 
 นอกจากนี้การจัดอันดับความสําคัญของปญหาก็ยังสามารถนําไปใชกําหนดวัตถุประสงค 
และประชากรกลุมเปาหมายของแผนงานไดอีกดวย เชนระบุผลลัพธอะไรบางทีต่องการใหเกิด 
(What) และมากนอยเพียงใด (How Much) ที่ประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับและจะไดรับเม่ือไร 
(When) ตัวอยางขอมูลการวินิจฉัยดานระบาดวิทยา เชน สถิติชีพ จํานวนปที่สูญเสียไป เน่ืองจาก
เสียชีวติกอนวัยอันควร (เทียบกับอายขุยัเฉลี่ยของประชากร ความพิการ ความชกุของความ
เจ็บปวย/ เกิดโรค การตาย อุบัติการณของโรค และการเจ็บปวย เปนตน) 
 



 15 

 ระยะที่ 3 การวินิจฉัยดานพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม (Behavioral and Environmental  
Diagnosis) ในระยะนี้จะมุงเนนที่การระบบุงชี้พฤติกรรมสุขภาพและปจจัยอ่ืน ๆ อยางเปนระบบ
ระเบียบ ซึ่งอาจสงผลตอสุขภาพในระยะที่ 2  ในระยะนี้อาจรวมถึงสาเหตุที่ไมใชพฤติกรรมดวย
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถจะชวยใหเกิดปญหาสุขภาพไดเปนตน แตไม
สามารถควบคุมไดโดยพฤติกรรม ปจจัยเหลาน้ันอาจรวมถึงพันธุกรรม อายุ เพศ และการเจ็บปวยที่
เปนอยูแลว  ดินฟาอากาศ  สถานประกอบการ  และความเพียงพอของการบริการสุขภาพ เปน
ตน  สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง ในระยะนีก็้คือการจัดลําดับความสําคญั ของสาเหตพุฤติกรรม ใน
ประเด็นพฤตกิรรมที่สําคัญ และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้นๆ การวินจิฉัย
พฤติกรรมจะตองใหสอดคลองกับปญหาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในแตละประเด็นในระยะที ่2  ซึ่ง
จะชวยใหผูวางแผนสามารถเลือกพฤติกรรมเปาหมายนํามาวางแผนแกไขปญหาดวยการศึกษาได
โดยสรุป การวินจิฉัยพฤติกรรมอะไรบางที่เก่ียวของกับปญหาสุขภาพและปญหาสังคมที่ไดระบุบงชี้
ไวในระยะที ่1 – 2 การวินิจฉัยสิ่งแวดลอมเปนการวิเคราะหปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมควบคูไป ซึ่งเก่ียวของกับพฤติกรรมดวย การวิเคราะหพฤติกรรมมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 จําแนกปญหาสุขภาพระหวางปญหาที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและปญหาที่ไมไดมี
สาเหตุมาจากพฤติกรรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจพฤติกรรมภายหลังจากที่ไดจําแนกปญหาสุขภาพทั้ง 2 ประเภท
ออกจากกัน และทําการวิเคราะหในแตละปญหาวามีพฤติกรรมอะไรที่เปนปจจัยของปญหา 
ขั้นตอนที่ 3 จัดลําดับความสําคัญของพฤติกรรม โดยวเิคราะหจากพฤติกรรมตางๆท่ีเปนปจจัยของ
ปญหาวาพฤติกรรมใดมีความสําคัญมากหรือนอยกวากันอยางไร กลาวคือพฤติกรรมหรือการกระทํา
ตางๆน้ันมีผลตอการทําใหเกิดปญหาแตกตางกันอยางไร และเพียงใด 
 ขั้นตอนที่ 4 จัดลําดับพฤติกรรมการสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะหดูวาพฤติกรรม
ตางๆท่ีที่จัดลาํดับความสําคัญไวแลวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายหรือยากเพียงใด และโดยวธิีการ
อยางไร 
 ขั้นตอนที่ 5 เลือกพฤติกรรมเปาหมาย โดยพิจารณาจากรายการพฤติกรรมที่ไดจัดจําแนก
ตามความสําคัญและสามารถจะเปลี่ยนแปลงไดมากท่ีสุดเปนเปาหมายหลักของการดําเนินงาน 
เปาหมายรองลงไปไดแก พฤติกรรมที่มีความสําคัญแตเลี่ยนแปลงไดยาก และพฤตกิรรมที่มี
ความสําคัญในลําดับรองลงไปแตเปลี่ยนแปลงไดงายตามลําดับ 
 ตัวชี้วัดของพฤติกรรมไดแก แบบแผนตางๆของการบริโภคของผูใชบริการ การคิด
แกปญหา  การดูแลตนเอง การใชบริการดานสุขภาพ สวนตวัชีว้ัดสิง่แวดลอมไดแก เศรษฐกิจ 
กายภาพ บริการตางๆและสังคมเปนตน 
 ระยะที่ 4 การวินิจฉัยดานการศึกษา และการจัดองคกร /บริการ (Education and 
Organization Diagnosis)ในระยะนี้เปนการประเมินสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพทีร่ะบุไวในระยะที ่
3  สาเหตุของพฤติกรรมสขุภาพประกอบดวย 3 กลุมปจจัยดวยกัน คือ ปจจัยนํา (predisposing 
factors) ปจจัยเอ้ือใหเกิดพฤตกิรรม (enabling factors)ปจจัยเสริมแรงใหเกิดพฤติกรรมตอเน่ือง 
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(reinforcing factors) ประเด็นสําคัญของระยะนี้คือ การระบุบงชี้สาเหตุของพฤติกรรมไดอยางถูกตอง
จะเปนกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การระบุบงชี้จะตองมองท้ังที่สงผลทางบวกและลบ
ตอพฤติกรรม และลําดับความสําคัญของแตละสาเหตุ และความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงคการเรียนรูหรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจะตองกําหนดตามปจจัยสาเหตุเหลาน้ี    
ดังนั้นจึงตองฟนธงลงไปเลยวาจะตองแกไขเปลีย่นแปลงปจจัยเหลาน้ีเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอยางยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกจิกรรมและการดําเนินการตามวตัถุประสงค
กิจกรรมนั้นๆ 
 ระยะที่ 5 การวินิจฉัยดานการบริหารและนโยบาย (Menagement and Policy)ในระยะนี้จะ
มุงเนนวินิจฉัยเก่ียวกบัการบริหารและการจัดองคกร ซึ่งจะตองระบุใหชัดเจนกอนดําเนินงานตาม
แผนที่วางไวซึ่งรวมถึงทรัพยากรตางๆ การจัดสรรงบประมาณ การกําหนดตารางการปฏิบัติงาน การ
จัดองคกรและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ การประสานงานกับหนวยงาน 
สถาบันอ่ืนๆและชุมชน การวินิจฉัยดานการบริหารจัดการ คือการวิเคราะหนโยบาย ทรัพยากร และ
สถานการณตาง ๆ ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาแผนงานโครงการสุขภาพ สวนการวินจิฉัยนโยบาย เปน
การประเมินวาเปาประสงค วัตถุประสงคของแผนงานโครงการวาสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ 
กฎระเบียบขององคกรหรือไม เพ่ือสรางความเขาใจในการที่จะบรรลุเปาหมายทีต่ั้งไวตรงตาม
วัตถุประสงคองคกรและผูบริหารงานสามารถกําหนดภารกิจ แนวทางการดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
และเปนไปตามระเบียบของนโยบาย 
 PROCEED ประกอบดวย 4 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 6 การประเมินผลการดําเนินงาน (Implementtation) หมายถึง ดําเนินงานตาม
กลวธิ ีวธิีการและกิจกรรม โดยผูรับผิดชอบแตละเร่ืองและประเด็นทีกํ่าหนดไวตามตารางการปฏิบัติ
กิจกรรม การดําเนินงานดานการบริการสุขภาพของหนวยบริการคูสญัญาใหบริการครอบคลุมตาม
มาตรฐานของหนวยบริการที่เขารวมบริการตามนโยบายของหลักประกันสุขภาพมีการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นทีแ่ละระดับจังหวัด  เปดใหบรกิารตามสิทธใินทุก
กลุมประชาชน ไดแก สิทธิของประชาชนทั่วไป สิทธปิระกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
 ระยะที่ 7 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการที่
ใชในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ การบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบนัราชประชา
สมาสัยภายใตหลักประกันสุขภาพ 
 ระยะที ่8 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการประเมินประสิทธิผลของ
แผนงานการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใตหลักประกันสุขภาพตาม
วัตถุประสงคที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง 
 ระยะที ่9 การประเมินผลลพัธ (Out-come Evaluation) เปนการประเมินผลรวบยอดของ
วัตถุประสงคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้และประโยชนที่ไดรับดานสุขภาพ ที่สงผลตอคุณภาพชีวติ 
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ของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลัก ประกัน
สุขภาพ ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ คุณภาพการบริการ  และการมีสวนรวมของชุมชน 
จะเห็นไดวาแนวทางการประเมินตามโมเดล PRECEDE-PROCEED มีรายละเอียดครอบคลุมการ
บริการในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีปญหาดานสุขภาพของผูพิการและผูสูงอายทุี่แตกตางจาก
ชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถคนหาปญหาท่ีแทจริงและตรงกับวถิีของชุมชนใหมากท่ีสุด เปนขอมูลเพื่อ
การแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงนํามาประยุกตเปนแนวทางในการประเมินคร้ังนี้โดยสวน
ของ PRECEDE เปนขอมูลดานบริบท ความตองการจําเปน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งหนวยบคุคลและการศกึษา ซึ่งเปนขอมูลปจจัยที่จะสามารถนํามาอภิปรายผลการ
ใหบริการดานสุขภาพในชุมชน การเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุมผูใหขอมูล
เพ่ือใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ในสวนของ PROCEED ผูวจัิยกําหนดแนวทางการประเมินในดานการ
บริหารจัดการและการดําเนินการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ และผลลัพธของการบริการดาน
สุขภาพในชุมชน เน่ืองจากความจําเพาะของบริบท คณุลักษณะของประชาชนในชุมชนสถาบันราช
ประชาสมาสัยรวมทั้งวิเคราะหการบริการดานสุขภาพในชุมชนเบื้องตนจากเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือ
เปนขอมูลพ้ืนฐานของการประเมินในลําดับตอไป ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ   2  การวิเคราะหการบริการสุขภาพตามแนวทางของ PRECEDE – PROCEED Model ของกรีน และครูเตอร 
 

 ที่มา:  วสันต  ศิลปะสวุรรณ. (2542). การวางแผนประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพ:ทฤษฎีและการปฏิบตั.ิ 

5.การประเมินวินิจฉัทางการบริหาร
จัดการและนโยบาย 

4.การประเมินวินิจฉัยหนวยบุคคล
องคกรและการศึกษา 

3.การประเมินวินิจฉัยทาง
พฤติกรรมและสิ่งแวดลอม 

2.การประเมินวินิจฉัย 
ทางระบาดวิทยา 

1.การประเมินวินิจฉัยสังคม 
 

6.การประเมินแผนการดําเนินงาน
บริการดานสุขภาพ 

7.การประเมินกระบวนการบริการ
ดานสุขภาพ 

8.การประเมินผลกระทบของบริการ
ดานสุขภาพ 

9.การประเมินผลลัพธของบริการ
ดานสุขภาพ 

 

พฤติกรรมแบบแผนการดําเนินชีวิต 

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ 
    ประชาชนในชุมชน 
 พฤติกรรมการใชบริการดาน 
    สุขภาพของประชาชน ในชุมชน 
 

สิ่งแวดลอม 

 เจตคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ 
 นโยบายของหนวยบริการตามสิทธิ 
 ลักษณะของครอบครัว 
 ความเขมแข็งของครอบครัว/ชุมชน 

ภาวะสุขภาพ 

 ขอมูลสวนบุคคล 
 ระบาดวิทยา 

คุณภาพชีวติ 

ปจจัยนํา 

 คุณลักษณะของผูรับบริการ 
 ความรู เจตคติ 
 การรับรูนโยบาย 

ปจจัยเอื้อ 

 ดานสิ่งแวดลอม สังคม 
วัฒนธรรม 

 ทักษะสวนบุคคล  ความ 
สามารถในการเขารับบริการ 

 ลักษณะของการจัดบริการ 

ปจจัยเสริมแรง 

 วัฒนธรรมของชุมชน 
 พฤติกรรมการพึ่งพิง 

 
 
 

การวินิจฉัยการบริหาร 
ภายใต นโยบาย

หลักประกันสุขภาพ 

การวินิจฉัยนโยบาย
หลักประกันสุขภาพ
ภายใตกฎระเบียบของ

องคกร 
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2. นโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 2.1 ปรัชญาหลักประกันสุขภาพ 
 เปาหมายของการสรางหลักประกันสุขภาพคือ การสรางหลักประกันใหประชาชนทกุคน
สามารถเขาถงึบริการทางดานสุขภาพไดตามความจําเปน โดยถือเปน “สิทธ”ิ ขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน มิใชเปนเรื่องที่รฐัสงเคราะหหรือชวยเหลือประชาชนทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนญูแหงราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ โดยประชาชนจะตอง
สามารถพ่ึงพาตนเองทางดานสุขภาพไดมากขึ้น สามารถเขามามีสวนรวมดูแลและบริหารจัดการ
ระบบสขุภาพไดโดยถือวา “สุขภาพ” เปนเร่ืองของประชาชนทุกคนและเพ่ือประชาชนทุกคน (All for 
Health and Health for All) ทั้งหมดจะทําใหระบบเนนที่การ “สราง” สุขภาพมากกวาการ “ซอม” 
สุขภาพ การสรางหลักประกนัสุขภาพเพ่ือใหประชาชนทุกคนมี “สุขภาพดี” นั้น จึงจะตองสนับสนุน
การสรางเง่ือนไขตามที่ระบบประกันสุขภาพดังกลาวใหเกิดขึ้นในดานตางๆตอไปน้ี 
      1. ดานความเสมอภาค (Equity) นอกเหนือจากความเสมอภาคในแงเปนสิทธติาม
กฎหมายแลว ความเสมอภาครวมถึงการไดรับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชนใน
ดานการรักษาพยาบาล การกระจายภาระดานคาใชจายในลักษณะกาวหนา เปนธรรม และการเขาถึง
บริการที่ไดมาตรฐานสูงเพียงพออยางเสมอหนา 
 2. ดานประสิทธภิาพ (Efficiency) ในระบบสุขภาพกลาวคือเปนการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด คุมคาที่สุด โดยใชระบบการบรหิารจัดการที่เครงครัด และเนนการบริการผานเครือขาย
บริการปฐมภูมิ (Primary care network) ซึ่งสามารถมีตนทุนผลลัพธสุขภาพตอหนวยต่ํา 
     3. ดานทางเลือกในการรับบริการ (Choice) ประชาชนควรมีสิทธิเลือกบริการที่หลากหลาย
จากผูใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถเขาถึงงายและเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      4. การสรางใหมีสุขภาพดีถวนหนา ระบบหลักประกันสขุภาพมุงสูการสรางสุขภาพดีถวน
หนา ไมใชเพียงคุมครองคาใชจายในการรักษาพยาบาลเทาน้ัน แตสามารถเนนสวนที่เปนบริการ
สุขภาพสวนบคุคล (Personal health care) 
 

 2.2 หลักการสําคัญในการสรางหลักประกันสุขภาพ 
      1. กระบวนการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา ควรใหประชาชนเขามามีสวน 
รวมในทุกระดับและเปนเจาของรวมกัน 
      2. ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิในการไดรับบริการที่มีคุณภาพ 
      3. สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่จะใหบริการ จะตองเปนสถานพยาบาลที ่
มีมาตรฐานและไดรับการรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) 
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    4. ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ จะใหความสําคัญกับการมีและใชหนวยบริการระดับตน 
(Primary Care) เปนจุดบริการดานแรก ซึ่งทําหนาที่ใหบริการแบบผสมผสาน (ทั้งการรักษาพยาบาล 
การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ) 
      5. สนับสนุนใหหนวยบริการระดับตนดวยกันเอง และหนวยบริการระดับตน 
สถานพยาบาลระดับอ่ืน ใหบริการรวมกนัในลักษณะเครือขาย (Provider Network) 
      6. ระบบการเงินการคลังเพ่ือการสรางหลักประกันสุขภาพ จะตองเปนระบบที่สามารถ
ควบคุมคาใชจายไดในระยะยาว (Cost Containment System) และตองระวังไมใหเกิดสภาพที่
ประชาชนมาพึ่งบริการมากเกินความจําเปน กลไกการจายเงินแกสถานพยาบาลจะตองเปนการจาย
แบบปลายเปด (Open End) และเปนการจายเงินแบบมุงเนนผลลัพธการดําเนินงาน  
 7. สิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงิน (Payment Mechanism) แกผูให 
บริการจะตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 8. ระบบประกันสุขภาพในอนาคตหรือระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ควรจะ 
ประกอบดวยกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว 
 

 2.3 การรับบริการทางการแพทยของผูมีสิทธิ 
 ผูมีสิทธิไปรบับริการที่หนวยบริการประจําครอบครัวหรอืเครือขายหนวยบริการ กรณี
อุบัติเหตุผูมีสทิธิสามารถเขารับการบริการทางการแพทยจากหนวยบริการอ่ืนนอกเหนือจากหนวย
บริการประจําครอบครัวได กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ผูมีสิทธิสามารถเขารับการบริการทางการแพทย
จากหนวยบริการอ่ืนนอกเหนือจากหนวยบริการประจําไดไมเกิน 2 คร้ังตอป หรือตามที่
คณะกรรมการกําหนดผูมีสทิธิที่ไปรับการบริการทางการแพทย เวนแตการรับบรกิารดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคและการควบคมุโรค 
 

 2.4 บริการทางการแพทยที่คุมครอง 
 ความคุมครองคาการบริการทางการแพทยโดยไมตองเสียคาบริการ ดังตอไปน้ี 
      1. การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการควบคุมโรค 
     2. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  จนสิ้นสุด
การรักษา ทั้งน้ีรวมถึงการแพทยทางเลือกที่ผานการรับรองของคณะกรรมการ 
     3. การคลอดบุตร รวมกันไมเกิน 2 คร้ัง กรณีที่บุตรมีชวีติอยู 
     4. คาอาหารและคาหองสามัญ 
      5. การถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน การทําฟนปลอมฐานพลาสตกิ การรักษาโพรง
ประสาทฟนนํ้านม และการใสเพดานเทียมในเด็กปากแหวงเพดานโหว 
      6. ยาและเวชภณัฑตามกรอบบัญชียาหลกัแหงชาต ิ
     7. การจัดสงตอเพ่ือการรักษาระหวางหนวยบริการ 
     8. การบริการทางการแพทยหรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการกําหนด 
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 2.5 ระบบบรกิารสุขภาพภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาต ิ
 หนวยงานที่จะเปนคูสัญญาใหบริการสุขภาพภายใตการประกันสุขภาพ แบงเปน  3  กลุม 
คือ 
 1. หนวยคูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary Care, CUP)  
ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายฯ จะเปนหนวยทีร่ับภาระงานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค
เกือบทั้งหมดไว ฉะนั้นโครงสราง กิจกรรมและบุคลากรที่ดีของ CUP จึงมีผลอยางมากตองานการ
สงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรคที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตวาจะดีขึ้นหรือไมระบบ
บริการปฐมภูมิ (Primary Care) ตามคําประกาศของอัลมา อัลตา ป ค.ศ. 1978 กําหนดวาหมายถึง 
“บริการระดับแรก ที่บุคคลแตละบุคคล ครอบครัว และชุมชนเขามาสัมผัสกับระบบบริการสาธารณสุข
ของประเทศ เปนสวนที่นําเอาบริการดูแลสุขภาพเขามาใกลชิดกับสถานที่พักอาศัย และสถานที่
ทํางานของประชาชน มากทีสุ่ดเทาที่เปนไปได” แนวคิดตอระบบบริการปฐมภูมิที่ดี หมายถึงบริการที่
ตั้งอยูในทองถิ่น เขาถึงไดเปนการดูแลทีเ่อาผูปวยเปนศูนยกลางมากกวาโรค เปนบริการที่ผสมผสาน
บริการประเภทตางๆ ที่จําเปน ใหบริการที่ตอเน่ือง เปนลักษณะของการบริบาลดูแล (Care)มากกวา
การรักษาโรคใหหาย หนวยคูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ ตองมีประชากรทีข่ึน้ทะเบียนที่ชดัเจน
และจัดใหมีหนวยบริการทีป่ระชาชนมีสทิธิในระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ตองเลือกขึ้นทะเบยีน
เปนสถานพยาบาลประจําตวัซึ่งหนวยบริการระดับนี้อาจจัดบริการโดยสถานพยาบาลหนวยเดียว 
หรือจัดเปนเครือขายของหนวยบริการยอยที่รวมกันใหบริการได และจัดแบงเปนหนวยบริการปฐม
ภูมิหลัก (Main Contractor) ซึ่งสามารถจัดบริการไดครบตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดและหนวย
บริการปฐมภูมิรอง (Sub-Contractor) ซึ่งเปนหนวยบรกิารที่ใหบริการไดไมครบทกุประเภท 
 2. หนวยคูสัญญาของบริการระดับทุตยิภูมิ (Contracting Unit for Secondary Care,CUS) 
หมายถึง หนวยงานที่ใหบริการสุขภาพทัว่ไปกรณีผูปวยในเปนหลัก สถานพยาบาลที่ใหบริการระดับ
นี้จะรับผูปวยที่สงตอมาจากหนวยบริการปฐมภูมิ เพ่ือเขารับการรักษาเปนผูปวยใน 
 3. หนวยคูสัญญาของบริการระดับตติยภูมิ (Contracting Unit for Tertiary Care, CUT)
หมายถึง หนวยงานที่ใหบริการที่เปนบรกิารเฉพาะทาง ตองใชเทคโนโลยีและคาใชจายในการดูแล
รักษาสูง หนวยใหบริการระดับนี้อาจเปนโรงพยาบาลศนูย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือสถาบนัที่
ดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง 
 
 2.6 ระบบการบริการปฐมภูมิ 
 ระบบการบริการปฐมภูมิ (Primary care) ตามประกาศของอัลมา อตา ป ค.ศ. 1978 
กําหนดวาหมายถึง บริการระดับแรกที่บคุคลแตละบุคคล ครอบครัว และชุมชนเขามาสัมผัสกับระบบ
บริการสาธารณสุขของประเทศ เปนสวนที่นําเอาบริการดูแลสุขภาพเขามาใกลชิดกับสถานที่พัก
อาศัย และสถานที่ทํางานของประชาชนมากที่สุดเทาที่เปนไปได 
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 ระบบการบริการปฐมภูมิ (สมชาติ โตรักษา. 2547) หมายถึง การใหบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ที่ประยุกตความรูทัง้ทางดานการแพทย จิตวทิยาและสังคมศาสตร
ในลักษณะที่ผสมผสาน การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาโรค และการฟนฟูสภาพได
อยางตอเน่ืองดวยแนวคิดแบบองครวม ใหแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีระบบการสงตอและ
เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสม รวมทั้งทําหนาที่ประสานกับองคกรชุมชนในทองถิ่นเพ่ือ
แกปญหา และพัฒนาสุขภาพของประชาชนใหมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ระบบบริการปฐมภูมิที่ดี หมายถึง บริการที่ตั้งอยูในทองถิ่น เขาถึงได เปนการดูแลที่ใช
ผูปวยเปนศูนยกลางมากกวาโรค เปนบริการที่ผสมผสานบริการประเภทตางๆ ทีจํ่าเปนใหบริการที่
ตอเน่ือง เปนลักษณะของการดูแล (Care) มากกวาการรักษาโรคใหหาย (Cure) 
 สวนที่เปนการพัฒนาภายในหนวยบริการปฐมภูมิโดยตรง ไดแก สถานที่ตั้งของสถาน 
พยาบาลควรตั้งอยูในชุมชน สะดวกตอการมารับบริการ มีระบบขอมูลขาวสารที่ผสมผสาน มีการจัด
การเงินที่สงเสริมการมารับบริการดานแรกกอน มีการเชื่อมโยงกับบริการทุติยภูมิและมีการจัด
สถานที่บรรยากาศการใหบริการที่สรางความเปนกันเองสวนที่เปนระบบสนับสนุนจากภายนอก 
ไดแก ระบบบริหารจัดการที่คลองตัว ทีมใหบริการมีอํานาจจัดการและตัดสินใจในการปรับบริการให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนได การสนับสนุนงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรใน
ดานความคิด ความรู ทักษะในการดูแลสุขภาพที่มีประสทิธิภาพอยางตอเน่ือง การเชื่อมตอระบบการ
สงตอผูปวยและขอมูลกับโรงพยาบาล การติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง และพัฒนาความรู ความ
เขาใจในการจัดบริการใหกับประชาชนอยางสอดคลอง ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานขั้นต่ําในการรับสญัญาเปนหนวยบริการปฐมภูมิ 
 1.  ดานที่ตั้งและประชากร 
       1.1  ประชากรรับผิดชอบไมควรเกิน 10,000 คนตอหนึ่งหนวยบริการปฐมภูมิ 
       1.2  สถานที่ตั้งของหนวยตองตัง้อยูในพื้นที่ทีป่ระชาชนเดินทางไปใชบรกิารได 
สะดวกภายใน 30 นาที โดยรถยนต 
 2.  ดานขีดความสามารถ 
  2.1  มีการใหบริการที่ผสมผสานทั้งดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การ 
ปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ 
       2.2  มีบริการดานยา ตั้งแตการจัดหายา การจายยา และการใหความรูดานยา 
       2.3  มีการตรวจชนัสูตรพ้ืนฐาน ที่การทําเองไดและมีระบบสงตอไปยังหนวยอ่ืนที่
ใหบริการไดอยางรวดเร็ว คลองตัว (ตามเกณฑมาตรฐาน) 
      2.4  มีระยะเวลาใหบริการอยางนอย 56 ชั่วโมงตอสัปดาห (เชน 10 ชั่วโมงตอวันในวนั
ธรรมดา 3 ชั่วโมงตอวันในวนัหยุด) 
  3.  ดานบุคลากร ตองมีบุคลากรใหบริการทั้งสวนที่เปนแพทย และพยาบาลหรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความ สามารถตามเกณฑมาตรฐาน 
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       3.1  มีพยาบาลหรอืเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีคณุสมบัติตามเกณฑมาตรฐานเปนทีม
ใหบริการทีต่อเน่ืองในอัตราสวนไมนอยกวา 1ตอประชากร1. 250 คน โดยที่พยาบาลวชิาชีพอยาง
นอย 1 คนตอประชากร 5,000 คน (อัตราสวนนี้เปนเฉพาะระยะแรก ในอนาคตควรพัฒนาใหมี
บุคลากรในอัตราสวน 1ตอประชากร 900 คน) และบคุลากรตองทํางานประจําอยางตอเน่ือง อยาง
นอยรอยละ75 
      3.2  ในระยะแรกใหมีแพทยในเครือขายรวมใหบริการตอเน่ืองเตม็เวลา ในอัตราสวน 
อยางนอย 1 คน ตอประชากร 10,000 คน ในอนาคตควรพัฒนาใหมีแพทยมากขึ้นในอัตราสวน
แพทยตอประชากร 1ตอ 3,000 คน 
      3.3  ในพื้นที่ที่มีแพทยไมเพียงพอ อาจจัดใหมีพยาบาลวชิาชีพ หรือพยาบาลเวชปฏบิัติ
ที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมจากขอ 3.1 รวมเปนอัตราสวนอยาง
นอย 1ตอประชากร1,000 คน ภายใตการดูแลรับผิดชอบของแพทยทีดู่แลประชากร รวมทั้งหมดไม
เกิน1ตอประชากร 20,000 คน 
      3.4  มีทันตแพทยในอัตราสวนไมนอยกวา 1 ตอประชากร 20,000 คน ในพื้นที่ที่มี
ทันตแพทยไมเพียงพออาจจัดใหมีทันตภิบาลในอัตราสวนอยางนอย 1 ตอประชากร 20,000 คน 
ภายใตการดูแลของทันตแพทย 
 4.  ดานการจัดการ 
       4.1  ใหเกิดความตอเน่ืองของการบริการเชนระบบการติดตาม จัดระบบขอมูล 
       4.2  ใหเกิดความสะดวกรวดเรว็ เชนประชาชนไดรับบริการภายใน 1 ชั่วโมงหลังจาก
มาถึงสถานพยาบาล 
       4.3  ใหมีขอมูลเพ่ือการใหบริการที่มีคุณภาพและสนับสนุนการสงเสิรมสุขภาพ การ
ปองกันโรค 
       4.4  ใหมีระบบการกํากับ และพัฒนาคุณภาพบริการไดอยางสมํ่าเสมอ 
       4.5  มีการจัดการดานยา ตามเกณฑมาตรฐาน 
 5.  ดานอุปกรณ อาคารและสถานที่ 
       5.1  มีอุปกรณเคร่ืองมือเพ่ือการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและ
ควบคุมโรคและการฟนฟูสภาพตามเกณฑมาตรฐาน และมีระบบที่ปองกันการติดเชื้อ 
       5.2  มีการจัดการใหมียานพาหนะ เพ่ือใชในการสงตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงใน
กรณีฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว 
       5.3  มีอาคารใหบริการที่สะดวก สะอาดปลอดภัย และมีพ้ืนที่ใหบริการทีพ่อเพียงตาม
เกณฑ 
 6.  มีระบบการเชือ่มตอและสงตอกับโรงพยาบาลที่ทําหนาที่สนับสนุนการบริการและดาน
วิชาการไดอยางตอเน่ือง 
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3. การบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
 3.1 ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  
 ตั้งอยูเลขที่ 15 หมู 7 ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ   
เปนชุมชนที่อยูในอนาเขตของสถาบันราชประชาสมาสยัซึ่งเปนศูนยรวมเครือขายการสงตอเพ่ือการ
รักษา และฟนฟูสุขภาพของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนและใหบริการประชาชนทั่วไปในลักษณะ
สถานพยาบาล จํานวน 250เตียงการบรกิารดานสุขภาพขึ้นอยูกับการดูแลของโรงพยาบาลเอกชน
คูสัญญาของสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการที่จัดสรรงบประมาณโดยการแบงตามเขต
พ้ืนที่ หนวยบริการปฐมภูมิ คือ สถานีอนามัยตําบลบางหญาแพรก การเดินทางเขาถึงแหลงบริการ
ดังกลาวทางรถยนตใชเวลาในการเดินทาง 30นาที แตเนื่องจากชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย
ตั้งอยูในซอยวัดกลางสวน ตองเดินทางออมออกทางถนนปูเจาสมิงพรายเขาซอยวัดบางหญาแพรก 
เพ่ือไปรับบรกิารที่สถานีอนามัยตําบลบางหญาแพรก ไมมีรถประจําทางผานตองใชบริการรถรับจาง 
คาใชจายที่ถกูที่สุดประมาณ 50 – 60บาทตอการเดินทาง1เที่ยว สวนการเดินทางตอไปยัง
โรงพยาบาลเอกชนคูสัญญา อยูหางจากชุมชนสถาบันฯระยะทาง 5 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเดินทาง 
45 ถึง 50 นาที เน่ืองจากถนน   ปูเจาสมิงพรายเปนถนนที่รองรับเขตอุตสาหกรรม การจราจร
คอนขางหนาแนน คาใชจายที่ถูกที่สุดประมาณ 100 – 120 บาทตอการเดินทาง 1 เที่ยว 
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ภาพประกอบ 3  แผนที่ของหนวยบริการที่รองรับการบริการดานสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกันสขุภาพ 
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 3.2 ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน 
 โรคเร้ือนเปนโรคติดตอชนิดหนึ่งซึ่งมีพยาธิสภาพเกิดขึน้ที่ผิวหนังและเสนประสาท ถา
เพียงแตมีอาการทางผิวหนังอยางเดียวโรคเรื้อนคงไมทําใหเกิดปญหาทางสาธารณสุขมากนัก   
ผูปวยก็คงมารับการรักษาจากสถานพยาบาลตางๆไดโดยงาย ไมเปนที่รังเกียจจากผูอ่ืนแตการณ
มิไดเปนเชนน้ัน   โรคเรื้อนยังมีอาการแสดงทางเสนประสาท ดังนั้นจึงทําใหผูปวยโรคเรื้อนเกิดความ
พิการ ความพิการที่เกิดขึน้จากโรคเรื้อนนั้น นับเปนความผิดปกตหิรือความบกพรอง (Impairment) 
ทางกายที่เกิดจากเสนประสาทสวนปลายโดยเฉพาะใบหนา ตา มือ และเทา ทําใหเกิดอาการชา 
กลามเน้ือออนกําลังจนสูญเสียหนาที่ ทําใหเกิดความพกิารของตา มือ และเทา ดังนี้ 
 1. ตา ไดแก กระจกตา บริเวณตาดําชา ตาหลับไมลง หากผูปวยไมดูแลตนเองอยางถูกวิธี
จะมีอาการตาอักเสบ กระจกตาเปนแผล อาจทําใหตาบอดไดในที่สุด 
 2. มือ กลามเน้ือนิ้วมือออนแรง ขอมือตก ฝามือชา ไมมีเหง่ือ หากผูปวยไมระมัดระวังใน
การทํางาน  ไมนวดบริหารกลามเน้ือน้ิวมือ ทําใหนิ้วมืองอ ขอติดแข็ง มีปญหาตอการดํารงชีวิต
หรือไมดูแลฝามือที่แหงจําหําใหเกิดหนังแข็ง เกิดรอยแตกแผลอักเสบเร้ือรัง สงผลใหการติดเชือ้
ลุกลามถึงชั้นกระดูก สงผลใหนิ้วมือกุด 
 3. เทา ไดแก เทาตก นิ้วเทางอฝาเทาชา ไมมีเหง่ือ หากผูปวยไมระมัดระวังในการเดินและ
การทํามาหากิน ไมนวดบริหารกลามเน้ือ ไมดูแลฝาเทาจนทําใหเกิดหนังแข็ง ตาปลา รอยแตก 
กลายเปนแผลเรื้อรังขอเทาบวมผิดรูปราง นิ้วเทางอ ขอติดแข็ง และนิ้วเทากุดดวน 
 คณะทํางานพัฒนาบุคลากรดานสังคมสงเคราะห กรมควบคุมโรค ไดสรุปภาพปญหาและ
ผลกระทบที่เกิดตอผูปวยโรคเรื้อนและครอบครัวมีดังนี้ 
 1. ปญหาดานการแพทยและสาธารณสุข การบําบัดรักษาโรคเร้ือนในอดีตที่ผานมาตองใช
เวลาในการวนิิจฉัยประมาณ 5–10 ป ทําใหเกิดปญหาความเรื้อรังของโรค และความพิการของผูปวย 
ภายหลังไดมีการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาโรคใหหายไดภายใน 6เดือนถึง 2 ป อัตรา
การระบาดของโรคเรื้อนไดลดต่ําลงจนไมเปนปญหาดานสาธารณสุขอีกตอไป ตั้งแตป 2537แตผูปวย
ที่รักษาหายแลวยังคงความพิการจากการที่เสนประสาทถูกทําลายสงผลตออวัยวะดังที่กลาวมา
ขางตน ความพิการที่ปรากฏหากไมไดรับการดูแลที่ถกูตอง การประกอบอาชีพและการปฏบิัตกิิจวัตร
ประจําวันลวนมีผลตอการเกิดความพิการซํ้าซอนได 
 2. ปญหาทางสังคม-เศรษฐกิจ แมวาผูปวยจะรักษาหายปราศจากเชื้อแลว แตจากสภาพ
ความพิการทีป่รากฏใหเห็นตามมือ เทา ตา และ ใบหนา ที่ขาดหายและผิดรูปตลอดจนรองรอยทาง
ผิวหนังซึ่งเปรียบเสมือนตราบาป (Stigma) ติดตวัตลอดชีวิต ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนจะถูก
รังเกียจ (Prejudice) จากครอบครัว ชุมชนและสังคม ไมมีผูคบคาสมาคมดวย และตองหลบซอนตัว 
ไมกลาออกมารับยาและขาดการรักษา หรือตองเลือกสถานบริการทีห่างไกลที่อยู เปนปญหากระทบ
ตอการควบคุมโรคเร้ือน นอกจากนั้นยังมีปญหาการอยาราง การออกจากงาน ผูปวยที่มีความพิการ
ตา มือ เทา มีขอจํากัดในการประกอบอาชีพ การมีรายไดไมเพียงพอทําใหตองเรรอน 
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 3. ปญหาดานอารมณและจิตใจ เปนผลตอเนื่องจากปญหาทางสังคมและรางกาย การเปน
โรคท่ีสังคมรังเกียจและมีความเปนมาของอดีตที่ยาวนานของความเชือ่วา “เปนโรคเวรโรคกรรม” 
หรือ“เปนกรรมพันธุ”ทําใหผูประสบปญหาโรคเร้ือนเกิดปญหาทางอารมณและจิตใจ เชน ซึมเศรา   
ทอดอาลัยตายอยาก และอยากฆาตวัตาย มีปมดอย รูสึกหวาดระแวง ตองแยกตัวออกจากครอบครัว
และสังคม ดังนั้นการดําเนินงานโรคเรื้อน จึงตองอาศัยสาขาวชิาชพี เพ่ือใหมีมาตรการการดูแลทั้ง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจ รวมกับมาตรการการแพทยและสาธารณสขุดวย 
 จากสภาพปญหาและผลกระทบขางตนจะเห็นวา โรคเร้ือนนอกจากจะทําใหเกิดความพิการ 
สงผลใหความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันนอยลงแลว โรคเรื้อนยังสรางตราบาปทาง
สังคมใหแกผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนทั้งที่มีความพิการชัดเจน หรือไมปรากฏความพิการ ทาํให
ถูกรังเกียจตั้งแตเริ่มไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเร้ือน เน่ืองจากความเชื่อ เจตคตขิองสังคมซึ่งมีตอ
คนโรคเรื้อน โดยเห็นวาโรคเร้ือนเปนโรคที่นารังเกียจ นากลัว รวมทัง้ตัวผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
เองก็เกิดปมดอย อับอาย ทําใหมาสามารถประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติหนาที่ทางสงัคมอยูในชุมชน
ปกติได เปนผลใหเกิดปญหาทางสังคม เศรษฐกิจและจิตใจ เน่ืองจากการถูกกีดกันทางสังคม จนตอง
หลบหนีจากครอบครัว ชุมชน หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตอสังคม ทั้งที่ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
เหลาน้ีใชวาจะไรความสามารถในการดํารงชีวิต สิ่งสําคัญในการสนบัสนุนใหคนพิการจากโรคเรื้อน
สามารถยืนหยัดหรือพึงพาตนเองได คือ การยอมรับและสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง ทั้งระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งตวัผูพิการเองตองมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวติของผูประสบปญหาจากโรคเร้ือน  อยางนอยตามสิทธิพ้ืนฐานที่พึงไดรับ  
นับตั้งแตกระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มดําเนินงานควบคมุโรคเร้ือนในรูปแบบโครงการชํานัญพิเศษ 
เม่ือ พ.ศ. 2498 ขณะนั้นอัตราความชกุโรคเทากับ 50 คนตอประชากรหนึ่งหม่ืนคน ซึ่งสะทอนถึง
ขนาดของปญหาโรคเร้ือนอยูในระดับทีเ่ปนปญหาทางสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคเร้ือน
ขณะนั้นประสบปญหาและความยุงยากในการรักษาควบคุมโรคเน่ืองจากในอดีตการรักษาโรคเรือ้น
ตองใชเวลานานถึง 5-10 ป และขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการรักษาประการสําคญั 
อาการแสดงของโรคเรื้อน ไมเพียงมีอาการทางผิวหนังอยางเดียว แตเชื้อโรคเร้ือนยังอาจทําลาย
เสนประสาทสวนปลายจนสญูเสียหนาที่ ทําใหผูปวยโรคเรื้อนเกิดความพิการขึ้นดวย ซึ่งความพกิาร
ในผูปวยโรคเรื้อนปรากฏเห็นไดตามใบหนา ตา มือ และเทา หากขาดการดูแลอยางถูกตองจะทําให
พิการมาก เชนจมูกยุบ ตาหลับไมลง กลามเน้ือมือเทาลีบ นิ้วงอ ขอติดแข็ง กุดดวน  ลักษณะความ
พิการจากโรคเรื้อนดังกลาวเปนที่รังเกียจกลัวของประชาชนทั่วไป และแมวาจะไดรบัการบําบัดรักษา
แลวก็ยังไมเปนที่ยอมรับของสังคมไมสามารถประกอบอาชีพหรือปฏิบัติหนาทีท่างสังคมอยูในชุมชน
ปกติไดเชนเดิมเปนผลใหตองประสบปญหาทางสังคม เศรษฐกิจและจิตใจ  เน่ืองจากถูกกีดกันทาง
สังคม จนตองหลบหนีจากชมุชนแยกตัวออกจากสังคมกลายเปนคนชายขอบ บางคนออกไปใชชีวติ
อยางโดดเด่ียวและยากไร  หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตอตานสังคม   และเกิดความกลัวไมกลาไปรับ
การรักษาทําใหแพรโรคแกครอบครัว ญาติและผูใกลชดิ รวมทั้งความพิการมากจนไมสามารถแกไข
ได 
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 กลวธิีการควบคุมโรคเร้ือนในระยะทีส่ถานการณความชุกโรคสูงจึงไดมุงเนนการคนหา
ผูปวยโรคเรื้อนโดยเร็ว กอนที่จะเกิดความพิการ เพ่ือใหการรักษาครอบคลุมทัว่ประเทศไดมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่โรคเร้ือนออกไปคนหาผูปวยใหมใหการรักษา ใหสุขศึกษา เฝาระวังโรค จนกระท่ัง
ในป พ.ศ. 2527 ไดมีการนํายาผสมแบบใหม (Multi-drug Therapy: MDT) มาใชในการรักษาโรค
เรื้อน ทําใหระยะเวลาการรกัษาโรคเรื้อนใชเวลาสั้นลง เหลือเพียง 6 เดือนถึง 2 ป ขณะเดียวกันไดมี
การโอนมอบงานโรคเรื้อนเขาสูระบบสาธารณสุขมูลฐานทําใหสามารถคนหาผูปวยมารับการรักษา
จํานวนมากจนอัตราความชุกลดลงต่ํากวา 1 ตอประชากร10, 000คน ในปพ.ศ. 2537 ซึ่งองคการ
อนามัยโลก ถือวาอยูในระดับที่ไมเปนปญหาสาธารณสุขแลว 
 ปจจุบันรัฐบาลไดดําเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพ และบูรณาการดานการบริการรักษา  
การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพใหแกหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่ 
ตามนโยบายหลักประกันสขุภาพแหงชาติ ซึ่งไดรวมกิจกรรมการควบคุมโรคเร้ือนอยูใยความ
รับผิดชอบของหนวยบริการสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ แตเม่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาสาธารณสุขในพื้นที่แลว โรคเรื้อนมักถูกจัดลําดับความสําคญัไวลําดับหลงั
หรือไมเปนโรคที่ตองแกไขเรงดวน ทําใหงานควบคุมโรคเร้ือนไมไดรับความสนใจ ทั้งในระดับ
นโยบายและปฏิบัติการ  รวมทั้งประชาชนทั่วไปก็ขาดความตระหนักไมเห็นความจําเปนในการดูแล
ปองกันตนเองจากโรคเรื้อน 
 

 3.3 ระบบบรกิารสาธารณสุขในงานโรคเรื้อน 
 สถานบริการแหงแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและนบัเปนแหงแรกในทวีปเชียที่รักษาและ
สังเคราะหผูปวยโรคเรื้อนคอื โรงพยาบาลแมคเคน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกอตั้งในปพ.ศ. 2451  โดย
ดอกเตอรเจมส แมคเคนและคณะมิชชั่นนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกา การควบคุมโรคเรื้อนในอดีต
จะดําเนินการคลายคลึงกับโรคติดตออ่ืนๆ  คือการกักกันผูปวยจนกระทั่งการรักษาผูปวยตามบาน
ดวยยาดีดีเอสไดพัฒนาขึ้นและงานโครงการชํานัญพิเศษไดดําเนินการในพื้นที่จนอัตราการระบาด
ลดลง จึงผสมผสานเขาสูการดูแลของชุมชนและงานสาธารณสุขมูลฐาน ในการดําเนินการดาน
การแพทยและสาธารณสุขมีการพัฒนาเขาสูระยะตางๆดังนี้ 
 1. ระยะของการแยกผูปวยเพือ่กักกัน (Isolation Phase) พ.ศ.2451 – 2494 เกิด
สถานพยาบาลและนคิมโรคเรื้อนหลายแหงเพ่ือแยกผูปวยที่เชื้อกําเรบิและที่เรรอนไรที่พ่ึงเขารับการ
รักษาแลสงเคราะห   ซึ่งสวนใหญดําเนินการโดยอาสาสมัครและหมอสอนศาสนาจากตางประเทศ
ตางๆ  การรักษาโรคเรื้อนในสมัยนั้นรักษาโดยใชสารสกัดจากเมล็ดกระเบาเปนยาหลัก 
(Hydroscopes Therapy) 
 2. ระยะรักษาตามบานดวยยาแดปโซน (Domiciliary Treatment with Dapsone) พ.ศ. 
2497ถึง2526   ในป พ.ศ. 2497 ไดมีการพัฒนายาตัวใหมชนิดรับประทานชื่อ Dapsone ซึ่งมีการ
ทดลองแลวพบวาไดผลและสะดวกในการรักษา จึงไดเริ่มมีการเรงรัดงานควบคุมโรคเร้ือนโดยเริ่ม
โครงการชํานัญพิเศษ (Vertical Programmed) มีกิจกรรมการสํารวจคนหาผูปวยทีอ่ยูในชุมชน และ
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ใหมีการรักษาตามบาน และ จุดบําบัดที่เจาหนาที่โรคเร้ือนนัดหมาย โครงการสามารถครอบคลมุทั่ว
ประเทศในป 2519 และระหวางปพ.ศ. 2515 ถึง 2526 ไดใชกลวธิีผสมผสานงานควบคุมโรคเร้ือนเขา
สูสถานบริการสาธารณสุขทองถิ่น ภายใตการดูแลของศูนยโรคเร้ือนเขตตางๆมีการอบรมเจาหนาที่
สาธารณสุขทองถิ่น และโอนมอบพนักงานบําบัดโรคเร้ือนไปจังหวัดตางๆและเร่ิมขยายงานควบคุม
โรคเร้ือนเขาไปในงานสาธารณสุขมูลฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที่ 5 เพ่ือใหการ
บริการเขาถึงชุมชน (Accessibility) 
 3. การรักษาตามบานดวยยาผสมแบบใหมMDT (Domiciliary Treatment with  MDT)
พ.ศ. 2527ถึงปจจุบัน ชวงกลางแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบบัที่ 5 ไดมีการนําเอาการรักษาดวยยา
ผสมระยะสั้น (Multi drug therapy ) ตามขอเสนอขององคการอานมัยโลก ซึ่งใชเวลาในการรักษา
เพียง6เดือน-2 ป มาใชในการรักษาบําบดัโรคเร้ือน และสามารถขยายผลการรักษาดวยยาผสมระยะ
สั้น จนครอบคลุมผูปวยโรคเรื้อนทั่วประเทศ  ในป 2532  สงผลใหสถานการณความชุกโรคเร้ือน
ลดลงอยางรวดเร็วจนไมเปนปญหาทางสาธารณสุข คืออัตราความชกุโดยเฉลี่ยทัว่ประเทศต่ํากวา 1
ตอ10,000 ประชากร ในชวงทศวรรษที่ผานมา การดําเนินงานดานสาธารณสุข สอดรับกับ
แผนพัฒนาฉบับที่6-7 (พ.ศ. 2530 – 2539)เนนการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวติ 
การมีสุขภาพดีถวนหนา  หารสรางหลักประกันดานสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ดานสาธารณสุข จึงมีแผนการขยายงานปองกันความพิการรวมทั้งการฟนฟูสภาพแกผูประสบปญหา
จากโรคเร้ือนในทุกสถานบรกิารที่เก่ียวของ โดยมีการอบรมแพทย พยาบาลเจาหนาที่และ
นักวิชาการที่เก่ียวของในเร่ืองการฟนฟูสภาพและการปองกันความพิการซ่ึงตรงกับแนวความคิดของ 
ศาสตรจารณนายแพทย ธรีะ รามสูต เก่ียวกับเรื่องการพัฒนาดูแลผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนโดย
เนนการพ่ึงพิงและการดูแลตนเองในชุมชนเปนหลัก เปนการสรางระบบการทํางานและสรางการมี
สวนรวมในชมุชน 
 จากน้ันในชวงของแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบบัที่ 8-9ไดนอมนํากระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรชัญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลีก
ทางสายกลาง  เพ่ือใหประเทศรอดพนจากวิกฤติ สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง และนําไปสูการ
พัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน งานดานการใหการดูแลผูปวยโรคเรื้อนเนนการพัฒนาดาน
คุณภาพของการใหบริการ และการมุงกําจัดโรคเร้ือนแบบยั่งยืน มีการจัดโครงการปรณรงคประชา
รวมใจกําจัดโรคเร้ือนถวายเปนพระราชกุศล ทรงครองราชยครบ 50 ป (ป.ร.ร.50) เพ่ือเรงรัดคนหา
ผูปวยโรคเรื้อนรายใหมที่ยงัหลงเหลือใหรีบออกมารับการตรวจรักษาซ่ึงเปนการพัฒนารูปแบบของ
การรณรงคในงานโรคเรื้อน เพ่ือใหประชาชน ชุมชน นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรวมกัน
คนหาผูปวยโรคเรื้อนที่ยังหลงเหลือในชุมชนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในการกําจัดแหลงแพรโรคใน
ชุมชนใหหมดส้ินไป 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูประบบสุขภาพ ทําใหมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสราง ระบบงาน และบทบาท ภารกิจของหนวยงานสาธารณสุขตางๆ และเปนที่
นายินดีและภาคภูมิใจที่กระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้ง”สถาบันราชประชาสมาสัย”เปนสถาบันโรค
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เรื้อนแหงชาติที่เปนหนวยราชการถาวรในการควบคุมโรค ที่ปฏิรูปใหมในป 2546 โดยรวมโครงสราง
และทรัพยากรของกองโรคเร้ือนกับโรงพยาบาลพระประแดงเขาดวยกัน เพ่ือรองรับการดําเนินงาน
โรคเร้ือน ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ถึงแมวา
โรคเร้ือนจะไมเปนปญหาสาธารณสุขในระดับประเทศ  แตเน่ืองจากยังมีการตรวจพบวารอยละ 13-
15 ของผูปวยโรคเร้ือนรายใหมมีความพิการระดับ 2 ตั้งแตกอนเขารับการรักษา ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ผูปวยโรคเรื้อนไดรับการตรวจพบลาชา รวมทั้งยังมีการตรวจพบผูปวยโรคเรื้อนรายใหมที่เปนเด็ก 
แสดงวายังมีการแพรเชื้ออยูในชุมชน ดังนั้นการดําเนินงานโรคเรื้อนจึงยังคงตองดําเนินการเพ่ือ
กําจัดโรคเร้ือนอยางยั่งยืนตอไป โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพในดานการควบคมุปองกันรักษา และ
ฟนฟู เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวมีความหวังสูอนาคต  สามารถหาเลี้ยงชีพไดไมเปนภาระแกสังคม 
การรณรงคประชารวมใจกาํจัดโรคเร้ือนถวายเปนพระราชกุศล เปนแรงผลักดันสูความสําเร็จของการ
กําจัดโรคเร้ือนอยางยั่งยืนสมดังพระราชปณิธาน โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแตปพ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน 
ซึ่งเม่ือจบโครงการสามารถคนพบผูปวยใหมไดมากถึง 2,366 ราย โดยพบผูปวยไดมากกวาใน
ชวงเวลาเดียวกัน ถึงรอยละ 20 แตในขณะเดียวกัน ก็พบวาผูปวยใหมมีความพิการสูงถึงรอยละ 14 
สะทอนถึงความลาชาในการคนหา และคณุภาพการใหบริการยังไมไดมาตรฐาน  การที่ประเทศไทย
ไดดําเนินการโครงการกําจัดโรคเร้ือนตามแนวทางขององคการอนามัยโลกแลว จนเขาสูระยะหลัง
ของการกําจัดโรคเรื้อนในระดับประเทศ มาสูระดับจังหวดัและอําเภอ  ซึ่งเปนพ้ืนที่เปาหมายที่ชัดเจน  
และสอดคลองกับระบบบรกิารสุขภาพในปจจุบัน 
 

 3.4 การบริการดานสุขภาพของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนภายใตนโยบาย
หลักประกันสุขภาพ 
 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาซ่ึงไดพัฒนามาจนเปนพระราชบัญญัติประกาศใชทั่ว
ประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 นั้น  เปนขบวนการเคลื่อนตัวในระบบสุขภาพของประเทศไทยครัง้ที่
ใหญที่สุดคร้ังหน่ึงในประวตัศิาสตร มีผลกระทบถึงการเปลี่ยนวถิีชวีิตในดานสุขภาพของคนไทย
อยางรุนแรงและกวางขวาง  เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสุขภาพของทั้งประทศในทุกระดับและทุก
ระบบยอยทีเ่ชื่อมโยงกันเปนระบบใหญทางสุขภาพ (นิตยา จันทรเรอืงมหาผล: 2549) ตองยอมรับวา
เดิมระบบบริการดานสุขภาพไมสามารถเขาถึงกลุมประชากรที่ดอยโอกาสเชน คนพิการ  ผูที่มีรายได
นอยเกิดชองวางของความไมเสมอภาคในสังคม ถึงแมรัฐบาลจะพยายามแกไขดวยนโยบายตางๆ
แลวก็ตาม  ยังมีคนอีกหลายกลุมที่ไมสามารถเขาถึงบริการได ผูปวยโรคเรื้อนก็เชนเดียวกัน เปน
กลุมประชากรที่ จําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากการถูกตราบาปจากสังคม  ไมสามารถ
มีที่ยืนในสังคมอยางภาคภูมิในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง (สงกรานต ภูพุกก; และคณะ. 2544 ) 
การนํานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนามาใชทั่วประเทศโดยประกันวาทุกคนตองมีสิทธิในการ
รับบริการดานสุขภาพเทาเทยีมกันนั้น  อาจสงผลตอการใหบริการดานสุขภาพในผูปวยโรคเรื้อน 
ระบบเดิมผูปวยโรคเรื้อน ไดรับการสงเคราะหดานตางๆ ทั้งที่อยูอาศัยที่รฐัจัดหาใหกอตั้งเปนนิคม
โรคเร้ือนที่มีประวตัิยาวนานเกือบทศวรรษ  มีการพัฒนาบทบาทหนาที่ในการใหบริการผูปวยโรค
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เรื้อน มีการจัดการสงเคราะหเบี้ยเลี้ยง การรักษาพยาบาล สาธารณูปโภคตางๆ รวมไปถึงญาติ และ
บุตรหลานของผูปวยไดรับสวัสดิการดานสังคม หรือแมแตผูปวยที่อาศัยอยูในชุมชนไดรับสิทธคิน
พิการไมตองจายคารักษาพยาบาลใดๆทัง้สิ้น และมีหนวยงานเครือขายของกรมควบคุมโรคใหบริการ
ดูแลอยางทั่วถึง ผูที่รักษาหายจากโรคไดรับการดูแลตอเน่ืองเพ่ือปองกันความพิการซํ้าซอนอันเกิด
จากภาวะแทรกซอนของโรค การสงเสริมอาชีพ การศึกษา และอ่ืนๆที่บริการของรฐัจัดหาให  ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพความพิการของผูปวยแตละคน 
 วิวัฒนาการของการพัฒนางานโรคเรื้อนยาวนาน ตั้งแตปพ.ศ.2450 คณะมิชชั่นอเมริกา
ไดมาตั้งโรงพยาบาลโรคเรือ้นจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือรักษาและสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อนขึ้นเปนคร้ัง
แรก  ตอมาจํานวนผูปวยโรคเรื้อนที่ไดรับความเดือดรอนเร่ืองการดูแลรักษาทวีมากขึ้นโดยเฉพาะใน
สวนกลาง จึงไดมีการกอตั้งโรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง ขึ้นในป 2466 ตอมาในป 2494  
กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาเห็นวาขณะนั้นไดมียารักษาโรคเรื้อนแลว  จึงไมจําเปนตอง
ควบคุมดูแลผูปวยอยูในสถานพยาบาลอีกตอไป จึงมีการจัดโครงการชํานัญพิเศษ กอตั้งนิคมโรค
เรื้อนทั่วประเทศ  ในปจจุบนัมีจํานวนทั้งสิ้น 12 นิคม  ดังนี้ 
 
ตาราง 1  นิคมโรคเรื้อน จํานวน 12 นิคม กระจายตามภาคตางๆท่ัวประเทศไทย 
 

 
ภาค 

 

 
นิคม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

นิคมปราสาท  จ.สุรินทร 
 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรค 
เขต ท่ี 5 

นิคมบานหัน  จ.มหาสารคาม 
นิคมโนนสมบูรณ จ.ขอนแกน 
นิคมเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรค 
เขต ท่ี 6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นิคมอํานาจเจริญ 
จ. อํานาจเจริญ 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรค 
เขต ท่ี 7 

นิคมบานกราง 
จ. พิษณุโลก 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรค 
เขต ท่ี 9 

ภาคเหนือ 

นิคมแมทะ      จ. ลําปาง 
นิคมแมลาว     จ. เชียงราย 
นิคมฝายแกว   จ. นาน 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรค 
เขต ท่ี 10 

ภาคตะวันออก นิคมแพรงขาหย่ัง  จ.จันทบุรี 
นิคมดงทับ          จ.จันทบุรี 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรค 
เขต ท่ี 3 

ภาคใต นิคมพุดหง 
จ.นครศรีธรรมราช 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรค 
เขต ท่ี 12 
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 รูปแบบการบริการดานสุขภาพผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน ปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ  เนนการดูแลตนเองและการมีสวนรวมของชุมชน สอดคลองกับนโยบายของระบบ
สาธารณสุข มีการผสมผสานเขากับงานสาธารณสุขมูลฐาน   ปจจุบันเปนยุคที่สีข่องการควบคมุโรค
เรื้อนที่สามารถควบคุมสภาวการณของโรคได ไมเปนปญหาสาธารณสุขในป 2537เปนตนมา  แตยัง
มีที่ความชุกแมจะต่ําลงในระดับมหภาคหรือจังหวัด แตยังกระจุกตัวเปนหยอมๆ  และมีปญหาระดับ
จุลภาคในบางอําเภอ ตําบล หมูบาน ผูปวยทั้งเกาและใหมแมจะมีจํานวนนอยลง   แตการกระจายที่
หางไกลทั่วไปทําใหยากในการปฏิบัติงานของสถานบรกิารสาธารณสขุในระบบการผสมผสาน  
ขณะเดียวกันก็ยังมีปญหาผูปวยเกิดใหมและผูปวยพิการคงอยู  รวมทั้งผลกระทบจากการปฏิรูป
ระบบสขุภาพ  ระบบราชการและการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะโครงสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนาการปฏิรูประบบสขุภาพมุงใหเกิดระบบสุขภาพทีพ่อเพียงทั้งสุขภาพ ประชาชน ครอบครัว และ
ชุมชน เพ่ือใหเกิดสุขภาวะทีส่มบูรณและมีคุณภาพทั้งสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการสรางหลักประกันสขุภาพ ซึ่งเก่ียวของกับงาน
ควบคุมโรคเร้ือนและการมีสวนรวมของชุมชน เพราะผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของหนวยบริการปฐมภูมิ ตองลงทะเบียนบัตรทองและเขารับบริการแบบผสมผสานทั้งเสริมสราง
สุขภาพ  ปองกันควบคุม รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ รวมทั้งระบบการสงตอตามเครือขาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 4   ระบบการดูแลดานสุขภาพผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนกอนและหลังการใช
นโยบายหลักประกันสุขภาพ 
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 3.5 ระบบการบริการดานสุขภาพภายในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
 สถาบันราชประชาสมาสัย เปนหนวยงานของกรมควบคุมโรคมีบทบาทในการเปน
ศูนยกลางของประเทศในการดูแลผูปวยโรคเรื้อน โดยมีสํานักงานในสวนกลาง 3 สวน ไดแก 
 1. สถาบันราชประชาสมาสัยสวนพระประแดง ตั้งอยูเลขที่ 15 หมูที่ 7 ถนนปูเจาสมิงพราย  
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. สถาบันราชประชาสมาสัยสวนนทบุรี ตั้งอยูในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนตวิานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี 
 3. สถาบันราชประชาสมาสัยสวนวัดมกุฎกษตัริยาราม ตั้งอยูเลขที่ 277 ถนนประชาธปิไตย 
แขวงบางขุนพรหม   เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
 การดําเนินงานผานระบบการใชจายเงินงบประมาณ และเงินบํารุงทีไ่ดจากการใหบริการ
ผูปวยทัว่ไป มีศักยภาพรองรับผูปวยนอกไดวันละ 500 คนมีจํานวนเตียงผูปวยใน 200 เตียง มี
บุคลากร 450คน (จาก ขอมูล ปงบประมาณ 2553) ไดรับการประเมินจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ และสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ใหขึ้นทะเบียนเปนโรงพยาบาลรับสงตอ
ระดับตติยภูมิในเครือขายของสํานักงานหลักประกันสขุภาพ บริการเฉพาะทางดานโรคเรื้อน  ดาน
โรคผิวหนัง ดานจักษุ และดานการฟนฟูสภาพ 
 
 บทบาทและหนาที่ของสถาบันราชประชา 
      1. ศึกษาวิเคราะหวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวังปองกัน ควบคุม ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาและฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรือ้น 
 2. กําหนดและพัฒนามาตรฐานการเฝาระวงั ปองกัน ควบคุม ตรวจวินจิฉัย รักษาและ
ฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อน 
      3. ใหบริการเพ่ือพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการตรวจวินิจฉัยรักษาและฟนฟู
สภาพผูปวยโรคเรื้อนในระดับตตยิภูมิ 
 4. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม ตรวจวินิจฉัย 
รักษาและฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนใหแกหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ  
 5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขในสาขาที่เก่ียวของ
ทั้งในและตางประเทศ  
 6. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกและเครือขายในการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคเร้ือน 
 7. เปนสถานกักกันผูปวยโรคเรื้อน  
 8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
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 งบประมาณคาใชจายในการใหบริการผูปวยโรคเร้ือน 
 คาใชจายในการใหบริการดูแลผูปวยโรคเรื้อนของสถาบันราชประชาสมาสัย ไดมาจาก
งบประมาณประจําปของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การเสนองบประมาณจากการเสนอ
แผนงานดานบริหาร  บริการ และวิชาการ  ปริมาณผูปวยโรคเรื้อนที่ลดลง รวมทัง้การคนพบผูปวย
ใหม หรือการควบคุมการระบาดของโรคประสบผลสําเรจ็ อัตราการคนพบผูปวยใหมเหลือเพียง 0.5
ตอประชากร 10,000 คน หรือ 5 คนตอประชากร 1แสนคน ทําใหสถานการณการควบคุมโรคเรื้อน
ถูกลดความสําคัญ ประกอบกับปจจุบันมีโรคอุบัติใหม โรคติดเชื้ออ่ืนๆที่มีความสําคัญย่ิงกวา เชน 
โรคเอดส โรคไขหวัดนก ทาํใหมีผลตอการไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

 ระบบการบรกิารดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
 ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย กอตั้งพรอมๆกับการกอตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย เม่ือ 
50ปกอน โดยผูปวยที่รบัการรักษา จําเปนตองอยูในความดูแลของเจาหนาที่ ประกอบกับการถกู
สังคมรังเกียจจากการเปนโรค  ทําใหผูปวยบางคนไมสามารถกลับไปสูครอบครวัเดิมได หลายคน
สรางครอบครัวใหมดวยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจากการประสบชะตากรรมเดียวกัน เกิดเปน
ครอบครัวขยาย มีสมาชิกในครอบครัวและในชุมชนเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
และครอบครวัอาศัยอยู 300กวาหลังคาเรือน จํานวนสมาชิกในชุมชนจํานวน 600 คน (ขอมูล ณ ป 
2552) การรับบริการดานสุขภาพ เน่ืองจากชุมชนอยูในเขตของสถาบันราชประชาสมาสัย การ
เดินทางเขารับบริการที่สถาบันจึงเปนสิ่งที่ถือปฏิบตัิดวยความเคยชนิมาชานาน  เม่ือผูประสบปญหา
โรคเร้ือนในชมุชนเจ็บปวย มีระบบการใหบริการ เหมือนกับโรงพยาบาลทัว่ไป  สถาบันฯ เปด
ใหบริการครบวงจรทั้งแผนกผูปวยนอก ผูปวยใน แผนกอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน แผนกอายุรกรรม ศัยลกร
รม ตา หู คอ จมูก ทันตกรรม และกายภาพบําบัด ซึ่งการบริการทั้งหมดน้ีผูประสบปญหาจากโรค
เรื้อนในชุมชนสถาบันฯ สามารถเขารับบริการไดโดยไมคิดมูลคา จากการสงเคราะหของภาครัฐ 
ภายหลังการปฏิรูประบบสุขภาพ ป พ.ศ. 2547 มีการกระจายอํานาจการบริการสุขภาพ และการ
ดําเนินนโยบายภายใตหลักประกันสุขภาพ  โดยการแบงระดับของสถานบริการตามศักยภาพ และ
แบงพ้ืนที่การใหบริการตามแนวทางของสํานักงานสาธารณสุขของแตละจังหวัด  
 จังหวัดสมุทรปราการไดแบงพ้ืนที่ใหบริการตามความเหมาะสมของจํานวนประชากร และ
ศักยภาพของสถานบริการที่มีอยูในจังหวัด ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน ถือเปนประชากรในความ
ดูแลของจังหวัดสมุทรปราการเชนกัน  ชุมชนสถาบันราชประชา หมูที่ 7 ตําบลบางหญาแพรก 
อําเภอพระประแดง ขึ้นกับหนวยบริการปฐมภูมิ คือ สถานีอนามัยตําบลบางหญาแพรก หนวยงานที่
รองรับในระดับทตุยิภูมิคือโรงพยาบาลชยัปราการ ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชนคูสญัญา  ความซ้ําซอน
ของระบบทําใหผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชนและครอบครวัเกิดความสับสน  ระบบการเขา
รับบริการดานสุขภาพเปลี่ยนไปจากเดิม ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธไมทั่วถึง รวมทั้งอีก
หลายปจจัยทีท่ําใหผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนและครอบครัวไมสามารถเขาถึงบริการตามที่
คาดหวังได 
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ภาพประกอบ 5 การบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 สถานการณการใหบริการดานสุขภาพของผูปวยโรคเร้ือนเปลีย่นแปลงไป 
 ภายหลังจากการนําโครงการหลักประกนัสุขภาพมาใชในชวงแรก คือระหวางป 2544 ถึง 
2549 รัฐบาลสมัยนั้น ใชนโยบาย”30 บาทรักษาทุกโรค” ประชาชนรวมทั้งผูปวยโรคเรื้อนถูก
กําหนดใหใชสิทธติามนโยบายหลักประกันสุขภาพ  ผลกระทบตอผูปวยในระยะแรกคือผูประสบ
ปญหาจากโรคเรื้อนไมสามารถใชสิทธติามที่รัฐบาลกําหนดได เน่ืองจากตองมีการเสียคาใชจายที่
เพ่ิมขึ้น และตองเดินทางไปใชสิทธิตามสถานบริการทีกํ่าหนดในบัตรประกันสุขภาพ ผูปวยโรคเรื้อน
หลายคนไมมีบัตรประชาชน  ไมมีชื่อในทะเบียนบาน หรือ ถามีก็ขาดการติดตอจากครอบครัวเปน
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เวลาหลายสิบป เน่ืองจากตราบาปที่เกิดจากการเปนโรคเร้ือนน่ันเอง เกิดความสับสนและไมสามารถ
เขาถึงบริการตามที่ภาครัฐคาดหวัง  ถึงแมในปจจุบัน ยังมีผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนจํานวนไม
นอยที่ไมสามารถเขาถึงบริการในระบบสขุภาพ  สังเกตจากสถิตขิองการมาใชบรกิารในสถาบนัราช
ประชาสมาสัยของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่อาศัยอยูภายนอกสถาบันฯ  ไมผานระบบการสงตัว
จากหนวยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานของระบบประกนัสุขภาพ เปรยีบเทียบยอนหลัง 5 ปหลังมี
การนํานโยบายหลักประกันสุขภาพมาใช มากกวารอยละ 20 โดยเฉพาะผูที่อาศัยในนิคมที่สามารถ
เดินทางเขามาสถาบันฯโดยสะดวกเชน นิคมแพรงขาหยั่ง  จังหวัดจันทบุรี,นิคมบานกราง จังหวัด
พิษณุโลก 
 จากสถานการณดังกลาวมีผลตอการรับภาระคาใชจายดานสุขภาพในผูปวยโรคเรือ้นที่
เดินทางมาจากนิคมตางๆมาสถาบันราชประชาสมาสัย โดยไมผานระบบการสงตัวของหลักประกัน
สุขภาพเพ่ิมขึน้ ทั้งจากการรับริการแผนกผูปวยนอก และบริการรับไวเปนผูปวยใน จากสถิติจํานวน
ผูเขารับบริการ  และคาใชจายเฉลี่ย ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2550 – 2554)  
 
ตาราง 2  สถิติจํานวนผูเขารับบริการและคาใชจายเฉลีย่ ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2550-2554) 
 

การบริการ 
จํานวน/ 
คาใชจาย 

2550 2551 2552 2553 2554 

ผูมารับบริการ จํานวน (คน) 65,623 71,592 81,536 84,117 86,577 
จํานวน (คน) 12,512 18,993 18,427 16,035 11,286 ผูปวยนอก 

(โรคเรื้อน) คาใชจาย 4.3ลาน 6.6ลาน 6.4ลาน 5.6ลาน 3.9ลาน 
จํานวน (คน) 3,821 5,081 4,921 4,096 3,973 ผูปวยนอก 

(ในชุมชนสถาบันฯ) คาใชจาย 1.3 ลาน 1.7 ลาน 1.7 ลาน 1.4 ลาน 1.3 ลาน 
จํานวน (คน) 2,013 1,961 1,649 1,337 1,052 ผูปวยนอก 

(จากนิคมฯอื่นๆ) คาใชจาย 0.70 ลาน 0.47ลาน 0.57ลาน 0.46ลาน 0.36ลาน 
จํานวน (คน) 408 385 596 458 362 ผูปวยใน 

(โรคเรื้อน) คาใชจาย 1.8 ลาน 2.5 ลาน 2.6 ลาน 2.0 ลาน 1.7 ลาน 
จํานวน (คน) 52 68 73 60 42 ผูปวยใน 

(จากนิคมฯอื่นๆ) คาใชจาย 234,000 306,000 328,500 270,000 189,000 

 
 จากสถิติการใหบริการผูประสบปญหาจากนอกสถาบันฯทั้งผูปยนอกและผูปวยใน จะเห็น
ไดวาสถาบันราชประชาตองแบกรับภาระคาใชจาย ปละประมาณ1.8 – 2.6 ลานบาทซ่ึงผูประสบ
ปญหาจากโรคเรื้อนที่มารับบริการตางพ้ืนที่ ลวนมีสิทธิในการเขารับบริการในเขตที่นิคมของตน
ตั้งอยูคาใชจายดานสุขภาพเหลาน้ีรับผิดชอบโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เม่ือผูปวย
เขามารับบริการแลว สถาบนัไมสามารถปฏิเสธผูปวยเหลาน้ีได  จําเปนตองใหการสงเคราะหถงึแม
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การไมมีใบสงตัวอยูนอกเหนือระเบียบทีว่างไว ผูปวยที่อยูในนิคมสวนใหญนอกจากความพิการแลว 
บางรายสูงอายุมากขึ้น มีโรคแทรกซอน  ไมสามารถดํารงชีวิตอยูในนคิมเพียงลําพังได รวมทั้งไมมี
ญาติคอยดูแล  พยายามที่จะเขามาอยูในสถาบันฯในลกัษณะของผูปวยในเรื้อรัง ไมสามารถจําหนาย
กลับบานหรือชุมชนได เปนปญหาตออัตราการครองเตยีงและภาระในการดูแลเพิ่มขึ้น เม่ือมีปญหา
โรคแทรกซอนเกินศักยภาพที่สถาบันฯจะดูแลได มีปญหาในระบบสงตอจากการใชสิทธิขามจังหวัด 
กลุมที่สถาบันฯรับภาระในการสงรักษาตอไดแกผูปวยในชุมชนสถาบนัฯที่จําเปนตองเขารับบริการใน
หนวยบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมโรคเร้ือรัง และโรคที่มีความซับซอนไม
สามารถเดินทาง เขารับบริการไดดวยตวัเอง จากความพิการและสูงอายุ มีปญหาดานการรับรู 
หลงลืม การเคลื่อนไหว และเอกสารที่ไมครบถวนเม่ือตองไปใชบริการตามสิทธิ  เปนภาระของ
สถาบันฯที่ตองใหบริการแทนญาติ ทั้งการจัดหาพาหนะในการเดินทาง การจัดเจาหนาที่ดูแลระหวาง
ไปรับบริการ การชวยเหลือติดตาม ใหไดรับการตรวจรักษาตางๆ ตามนัดหมายของแพทย จากสถิติ
การสงรักษาตอผูปวยไปใชบริการตามสทิธิ ยอนหลัง 4 ป (พ.ศ.2550 – 2554) มีแนวโนมเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกป ดังภาพประกอบที ่5 
 

สถิติการสงผูปวยรักษาตอตามสิทธิ ป 2550-2554
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ภาพประกอบ 6 สถิติการสงผูปวยรักษาตอตามสิทธิ ป 2550-2554 
 
 กลุมผูปวยในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยที่ไมมีบัตรประชาชน รอยละ10ของผูปวยใน
ชุมชน สืบเนือ่งมาจากกฎระเบียบในการกักกันผูปวยโรคเรื้อนเม่ือสมัย 50ปกอน ทําใหผูปวยขาด
การติดตอจากญาติ และครอบครัว บางคนเปนบุคคลสาบสูญ บางคนกลัวญาติอับอายจึงปกปดตัวตน
ที่แทจริง ถึงแมกอนการใชนโยบายหลักประกันสุขภาพเม่ือปพ.ศ. 2547 สถาบันฯจะดําเนินการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหก็ตาม ยงัมีผูปวยในชมุชนบางสวนที่ไมยอมรับ และถือวามีสถาบันฯ
ดูแลใหบริการอยูแลว บางคนถูกจับมาเน่ืองจากขอทาน เปนบุคคลเรรอนไมมีบัตรประชาชน เม่ือมี
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ความจําเปนตองสงรักษาตอตามสิทธิ สถาบันฯตองรับผดิชอบคาใชจายแทนสํานักงานหลักประกนั
สุขภาพ 
 กลุมผูปวยที่มีความตองการพิเศษ กลุมน้ีเปนกลุมที่เสี่ยงตอการถูกรองเรียน เปนกลุม
ผูปวยทีเ่ขารับการรักษาและอาศัยในชุมชนสถาบันฯทีค่อนขางมีความรูและเปนปากเสียงใหกับผูปวย
อ่ืนๆ บางคนเคยเขาทํางานในตําแหนงคนงาน และเปนผูนําในการเรียกรองสิทธติางๆเชนการขึ้น
อัตราเบี้ยเลี้ยง  คาครองชีพ  ปฏิเสธการใชสิทธิการรักษาของตนเอง เรียกรองการสงตัวไปรักษากับ
โรงพยาบาลตามตองการโดยใหสถาบันฯเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
 
4. การติดตามประเมินผลการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 นโยบายหลักประกันสุขภาพ เปนนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความตองการพัฒนาระบบ
สุขภาพของประเทศไทยใหไดคุณภาพ และมีมาตรฐานภายใตงบประมาณที่เหมาะสม เพ่ือสุขภาพที่
ดีของประชาชนสวนใหญของประเทศ  ระยะ 5 ปแรกของการดําเนินงานมีปญหาและอุปสรรค
มากมาย มีนักวิชาการหลายทานไดติดตามประเมินผลมุมมองตางๆ ซึ่งวัตถปุระสงคหลักของการิด
ตามประเมินผลคือคุณภาพชีวติของประชาชนชาวไทยสวนใหญของประเทศ ยกระดับการบริการ
ดานสุขภาพทัดเทียมอาณาประเทศ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ในมุมมองของการประเมิน
นโยบายสาธารณะที่ผานมา มีแนวทางในการประเมินโดยการมุงเนนการวัดความสาํเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัต ิ
 
 การวัดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 นักวิชาการดานการนํานโยบายไปปฏบิัตหิลายทานไดกลาวถึง การวัดหรือเกณฑในการ
ประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบตัิ ไวดังนี้ 
 นากามูระ และสะมอลวูด ไดเสนอเกณฑในการวัดหรือประเมินความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไว 5 ประการ คือ 
 1. เกณฑการบรรลุเปาหมายของนโยบาย เปนการวัดผลที่มองเห็นไดวา ผลลัพธที่เกิดขึ้น
บรรลุเปาหมายของนโยบายหรือไม ซึ่งมักจะอาศัยวธิีการเชิงปริมาณมาวัดผลผลติ เพ่ือเปรียบเทยีบ
กับเปาหมายที่ตั้งไว 
 2. เกณฑประสิทธิภาพ เปนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกบั
คาใชจาย มักใชกับกรณีซึ่งผลผลติของนโยบายที่ไมชดัเจน เชน นโยบายดานความปลอดภัย 
นโยบายดานการปองกันประเทศ เปนตน 
 3. เกณฑความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสยี เปนการพิจารณาถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนตอนโยบาย โดยพิจารณาจากความพึงพอใจและการรองเรียนที่เกิดขึ้น 
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 4. เกณฑการตอบสนองความตองการของลูกคา เปนการพิจารณาถึงความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ซึง่เหมาะกับหนวยงานประเภทใหบริการประชาชน เชน โรงพยาบาล โรงเรียน สถานี
ตํารวจ เปนตน 
 5. เกณฑการดํารงอยูของระบบ จะเปนการพิจารณาถึงความสอดคลองภายในองคการ 
พิจารณาดูการจัดสรรการใชทรัพยากรขององคการ 
 เอ็ดเวิรด ชูชแมน ไดเสนอเกณฑวัดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบตัิไว 5 ประการ 
คือ 
 1. เกณฑความพยายาม เปนการประเมินจากปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมตางๆ     
ที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากปจจัยนําเขา หรือพลังงานที่ใชไปโดยทีส่นใจผลผลติ 
 2. เกณฑการปฏิบัติงาน เปนการประเมินจากการกระทําหรือการปฏิบัตงิานโดยมองที่
ผลลัพธของความพยายาม 
 3. เกณฑความเพียงพอ เปนการประเมินพิจารณาวาการปฏิบัติงานทั้งหมดเพียงพอตอ
ความตองการของสาธารณชนหรือไม 
 4. เกณฑประสิทธิภาพ เปนการประเมินโดยมองในดานคาใชจาย 
 5. เกณฑกระบวนการ เปนการประเมินความสําเร็จหรือลมเหลว โดยดูวาโครงการหนึ่ง
ทํางานไดผลหรือไม อยางไร ทําไมถึงเปนเชนนั้น 
 จากแนวความคิดที่กลาวมา เม่ือนํามาพิจารณากับกรณีของนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
เห็นวาการประเมินความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัตคิวรใชเกณฑการพิจารณา คือ เกณฑ
การบรรลุเปาหมายของนโยบายหลักประกันสุขภาพ ไดแก การเขาถึงบริการ คณุภาพของการ
ใหบริการ และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับเพ่ือการบรรลุประสิทธิผลของการนํา
นโยบายหลักประกันสุขภาพไปปฏิบตั ิ
 
 4.1 แนวคิดการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพนั้นเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนของทุกคน ซึ่งปฏิญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) มาตราที่ 25 ไดระบุวา”บุคคลทุกคน
มีสิทธิที่จะไดอยูในที่ที่มีมาตรฐานอันเพยีงพอสําหรับสุขภาพ ความเปนอยูของตัวบุคคลน้ันและ
ครอบครัว ทั้งน้ีรวมถึงการไดรับอาหาร เคร่ืองนุงหม ที่พักอาศัย การดูแลรักษาทางการแพทย และ
ความม่ันคงในชีวติ เม่ือตองประสบกับการเจ็บปวยหรอืความพิการ” (ศุภสิทธิ์  พรรณนารุโณทัย. 
2543 ) 
 ในปจจุบันรัฐไดมีความพยายามที่จะปฏิรปูและพัฒนาระบบสขุภาพใหมีประสิทธิภาพและ
ไดประโยชนมากท่ีสุด แตสิ่งที่สําคัญที่จะทาํใหการพัฒนาน้ันไดผลคุมคาคือการเขาถึงการบริการดาน
สุขภาพของประชาชน ซึ่งJointCommission on Accreditation of Healthcare Organization ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (JCAHO,1989 อางใน อนุวัตน ศุภชุติกุล . 2543) ไดระบุวาความสามารถใน
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การเขาถึง (accessability)เปนตัวชี้วัดทีส่าํคัญประการหนึ่งในการบงบอกถึงคุณภาพการดูแลผูปวย
ของแหลงที่ใหบริการน้ัน และใหความหมายของการเขาถึงบริการดานสุขภาพวา เปนความสะดวกที่
ผูปวยหรือผูรบับริการจะสามารถเขาถึงการดูแลรักษาพยาบาลตามความจําเปน การไดรับการดูแล
รักษาที่ถูกเวลา ถูกสถานที่ 
 การเขาถึงบริการ คือการที่ผูมารับบริการเม่ือมีความตองการใชบริการจะมาใชบรกิารที่
สถานที่บริการแหงนั้นดวยความสะดวกทั้งกายใจและสังคม และเสนอตัวชีว้ัดความสามารถในการ
เขาถึงบริการไวดังนี้ 
 1.  อัตราการใชบริการของผูมารับบริการ 
 2.  อัตราความพงึพอใจของผูมารับบริการ 
 3.  คาใชจายในการมารับบริการ 
 4.  ระยะหางไกลของสถานบรกิาร 
 5.  ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
 6.  การส่ือสารและประชาสัมพันธการใหบริการ 
 7.  คุณภาพการใหบริการ ดานมาตรฐานการบริการ ดานความพรอมความสะดวกของ
บริการ การบริการที่ราคาเหมาะสม รวดเร็ว รักษาหาย เสมอภาค เปนธรรมและตอบสนองความ
ตองการของผูมารับบริการ 
 8.  ประชาชนทุกกลุมวัย ทุกกลุมอาชีพ ทุกเพศ ทุกศาสนา ทุกพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบมาใช
บริการ 
 9.  การีสวนรวมคดิการจัดบริการของหนวยงาน/องคการที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
 พสิษฐ  แปนเหมือน (2542) ไดใหความหมายของการเขาถึงบริการสุขภาพ หมายถึง 
ความสามารถที่จะไปใชแหลงบริการสุขภาพโดยสะดวก ของกลุมผูดอยโอกาส ไดแก รูปแบบการ
ใหบริการของสถานบริการสาธารณสุข คาใชจายของบริการ คาใชจายในการเดินทาง ระยะทาง 
ความสะดวกในการเดินทาง ความเพียงพอของบุคลากรใหบริการ ชวงเวลาที่ไปใชบริการ และการ
ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือบริการ 
 บํารุง  ขันกสิกร (2545) ไดใหความหมายของการเขาถึงบริการดานสุขภาพวา หมายถึง 
การที่ประชาชนสามารถไดรับบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขอยางเสมอภาคเปนธรรมและ
ทั่วถึงทั้งทางดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคมุปองกันโรค และการฟนฟู
สภาพ 
 จันทิมา  มงคลอุปถัมภ (2546) ใหความหมายของการเขาถึงบริการวานอกจากความเสมอ
ภาคในแงสิทธิตามกฎหมายแลว ความเสมอภาคดานการกระจายดานคาใชจายในลักษณะกาวหนา
และเปนธรรม รวมทั้งการเขาถึงบริการทีไ่ดมาตรฐานสงูเพียงพออยางเสมอหนา 
 สุรางคศรี  คีตมโนชญ (2549) ศึกษาปจจัยของการเขาถึงบริการสุขภาพในผูสูงอายุ ไดแก
ความพอเพียงของการบริการที่มีอยู ความพึงพอใจตอการใชบริการ และจํานวนประเภทของการใช
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บริการสุขภาพของผูสูงอายุ  การรับรูนโยบายหลักประกันสุขภาพของผูสูงอายุ และความตองการ
การดูแลของผูสูงอายุ 
 วสันต  ศลิปะสุวรรณ (2532) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธพิลตอการไปใชบริการซ่ึงสามารถ
สะทอนการเขาถึงบริการดานสุขภาพ แบงออกเปน 7 ประการ คือ 
 1. ปจจัยคุณลักษณะทางประชากร ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัวและสถานภาพ
สมรส 
 2. ปจจัยโครงสรางทางสังคม ประกอบดวย การศึกษา เชือ้ชาติ ศาสนา เปนตน 
 3. ปจจัยทางจิตวิทยาสังคม ใหความสําคัญกับคานิยมทางดานสุขภาพ บรรทัดฐานทาง
สังคม ทัศนคติ ความเชื่อทีมี่ตอเรื่องสุขภาพ การใชบรกิารสุขภาพ  รูปแบบการดําเนินชีวติของ
บุคคล และแรงจูงใจในดานสุขภาพของบคุคล 
 4. ปจจัยดานเศรษฐานะหรือทรัพยากรของครอบครัว ไดแกรายไดของครอบครัวสวนรวม 
 5. ปจจัยแหลงประโยชนที่มีอยูในชุมชน ไดแกชนิดและประเภทของบรกิาร จํานวน
บุคลากรที่ใหบริการ สภาพภูมิศาสตรของสถานที่บริการ ตลอดจนการคมนาคมสะดวกสบาย 
 6. ปจจัยดานการบริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุข ไดแก การจัดรูปแบบ
กระบวนการ การใหบริการสุขภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกดานบุคคลและสิ่งแวดลอม รวมถึงราคา
คาบริการ คาใชจายตางๆ คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่สาธารณสุข 
 7. ปจจัยระบบสาธารณสุขของประเทศ ตั้งแตปจจัยนําเขา อันไดแก นโยบายสาธารณสุข 
ดานการเมือง งบประมาณหรือทรพยากร ที่ไดรับจัดสรร ดานกระบวนการไดแกรูปแบบและกลวิธีใน
การจัดบริการสุขภาพระดับตางๆ สุดทายคือผลผลติ และผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณสุข
นั้นๆ 
 เลอ แอน อเดย และ โรแนล แอนเดอรเซน (1984) ไดเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาการ
เขาถึงบริการของประชาชน (A Framework for the Study of Access to Medical Care)ซึ่งกลาวถึง
การใชบริการสุขภาพของประชาชนขึ้นอยูกับความสัมพันธหรือปฏิสมัพันธตั้งแตการกําหนดนโนยาย 
(Health Policy) ลักษณะระบบการใหบรกิารสุขภาพ (Characteristics of Health Delivery System)
ลักษณะของผูรับบริการหรือประชากรกลุมเส่ียง (Characteristics of Population At Risk)การ
ใหบริการสุขภาพ (Utilization of Health Service) และความพึงพอใจของผูใชบรกิาร (Consumer 
Satisfaction) ดังภาพประกอบ 7 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 รูปแบบการใชบริการสุขภาพตามแนวคิดของเลอ แอน อเดย และโรแนล แอนเดอร

เซน  
 
 

นโยบายสาธารณสุข 

 (Health Policy) 
การจัดสรรงบประมาณ อัตรากําลัง/บุคลากร 

การศึกษาขอมูล  การจัดองคกร 

ลัษณะระบบการใหบริการ
สุขภาพ (Characteristics of 

Health  
Delivery System) 

 การจัดสรรทรัพยากร 
o ปริมาณ 
o การกระจาย 

 การจัดองคกร 
o ระบบการใหบริการ 
o ลักษณะการทาํงาน 
     ของเจาหนาที่ 

 

ลักษณะของผูรับบริการหรือ
ประชากรกลุมเสี่ยง 

(Characteristics of Population At 
Risk) 

 ปจจัยเกี่ยวกบัตวับุคคล 
o อายุ เพศ สถานภาพ

สมรส 
การศึกษา อาชีพ 

o ความเชื่อดาน
สุขภาพ 

 ปจจัยสนับสนนุ 
o เศรษฐฐานะของ

การใหบริการสุขภาพ 
 (Utilization of Health Service) 
 ชนิดของสถานบริการ 
 ที่ตั้งของสถานบริการ 
 วัตถุประสงคของการใช

บริการ 
 ชวงระยะเวลาของการใช

บริการ 
 จํานวนรายผูปวย/คร้ัง 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ  
 (Consumer Satisfaction) 
 ตอความสะดวก  
 ตอความเสมอภาค 
 ตอราคาคาบรกิาร 
 ตอคุณภาพการบริการ 
 ตอการไดรับคาํแนะนํา 
 ตออัธยาศัยของเจาหนาที่ 



 43 

 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของ ในประเด็นการประเมินการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพ (ตามตาราง 3 หนา 60) สามารถนํามาประยุกตใชกับการประเมินบริการดานสุขภาพ
ของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตหลักประกนัสุขภาพ สรุปไดดังนี้ 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพ หมายถึง การที่ผูรับบริการสามารถเขาถึงแหลงบริการได
สะดวก ไดรับบริการตามความจําเปนอยางถูกตองเหมาะสม 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดประเด็นการประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพของการประเมิน
บริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยัภายใตหลักประกันสุขภาพ ดังนี้ 
      1. ความสะดวกของการเดินทางเขาถึงแหลงบริการ หมายถึง สถานทีต่ั้งของหนวย 
ตองตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ประชาชนเดินทางไปใชบริการไดสะดวกภายใน 30 นาทีโดยรถยนต ความ
สะดวกในการเดินทาง ความพรอมของผูรับบริการและญาติ คาใชจายในการเดินทาง 
      2. ความครอบคลุมของการจัดบริการ หมายถึง  การพิจารณาความครอบคลุม 
ครบถวนของ ประเภทของบริการที่หนวยบริการตองมี ไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ 
การฟนฟูสุขภาพพ้ืนฐาน และการควบคมุปองกันโรค 
     3. ความเหมาะสมของการจัดบริการ หมายถึง การพิจารณากระบวนการจัดบริการ  
ตั้งแตความเหมาะสมของการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัย  การจัดสรรทรัพยากร การจัดรูปแบบองคกร และการจัดระบบการใหบรกิารดานสุขภาพ 
     4. ความเสมอภาคของการบริการ หมายถึง ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดตาม 
สิทธิที่มี การใหบริการมีความเสมอภาค ปฏิบัตใิหเทากัน สําหรับผูที่มีความจําเปนเทากัน ไมเลือก
ปฏิบัต ิ
     5. คุณลักษณะของผูรับบริการ หมายถึง การพิจารณาคุณสมบัติของผูรบับริการใน 
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ซึ่งเปนผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนและครอบครวั ไดแก ภาวะ
สุขภาพ ความครบถวนของการมีบัตรประชาชน การรับรูนโยบายหลักประกันสขุภาพ พฤติกรรมการ
ใชบริการดานสุขภาพ เจตคติตอการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
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ตาราง 3  การศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ในประเด็นการประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
 

อนุวัฒน  ศุภชุติกุล บํารุง  ขันกสิกร จันทนา มงคลอุปถัมภ พสิษฐ   แปนเหมือน สุรางคศรี   คีตมโนชญ เลอ แอนด อเดย และ 
โรแนลแอนเดอรเซน 

ประเด็นของการ
ประเมิน 

ความสะดวกของ
ผูรับบริการในการเจา
ถึงแหลงบริการ 

  เดินทางไปใชแหลง
บริการไดโดยสะดวก
คาใชจายในการ
เดินทาง ระยะทาง 

ความตองการในการดูแล 
การเดินทาง 

ความสะดวกของการใช
บริการ  ชนิด ที่ตั้ง ของ
สถานบริการ 
 

ความสะดวกในการ
เดินทางเขาถึงแหลง
บริการ 

การดูแลรักษา 
พยาบาลตาม 
ความจําเปน 

การักษาพยาบาล
ครอบคลุม 4มิติ 
รักษา,สงเสรม 
ปองกัน,ฟนฟู 

การบริการที่ไดมาตรฐาน
สูงเพียงพอ 

รูปแบบการใหบริการ 
 

ความพอเพียงของบริการ
ที่มีอยู 

คุณภาพการบริการ 
การไดรับคําแนะนํา 
คุณลักษณะของ
ผูรับบริการ 

ความครอบคลุมของ
การบริการ 

การไดรับการดูแล
รักษาที่ถูกที่ 
กูกเวลา 

  ชวงเวลาที่ไปใชบริการ 
ความเพียงพอของ
บุคลากร 
 

จํานวนประเภทของการ
ใหบริการ 

นโยบายการจัดบริการ 
ราคาคาบริการ 
วัตถุประสงค/ชวง
ระยะเวลาของการใช
บริการ 

กระบวนการของการ
จัดบริการ 

 ประชาชนเขาถึงอยาง
เสมอภาคเปนธรรม
และทั่วถึง 

ความเสมอภาคในแงสิทธิ
ตามกฎหมาย การ
กระจายดานคา ใชจาย
อยางเสมอหนา 

การยอมรับ ศรัทธา 
เชื่อถือบริการ 

 ความเสมอภาค 
 

ความเสมอภาค 
ของการบริการ 
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 4.2 แนวคิดคุณภาพการบริการ  
 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
 จากความคาดหวังของนโยบายหลักประกันสุขภาพเพ่ือเกิดผลลัพธดานประสิทธภิาพการ
บริการที่หมายถึงการใชทรัพยากร อยางประหยัด คุมคาที่สุด โดยใชระบบการบรหิารจัดการที่
เครงครัด และเนนการบริการผานเครือขายบริการปฐมภูมิ ซึ่งสามารถมีตนทุนผลลัพธสขุภาพตอ
หนวยต่ํา  ซึ่งไดมีการนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในดานที่เก่ียวเนือ่งกับสุขภาพ 
 จิรุตม ศรีรัตนบัลล (2545) ใหความหมายของประสิทธภิาพ (Efficiency)ในระบบ
สาธารณสุข โดยอางถึงประเด็นที่ทรัพยากรมีอยูอยางประหยัด และถือเปนตนทุน การผลิตหรือการ
เลือกที่จะใชทรัพยากรจึงควรสรางใหเกิดผลผลติ (Product) หรือ ประโยชน (Utility) จากการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดน้ันใหสูงสุด และกลาววา เรือ่งของคุณภาพมีความใกลชิดกับ
ประสิทธิภาพมาก การประเมินคร้ังนี้จึงนําแนวคิดการประเมินคุณภาพการบริการมาเพ่ือสะทอนผล
ของประสิทธภิาพในการบริการดานสุขภาพในผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ 
 ศิริวรรณ เสรรีัตน (2541) กลาวไวในการบริการ เปนการบริหารความแตกตางทางการ
แขงขัน การพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงสามารถทาํไดในลักษณะตางๆ  คุณภาพ
การใหบริการ เปนสิ่งสําคัญในการสรางความแตกตางทางธุรกิจ คือการรักษาระดับการใหบริการที่
เหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวังไว 
 บังอร คนกลาง ใหความหมายของคุณภาพการบริการ หมายถึงความสามารถในการ
ใหบริการทีต่อบสนองความตองการ หรือความคาดหวังของผูรับบรกิาร โดยการเปรียบเทยีบกบัการ
รับรูจากบริการที่ไดรับ 
 พาราสุรามัน ซีสฮอลม และเบอรรี่ (สุนันทา ยอดเณร . 2551; อางอิงจาก Parasuraman, 
Zeithaml; & Berry.  1985) กลาววาคุณภาพบริการในสายตาผูบริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบ
ความคาดหวงัและการรับรูที่ไดรับจากการบริการ และสามารถจําแนกคุณลักษณะการบริการของ
ผูรับบริการออกเปน 10 ประการ ดังนี้ 
     1. ความเปนรูปธรรม (Tangible) คือสิ่งที่สามารถจับตองได เชน สถานที่ อาคาร 
สํานักงาน การตกแตง และบริเวณทีใ่หลกูคา อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่ทันสมัย อัธยาศัยไมตรี
ของผูใหบริการ การแตงกายของผูใหบรกิาร 
     2. ความเชื่อม่ันไววางใจได (Reliability) คือการบริการที่สามารถนําเสนอไดอยางถูกตอง 
การใหบริการตามที่สัญญาไว และมีความนาเชื่อถือ 
     3. ความกระตือรือรน (Responsiveness) คือการแสดงน้ําใจ ยินดีที่จะชวยเหลือ
ผูรับบริการและพรอมที่จะใหบริการไดในทันที ใหความสนใจกับปญหาของผูรับบริการ 
     4. ความเชี่ยวชาญ (Competence) คือ การเรียนรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที ่
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รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงใหผูรับบริการเห็นไดวาตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ 
     5. ความมีอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) คือ ความสุภาพออนโยน ใหเกียรติ มีน้ําใจ และมี
ความเปนมิตร เห็นอกเห็นใจตอผูรับบรกิาร 
     6. ความนาเชื่อถอื (Credibility) คือ ความสามารถในการสรางความเชื่อม่ันซ่ึงเกิดจาก
ความซื่อสัตย ซื่อตรงของผูใหบริการ ซึ่งผูรับบริการรับรูไดจากการพูดปากตอปาก 
     7. ความปลอดภัย (Security) คือ ความรูสึกม่ันใจในความปลอดภัย ในชีวติ ทรัพยสนิ 
ชื่อเสียง ปราศจากความรูสกึเสี่ยงอันตราย และขอสงสัยตางๆ รวมทัง้การรักษา เชนการรักษา
ความลบัของผูรับบริการ 
     8. การเขาถึงบริการ (Access) คือการที่ผูรับบริการสามารถติดตอเขารับบริการไดงาย 
และไดรับความสะดวกจากผูใหบริการ 
     9. การติดตอส่ือสาร (Communication) คือการใหขอมูลตางๆแกผูรับบริการ ใชการสื่อสาร
ดวยภาษาที่ผูรับบริการเขาใจ และรับฟงเรื่องราวตางๆจากผูรับบริการ 
 10. การเขาใจและรูจักผูรับบริการ (Understanding &Knowing the customer) ผูใหบริการ
ควรทําความรูจักและเขาใจความตองการของผูรับบริการ 
 วิชัย  ธัญญพานิชย (2553) กลาววาคุณภาพบริการหมายถึง ระดับความสามารถของ
ผลิตผลหรือบริการในการบาํบัดความตองการของลูกคา ที่มีคุณลักษณะไดมาตรฐานปราศจาก
ขอบกพรอง และสอดคลองกับความตองการของลูกคาถึงขั้นเปนที่พึงพอใจ 

 หลักสําคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการสรุปไดเปน 9 ประการ คือ 
     1. ความเสมอภาคในการใบริการ 
     2. มาตรฐานการใหบริการชัดเจน 
     3. ขอมูลขาวสารมีประสิทธภิาพและเปดแกผูรับบริการ 
     4. การจัดทางเลือกใหบริการและใหบริการดวยความเอ้ืออาทร 
     5. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ 
     6. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
     7. การปรับปรุงระบบสนบัสนุนบริการ 
     8. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ หากตอบสนองไมไดทันทีตองระบุเวลาที่
ชัดเจน 
     9.  การใชขอมูลยอนกลับและการฟงเสียงผูรับบริการ 
 

 การประเมินคุณภาพการบริการ 
 ในป 1990 พาราสุรามันและคณะ (บังอร คนกลาง. 2546. อางอิงจาก  Parasuraman;  et 
al.) ไดพัฒนาและสรางเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพ เรียกวา SERVQUAL (Service Quality) 
สรุปมิติการประเมินคุณภาพ จาก 10ดานเหลือเพียง 5 ดานดังนี้ 
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  1. ความเปนรูปธรรมของบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก เคร่ืองมือ อุปกรณ บุคลากร และการใชสัญลักษณหรือเอกสารที่ใช
ในการติดตอส่ือสารใหผูรับบริการไดสัมผัส และการบริการน้ันมีความเปนรูปธรรมและรับรูได 
 2. ความนาเชื่อถอืไววางใจได หมายถึง ความสามารถในการใหบริการน้ันตรงกับสัญญาที่
ใหไวกับผูรบับริการ บริการที่ใหทุกคร้ังมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอในทุกคร้ังของ
การบริการ ทีจ่ะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได 
 3. การตอบสนองความตองการของผูรับบรกิาร หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะ
ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงททีี่ ผูรับบริการ
สามารถเขาถงึบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบรกิาร รวมทั้งจะตองกระจายการ
ใหบริการไปทัว่ถึง รวดเรว็ ไมตองรอนาน 
 4. การใหความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ หมายถึง ผูใหบริการมีทักษะความรู ความสามารถ
ในการใหบริการ และตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุขภาวะ มีกริยา ทาทาง และ
มารยาทที่ดีในการใหการบริการ สามารถที่จะใหผูรับบริการเกิดความไววางใจและเกิดความม่ันใจวา
จะไดบริการทีดี่ที่สุด 
 5. การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ หมายถึง ความสามารถในการดูแล 
ความเอ้ืออาทร เอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันของผูรับบริการแตละคน 
 วิชัย  ธัญพานิชย (2553) กลาววา คุณภาพบริการ อาจพิจารณาไดเปน 2 มิติ คือ 
 1. คุณภาพที่ตองมี  (Must be quality) เปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง หากไมไดรับการ
ตอบสนองลูกคาจะไมพอใจอยางมาก เปนระดับที่ยอมรับขั้นต่ํา 
 2. คุณภาพที่ประทับใจ (Attractive quality) เปนสิ่งที่ลูกคาไมไดคาดหวัง แมไมมีก็ไม
เปนไร แตถาหากมีจะไดรับการชื่นชมประทับใจ แตเม่ือเวลาผานไปสิ่งนี้จะกลายเปนความคาดหวัง
ของลูกคาเปนคุณภาพที่ตองมี ระบบการบริการทั้งหลายมิติคุณภาพจึงอาจพิจารณาจากลักษณะของ
ระบบบริการซึ่งประกอบดวย การใหบริการดวยทักษะที่ถูกตอง เทาเทียมกัน ผูรับบริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดน้ันมีองคประกอบ  ดังนี้ 
  2.1 ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง ความรูความสามารถของผูใหบริการ 
(Competency) ที่สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดอยางถูกตองตามเทคนิคการใหบริการ 
  2.2 กระบวนการ (Process) ความเหมาะสมของการใหบริการ (Appropriateness) ที่
สามารถใหบรกิารแกผูใชบรกิารไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 
       2.3 การเขาถึงบริการ (Accessibility) หมายถึงประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดดวย
ความสะดวกรวดเร็ว คือ สามารถรับบริการไดงาย และไมตองรอนานจนเกินสมควร 
       2.4 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึงความปลอดภัยและอบอุนใจในการใชบริการทั้ง 
ผูใหบริการและผูรับบริการ 
 3. ผลลัพธ (Outcome) การยอมรับของผูรับบริการ (Acceptability) หมายถึง การยอมรับ
ของผูใชบริการที่มีตอบริการน้ัน ประกอบดวย 
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                3.1  ประสิทธผิล (Effectiveness) ผูใชบริการไดรับสิ่งที่ตองการภายหลังการรับบริการ 
                3.2  ประสิทธิภาพ (Efficiency) คุมคาหมายถึง ผูรับบริการรูสึกคุมคากับการจายเงิน
เพ่ือแลกกับการใหบริการทีไ่ดรับ บริการที่ดีตองมีคาบริการที่เหมาะสมไมสูงจนทําใหบุคคลบางกลุม
ถูกกีดกัน 
                3.3  ความเสมอภาค (Equity) หมายถึงความเสมอภาคในการใหบริการแกประชาชนทกุ
คนอยางเทาเทียมกันโดยไมมีขอยกเวน หรือไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบในการไปใชบริการ 
  กันยา  กาญจนบุรานนท (อางในพสิษฐ  แปนเหมือน. 2542) ไดใหความหมายไววา 
การบริการสาธารณสุขหรือการบริการดานสุขภาพ คือการจัดบริการการแพทยในรูปแบบตางๆเพื่อ
เปนการแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัย และเปนการยกระดับ
สุขภาพอนามัยประชาชนใหอยูบนรากฐานของสุขอนามัยที่ดี คือ จะตองมีความสมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ  โดยที่รัฐพยายามจัดการบริการสุขภาพใหทัว่ถึง และครอบคลุมประชากรทั้งในเมืองและ
ชนบท ตลอดจนหาแนวทางใหประชาชนบริการตนเอง ครอบครัว และชุมชนในเรือ่งของสุขภาพ
อนามัย 
 เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์ (อางในพัฐสุดา โรจนทองคํา. 2546) กลาววาองคประกอบของการ
บริการดานสุขภาพครอบคลุม 4มิติ ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ 
 พสิษฐ  แปนเหมือน (2542) กลาววา ในขณะนี้เปนชวงของการเปลีย่นแปลงระบบบริการ
สาธารณะของประเทศ ซึ่งตองมีการปรับระบบตาง ๆ หลายระบบใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน และที่เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือใหสถานบริการของรัฐสามารถใหบริการไดครอบคลุม บูรณการ 
และสอดคลองกับพื้นที่ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 และสามารถเปนทีพ่ึ่งของประชาชน เม่ือเจ็บปวย
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลาววา สถานบริการไดดีควรมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ 
 1. สถานบริการตองอยูใกลประชาชน คือ สถานบริการสาธารณะสุขควรอยูใกลประชาชน
ใหมากที่สุด เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการไดงายและเสียคาใชจายนอย 
 2. สถานบริการตองใหบริการไดตลอดเวลา คือ สถานบริการน้ันควรจะพรอมใหบริการ
ผูปวยไดตลอดเวลา เพราะการเจ็บปวยเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ซึ่งอาจไมใชเวลาราชการ 
 3. สถานบริการตองใหบริการทั้งรักษาและสงเสริมปองกัน คือ สถานบริการน้ันตองมี
บุคลากรที่ทํางานไดหลายดาน และใหบริการทั้งดานรักษา สงเสริมและปองกันโรคและการดูแล
ผูปวยที่ดี ควรมีคุณสมบัติ 3 ขอ คือ 
       3.1 การดูแลตอเน่ือง คือ การดูแลผูชวยตองมีความตอเน่ือง ไมวาจะเปนงานดานการ
รักษาพยาบาล ดานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค รวมทั้งการฟนฟูสภาพ 
       3.2  การดูแลแบบผสมผสาน คือ การดูแลนั้นจะตองทําทั้งการรักษาพรอมทั้งใหความรู
ดานสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคไปดวย ในจุดน้ีจะเนนถึงการที่จะใหมีเวลาใหสุขศึกษาและ
ไดมีการพูดคุยกับผูปวย 
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       3.3  การดูแลแบบองครวม คือ การใหบิการทีค่ํานึงถึงสภาพจิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของผูปวย สิ่งเหลาน้ีทําใหเขาใจสภาพของผูปวย ซึ่งจะทําใหเกิดความเห็นใจผูปวยมาก
ขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของ ในประเด็นการประเมินคุณภาพการบริการ
ดานสุขภาพ (ตามตาราง 4 หนา 67) สามารถนํามาประยุกตใชกับการประเมินบริการดานสุขภาพ
ของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตหลักประกนัสุขภาพ สรุปไดดังนี้ 
 คุณภาพการบริการดานสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของหนวยบริการในการ
ใหบริการทีต่อบสนองความตองการ หรือความคาดหวังของผูรับบรกิารในชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัย  โดยการเปรียบเทยีบกับการรับรูจากบริการทีไ่ดรับ ตามองคประกอบตางๆ 5 ดาน ไดแก 
ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชือ่ม่ันไววางใจได การตอบสนองตอผูรับบริการ ความ
นาเชื่อถือ ความเขาใจและรูจักผูรับบริการ 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดประเด็นการประเมินคุณภาพการบริการดานสุขภาพของการ
ประเมินบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใตหลักประกันสุขภาพดังน้ี 
 1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหผูรับ 
บริการเห็นถึงความสะดวกตางๆ ในหนวยบริการปฐมภูมิที่ดูแลชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
ไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เคร่ืองมือ เอกสารที่ใชในการสื่อสาร รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทาํให
ผูรับบริการรูสกึวาไดรับการดูแล หวงใย และตั้งใจในการใหบริการ 
 2. ความเชื่อม่ันไววางใจได หมายถึง ความสามารถของบุคลากรในการใหบริการ ตรงกับ 
สัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ  บริการที่ใหทุกคร้ังมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอใน
ทุกคร้ังของการใหบริการ ทีจ่ะทําใหผูรับบริการรูสึกวามีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได 
 3. การตอบสนองตอผูรับบริการ หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจของผูใหบริการที่จะ
ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการ
สามารถเขาถงึบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบรกิาร รวมทั้งจะตองกระจายการ
ใหบริการไปทัว่ถึง รวดเรว็ ไมตองรอนาน 
 4. ความนาเชื่อถอื หมายถึง ความสามารถของผูใหบริการในการใหบริการเปนที่ประจักษ  
และตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารดวยความสุภาพ มีกริยา ทาทาง และมารยาทที่ดีในการ
ใหการบริการ สามารถที่จะใหผูรับบริการเกิดความไววางใจและเกิดความม่ันใจวาจะไดบริการทีดี่
ที่สุด 
 5. การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ หมายถึง ความสามารถในการดูแล  
ความเอ้ืออาทร เอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันของผูรับบริการแตละคน
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ตาราง  4 การศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ในประเด็นการประเมินคุณภาพการบริการดานสุขภาพ 
 

 

พาราสุรามัน ชี้ฮอรนและเบอรรี่ 
 

 

ดร.วิชัย  ธัญพานิชย 
 

พสิษฐ  แปนเหมือน 
 

ประเด็นของการประเมิน 

ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
 

ความเสมอภาคในการใบริการ สถานบริการตองอยูใกล
ประชาชน 

ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
 

ความนาเชื่อถอืไววางใจได 
 

มาตรฐานการใหบริการชัดเจน สถานบริการตองใหบริการ
ไดตลอดเวลา 

ความนาเชื่อถอืไววางใจได 
 

การตอบสนองความตองการของ
ลูกคา 

ขอมูลขาวสารมีประสิทธิภาพและเปดแก
ผูรับบริการ 

สถานบริการตองใหบริการ
ทั้งรักษาและสงเสริมปองกัน 

การตอบสนองความตองการของ
ลูกคา 

การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ การจัดทางเลือกใหบริการแลใหบริการดวย
ความเอื้ออาทร 

การดูแลตอเนื่อง การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 

การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการ
ของผูรับบริการ 

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ การดูแลแบบผสมผสาน การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการ
ของผูรับบริการ 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ 

การดูแลแบบองครวม  

 การปรับปรุงระบบสนบัสนุนบริการ   
 การตอบสนองความตองการของผูรับบรกิาร

หากตอบสนองไมไดทันทีตองระบุเวลาทีช่ัดเจน 
  

 การใชขอมูลยอนกลับและการฟงเสียง 
ผูรับบริการ 
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 4.3 แนวคิดการมีสวนรวม 
 จอหน เอ็ม โคเฮ็นและนอรแมน ที อัพฮอรฟ (อางในสุนิเทศ ไชยกลุ , 2546)ใหความ 
หมายของการมีสวนรวมวา คือ กระบวนการทางสังคม ซึ่งประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการ
ตัดสินใจและมีความตองการรวมกัน ภายใตสภาพพ้ืนที่หรือทองถิ่นเดียวกันทําการตัดสินใจและ
สรางกลไกในการกําหนดความตองการเหลาน้ัน 
 องคการอนามัยโลก (ทรงสดุา  ไตรปกรณกุศล. 2545; อางอิงจาก WHO. 1978) ใหความ 
หมายของการมีสวนรวมวา คือ กระบวนการที่บุคคล ครอบครัว มีความรับผิดชอบรวมกันในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง และสวัสดิการในชุมชนของเขา เปนการพัฒนาความสามารถของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการจัดการใหสถานการณชีวิตดีขึ้น และสงเสริมการแกไขปญหาชุมชนดวย
ตัวเองแทนการเปนผูที่รอรับผลจากการพัฒนา ประชาชนสามารถกําหนดความตองการ ความ
จําเปนดวยตนเอง และสามารถปรับเปลีย่นการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมความสถานการณ 
ไดแก การที่ประชาชนสามารถประเมินสถานการณตนเอง จัดลําดับความสําคัญของปญหา และมี
ทางเลือกในการปฏิบัตเิพ่ือแกไขปญหาทีห่ลากหลาย 
 ทวีทอง หงสววิัฒน และคณะ (2531) กลาววาการมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมในการ
วางแผน (Planning) การดําเนินการ (implementation) และการประเมินผล (evaluation) ทั้งน้ัน
เปนการตัดสินใจของบุคคลครอบครวั และชุมชนที่เขารวมดวยตนเอง 
 เมธี จันทจารุภรณ (2541)  การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนมีโอกาสในการรวมคิด 
รวมทํา รวมแกไข และรวมในการประเมินผล ตลอดทัง้กระบวนการ และไดแบงการมีสวนรวม
ออกเปน 4 แบบ คือ 
     1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการริเริ่ม ตัดสินใจ 
ดําเนินการตัดสินใน และตัดสินใจปฏิบตัิการ 
     2.  การมีสวนรวมการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทรัพยากร 
การบริหาร การประสานความรวมมือ 
     3.  การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวยผลประโยชนดานวัสดุ ดาน 
สังคม และ บคุคล 
      4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
 สุนิเทศ  ไชยกุล (2546) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการทีป่ระชาชน
และผูที่เก่ียวของมีโอกาส ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหา/ ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของรวมคิด แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวน การพัฒนา แบงออกไดเปน 5 ระดับ คือ 
    1. ระดับการใหขอมูล เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซ่ึงเปนการส่ือสารทางเดียว แตเปน
ระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเร่ิมตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี สวนรวมซึ่งจะ
นําไปสูกระบวนการอ่ืนๆ ตอไป 
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     2. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ 
     3. ระดับการเขามาเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือ
เก่ียวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมีสวนรวมในระดับนี ้อาจ
ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตวัแทนภาคประชาชนเขามารวม 
     4. ระดับการรวมมือ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือ
ฐานะหุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 
     5. ระดับการเสรมิอํานาจประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่ง
เปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

 ในงานดานสุขภาพ (ทรงสุดา  ไตรปกรณกุศล. 2545; อางอิงจาก Oakley; & Marsden. 
n.d.)  ไดสรุปวาการมีสวนรวมในการพัฒนางานสุขภาพที่ประเทศตาง ดําเนินการมีความหมายใน
แงของการนําแนวคิดการมีสวนรวมไปใชในความหมายของการระดมทรัพยากร (mobilization)  
การใหคําปรึกษา (consultation) รวมถึงการใหชุมชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบในการดูแลรักษา
อุปกรณและการบริการอนามัยใหคงอยูตอไป ในสวนทีจ่ะใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
สาเหตุของปญหาละหาแนวทางในการแกไขปญหาสุขภาพน้ันแทบไมมีการเกิดขึ้นเลย ทั้งน้ีเพราะ
การดําเนินการในโครงการสุขภาพเหลาน้ี มีเพียงการกลาวถึงการมีสวนรวมอยางกวางๆและ
เนนหนักในประเด็นของกิจกรรมที่ทํามากกวาที่จะกลาวถึงวามีวิธีการดําเนินงานอยางไร ดังมี
ตัวอยาง ตอไปน้ี 
     1. การเขารวมสาํรวจ การขอความชวยเหลอืจากคนในทองถิ่น 
     2. การชี้แจงวัตถปุระสงคของโครงการ 
     3. การระดมพลัง กระตุนใหเกดการรับรูและสนใจในโครงการ 
     4. การโฆษณา รณรงค 
     5. การกอตั้งองคกรในทองถิ่น 
     6. การใหชุมชนทํานุบํารุงเครือ่งมืออุปกรณทางดานอนามัย 
 จากความหมายการมีสวนรวมดังกลาว สรุปไดวา การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่บุคคล 
กลุมบุคคล ชมุชน ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการแกไขปญหาของตนเองตั้งแตขั้นตอนการ 
วิเคราะหสถานการณระบุปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมิน 
โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง กระบวนการนี้ชวยใหเขาเกิดพลังอํานาจในตนเอง มีความม่ันใจ 
และกลาที่จะตดัสินใจในการพัฒนางานดานอ่ืนๆ ตอไป 
 การประเมินการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพครั้งนี้ ไดรวบรวม
แนวคิดของการมีสวนรวมของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน โดยแยกเปนการมีสวนรวมใน
ระดับบุคคลและครอบครัว  ระดับชุมชน และระดับองคกร  ในมุมมองของบทบาทของครอบครัวและ
ชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือ อํานาจในการตัดสินใจแกไขปญหา  การรวมกันดูแล
คุณภาพชีวิตของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน  การมีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการผูประสบ
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ปญหาจากโรคเรื้อนทั้งภายในและภายนอกชุมชน  การเปดโอกาสใหผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
และครอบครวัไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน รวมถึงการรับผิดชอบตนเองในการปองกัน
โรค  และการมีเจตคตทิี่ดีตอผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน สามารถวัดไดจากการประเมินคําพูดและ
การกระทํา ซึ่งการประเมินดานคําพูด ไดแก ความสามารถในการบอกถึงปญหา ความเขาใจใน
ปญหา สาเหตุที่แทจริงแหงปญหา ความเชื่อมโยงของปจจัยที่เก่ียวของกับปญหาใหเหตุผลใน
ทางเลือกไดอยางเหมาะสมตามสถานการณของชุมชน ยอมรับขอดี ขอดอยตนเองและคนอื่น  
สวนในดานการกระทํา ประเมินจากความกระตือรือรนในการทํางาน การชวยเหลอืกันของกลุมใน
การปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติงานและประเมินผลการทํางานรวมกันอยางตอเน่ือง 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิชาการที่เก่ียวของในประเด็นดานการมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพของชมุชน (ตามตาราง 5) สามารถนํามาประยกุตใชกับการประเมินบริการดานสุขภาพของ
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตหลักประกันสขุภาพ สรุปไดดังนี้ 
 การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน หมายถึงกระบวนการที่บุคคล กลุม
บุคคล ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการแกไขปญหาของตนเอง
ตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณระบุปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติ และการประเมิน โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  กระบวนการนี้ชวยใหชุมชนเกิดพลงั
อํานาจในตนเอง มีความม่ันใจและกลาที่จะตัดสินใจในการพัฒนางานดานอ่ืนๆตอไป 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดการประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน ในการ
ประเมินบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใตหลักประกันสุขภาพดังน้ี 
 1. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนดานการวิเคราะหสถานการณระบุปญหา 
ดานสุขภาพ หมายถึง กระบวนการทีป่ระชาชนในชุมชนไดเขารวมในการรับรู เรยีนรู ทําความ
เขาใจกับสถานการณ หรือปญหาดานสุขภาพที่เกิดขึ้น โดยเร่ิมจากระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 
 2. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนดานการตดัสินใจแกปญหา หมายถึง  
กระบวนการที่ประชาชนในชุมชน มีการริเร่ิมตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบตัิการ
เพ่ือแกปญหาดานสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ถึงระดับชมุชน 
 3. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนดานการมีสวนรวมในการวางแผน  
หมายถึง กระบวนการทีป่ระชาชนในชุมชน หลังผานการตัดสินใจแกปญหา เขามามีสวนรวมในการ
วางแผน หาแนวทางในการเตรียมตวัเพ่ือลงมือปฏิบัติ แกปญหาดานสุขภาพ มีสวนรวมหรือ
เก่ียวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน / โครงการ การมีสวนรวมในระดับนี้ 
อาจดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 
 4. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนดานการมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัต ิ
หมายถึง กระบวนการทีป่ระชาชนในชุมชน รวมลงมือปฏิบัตใินการดูแลสุขภาพ การรับผิดชอบ
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ตนเองในการปองกันโรค การมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดบริการดานสุขภาพทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน การรวมกันดูแลคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน 
 5. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนดานการมีสวนรวมในการประเมินผล  
หมายถึง กระบวนการทีป่ระชาชนในชุมชน รวมตัดสินคุณคาของผลการปฏิบตัิจากโครงการตางๆท่ี
เกิดขึ้นในชุมชน 
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ตาราง  5  การศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ในประเด็นการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน 
 
 

ทวีทอง   หงสวิวัฒฯและคณะ 
 (2531) 

เมธี  จันทจารุภรณ 
 (2541) 

สุนิเทศ  ไชยกุล 
 ( 2546) 

Oakey & Marsden อางใน 
ทรงสุดา ไตรปกรณกุล 
(2545) 

ประเด็นของการประเมิน 

การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

การมีสวนรวมในการรับรู 
เรียนรู 
 

การมีสวนรวมในวิเคราะห
สถานการณ / ระบุปญหา 

การมีสวนรวมในวิเคราะห
สถานการณระบุปญหา 

การมีสวนรวมในการ
ดําเนินนงาน 

การมีสวนรวมในการปฏิบตั ิ การมีสวนรวมในกาทําความ
เขาใจ แสดงทศันะ เสนอ
ปญหา 

การมีสวนรวมในการตัดสิน
แกปญหา 

การมีสวนรวมในการตัดสิน
แกปญหา 

การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 

การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน 

การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 

การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการ
วางแผน 

 การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 

การมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ 

การมีสวนรวมในการลงมือ
ปฏิบัต ิ

การมีสวนรวมในการลงมือ
ปฏิบัต ิ

  การมีสวนรวมในการพัฒนา 
ในฐานะหุนสวน 

การมีสวนรวมในการประเมิน การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 
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5. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ประเด็นดานนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 ปตพงษ เกษสมบูรณ และคณะ (2543) ไดศึกษาลักษณะของผูปวยประเภทขอฟรีจังหวัด
ขอนแกนพบวาการใชสิทธิในการรักษามีสาเหตุหลักทีผู่มีสิทธิแตไมยอมใชสิทธเิน่ืองมาจากหลักฐาน
ไมครบหรือลมืนําหลักฐานมา รอยละ 36.0 รองลงมาคือผูที่ไมไดสงตอตามขั้นตอนและเปนการใช
บริการขามเขต รอยละ 24.3 และ 21.7 ตามลําดับ และทัศนคติของผูที่มีบัตรฟรีมาใชบริการพบวา
รูสึกต่ําตอย หรืออับอายถาตองขอฟรีหรือแมแตบัตรสงเคราะหผูมีรายไดนอยแลวก็ตาม 
 สํานักนโยบายและแผนงานสาธารณสุข (2544) ไดประเมินนโยบายและยุทธศาสตรการ
บรรลุสขุภาพดีถวนหนา ป 2543 พบวา เหตุผลหนึ่งทีบุ่คคลมีหลักประกันสุขภาพโดยเฉพาะบัตรฟรีที่
ตองยอมเสียคารักษาพยาบาลเองเปนเพราะเม่ือใชแลวเกรงวาจะไดรับการรักษาทีด่อยคุณภาพหรือ
ไดยาที่มีประสิทธิภาพต่ํา บางสวนมีเหตุผลเนื่องจากสถานบริการไมสามารถใหความคุมครองได และ
บางสวนตองจายเองเพราะไมมีใบสงตัวจากโรงพยาบาล 
 ทวศีักด์ิ  สูทกวาทิน (2544) พบวามีประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพจํานวนมากที่ยังไม
สามารถใชสิทธิของตนที่มีอยู ดวยเหตุสําคัญ 3 ประการ ประการแรกไมสนใจยื่นขอรับสิทธิโดยเฉพาะ
พระภิกษุสงฆที่ปจจุบันสามารถใชบริการฟรีได โดยไมเห็นความจําเปนตองยื่นบัตร  ประการที่สองไม
สามารถทําบตัรไดเน่ืองจากไมเปนไปตามระเบียบหรือกฎเกณฑของระบบ เชนไมมีทะเบียนบานหรือ
ประชาชนไมทราบวธิีการที่จะขอมีบัตร ประการที่สามมีบัตรแตไมสามารถใชสิทธไิด เชนผูสูงอายุที่
ตองพ่ึงพาบุคคลอ่ืนจะไมสามารถมาใชบรกิารเองได และนอกจากนี้บางคนลังเลที่จะใชบตัรเพราะอาจ
ถูกมองวาจนหรืออาจไดรับบริการที่มีคุณภาพต่ํา 
 ศุภสิทธิ์  พรรณนารุโณทัย (2544) เรื่อง หวงไข-ผลักไข-ดูดไขความหวงใยทางขอมูล
หลักประกันสขุภาพถวนหนาของ 6 จังหวัดนํารอง พบวาการไมคํานึงถึงผูปวยทีข่ามเขตรับบรกิารมี
ผลตอการจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวทีค่ลาดเคลื่อน  โดยจุดออนของการใหสถานบริการระดับปฐม
ภูมิเปนผูถืองบประมาณที่คดิบนพ้ืนฐานอัตราเหมาจายรายหัว คือประชาชนในระดับอําเภอขามเขต
ไปใชบริการโรงพยาบาลระดับจังหวัดโดยไมอาศัยระบบสงตอมากกวากลุมที่ไปตามระบบสงตอถึง 4 
เทา จะสงผลตอระบบการเงินการคลังสุขภาพเพราะผูใหบริการมีแนวโนมที่จะหวงไข คือการไมยอม
สงตอผูปวย หรือกรณีที่สงแลวคือการผลักไข หมายถงึการสงผูปวยไปรกัษาที่อ่ืนกรณีที่รักษาเองแลว
จะขาดทุน หรือการดูดไข คือกรณีที่สถานพยาบาลมีชื่อเสียงและความสามารถในการรักษาโรคยากๆ 
จะจูงใจใหผูปวยในเขตอ่ืนขามเขตมาใชบริการของตนแตจะผลักไขกรณีที่ไมไดรับเงินที่เหมาะสม 
 บํารุง ขันกสิกร (2545) ศึกษาการเขาถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนผูไดรับสวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาลจากรัฐ (สปร.)ประเภทผูมีรายไดนอย ในอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
ทางดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและดานการฟนฟูสภาพ 
พบวาประชากรสวนใหญไดรับบริการดานการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขทุกคร้ังที่
เจ็บปวย ไดรบัการรักษาพยาบาลเหมาะสมกับสภาพการเจ็บปวย มีการสงตอเพ่ือการรักษาพยาบาล



 57 

เม่ือมีอาการเจ็บปวยรุนแรง และประชากรสามารถดูแลตนเองเกี่ยวกับความเจ็บปวย ดานการสงเสริม
สุขภาพสวนใหญไดรับคําปรึกษาจากเจาหนาที่สาธารณสุขไดอยางเหมาะสมและตอเน่ือง สําหรับ
ผูปวยเรื้อรังและผูที่มีความพิการสวนใหญไดรับการดูแลจากครอบครัวและเจาหนาที่ 
 ณรงค  สายวงศ และคณะ ( 2547) ศึกษาการเขาถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิโรงพยาบาล
หนองบัวลําภูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา ทัง้ดานภูมิศาสตร สวัสดิการการรักษา พยาบาล 
การควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสภาพ การเยี่ยมบาน ความพึงพอใจบริการและ
คาใชจายดานการรักษาพยาบาล  พบวาสามในสี่ของผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-60ป สองในสาม
อาชีพทํานา และสวนมากจบประถมศึกษา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ทําใหทุกคนเขาถึงบริการภายใน 30
นาที รอยละ 79 ใชบริการที่สถานีอนามัยใกลบาน รอยละ 82.8  ที่เจาหนาที่สาธารณสุขจัดทําแฟม
ประจําครอบครัว ผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับบริการเยี่ยมบานเดือนละครั้ง คิดเปน
รอยละ 61.8 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดและรอยละ 99 มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล ซึ่งรอยละ 
82 เปนสิทธิหลักประกันสขุภาพถวนหนา ผูรับบริการพึงพอใจตอการบริการของโรงพยาบาลทั้งดาน
พฤติกรรมการบริการของเจาหนาที่ คุณภาพบริการ รวมทั้งระบบงานและขั้นตอนการบริการ  โดย
คาใชจายตอครั้งของการบริการ ทั้งผูปวยนอกและผูปวยในต่ํากวาคาเฉลี่ยของโรงพยาบาลทัว่ไป
ระดับเดียวกัน 
 ศรีสุนทร วิระยะวิภาต (2548) ไดศึกษาเชิงสํารวจเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูปวยโรค
เรื้อน นิคมโนนสมบูรณ ขอนแกน เพ่ือนําไปพิจารณาในการศึกษาแนวทางการบริหารนิคมโรคเรื้อน
หลังการถายโอนภารกิจใหอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลตอไป  วิธีการศึกษาใชแบบ
สัมภาษณเพ่ือสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม จากการสุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางเปนระบบ 
ผูปวยภายในรวม 247 ราย   เปนชายรอยละ 59.50 และหญิงรอยละ 40.50 โดยเปนหัวหนา
ครอบครัวรอยละ 82.60 อยูในกลุมอายุ 61–75 ป รอยละ 89.07และพิการเกรด 2 ผลการศึกษาพบวา
รอยละ 83.76 ของผูปวยที่เขาอยูในนิคมนาน 31–40 ป และรอยละ 50.60 เห็นวาสังคมยังรังเกียจไม
ยอมรับตนเอง รอยละ 45.91ยังไมเห็นดวยที่จะโอนภารกิจการดูแลนิคมใหองคการบริหารสวนตาํบล 
และรอยละ 55.06 ไมเห็นดวยที่จะเปลี่ยนชื่อนิคมโนนสมบูรณ เปนหมูบานที่10 และ 11 เหมือน
หมูบานปกติโดยรอบและรอยละ 93.39 ไมเห็นดวยที่จะสงผูปวยกลบัภูมิลําเนาเดิมโดยยังคงไดรับ 
เบี้ยเลี้ยง  รอยละ 89.26ไมเห็นดวยตอการรับทุนประกอบอาชีพ โดยตองการเพียงเงินสงเคราะหผู
พิการ  รอยละ 85.77 เห็นวาเม่ือตนเองเสียชีวติที่ดินควรใหสิทธิแกบุตรของตนทาํประโยชนตอไป  
โดยสรุปรอยละ 88.06 เห็นวาควรใหผูปวยอยูในนิคมตอไป และขอรบัเงินสงเคราะหคาอาหาร สวนคา
สาธารณูปโภคจะขอจายเอง  ผูศึกษาไดนําผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณารวมกับผลการศึกษา
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชากรที่เก่ียวของเชนประชากรโดยรอบที่อยูนอกนิคมโนนสมบูรณ
เจาหนาที่นิคมโนนสมบูรณ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ และกลุมผูนําชุมชนตําบล
โนนสมบูรณเพ่ือนําไปสูการศึกษาแนวทางในการบริหารนิคมโนนสมบูรณ หลังการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตาํบลโนนสมบรูณตอไป 
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 ศีลธรรม เสรมิฤทธิรงคและคณะ. (2549) ศึกษาเชิงคณุภาพในนิคมโรคเรื้อนจังหวัด
มหาสารคามพบวา เจาหนาที่สวนใหญยงัรังเกียจผูปวยโรคเรื้อน เน่ืองจากเชื่อวาสามารถแพร 
กระจายเชื้อไดงาย โดยเฉพาะผูปวยที่มีสภาพความพกิารมากสวนผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน ที่ยัง
ไมมีความพิการกลัวการแพรกระจายใหกับญาติและครอบครัวการถกูรังเกียจจากความพิการของโรค
เรื้อนดังกลาวสงผลใหผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนไมม่ันใจในการออกไปรับบริการรวมกับผูปวยอ่ืนๆ 
ในสถานบริการตามสิทธ ิ
 
 ประเด็นการเขาถึงบริการ 
 สุรางคศรี  คีตมโนชญ และคณะ (2549) ศึกษาปจจัยการเขาถึงบริการสุขภาพในโครงการ
หลักประกันสขุภาพถวนหนาของผูสูงอายุ   จังหวัดภูเก็ต   กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีบัตรประกัน
สุขภาพในจังหวัดภูเก็ตจํานวน 388 คน พบวากลุมตวัอยางมีการเขาถึงบริการสุขภาพในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการเขาถึงบริการสุขภาพไดแก ความพอเพียง
ของการบริการที่มีอยู ความพึงพอใจตอการใชบริการ  และจํานวนประเภทของการใชบริการสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการเขาถึงบริการสุขภาพไดแก การรับรูนโยบาย
หลักประกันสขุภาพของผูสูงอายุ และความตองการการดูแลของผูสูงอายุ ความสัมพันธทั้งหมดนี้มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สรุปวาความพึงพอใจตอการใชบริการ ความพอเพียงและจํานวน
ประเภทของบริการ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการเขาถึงบริการสุขภาพมากที่สุด  
ไดเสนอแนะวาผูบริหารควรกําหนดนโยบายการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขเชนแพทย พยาบาล 
ใหมีสัดสวนตอประชากรใกลเคียงกันทั้งในเขตเมืองและชนบท เรงรดัการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลของทุกสถานบริการและผูปฏิบัติงานควรมีการจัดบริการสุขภาพทั้งดานปริมาณและชนิด
หรือประเภทของบริการใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ โดยมีการสํารวจความตองการและ
ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 
 วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2549)  ศึกษาความเปนธรรมในระบบสุขภาพไทย 
ประสบการณของผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสขุ มีวัตถปุรงสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็น
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสขุตอนโยบายสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพไทย  ความ
เปนธรรมดานการคลังสุขภาพ  และดานสถานะสุขภาพ ใชระเบยีบวิธ ีวิจัยเชิงพรรณนา ผูใหขอมูล
เปนผูบริหารระดับ  9 และ 10 ที่ปฏิบตัิงานในสวนกลางของกระทรวงสาธารณสขุจํานวน 80 ราย
พบวาผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับนโยบายสุขภาพ 3 ลําดับแรก คือความเพียงพอของการคลัง 
คุณภาพการบริการ และการเขาถึงบริการสุขภาพของคนยากจน นโยบายที่บรรลผุลสูงสุดคือการ
เขาถึงบริการไดอยางถวนหนา แตนโยบายการเกลี่ยทรัพยากรสุขภาพจากที่มีทรัพยากรหนาแนนไป
ยังที่มีทรัพยากรนอย และจากเขตเมืองไปยังชนบททีห่างไกล  ยังไมบรรลุผลสัมฤทธิเ์ทาทีค่วร 
ผูบริหารระดับสูงสวนใหญเห็นวาควรเพ่ิมบทบาทในทกุดานของการบริการสุขภาพ ในประเด็นดาน
ความเปนธรรม การคลังในระบบบริการสุขภาพ ผูบริหารสวนใหญเห็นวาสนับสนุนคาใชจายนอย
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เกินไป  การจายคาบริการ  หรือภาระดานการคลัง สุขภาพควรเปนไปตามความสามารถในการจาย
กลาวคือคนทีมี่รายไดสูงควรจายคาบริการสุขภาพมากกวาคนที่มีรายไดมากกวาคนที่มีรายไดการจาย
คาบริการ  หรือภาระดานการคลัง ต่ํากวาสําหรับบริการสุขภาพเดียวกัน ในกรณีที่ถารัฐมีงบประมาณ
ดานสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น รัฐควรใหความสําคัญกับการลงทุนสถานพยาบาลระดับตนโดยใหความเห็น
วาเปนการพัฒนาสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทําใหเกิดความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ
ไดอยางทั่วถึง และบริการสุขภาพประเภทนี้มีตนทุนต่าํกวาบริการสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิใน
ประเด็นความเปนธรรมดานสถานะสุขภาพน้ัน ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญมากกับการเขาถึง
บริการสุขภาพที่เทาเทยีมกัน ไมวากรณีผูปวยนอกหรือผูปวยใน และเห็นดวยกับการลดชองวางของ
ระดับชนชั้นทางสังคมและพ้ืนที่ 
 ชัยวุฒิ บัณฑติ และคณะสถาบันราชประชาสมาสัย (2550)  ไดศึกษาผลกระทบของ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาตอประสิทธิภาพของงานควบคุมและกําจัดโรคเร้ือนใน 12 
จังหวัดที่มีความชุกสูง (อัตราความชุกสูงกวา 0.5 ตอประชากร 1 หม่ืนคน ระหวางป 2544-2548) 
พบวา การนํานโยบายตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามาใชนับแตป 2544นั้น จะมีสวน/กอ
ผลและผลกระทบตอประสิทธิภาพของการควบคุมและกําจัดโรคเร้ือนในจังหวัดทีมี่ความชุกสูง 12 
จังหวัดในระดับมากถึงมากที่สุด ในเรื่องการเลือกสถานพยาบาลใกลบานสะดวกในการเดินทาง
รองลงมาคือความเสมอภาคที่ประชาชนจะเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน 
ตามลําดับ การนํานโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามาใชมีผลกระทบทางลบหรือผล
เสียหายตอประสิทธิภาพในการสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินการควบคุมและกําจัดโรคเร้ือนที่ 
บูรณาการ ในเรื่อง 1) การลดความสําคัญของโรคเรื้อนมองวาไมใชโรคท่ีเปนปญหา  2) บุคลากรที่
รับผิดชอบงานโรคเร้ือนลดลงและมีภาระงานมาก 3)ประสิทธิภาพในการควบคุมและกําจัดโรคเร้ือน
ลดลง ไมวาจะเปนการควบคุมและปองกันโรค ติดตามการรักษาทําไดยากขึ้น กิจกรรมการคนหา
ผูปวยลดลง ระบบการสงตอทําใหผูปวยเสียเวลาและเสียโอกาสในการรักษา 4)ไดรับการจัดสรร
งบประมาณลดลง 5)แนวทางในการทํางานไมชัดเจน 6)ตัวผูรบับริการเองไมเชื่อม่ันในการรักษา   
ไมนิยมรักษาในโรงพยาบาลใกลบาน และตองเสียคาใชจายเพ่ิมอีกในขณะที่กอนหนาน้ีรักษาฟรี 
 
 ประเด็นคุณภาพการบริการ 
 รุจิรา มังคละศิริ (2541) ศึกษาการประเมินผลคุณภาพบริการของศูนยแพทยชมุชนเมือง 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเปนสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยใชการเขาถึงบริการ ความ
พึงพอใจในบริการ ความสามารถในการจายคาบริการ  ความตอเน่ืองของบริการ การดูแลแบบองค
รวม และการมีสวนรวมของชุมชน พบวา สถานพยาบาลดังกลาวสามารถรองรับผูปวยได รอยละ 63 
ของผูปวยทั้งหมด และมีอัตราสงตอโรงพยาบาลมหาราชเพียงรอยละ 1.6 โดยผูใชบริการรอยละ 98 
พอใจที่มีแพทยเปนผูใหบรกิาร รอยละ 73  พึงพอใจที่สถานพยาบาลตั้งใกลบาน  รอยละ 56 พอใจใน
ความสะดวกในการใหบริการจากการทบทวนสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
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สุขภาพของผูมีหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดลักษณะการเจ็บปวย ความรุนแรงของการเจ็บปวย ประเภทบตัร 
ประสบการณในการมารับบริการ ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเก่ียวกับสทิธิประโยชนหลักของการ
บริการ การจัดบริการในสถานบริการ ปจจัยดาน   เจตคติ ไดแก เจตคติจากการบริการที่ไดรับเม่ือใช
บัตร การจัดตัง้สถานบริการ ผูใหบริการ ความพึงพอใจในบริการที่เคยไดรับ ปจจัยดานการเขาถึง
บริการทางสุขภาพ ไดแก ความสะดวกในการไปใชบริการ  ระยะเวลาในการไปใชบริการ ความ
พอเพียงของคาใชจาย วธิกีารและขั้นตอนในการใชสทิธิประกันสุขภาพ ปจจัยเสริมใหเกิดพฤติกรรม
การใชบริการ ไดแก บุคคลในครอบครัว บคุคลในชุมชน บุคคลทางการแพทยและสาธารณสุข 
สื่อมวลชนตางๆ การจัดบริการภายใตกลไกการจายเงินแบบเหมาจายรายหัวตามจํานวนประชากรที่
ขึ้นทะเบียนใหแกสถานบรกิารจัดการเองทําใหสถานพยาบาลตองรับความเสีย่งดานการเงินที่เกิดจาก
การใชบริการ  การรับผูปวยเขารับการรักษา ระยะเวลาในการรักษา และทรัพยากรที่ใชในการ
รักษาพยาบาล ทําเกิดแรงจูงใจในการควบคุมตนทุนกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพการบริการทาง
สุขภาพ 
 วิจิตร ระวิวงศ และคณะ (2543) ศึกษาลักษณะปญหาการรับบริการโดยใชวธิีผสมผสานทั้ง
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวาผลการศึกษาเชงิปริมาณมีการซ้ําซอนของการมีหลักประกัน
สุขภาพ เฉพาะอยางยิ่งผูมีประกันสุขภาพเอกชนจะมีหลักประกันสขุภาพในระบบอื่นๆ ถึงรอยละ 
57.9 และผูไมมีหลักประกันสุขภาพสวนใหญมีความประสงคจะใชบัตร สปร.และบตัรสุขภาพ เม่ือ
เจ็บปวยสวนใหญจะไปใชบริการสถานพยาบาลของรัฐ  ผูที่ไมมีหลักประกันสุขภาพรอยละ 76 ตอง
จายเงินเอง  ในดานความเสมอภาคเมื่อไปรับบริการไมมีความแตกตางกัน  สําหรับผลการศึกษาเชิง
คุณภาพแสดงถึงปญหาในการรับบริการ ผูมีสิทธิขาราชการเห็นวาประสิทธิภาพของผูใหบริการควรที่
จะปรับปรุง  ผูใชบตัรประกนัสังคมเห็นวาอาจไดรับยาที่มีคุณภาพต่าํ  ผูใชบัตรสขุภาพเห็นวาไดรับ
บริการดอยกวาขาราชการหรือผูที่จายเอง ผูใชบัตรสปร.มีปญหาเรื่องการสงตอ  ผูที่ไมมีหลักประกัน
สุขภาพเห็นวาสิทธิบตัรฯ ไมดีเทากับการจายเองแตก็มีทุกขจากคาใชจายเม่ือใชบริการผูปวยใน  
นอกจากนี้พบปญหาการรับบริการอ่ืนๆ เชน เจาหนาที่ไมมีความกระตือรือรนในการใหบริการ     
ตองรอแพทยนาน  แพทยใชเวลาในการตรวจนอย  และไมใหคําอธบิายเกี่ยวกับความเจ็บปวย    
สถานบริการที่กําหนดไมสะดวกในการเดินทาง  ระเบียบการสงตอยุงยาก  มีความวิตกในเรื่อง
คุณภาพของยาที่ไดรับ   และไมม่ันใจในคําวินิจฉัยโรคเปนตน 
 ศรีพิจิตร ธาตเุพชร  (2543)  พบวาเหตุผลสําคัญของผูมีบัตรประกันสุขภาพที่ไปใชบริการที่
โรงพยาบาลโดยไมผานระบบการสงตอจากสถานีอนามัย  เนื่องจากการรับรูความรุนแรงของโรค
โดยเฉพาะโรคที่เคยรักษาแลวไมหายหรือไมดีขึ้นรองลงมาคือความสะดวกในการดินทาง  และเหตุผล
จากสถานบรกิาร รอยละ 16.2 มีความเห็นวายาที่ไดรบัไมมีคุณภาพ เม่ือจําแนกเหตุผลการใชบริการ
ตามกลุมโรคพบวา 3 อันดับแรก คือ กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ  ระบบยอยอาหาร  และระบบ
กลามเน้ือ และจากการสํารวจพฤติกรรมการแสวงหาบริการของประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุข 
(2544) ไดสํารวจภาวะสขุภาพอนามัยประชาชนระดับจังหวัด คร้ังที่ 3 พบวาเม่ือเจ็บปวยเล็กนอย
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ประชาชนนิยมไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือศูนยบริการสาธารณสุข รอยละ 44.1 รองลงมาคือ
โรงพยาบาลของรัฐรอยละ 15.7 เหตุผลการไปใชที่สถานีอนามัยของครัวเรือนนอกเขตเทศบาลคอื 
เดินทางสะดวก  คาใชจายนอย และเชื่อวารักษาหาย รอยละ 74.0  52.5 และรอยละ32.6 ตามลําดับ 
และเม่ือเจ็บปวยรุนแรงสวนใหญเลือกใชบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 80.2  มีบางสวนใช
บริการที่สถานีอนามัย รอยละ 6.1 ดวยเหตุผลทีว่าเชือ่วารักษาหายมากที่สุด รอยละ 49.6 รองลงมา
คือการเดินทางสะดวกรอยละ 43.4 
ประเด็นการมีสวนรวมของชุมชน 
 ทรงสุดา ไตรปกรณกุศล (2545)  นํากระบวนการแนวคิดการมีสวนรวมไปปฏิบตัใินการ
แกไขปญหาสขุภาพชุมชน ในชุมชนชนบทแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขาแกไขปญหาสารเสพติดในกลุมเยาวชน พบวาไดชวยกระตุนใหชมุชนมี
ความตื่นตัวในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นรวมกันถึงปญหาในชุมชนมากขึ้น มีการวางแผนและการ
ปฏิบัตใินการแกไขปญหารวมกัน แตพบวากระบวนการในการแกไขปญหาอยางจริงจัง ซึ่งปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการวิจัยไดแก ผูวิจัยขาดทักษะและบทบาทในการกระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุก
ขั้นตอนของการวิจัย ชุมชนมีความขัดแยงของกลุมอํานาจในชุมชน  และปญหาที่เลือกมีความยากและ
ความซับซอนซึ่งเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและคานิยมในกลุมเยาวชน บทเรียนใน
การนําแนวคดิการมีสวนรวมสูการปฏิบัตคิือ ความเขาใจในการนําแนวคิดการมีสวนรวมไปปฏิบตัิที่
ถูกตอง ความตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทผูวิจัยในฐานะผูสนบัสนุน (Facilitator) 
 เฟลน และคณะ  (ทรงสุดา ไตรปกรณกุศล.  2545; อางอิงจาก Flynn; et al. 1994) ไดวิจัย
ในโครงการเมืองนําอยูโดยใชวิธวีิจัยเขิงปฏิบัติการในกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชน 
เปนการศึกษาถึงพลังการมีสวนรวมของชุมชน คือ ความสามารถของประชาชนทีมี่อิทธิพลในการ
ตัดสินใจ โดยใช City Net Healthy City เปนรูปแบบในการพัฒนาความเปนผูนําของชุมชนในการ
แกไขปญหา และใชการวิจัยเชิงปฏิบตัิการเปนเครื่องมือสําหรับการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชน 
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขมีการจัดตั้งกรรมการจากบุคคลที่เปนตวัแทนในสวนตางๆ ของชุมชน 
คณะกรรมการไดรับโอกาสสําหรับการสะทอนประชุมพูดคุยในปญหาและความม่ันคงชุมชน 
กระบวนการสวนใหญใชการเสวนา เปนกระบวนการที่ทําใหเกิด “ความตระหนัก” เพ่ือวิจารณและ
วิเคราะหถึงมูลเหตุแทจริงในสถานการณหนึ่ง ๆ ภายใตไดบริบทที่เปนจริงของสังคม มีการกําหนด
ปญหารวบรวมและวิเคราะหขอมูล จัดลําดับความสําคญัปญหา ดําเนินการ ติดตามความกาวหนา 
รวมทั้งประเมินผลเพื่อการคนพบ และการวางแผนในการดําเนินงานตอไปอยางตอเน่ือง การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการน้ีเปนวิธีการที่ทาํใหประชาชนมีบทบาทหลกัในกิจกรรมการกําหนดปญหาและการแกไข
ปญหา เปนการเพ่ิมทักษะทั้งในระดับบคุคลและกลุม การวิจัยนี้สรปุวาวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถ
นําไปสูการเสริมสรางพลังอํานาจของชุมชนได 
 เฮอรเบิรก  (ทรงสุดา ไตรปกรณกุศล.  2545.  อางอิงจาก Herbert  1996)  ไดศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความเขาใจในความเชื่อของชุมชนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สวนรวมเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับชุมชนทขีั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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 1. เลือกชุมชนทีมี่ความจําเปน คือ ชุมชนที่มีการเกิดอุบัติการณโรคเบาหวานสูง 
 2. ทําความเขาใจรวมกันระหวางทีมวิจัยจากภายนอกกับทีมของตัวแทนชุมชนในลักษณะ
ของการทําวิจัย 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาชุมชนไปพูดคุยปรึกษากบัตัวแทนชุมชนโดยชุมชนมีอิสระใน
การเลือกแกไขปญหา ซึ่งขั้นตอนการใหขอมูลที่เปนจริงของชุมชนมีความสําคัญมากในการวิจัยนี้ใช
การสนทนากลุม เปนเคร่ืองมือในการทําใหชุมชนเขาใจถึงสภาพปญหาปจจุบันที่มีการเชื่อมโยงถึง
อดีตที่เก่ียวของกับปญหา ผลจากการดําเนินการทําใหทราบแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวาน ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และชุมชนมีความเขาใจเก่ียวกับสาเหตุโรค 
ขอมูลน้ีไดสะทอนกลับไปหนวยงานที่เก่ียวของกับการทํางาน เพ่ือใหมีความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของ
โรคมีความเขาใจชุมชน อีกทั้งใหความกระจางในแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการปฏิบัติอีกคร้ัง โดย
ใหชุมชนดูแลจัดสรรงบประมาณการดําเนินการจัดการและปองกันโรคดวยตนเอง ผูวิจัยจากภายนอก 
ไดตระหนักถงึการทํางานโดยใหการศึกษาแกชุมชน ในการเพิ่มการแสดงออกตอปญหาและมีทกัษะใน
การตัดสินใจดวยตนเอง 
 วิทยา กุลสมบูรณ และอุษาวดี มาลีวงค (2547) ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษาคลินกิรัฐบาลอําเภออุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการมีสวนรวมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาสังคม
ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่  ในชวงระยะกอนและระหวางที่มีนโยบาย
หลักประกันสขุภาพถวนหนา โดยใชวิธกีารวิจัยเชิงคณุภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนา
กลุม กลุมตวัอยางไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล   นายกองคการบริหารสวนทองถิ่นตําบลธนู 
ผูปฏิบัติงานในคลินิกรัฐบาล  ตัวแทนคณะกรรมการคลินิกรัฐบาลและผูใชบริการ พบวามีรูปแบบที่
ชัดเจนของการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับพ้ืนที่ระหวางโรงพยาบาล
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทาํการจัดสรรงบสนับสนุนการ
ดําเนินงานเปนรายป ปจจัยที่เอ้ือใหเกิดแนวคิดความรวมมือประกอบดวย บุคลิกภาพของผูนํา การมี
สวนรวมทั้งภายในและภายนอกองคกร  รวมถึงภาคีเครือขายภาคประชาชน กระบวนการ รูปแบบ 
ระบบที่สนับสนุน และลักษณะของขอตกลง  เพ่ือใหการพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมมีความ
ชัดเจนและยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขตองกําหนดบทบาทความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและภาคประชาชนใหชัดเจน   รวมถึงสํานักงานหลักประกันสุขภาพตองมีบทบาทสําคญัใน
การพัฒนาระบบหลักประกนัสุขภาพแบบมีสวนรวมใหใหบรรลุผล   บทเรียนจากกรณีศึกษานี้สามารถ
ใชในการพัฒนาประกอบการถายทอดนโยบาย  การกําหนดระดับและบรบิทของการมีสวนรวม และ
การสงเสริมการถายทอดบทเรียนเพ่ือการขยายผลตอไป 
 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ (2550) ศกึษาการมีสวนรวมในระบบประกันสุขภาพระดับ
ชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลจะนะ กับศูนยสวสัดิการสุขภาพชุมชนตําบลนํ้าขาว อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา วิธีการศึกษามี 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการสรางตัวแบบโดยกระบวนการสนทนากลุม 
ระยะที่ 2 เปนขั้นตอนการปฏิบัติการจริงใหเกิด”กองทุนสุขภาพชุมชน”และมีการประเมินรูปแบบการ
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บริหารจัดการโดยผูทรงคุณวุฒิ ผลการศกึษาพบวาทุกภาคสวนเห็นดวยกับแนวคดิในการจัดตั้ง
กองทุนสุขภาพตําบลนํ้าขาวโดยการรวมระดมทุนจากทั้ง 3 ภาคสวน คือ องคกรการเงินและกลุม
ตางๆของชุมชน เชน กลุมสัจจะออมทรัพย ภาคสวนสาธารณสุข และภาคสวนองคการบริหารสวน
ทองถิ่น. เงินสมทบจากองคกรการเงินชมุชนนั้นเปนการสรางความรูสึกรวมในการเปนเจาของกองทุน
สําคัญย่ิง คณะกรรมการของกองทุนฯประกอบดวยบคุคลจากทุกภาคสวนเปนกรรมการ มีการใช
กระบวนการจดัทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีสวนรวมเปนกลยุทธในการจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ  
ซึ่งทําใหแผนงานของกองทุนฯมีมิติการสรางเสริมสุขภาวะที่กวางกวามิติสาธารณสุข 
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การประเมินบริการดานสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใต
นโยบายหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบัน
ราชประชาสมาสัยในประเดน็ การเขาถึงบริการ คุณภาพของการบริการ การมีสวนรวมของชุมชน
ในการดูแลสุขภาพ โดยแบบจําลอง PRECEDE – PROCEED Model ของกรีน และครูเตอร เปน
แนวทางในการประเมิน 
 
การกําหนดประชากรและกลุมผูใหขอมูล 
 ประชากร 
 ประชากรผูใหขอมูลในการวจัิยครั้งนี้  ประกอบดวยผูทีเ่ก่ียวของกับการบริการดาน
สุขภาพจํานวน  3 กลุม คือ 
 1. ผูบริหาร ไดแกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หัวหนางานประกันสุขภาพของจังหวัด 
ผูรับผิดชอบนโยบายหลักประกันสุขภาพของจังหวัด  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนวยบริการ
คูสัญญา ผูอํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย หัวหนาสถานีอนามัยที่เปนหนวยบริการปฐมภูมิใน
พ้ืนที่ และหัวหนาหนาศูนยสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย จํานวน 12 คน 
 2.  ผูใหบริการ ไดแก เจาหนาที่งานประกันสุขภาพของจังหวัด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ประกันสุขภาพของหนวยบริการคูสัญญา เจาหนาที่ประจําสถานีอนามัยที่เปนหนวยบริการปฐมภูมิ
ในพื้นที่ เจาหนาที่ผูใหบริการดานสุขภาพชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย เจาหนาที่ผูให บริการ
การประสานงานและการสงตอ จํานวน 30 คน 
 3.  ผูรับบริการ ไดแก ประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  จํานวน 800 คน  
 

กลุมผูใหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี้ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ผูวิจัยกําหนดจํานวนของ
ผูใหขอมูลดังนี้ 
 1.  ผูบริหารและหัวหนางานที่เก่ียวของไดแก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
หัวหนางานประกันสุขภาพผูรับผิดชอบนโยบายหลักประกันสุขภาพของจังหวัด ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลหนวยบริการคูสัญญา, ผูอํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย หัวหนาสถานีอนามัยที่
เปนหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ และหัวหนาหนาศูนยสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
จํานวน 12 คน คัดเลือกโดยวิธเีฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling )ในทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 
ไดกลุมผูใหขอมูลจํานวน 12 คน 
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 2.  ผูใหบริการ ไดแก เจาหนาที่ศูนยสขุภาพชุมชนและสถานีอนามัย ในเขตรบัผิดชอบ 
เจาหนาที่ผูใหบริการของหนวยบริการคูสัญญา เจาหนาที่ผูใหบริการการประสานงานและการสงตอ 
จํานวน  30 คน คัดเลือกโดยวิธเีฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling )ไดกลุมผูใหขอมูลจํานวน 30 
คน 
 3.  ประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย จํานวน 800 คน กําหนดขนาดของกลุม 
ตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie&Morgan)ที่คาความคลาดเคลื่อน0.05ได
ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน โดยสุมตัวอยางอยางเปนระบบ (Systemic Random 
Sampling) โดยการเลือกนับบานที่ปลูกในชุมชนแบบหลังเวนหลังจากครัวเรือนทีอ่ยูในชุมชน 
สถาบันราชประชาสมาสัย จํานวน 150ครัวเรือน เลือกครัวเรือนละ 2 คนซ่ึงเปนผูประสบปญหาจาก
โรคเร้ือน 1 คน และครอบครัว   1 คน และเลือกครัวเรือนหลังอ่ืนเพิ่มแทนครัวเรือนที่มีผูให
สัมภาษณไมครบตามกําหนด รวมประชาชนผูใหขอมูลจํานวน 300 คน 
 
 

ตาราง 6  แหลงผูใหขอมูล และ สัดสวนของประชากรและขนาดของกลุมผูใหขอมูล 
 

 

แหลงผูใหขอมูล 
จํานวนประชากร 

(คน) 
จํานวนกลุมผูให
ขอมูล (คน) 

1. ผูบริหาร 12 12 
2. ผูใหบริการ 30 30 
3. ผูรับบริการในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 800 300 
 

กรอบการประเมิน 
 การประเมินบริการดานสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ มุงเนนการประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพ  คุณภาพการบริการดาน
สุขภาพและการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยประยุกตแบบจําลองของ PRECEDE– 
PROCEED Model มาเปนแนวทางในการประเมิน เพ่ือวิเคราะหสภาพบริบท ปจจัยตางๆ ที่สงผล
ตอพฤติกรรมการรับบริการดานสุขภาพ  กําหนดประเด็นในการประเมิน จากการวิเคราะห
สถานการณปจจุบัน การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ การวิเคราะหเอกสาร รายงานผลการบริการ
ดานสุขภาพที่ผานมารวมกับการทบทวนเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดกรอบการ
ประเมินดังนี้ 
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ตาราง  7   การประเมินบรกิารดานสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ 
 

  

ประเด็นการประเมิน 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

แหลงขอมูล 
 

เครื่องมือ 
 

เกณฑ/แนวทางในการประเมิน 

1. การประเมินระยะ
PRECEDE ของ
การบริการดาน
สุขภาพในชุมชน
สถาบันราชประชา
สมาสัย 

- สภาพบริบทและสังคม
ที่สงผลตอคุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 

- ภาวะสุขภาพและ
ระบาดวิทยา 
 
 
 

- พฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

- หนวยบุคคลและ
การศึกษา 
 

- ลักษณะของครอบครัว / ที่อยูอาศัย   
- ระยะเวลาทีพ่ักอาศัยในชมุชน  
- การดูแลที่ไดรับจากครอบครัว/ชุมชน 
- วัฒนธรรมของชุมชน  
 

- ขอมูลสวนบคุคลของผูใหขอมูล  
- ระบาดวิทยาของภาวะสุขภาพ  
- โรคประจําตวั และโรคเรื้อรัง 
- การประเมินภาวะสุขภาพ 
 

- สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม   
- พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ  
- ลักษณะของการจัดบริการ 
 
 
 

- คุณลักษณะของผูรับบริการ   
- ความรู เจตคต ิและการรับรูนโยบาย  
- ความสามารถในการเขารับบริการ 
- พฤติกรรมการพึ่งพิง 

-ผูรับบริการ  

 
 
 
 
 
 
 

-ผูรับบริการ  
 
 
 
 
 
 
 

-ผูรับบริการ  
 
 
 
 
 

-ผูรับบริการ  
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 

- คารอยละนํามาสรุปอภิปรายและนํามา
พิจารณารวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย  3.50) 
 

- คารอยละนํามาสรุปอภิปรายและนํามา
พิจารณารวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย  3.50) 
 

- คารอยละนํามาสรุปอภิปรายและนํามา
พิจารณารวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย  3.50) 
 

- คารอยละนํามาสรุปอภิปรายและนํามา
พิจารณารวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย  3.50) 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

  

ประเด็นการประเมิน 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

แหลงขอมูล 
 

เครื่องมือ 
 

เกณฑ/แนวทางในการประเมิน 

2.การประเมินระยะ 
PROCEED ของ
การบริการดาน
สุขภาพในชุมชน
สถาบันราชประชา
สมาสัยภายใต
นโยบาย
หลักประกันสขุภาพ 

2.1 การบริหารจัดการ
และนโยบายการบริการ
ดานสุขภาพ 
 
 

2.2 กระบวนการ
ดําเนินงานตามกลวิธ ี
วิธีการและกิจกรรม 
 
 

2.3 ผลการบรกิารดาน
สุขภาพในชุมชน 
 
 
 

2.4 ผลกระทบและ
ประสิทธผิลของการ
บริการดานสุขภาพ     
 

- ความเหมาะสมสอดคลองของ 
  นโยบาย  
- ศักยภาพ ความพรอมของทรัพยากร 
 
 

- การเตรียมความพรอมของชุมชน  
- การสื่อสารประชาสัมพันธ  
- การประสานงานเครือขาย /การสงตอ  
 
 

- ความครบถวนของการดําเนินงาน 
  ตามแผนการใหบริการดานสุขภาพ  
- คุณภาพของการใหบริการอยาง 
  ตอเนื่อง 
 

- ความคิดเห็นตอการบริการสุขภาพ   
- การมีสวนรวมของครอบครัว / ชุมชน   
- ความยั่งยืนของการบริการดาน 
  สุขภาพ 

-ผูบริหาร 
-ผูใหบริการ  

 
 
 
 
 

-ผูบริหาร 
-ผูใหบริการ  
 
 
 

-ผูบริหาร 
-ผูใหบริการ  
 
 
 

-ผูบริหาร 
-ผูใหบริการ  
 
 

-แบบสัมภาษณ 
-แบบสอบถาม 
 
 
 

-แบบสัมภาษณ 
-แบบสอบถาม 
 
 
 

-แบบสัมภาษณ 
-แบบสอบถาม 
 
 
 

-แบบสัมภาษณ 
-แบบสอบถาม 

-วิเคราะหเนื้อหานํามาสรุปอภิปราย
รวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย  3.50) 
 

-วิเคราะหเนื้อหานํามาสรุปอภิปราย
รวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย  3.50) 
 

-วิเคราะหเนื้อหานํามาสรุปอภิปราย
รวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย  3.50) 
 

-วิเคราะหเนื้อหานํามาสรุปอภิปราย
รวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย  3.50) 67 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

  

ประเด็นการประเมิน 
 

 

ตัวชี้วัด 
 

แหลงขอมูล 
 

เครื่องมือ 
 

เกณฑ/แนวทางในการประเมิน 

2.การประเมินระยะ 
PROCEED ของ
การบริการดาน
สุขภาพในชุมชน
สถาบันราชประชา
สมาสัยภายใต
นโยบาย
หลักประกันสขุภาพ 
(ตอ) 

2.5 ผลลัพธการบริการ
ดานสุขภาพ 

- การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คุณภาพการบริการดานสุขภาพ 
 
 
 
 
 

- การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ 
  ของชุมชน 
 

-เอกสารที่
เกี่ยวของ 
-ผูบริหาร  
-ผูใหบริการ  
-ผูรับบริการ 

 
 

-ผูบริหาร  
-ผูใหบริการ  
-ผูรับบริการ 

 
 
 
 

-ผูบริหาร  
-ผูใหบริการ  
-ผูรับบริการ 

 

-แบบบันทึกการ
สํารวจเอกสาร 
-แบบสัมภาษณ 
-แบบสอบถาม 
 
 
 
 

-แบบสัมภาษณ 
-แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

-แบบสัมภาษณ 
-แบบสอบถาม 
 
 
 

 

- วิเคราะหเนื้อหานํามาสรุปอภิปราย
รวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย  3.50) 
 
 
 

- วิเคราะหเนื้อหานํามาสรุปอภิปราย
รวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย  3.50) 
 
 

- วิเคราะหเนื้อหานํามาสรุปอภิปราย
รวมกับผลการประเมินดานอื่น 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย  3.50) 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินบริการดานสุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใต
นโยบายหลักประกันสุขภาพครั้งน้ี มี 5 แบบไดแก 
 1. แบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร 
 2. แบบสอบถามสําหรับผูใหบริการ 
 3. แบบสอบถามสําหรับประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 5. แบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร 
 
 1. แบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร 
  เปนแบบสัมภาษณผูบริหารและหัวหนางานที่เก่ียวของ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางแบงออกเปน   3 สวนดังนี้ 
      สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสมัภาษณ ลักษณะคําถามเปน
แบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 
  สวนที่ 2   แบบสัมภาษณเก่ียวกับความคดิเห็นตอการเขาถึงบริการ คุณภาพการ 
บริการ และการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย เปนแบบ
สัมภาษณก่ึงโครงสราง  จํานวน  14 ขอ 
  สวนที่ 3  ความคิดเห็นอ่ืนๆ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ 
พัฒนาการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกัน
สุขภาพมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด จํานวน  2 ขอ 
  เกณฑในการพิจารณาผลการประเมิน ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาตามประเด็นการ
ประเมินจากการใหสัมภาษณของผูบริหาร  
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญดานการประเมินจํานวน 5
ทาน ผูเชี่ยวชาญดานหลักประกันสุขภาพ 1ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการบริการดานสุขภาพใน
ชุมชนจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความชัดเจนในการสื่อสารปรับแกความ
ครอบคลุมของขอคําถาม ความชัดเจนของเนื้อหา ตามตามคําแนะนาํ คาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.66 ถึง 0.82  
 
 2. แบบสอบถามสําหรับผูใหบริการ 
  แบบสอบถามผูใหบริการในสวนที่เก่ียวของกับการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบัน
ราชประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ไดแกเจาหนาที่แผนกสุขภาพชุมชน  แผนก
ผูปวยนอกโรคผิวหนังเน้ือชา  แผนกศูนยประสานงานการสงตอ  เจาหนาที่ประจําสถานีอนามัยบาง
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หญาแพรก เจาหนาที่ของโรงพยาบาลเอกชนคูสัญญาครอบคลุมประเด็นของการประเมิน แบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้ 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถาม
เปนแบบเลือกตอบ จํานวน  6 ขอ  
  สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการ คณุภาพการบริการ       
และการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน  25 ขอ  โดยกําหนดคะแนนตามเกณฑตอไปน้ี 
  5     หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง หรือตรงกับความรูสกึของผูใหขอมูลมากที่สุด 
  4     หมายถึง   เห็นดวย หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลมาก 
  3     หมายถึง   ไมแนใจ หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลปานกลาง 
  2     หมายถึง   ไมเห็นดวย  หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลนอย 
  1     หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลนอยที่สุด 
  สวนที่ 3 แบบสัมภาษณเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขในการรับบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ 
  การกําหนดเกณฑการพิจารณาความคิดเห็นที่มีตอความคิดเห็นที่มีตอการบริการดาน
สุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกันสสุขภาพ  โดยกําหนดคาเฉลี่ย
คะแนนความคิดเห็นของผูใหขอมูล ตามแนวทางของเบสท (Best,1977อางในลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2531) ดังนี้ 
  5  ระดับมากที่สุด ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 
  4  ระดับมาก  ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 
  3  ระดับปานกลาง ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 
  2  ระดับนอย  ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 
  1  ระดับนอยที่สุด ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญดานการประเมินจํานวน 5ทาน 
ผูเชี่ยวชาญดานหลักประกนัสุขภาพ 1ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการบริการดานสุขภาพในชุมชน
จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความชัดเจนในการสื่อสาร ปรับแกตาม
คําแนะนํา และนําแบบสอบถามไปทดลองใชในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย วเิคราะหหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยใชสัมประสิทธแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของคอนบาค มีคา
ความเชื่อม่ันเทากับ 0.846  
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 3. แบบสอบถามสําหรับประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
แบบสอบถามประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย ครอบคลมุประเด็นของการประเมิน แบง
ออกเปน 3 สวนประกอบดวย 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถาม
เปนแบบเลือกตอบ จํานวน  30  ขอ 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการเขาถึงบริการ คณุภาพการบริการ
ในการดูแลสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating scale) จํานวน  19 ขอ  โดยกําหนดคานํ้าหนักของคะแนนตามเกณฑตอไปน้ี 
  5     หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง หรือตรงกับความรูสกึของผูใหขอมูลมากที่สุด 
  4     หมายถึง   เห็นดวย หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลมาก 
  3     หมายถึง   ไมแนใจ หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลปานกลาง 
  2     หมายถึง   ไมเห็นดวย  หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลนอย 
  1     หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือตรงกับความรูสึกของผูใหขอมูลนอยที่สุด 
  สวนที่ 3  แบบสอบถามการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัย ภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
scale) จํานวน   10 ขอ  โดยกําหนดคะแนนตามเกณฑตอไปน้ี 
  5     หมายถึง    ทานปฏิบัติทุกคร้ัง หรือเขารวมกิจกรรมทุกคร้ัง 
  4     หมายถึง  ทานปฏิบัติสมํ่าเสมอ หรือเขารวมกิจกรรมทุกคร้ัง 
  3     หมายถึง   ทานปฏิบัติบอยคร้ัง หรือเขารวมกิจกรรมอยางนอย3 ใน 5 คร้ัง      
  2     หมายถึง    ทานปฏิบัติเปนบางคร้ัง หรือเขารวมกิจกรรมบางคร้ัง 
  1     หมายถึง    ทานไมปฏิบัติเลย หรือไมเขารวมกิจกรรมเลย 
  การกําหนดเกณฑการพิจารณาการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนสถาบันราช
ประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกนัสุขภาพ โดยกําหนดคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผูให
ขอมูลตามแนวทางของเบสท (Best,1977อางในลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2531) ดังนี้ 
  5  ระดับมากที่สุด ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 
  4  ระดับมาก  ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 
  3  ระดับปานกลาง ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 
  2  ระดับนอย  ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 
  1  ระดับนอยที่สุด ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญดานการประเมินจํานวน 5 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญดานหลักประกนัสุขภาพ 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการบริการดานสุขภาพในชุมชน
จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความชัดเจนในการสื่อสาร ปรับแกตาม
คําแนะนํา และนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) ในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัด
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สมุทรปราการ  วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชสัมประสิทธ
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของคอนบาค มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.925 
 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรม  
  แบบสังเกตพฤติกรรมของประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย ขณะเขารวม
กิจกรรมสุขภาพของชุมชน ครอบคลุมประเด็นของการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale)จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคะแนนตามเกณฑตอไปน้ี 
  5  หมายถึง   พฤติกรรมนั้นมีใหเห็นทุกคร้ัง หรือเขารวมกิจกรรมทุกคร้ัง 
  4  หมายถึง   พฤติกรรมนั้นมีใหเห็นสมํ่าเสมอ หรือเขารวมกิจกรรมเกือบทุกคร้ัง 
  3  หมายถึง   พฤติกรรมนั้นมีใหเห็นบอยคร้ัง หรือเขารวมกิจกรรมอยางนอย3 ใน 5 คร้ัง      
  2  หมายถึง   พฤติกรรมนั้นมีใหเห็นเปนบางคร้ัง หรือเขารวมกิจกรรมบางคร้ัง 
  1  หมายถึง   พฤติกรรมนั้นมีใหเห็นนอยมาก หรือไมเขารวมกิจกรรมเลย 
  การกําหนดเกณฑการพิจารณาความคิดเห็นที่มีตอความคิดเห็นที่มีตอการบริการดาน
สุขภาพชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ  โดยกําหนดคาเฉลี่ย
คะแนนความคิดเห็นของผูใหขอมูลตามแนวทางของเบสท (Best,1977อางในลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2531) ดังนี้ 
  5  ระดับมากที่สุด ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 
  4  ระดับมาก  ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 
  3  ระดับปานกลาง ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 
  2  ระดับนอย  ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 
  1  ระดับนอยที่สุด ในชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญดานการประเมินจํานวน 5 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญดานหลักประกนัสุขภาพ 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการบริการดานสุขภาพในชุมชน
จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความชัดเจนในการสื่อสาร ปรับแกตาม
คําแนะนํา 
 
 5.  แบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร 
  เปนแบบฟอรมสําหรับการสํารวจเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสภาพการดําเนินงานการ
บริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั ภายใตหลักประกันสุขภาพ เพ่ือนํามาเปน
ขอมูลประกอบการประเมิน ไดแก 
  - ขอมูลดานสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวิต 
  - ขอมูลทางดานระบาดวิทยา 
  - ขอมูลทางภูมิศาสตรของแหลงบริการ 
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  - แผนและผลการดําเนินงานภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
  - รายงานผลการประเมินตนเองประจําป 2550-2554 
  - ขอมูลสถิตขิองการใหบริการ  การสงตอ 
  - แนวทางการประสานงานภาคีเครือขายและการสงตอ 
  - บันทึกรายงานการประชุมของหนวยบรกิาร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้น ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือรับรองและแนะนําตัว จากบัณฑิตวิทยาลัย ไปเสนอตอนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด ผูรับผิดชอบนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาของจังหวัดสมุทรปราการ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนวยบริการคูสัญญา,หัวหนาสถานีอนามัยตําบลบางหญาแพรก 
ผูอํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย  เพ่ือความอนุเคราะหและความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือรับรองและแนะนําตัวไปเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนวยบริการคูสัญญา ผูอํานวยการสถาบนัราชประชาสมาสัย หัวหนา
สถานีอนามัยตําบลบางหญาแพรก และตดิตอประสานงานผานทางโทรศัพท กอนการดําเนินการเก็บ
ขอมูล ไปแนะนําตัวเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล สํารวจเอกสาร และนัดสัมภาษณ 
หลังจากการสงเอกสารหนังสือรับรองและแนะนําตัว ประมาณ 1- 2  สัปดาห 
2.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดวยตวัเอง โดยขอความ
รวมมือจากเจาหนาที่ศูนยสขุภาพชุมชนของสถาบันราชประชาสมาสยัในการบันทกึเทปในการ
สัมภาษณ ตามวันเวลาที่ไดนัดหมายโดยดําเนินการตามแผนการเก็บขอมูล ชวงเดือน มกราคม    
ถึงมีนาคม 2555 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในสวนขอมูลทั่วไป โดยใชสถติิคารอยละ และคาเฉลี่ย     
ในสวนของแบบสอบถามทีเ่ปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย            
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของแบบสัมภาษณโดยการหาคาความถี่ในแตละประเด็น
ซึ่งไดจากการสังเกต การสัมภาษณและแบบสอบถามปลายเปด นํามาวิเคราะหเน้ือหา (content 
analysis)  
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การสรุปผลการประเมิน 
 การสรุปผลการประเมิน จากการวิเคราะหขอมูลและนาํมาพิจารณาตัดสินโดยการ 
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulate) โดยเปนการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาการประเมิน เน่ืองจากโครงการหลักประกันสขุภาพเปนโครงการที่มีบทบาท
สําคัญตอระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในขณะนี้ การประเมินควรพิจารณาใหละเอียด ถึงแม
กลุมผูใหขอมูลเปนเพียงประชาชนกลุมเลก็ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายดังกลาว ผูวิจัยจึง
กําหนดเกณฑผานการประเมินที่ คาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป หรือระดับ 4หรือ ระดับมากขึ้นไป ถอืวา
ผานเกณฑการประเมินในแตละประเด็น รวมทั้งในภาพรวม เพ่ือใหไดผลการประเมินที่ละเอียด 
นาเชื่อถือ สามารถนํามาเปนขอมูลสารสนเทศ นําเสนอแกผูบริหารและผูที่เก่ียวของตอไป 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินบริการดานสุขภาพในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ในประเด็นการเขาถึงบริการ คณุภาพของการบริการ และ
การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน  
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นการประเมิน แบงออกเปน  4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1. ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
 ตอนที ่2. การประเมินบริบท ความตองการจําเปน พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ
ในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  
 ตอนที ่3. การประเมินการบริหารจัดการและการดําเนินการตามนโยบายหลักประกัน
สุขภาพ 
 ตอนที ่4. การประเมินผลการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  
 
 ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลมีดังนี้  
 
ตาราง 8  ขอมูลทั่วไปของผูบริหาร 
  

 

ขอมูล 
 

  

จํานวน 
 

รอยละ 

 

ชาย 
 

3 
 

33.4 
                            
1. เพศ                
                                             หญิง 

 

 

6 
 

66.6 
2.อายุเฉลี่ยของผูใหขอมูล                                                                            50* ป 
3.ประสบการณในการทํางานการบริการดานสุขภาพเฉลี่ย                      28* ป  
4.ประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยเฉลี่ย            1* ป  
 
* หมายถึง คาเฉลี่ย  
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 จากตาราง 8  ผูบริหารที่ใหขอมูล จํานวน 9 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 50 
ป ประสบการณในการทํางานการบริการดานสุขภาพเฉลี่ย 28 ป ประสบการณในการทํางานที่
เก่ียวของกับชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยเฉลี่ย  1ป   
  

ตาราง 9   ขอมูลทั่วไปของผูใหบริการที่ใหขอมูล  
 

 

ขอมูล 
 

  

จํานวน 
 

รอยละ 

ชาย 5 16.6 1. เพศ                
                                             หญิง 25 83.4  

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 2   6.4 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 14 46.7 

 
2.ตําแหนง 
 พยาบาลวิชาชีพชํานาญงาน 14 46.7 

งานผูปวยนอก 11 36.7 
งานผูปวยใน 14 46.7 
งานศูนยสุขภาพชุมชน 3 10.0 

 
 
3.ลักษณะงานในปจจุบัน 

งานเฉพาะทาง 2  6.6 
4.อายุเฉลี่ยของผูใหขอมูล                                                                         41.2* ป 
5.ประสบการณในการทํางานการบริการดานสุขภาพเฉลี่ย                  19.2*  ป  
6.ประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยเฉลี่ย      14.2*  ป  
 
* หมายถึง คาเฉลี่ย  
 
 จากตาราง 9 ผูใหบริการ จํานวน 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 83.4 เพศชาย
รอยละ 16.6  ตําแหนงของผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการและพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ รอยละ 46.7  จากงานผูปวยใน รอยละ 46.7 งานผูปวยนอก รอยละ 36.7 อายุเฉลี่ย
ของผูใหขอมูล 41.2 ป ประสบการณในการทํางานการบริการดานสุขภาพเฉลี่ย 19.2 ป  
ประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัยเฉลี่ย 14.2 ป 
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 ตอนที่ 2 การประเมินบริบท ความตองการจําเปน พฤติกรรมการใชบริการดาน
สุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  

 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัยจํานวน297คนดังแสดงใน
ตาราง 10  
 

ตาราง 10 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย  
 

 

ขอมูล 
 

 

จํานวน 
 

รอยละ 

1. เพศ                                                      
- ชาย 118 39.7 
- หญิง 179 60.3 
2.อายุเฉลี่ยของประชาชนผูใหขอมูล...61 ป 
3. สถานภาพสมรส    
- โสด 64 21.5 
- แตงงาน 134 45.1 
- หมาย/หยา/แยกกันอยู 85 28.6 
4. อาชีพ                               
- รับจาง 84 28.3 
- คาขาย 8 2.6 
- ไมมีอาชีพ 158 52.1 
5.รายไดเฉลี่ย...4,800 บาท* 
6. ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน                                                                    29* ป 
7.บานที่อยูอาศัย     
- เปนบานที่หลวงจัดให/ตอเติม   208 70 
- เปนบานที่ทานจัดหา/ปลูกสรางเอง 59 19.9 
- เปนบานของลูกหลาน     5 1.7 
- เปนของผูอ่ืน เปนผูอาศัย / เชา   25 8.4 
8.ปจจุบันพักอาศัยอยูในชมุชนสถาบันราชประชามาสยัรวมกับ   
- ครอบครัว (พอ แม สามี ภรรยา ลูก หลาน) 163 54.9 
- เพ่ือนผูปวย / ผูดูแล 84 28.3 
- พักอาศัยอยูคนเดียว 50 16.8 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 

ขอมูล 
 

 

จํานวน 
 

รอยละ 

9. คิดวาตนเองมีสุขภาพเปนอยางไร   
- ฉันดูเหมือนจะปวยงายกวาคนอ่ืนๆ 36 12.1 
- ฉันคาดวาสุขภาพของฉันจะแยลง 120 40.4 
- ฉันมีสุขภาพดีเหมือนทุกคนที่ฉันรูจัก 129 43.4 
- สุขภาพของฉันดีเยี่ยม 12 4.0 
10. มีสิทธิประกันสุขภาพแบบใด   
- สิทธิบตัรทอง (โครงการหลักประกันสขุภาพ) 242 81.5 
- สิทธิขาราชการ 5 1.7 
- สิทธิประกันสังคม                                  50 16.8 
- สิทธิอ่ืนระบุ....ไมมีบัตร ไมมีสิทธ ิ 6 2 
11.หนวยบริการสุขภาพที่เปนหนวยบริการประจําตามสิทธิที่ระบุในบัตร   
- โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ 235 79.1 
- โรงพยาบาลอ่ืนๆในจังหวัดสมุทรปราการ 26 8.8 
- โรงพยาบาลอ่ืนๆนอกจังหวัดสมุทรปราการ 36 12.1 
12.การรับรูสทิธิในการรักษา รับทราบการประชาสัมพันธ ความรูเร่ือง
การดูแลตนเอง โรคตางๆ  และการจัดกิจกรรมสุขภาพไดจาก 

  

- เสียงตามสายของชุมชน 215 72.4 
- จากการเยียมบานของเจาหนาที่ 26 8.8 
- การติดประกาศ 3 1 
- จากคําบอกตอของเพ่ือนบาน/ผูนําชุมชน 5 1.7 
- สื่อทางวิทยุ/โทรทัศน   48 16.2 
13. โรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง  ที่ตองไปพบแพทยเสมอ   
- เบาหวาน     8 12.7 
- ความดันโลหิตสูง 54 18.2 
- โรคหัวใจ 5 1.7 
- โรคปวดกระดูกและขอ  34 11.4 
- โรคอ่ืนๆ 45 15.2 
- ปฏิเสธไมมีโรคประจําตวั 146 49.2 
- มีโรคเร้ือรังมากกวา 1 โรค  5 1.7 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

 

ขอมูล 
 

 

จํานวน 
 

รอยละ 

13. โรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง  ที่ตองไปพบแพทยเสมอ   
- เบาหวาน     8 12.7 
- ความดันโลหิตสูง 54 18.2 
- โรคหัวใจ 5 1.7 
- โรคปวดกระดูกและขอ  34 11.4 
- โรคอ่ืนๆ 45 15.2 
- ปฏิเสธไมมีโรคประจําตวั 146 49.2 
- มีโรคเร้ือรังมากกวา 1 โรค  5 1.7 
14.การเลือกใชบริการสุขภาพที่เหมาะสมเชนเลือกสถานบริการท่ีสถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลใกลบานเมื่อเจ็บปวย
เล็กนอย  

  

- เลือกใชตามความรุนแรงของปญหาสุขภาพทุกครั้ง 140 41.1 
- เลือกใชตามความรุนแรงของปญหาสุขภาพบางครั้ง 152 51.2 
- เลือกใชตามความนิยม ความสะดวก หรือคําบอกเลา 5 1.7 
15.ในรอบปทีผ่านมาเม่ือเจ็บปวยดวยโรคทั่วไป ที่ไมใชเหตุฉุกเฉินและ
อุบัติเหตสุวนใหญ  ทานไปรับบริการรักษาพยาบาลทีใ่ด 

  

- สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล  14 4.7 
- โรงพยาบาลตามสิทธบิัตรทอง 185 62.3 
- โรงพยาบาลประจําจังหวัด        9 3 
- คลินิก หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลประกันสังคม            74 24.9 
- อ่ืนๆ...........ใชบริการทีส่ถาบันราชประชาสมาสัย 15 5.1 
16. จากขอ 15. ความถี่ของการไปรักษา จํานวน....6 คร้ังตอป* 
17.การเดินทางไปพบแพทยเม่ือเวลาเจ็บปวย ณ หนวยบริการสุขภาพที่
ระบุไวตามสิทธิ  

  

- เดินทางไปดวยตวัเอง 189 63.6 
- อาศัยลูกหลาน / ผูอ่ืนพาไป  108 36.4 
18.การเดินทางไปหนวยบริการสุขภาพดังกลาวในขอ 17.  มีความ
สะดวกมากนอยเพียงใด 

  

- สะดวก 194 65.3 
- ไมสะดวก 103 34.7 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 

ขอมูล 
 

 

จํานวน 
 

รอยละ 

19.สวนใหญ ยานพาหนะที่ใชเดินทางจากบานถึงหนวยบริการสุขภาพที่
ใกลบานคือ 

  

- รถจักรยาน/รถสามลอถีบ 29 9.7 
- รถจักรยานยนต /รถสามลอเคร่ือง 35 11.8 
- รถยนต (ทั้งประจําทางและรับจาง)   154 51.9 
- รถของสถาบันฯพาไป 79 26.6 
20. คาใชจายทั้งหมดในการไปรับบริการ ณ หนวยบริการสุขภาพ....47..บาทตอครั้ง*     
21. เม่ือแพทยนัด โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลที่
รับการสงตอ สามารถเขารับบริการไดอยางตอเน่ือง  โดยไมมีปญหาใน
การเดินทางไปโรงพยาบาลดังกลาว 

  

- สามารถเดินทางไปเองไดโดยสะดวก    180 60.6 
- สามารถเดินทางไปเองไดแตตองมีผูดูแล  57 19.2 
- ไมสามารถเดินทางไปเองได จําเปนตองใหเจาหนาที่ของสถาบันราช
ประชาสมาสัยดูแลชวยเหลอื 

60 20.2 

22.ในรอบปทีผ่านมา ไดรับการตรวจโรคเบื้องตน เชน ตรวจหา
เบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต   ตรวจสุขภาพทั่วไป  การไดรับ
วัคซีน 

  

- ไดรับบริการครบถวน  128 43.1 
- ไดรับบริการบางอยาง     146 49.2 
23.การไดรับการชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในชุมชน ในการดูแลดาน
สุขภาพ 

  

- ไดรับอยางสมํ่าเสมอ     68 22.9 
- ไดรับบางครัง้ 188 63.3 
- ไมไดรับ 41 13.8 
24.ในรอบปทีผ่านมาไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดาน 
สุขภาพตางๆของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย หรือไม อยางไร 

  

- เขารวม  250 84.2 
- ยังไมไดเขารวมแตสนใจ  32 10.8 
- ไมเขารวม/ไมสนใจ/ไมเก่ียว 15 5.1 
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ตาราง 10 (ตอ) 
  

 

ขอมูล 
 

 

จํานวน 
 

รอยละ 

25.ความรูสึกชอบหรือไมชอบกิจกรรมที่ชุมชนสถาบันฯจัดขึ้น หรือ
สงเสริมใหมีการปฏิบัต ิ

  

- ชอบ 289 97.3 
- ไมชอบ 3 1.0 
26.กิจกรรมดานสุขภาพของชุมชนสถาบนัฯที่ไดเขาไปมีสวนรวม   
- กลุมผูสูงอายุ 237 79.8 
- กลุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 17 5.7 
- กลุมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 49 7.4 
27.การมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนรวมคิดรวม
วางแผน รวมทํารวมรับประโยชน รวมกํากับดูแลรวมประเมินผล 

  

- มี 276 92.9 
- ไมมี 21 7.1 
28.ความภาคภูมิใจและรูสึกเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของกิจกรรม
สุขภาพตางๆของชุมชน 

  

- เห็นดวย 291 98.0 
- ไมเห็นดวย 3 1.0 
29. โครงการตางๆท่ีไดจัดทําสามารถลดความเจ็บปวยจากโรคที่ปองกัน
ไดอยางเปนชัดเจน 

  

- เห็นดวย 294 99.0 
- ไมเห็นดวย 3 1.0 
30.การสนับสนุนใหญาติและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแล
ผูสูงอายุและผูพิการใน ชุมชนเปนสิ่งที่ดีและสามารถทําได 

  

- สามารถทําได  280 94.3 
- ไมสามารถทําได  14 4.7 

 
 ประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยจํานวน 297คน ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการ
ใหตอบแบบสอบถามการประเมินบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย ภายใต
นโยบายหลักประกันสุขภาพสําหรับประชาชน นําขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนมา
วิเคราะหตามแนวทางของ PRECEDE – PROCEED MODEL ไดดังนี้ 
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 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัยผูใหขอมูล   
 1. การประเมินวนิิจฉัยทางระบาดวิทยา 
       1.1  ขอมูลสวนบุคคล ประชาชนผูใหขอมูลจํานวน 297 คน เปนเพศชายรอยละ 
39.7 เพศหญงิรอยละ 60.3  อายุเฉลี่ย  61ป รอยละ 45 สถานภาพสมรส  รอยละ 21.5 
สถานภาพโสด และ รอยละ 28.5  สถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู  อาชีพรับจางรอยละ 28.3 
คาขาย 2.6  และ ไมมีอาชีพ 52.1 รายไดเฉลี่ย 4,800 บาทตอเดือน 
        1.2  ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย โรคประจําตัว
หรือโรคเร้ือรัง พบโรคเบาหวานรอยละ 12.7 ความดันโลหิตสูงรอยละ 18.2 โรคหัวใจรอยละ 1.7 
โรคปวดกระดูกและขอรอยละ 11.4 และ ปฏิเสธไมมีโรคประจําตวัรอยละ 49.2 โรคอ่ืนๆรอยละ 
15.4 ประชาชนในชุมชนผูใหขอมูล ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตนครบถวนรอยละ 43.1  
 2. การประเมินวนิิจฉัยทางพฤติกรรและสิ่งแวดลอม  
      2.1  พฤติกรรมแบบแผนการดําเนินชีวติ เปนขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและการใชบริการดานสุขภาพของประชาชนในชุมชน ประชาชนผูใหขอมูล รอยละ 41.1 
การเลือกใชบริการสุขภาพตามความรุนแรงของปญหาสุขภาพทุกคร้ัง รอยละ 51.2 การเลือกใช
บริการสุขภาพตามความรนุแรงของปญหาสุขภาพเปนบางคร้ัง ในรอบปที่ผานมาเม่ือเจ็บปวย
ดวยโรคทัว่ไป  รอยละ 62.3 ไปรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิบตัรทอง ความถี่ของการ
ไปรักษาเฉลี่ย 6คร้ังตอป สวนใหญรอยละ 43.4 คิดวาตนเองมีสุขภาพดีเหมือนกับทุกคนที่รูจัก 
รอยละ 99 เห็นวาโครงการดานสุขภาพตางๆท่ีไดจัดในชุมชน จะสามารถลดความเจ็บปวยจาก
โรคท่ีปองกันได สวนการเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานสุขภาพตางๆของชุมชน รอยละ 
70.4 และความรูสึกตอกิจกรรมที่ชุมชนสถาบันฯจัดขึ้น รอยละ 97.3 ใหความคิดเห็นวาชอบ
กิจกรรมสุขภาพที่จัดขึ้นในชุมชน โดยกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ มีผูสนใจเขารวม รอยละ 70.4  สวน
ผูที่ใหเหตุผลไมสามารถเขารวมกิจกรรมสุขภาพตางๆท่ีจัดในชุมชน รอยละ15.8บอกวาไปไมไหว
สุขภาพไมแขง็แรง เดินไมสะดวกและตองอาศัยผูอ่ืนพาไป  
      2.2 สิ่งแวดลอม ภายในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยเปนลักษณะหลากหลายทั้ง
ในรูปแบบของอาคารพักอาศัย 3ชั้น จํานวน 5  หลัง อาคารผูสูงอายุ 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง เรือน
พักสําหรับผูสงูอายุ ผูพิการ จํานวน 14 หลังซึ่งเปนการจัดสรรจากภาครัฐผานการสนับสนุนของ
สถาบันราชประชาสมาสัย เพ่ือการดูแลผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน  และบานพักอาศัยที่ปลูก
เพ่ิมเติมตามกําลังของผูอยูอาศัย รวมจํานวนหลังคาเรือนของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
ทั้งสิ้น จํานวน  200 หลังคาเรือน มีผูพักอาศัยในชุมชนจํานวน 1,200 คน เปนผูประสบปญหา
จากโรคเร้ือน 874 คน ประชาชนในชุมชนพักอาศัยในบานที่ไดรับการจัดสรรจากภาครัฐ รอยละ 
70 บานที่จัด สรางปลูกอาศยัเพ่ิมเติมในพื้นที่ของชุมชน รอยละ 19.9 พักอาศัยในบานของ
ลูกหลาน รอยละ 1.7 และบางสวนรอยละ 8.4 เปนการเชาที่พักอาศัย ไมมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเอง ประชาชนผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 54.9 พักอาศัยอยูในชมุชนสถาบันราชประชา
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สมาสัยรวมกบัครอบครวั  (พอ แม สามี ภรรยา ลูก หลาน)รอยละ 28.3 พักอาศัยกับเพ่ือนผูปวย/
ผูดูแล และรอยละ16.8 พักอาศัยอยูคนเดียว  
 3. การประเมินวนิิจฉัย หนวยบุคคล องคกร และการศึกษา  
      3.1  ปจจัยนํา ดานความรู เจตคติ การรับรูนโยบาย คุณลักษณะของผูรับบริการ 
       ประชาชนผูใหขอมูล ทั้งหมดสามารถบอกสิทธิการรักษาของตนเองได รอยละ 
81.5 มีสิทธิบตัรทอง (หลักประกันสุขภาพ) หนวยบริการสุขภาพที่เปนหนวยบริการประจําของ
ประชาชนในชมุชนตามสิทธทิี่ระบุในบัตรคือ โรงพยาบาลเอกชนในพืน้ที่ที่เปนหนวยบริการ
คูสัญญา การรับรูสิทธใินการรักษา รับทราบการประชาสัมพันธ ความรูเรื่องการดูแลตนเอง โรค
ตางๆ  และการจัดกิจกรรมสุขภาพ รอยละ72.4 จากเสียงตามสายของชุมชน รอยละ16.2 จากส่ือ
วิทยุ/โทรทศัน และรอยละ 8.8 จากการเยี่ยมบานของเจาหนาที่   
       คุณลักษณะของผูรับบริการ ผูใหขอมูลรอยละ 75.0 เห็นวา ผูสูงอายุและผู
พิการในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยที่มีโรคแทรกซอนทางดานอายุรกรรมและอ่ืนๆที่
นอกเหนือจากศักยภาพของสถาบันราชประชาสมาสัยน้ัน ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ผูให
ขอมูลทั้งหมด รอยละ100 เห็นวาประชาชนบางสวนทีไ่มมีบัตรประชาชน ควรไดรับการแกไข 
เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดเชนเดียวกบัประชาชนทัว่ไป 
      3.2  ปจจัยเอ้ือ ดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ทักษะสวนบุคคล ความสามารถ
ในการเขารับบริการ  ลักษณะของการจัดบริการ 
       ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยัเฉลี่ย 29 ป ี  รอยละ 
66.7 เห็นวาการเดินทางเขาถึงสถานบริการสุขภาพตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ เปนอุปสรรค
ของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ความสะดวกในการเดินทาง รอยละ 65.3 บอก
วาสามารถเดินทางไปรับบริการไดโดยสะดวก  รอยละ 34.7 ไมสามารถเดินทางไปดวยตนเอง
ตองอาศัยลูกหลานและผูอ่ืนพาไป โดยใหเหตุผลวา สขุภาพไมแข็งแรง สูงอายุ ขาพิการ เดินไม
สะดวก และจําเปนตองใหเจาหนาที่ของสถาบันฯเปนผูรับผิดชอบพาไป  
       ในกรณีเดินทางดวยตัวเอง พาหนะที่ใชเดินทาง สวนใหญรอยละ 51.9 เดินทาง
โดยรถยนต/รถประจําทาง รอยละ 11.8 เดินทางโดยรถจักรยานยนต/รถสามลอเคร่ือง และรอยละ 
26.6 จําเปนตองอาศัยรถของสถาบันราชประชาสมาสัยพาไป คาใชจายทั้งหมดในการเดินทางไป
รับบริการที่หนวยบริการประจําของประชาชนในชุมชนตามสิทธทิี่ระบุในบตัร เฉลี่ย 50 บาท  
       ความสามารถในการเดินทางไปพบแพทยเม่ือเวลาเจ็บปวย ณ หนวยบริการ
สุขภาพตามสทิธิ รอยละ 63.6 สามารถเดินทางไปดวยตัวเอง รอยละ 36.4 ตองอาศัยผูอ่ืน/
เจาหนาที่พาไป เม่ือแพทยนัด จําเปนตองเขารับบริการไดอยางตอเน่ือง รอยละ60.6 สามารถ
เดินทางเองไดอยางสะดวก รอยละ 19.2 สามารถเดินทางไปเองไดแตตองมีเพ่ือน/ผูดูแล และ 
รอยละ 20.2  ไมสามารถเดินทางไปเองได จําเปนตองใหเจาหนาที่ของสถาบันราชประชสามสยั
ใหการดูแลชวยเหลือรอยละ 91.7 เห็นวาการใหบริการมีความเสมอภาค ปฏิบัตใิหเทากันสําหรับ
ผูที่มีความจําเปนเทากัน ไมเลือกปฏิบตัิ   
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  3.3  ปจจัยเสริม ดานวัฒนธรรมของชุมชน และพฤติกรรมการพ่ึงพิง  
       การไดรับการชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในชมุชน ในการดูแลดานสุขภาพ รอยละ
63.3  ไดรับเปนบางคร้ัง รอยละ 22.9 ไดรับอยางสมํ่าเสมอ รอยละ13.8บอกวาไมไดรับบริการ
จากชุมชน รอยละ 92.9 บอกวามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติในชุมชน รอยละ 98 
บอกวามีความภาคภูมิใจและรูสึกเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของกิจกรรม และรอยละ 94.3 คิด
วาการสนับสนุนใหญาติและครอบครวัเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุและผูพิการใน ชุมชน
เปนสิ่งที่ดีและสามารถทําได 
 
 ตอนที่ 3 การประเมินการบริหารจัดการและการดําเนินการตามนโยบาย
หลักประกันสุขภาพ 
 1. ประเมินวินิจฉยัทางการบรหิารจัดการและนโยบาย   
      1.1 ความเหมาะสมสอดคลองของนโยบาย การวินิจฉัยการบริหารภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ ผูใหขอมูลรอยละ 66.7 เห็นวามีความเหมาะสมสอดคลอง ของการจัดบริการ
ดานสุขภาพของสถาบันราชประชาสมาสยัในปจจุบันกับบริบทของชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย  
ดานการกําหนดนโยบายการจัดบริการ ดานการจัดสรร ทรัพยากร และดานการจัดรูปแบบองคกร 
ในการบริการดานสุขภาพสําหรับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยในปจจุบัน 
      1.2 การวินิจฉัยนโยบายหลักประกันสุขภาพภายใตกฎระเบยีบขององคกร ผูใหขอมูล 
รอยละ 75.0 เห็นวาหนวยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ สามารถจัดบริการสุขภาพครอบคลุมภาวะ
สุขภาพของชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยโดยเฉพาะผูพิการและผูสูงอายุ มีความเทาเทียมกับ
ชุมชนอ่ืนๆทัว่ไป    
      1.3 ศักยภาพและความพรอมของทรัพยากร  ผลจากการลดบทบาทของสถาบันฯ 
สงผลตอศักยภาพความพรอมของทรัพยากรทั้งดานอัตรากําลังบคุลากร งบประมาณการดําเนินงาน
ที่เก่ียวกบัชุมชน รวมทั้งการแบกรับภาระของสถาบันฯจากผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่อยูตาม
นิคมโรคเรื้อนในภาคตางๆเขามารับบริการโดยไมผานระบบการสงตอของหลักประกันสุขภาพ ไม
สามารถเรียกเก็บคาบริการจากสํานักงานหลักประกันสขุภาพได นอกจากน้ีการปรับเปลีย่นระบบ
การดูแลดานสุขภาพ ในความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการบริหาร
จัดการ 
 2. การประเมินการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ    
  การดําเนินงานตามกลวธิ ีวิธีการและกิจกรรม โดยผูรับผิดชอบแตละเร่ืองและประเด็น
ที่กําหนดไวตามตารางการปฏิบัติกิจกรรม การดําเนินงานดานการบริการสุขภาพของหนวยบรกิาร
คูสัญญาใหบรกิารครอบคลมุตามมาตรฐานของหนวยบริการที่เขารวมบริการตามนโยบายของ
หลักประกันสขุภาพ มีการตรวจประเมินจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นทีแ่ละ
ระดับจังหวัด  เปดใหบริการตามสิทธใินทุกกลุมประชาชน ไดแก สิทธิของประชาชนทั่วไปที่จะซื้อ
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บริการโดยการจายเงินเอง สิทธิประกันสงัคม และสิทธหิลักประกันสขุภาพ การบริการครอบคลมุ
ทุกสาขา มีแพทยในสาขาที่เก่ียวของและแพทยเฉพาะทางเปดใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง   
มีจํานวนเตียงที่สามารถรับผูปวยไดจํานวน 200เตียง มีเครือขายการบริการรวมกบัโรงพยาบาล
ภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้มีการสงตอการรักษาในหนวยบริการระดับตตยิภูมิที่เกิน
ศักยภาพตามความจําเปนดานการรักษา  โดยรับผิดชอบคาใชจายรวมตามระเบียบของสํานักงาน
หลักประกันสขุภาพ 
  ในสวนทีเ่ก่ียวของกับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยมีการใหบริการเชนเดียวกบั
ประชาชนที่มารับบริการทัว่ไป มีการตรวจสอบสิทธิ เปดรับในสิทธิทีย่กเวน เชนสทิธิของผูพิการ  
ผานการประสานงานระหวางโรงพยาบาลและสถาบันราชประชาสมาสยัที่ดูแลผูประสบปญหาจาก
โรคเร้ือน จํานวนกวา1,200คนโดยมีขอตกลงรวมกันระหวางผูบริหารวา สถาบันราชประชาสมาสยั
จะใหบริการในระดับปฐมภูมิโดยยังมิไดมีการคิดคาใชจาย หรือเรียกเก็บคาบริการท่ีทางสถาบนัให 
ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจของสถาบันฯมีหนาที่ใหบริการแกผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนโดยไมคิดมูลคา
ใดๆ  เม่ือเกินศักยภาพจะสงตอการรักษาตามแนวทางการสงตอในระบบประกันสขุภาพ  ภาระดาน
คาใชจายจึงตกเปนของสถาบันฯมาตลอดทั้งจากการรับบริการดานสุขภาพทั่วไป ปญหาของโรค
เรื้อรัง ผูสูงอายุและผูพิการไมมีญาติดูแล ถูกทอดทิ้ง  มีอัตราการครองเตียงสูง รวมทั้งแนวโนมของ
ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่อยูตามนิคมโรคเรื้อนในภาคตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากระบบการ
บริการดานสุขภาพที่เปลีย่นไป เริ่มเขามาใชบริการของสถาบันฯเพ่ิมขึ้นโดยไมผานระบบการสงตอ 
เน่ืองจากความคาดหวังของการไดรับการรักษาที่ไมมีขอจํากัดของสถาบันฯ 
  การเตรียมความพรอมของชุมชน  ในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนนโยบายสุขภาพ
ของชุมชน มีการเตรียมความพรอมของชุมชน โดยกลุมการพยาบาลไดเตรียมปรับบทบาทในการ
ดูแลผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน ไดมีการจัดตั้งหนวยงานสุขภาพชุมชน มีพยาบาล
วิชาชีพ ประจํา 3 คน ทําหนาที่ดูแล ฟนฟูสภาพ การเยี่ยมบาน ใหคําแนะนําในการควบคุม และ
ปองกันโรคตางๆ สงเสริมสุขภาพของชุมชน รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ      
มีการประชาสัมพันธเก่ียวกบัเรื่องของการใชสิทธิของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน 
  การดําเนินงานในสวนของการสงเสริมสุขภาพ สถาบนัราชประชาไดจัดใหมีหนวยงาน
สุขภาพชุมชน ภายใตการกํากับดูแลของกลุมการพยาบาล ประกอบไปดวยพยาบาลวิชาชีพจํานวน 
3คน ทํางานรวมกับหนวยงานสถานสงเคราะห  ดูแลการใหบริการในดานตางๆใหแกผูประสบ
ปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน  โดยการประสานงานกับสถานีอามัยตาํบล และองคการบริหารสวน
ทองถิ่น ในการจัดบริการดานตางๆใหกับคนในชุมชนของสถาบันฯ 
  ในสวนของการบริการดานสุขภาพมีสถาบนัราชประชาสมาสัยที่ทําหนาที่ของ
สถานพยาบาลใหบริการดูแลไดไมครบทกุสาขาเนื่องจากขาดบุคลากรที่สําคัญคือแพทยอายุรกรรม 
มีจํานวนเตียงรับผูปวยในรวมอาคารผูปวยสูงอายุไดจํานวน  250 เตยีง นอกจากนี้สถาบันฯเปด
ใหบริการกับประชาชนทัว่ไปและเปนหนวยบริการคูสัญญาระดับตติยภูมิดานจักษุ ผิวหนัง หูคอ
จมูก งานสุขภาพเทา ศัลยกรรมกระดูก  คลินิกนอกเวลาและงานอาชีวอนามัย 
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 ตอนที่ 4 การประเมินการประเมินผลลพัธของบริการดานสุขภาพ 
เปนการประเมินผลรวบยอดของวัตถุประสงคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและประโยชนที่ไดรบัดาน
สุขภาพ ที่สงผลตอคุณภาพชีวติ ของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชนสถาบนัราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ ไดแก การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  คุณภาพการ
บริการ  ความคิดเห็นตอบริการสุขภาพ และการมีสวนรวมของชุมชน 
 

  4.1  การประเมินในภาพรวมการเขาถึงบริการดานสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม ในแตละประเด็นยอยของการเขาถึงบริการดานสุขภาพ วิเคราะห
ผลดังนี้ 
 

ตาราง  11 สรุปภาพรวมผลการประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราช  
     ประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน ผูบริหาร ผูใหบริการ ประชาชน 

การเขาถึงบริการสุขภาพ 
1.ความสะดวกของการเดินทางถึงแหลงบริการ 

 
2.ความครอบคลุมของการใหบริการ 

 
3.ความเหมาะสมของการจัดบริการ 

 
4.ความเสมอภาคของการบริการ 

 
5.คุณลักษณะของผูรับบริการ 

 
3.30 

 (ระดับปานกลาง) 
 

3.89 
 (ระดับมาก) 

  

 4.4 
 (ระดับมาก) 

 

4.89 
 (ระดับมากท่ีสุด) 

 

3.60 
 (ระดับมาก) 

 
3.57 

 (ระดับมาก) 
 

3.28 
 (ระดับปานกลาง) 

 

3.20 
 (ระดับปานกลาง) 

 

3.46 
 (ระดับปานกลาง) 

 

3.60 
 (ระดับมาก) 

 
3.10 

 (ระดับปานกลาง) 
 

3.46 
 (ระดับปานกลาง) 

 

3.44 
 (ระดับปานกลาง) 

 

3.88 
 (ระดับมาก) 

 

4.20 
 (ระดับมาก) 

 

รวม 
 

3.82 
 

 

3.42 
 

 

3.61 
 

 
 จากตาราง 11 พบวาในภาพรวมผูบริหารมีความเห็นตอการเขาถึงบริการของประชาชนใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ในระดับมาก ประเด็นยอยที่ผานเกณฑการประเมินในระดับมาก 
ไดแก ความครอบคลุมของการใหบริการ ความเหมาะสมของการจัดบริการ ความเสมอภาคของการ
บริการ และ คณุลักษณะของผูรับบริการ สวนประเด็นยอยที่ไมผานเกณฑการประเมินที่กําหนด 
ไดแก ความสะดวกของการเดินทางถึงแหลงบริการ  
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 เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมผูใหขอมูล พบวา  
 ผูบริหารมีความเห็นวาประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย สามารถเขาถึง
บริการดานสุขภาพ ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาใน
ประเด็นยอยพบวา ทั้งความครอบคลุมของการใหบริการ ความเหมาะสมของการจัดบริการ และ
ความเสมอภาคของการบริการ และ คุณลกัษณะของผูรบับริการ ผานเกณฑการประเมิน สวน
ประเด็นความสะดวกของการเดินทางถึงแหลงบริการ ไมผานเกณฑการประเมิน 
 ผูใหบริการมีความเห็นวาประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั ยังไมเขาถึง
บริการดานสุขภาพ ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ไมผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณา
ในประเด็นยอยพบวา ทั้งความครอบคลมุของการใหบริการ ความเหมาะสมของการจัดบริการ 
และความเสมอภาคของการบริการ ยังไมผานเกณฑการประเมิน สวนประเด็นความสะดวกของ
การเดินทางถึงแหลงบริการ และ คุณลักษณะของผูรับบริการ ผานเกณฑการประเมิน 
 ประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย มีความเห็นวาสามารถเขาถึงบริการดาน
สุขภาพ ภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพได ในระดับปานกลาง แตไมผานเกณฑการประเมิน 
เม่ือพิจารณาในประเด็นยอยที่ผานเกณฑการประเมินในระดับมาก  ไดแก ความเสมอภาคของ
การบริการ และ คุณลักษณะของผูรับบรกิาร สวนประเด็นยอยที่ไมผานเกณฑการประเมินที่
กําหนด ไดแก ความสะดวกของการเดินทางถึงแหลงบริการ ความครอบคลุมของการใหบริการ 
และความเหมาะสมของการจัดบริการ 
 จากการสัมภาษณผูบริหาร นํามาวิเคราะหประกอบกับผลการประเมินในภาพรวมดังนี้  
 
ตาราง 12  ขอมูลความคิดเห็นดานการเขาถึงบริการสุขภาพจากการสัมภาษณผูบริหาร 
 

ประเด็นการสัมภาษณ จํานวน รอยละ 

1.การเดินทางเขาถึงสถานบริการสุขภาพตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ  
เปนอุปสรรคของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยหรือไม อยางไร 

6 67 

2.หนวยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ สามารถจัดบริการสุขภาพครอบคลุมภาวะ
สุขภาพของชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยโดยเฉพาะผูพิการและผูสูงอายุ  
มีความเทาเทยีมกับชุมชนอ่ืนๆทั่วไปอยางไร 

7 78 

3.ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดบริการดานสุขภาพของสถาบันราช
ประชาสมาสัยในปจจุบันกับบริบทของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยัหรือไม   

7 78 

4.ประชาชนในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัยสามารถเขารับบริการไดตาม
สิทธิที่มีการใหบริการมีความเสมอภาคไมเลือกปฏิบตั ิ

9 100 

5.ผูสูงอายุและผูพิการในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยที่มีโรคแทรกซอน
ทางดานอายุรกรรมและอ่ืนๆ ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม  

8 89 
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 จากตาราง 12 การวิเคราะหเน้ือหาเกี่ยวกบัผลการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบัน
ราชประชาสมาสัย จากการสัมภาษณผูบริหาร มาวิเคราะหเน้ือหารวมกับเอกสารที่เก่ียวของ ดังนี้  
 1.  การเขาถึงบริการดานสุขภาพ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร   
  1.1  การเดินทางเขาถึงสถานบริการสุขภาพตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ สองในสาม
ของผูบริหารเห็นวาการเดินทางเขาถึงสถานพยาบาลตามสิทธิ ยังเปนอุปสรรคของประชาชนใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย โดยทราบถึงสภาพความพิการของประชาชนกลุมน้ี รวมทั้งการที่
เคยไดรับการดูแลจากหนวยงานภาครัฐ คือ สถาบันราชประชาสมาสยัตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจึง
เปนเรื่องยากกับการปรับตวั อาจตองใชเวลาเพ่ือใหเกิดการปรับตวัตอการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สุขภาพ รวมทั้งสภาพสังคม สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป บางทานใหขอเสนอแนะถึงการจัดบริการรถ
รับสงไปยังสถานบริการสุขภาพตามสิทธขิองประชาชนในชุมชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผู
พิการ ไดผลพลอยไดใหกับประชาชนสวนรวม บางทานเสนอใหสถาบันราชประชาสมาสัยจัดตั้งเปน
ศูนยสุขภาพชมุชนเพราะเน่ืองจากลดชองวางของการตองเดินทางไปยังสถานบริการ ผูบริหารของ
สถาบันราชประชาสมาสัย ใหขอมูลถึงยทุธศาสตรในการจัดบริการดานสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะ
ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน วาจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ใหเต็มที่ ปจจุบันมีหนวยงานศูนยสุขภาพ
ชุมชนที่มีพยาบาลวชิาชีพ เจาหนาที่ชวยเหลือผูปวยประจําศูนยจํานวน 7 คน แบงเปนหนวยงานที่
ใหบริการเชิงลุกและเชิงรับ เปดเปนคลินกิรับรักษาทุกโรคตามศักยภาพ มีแพทยลงตรวจทุกวนั มี
การสงปรึกษาตางสาขาตามความจําเปนทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ รวมทั้งมีการจัดเจาหนาที่
ทําหนาที่เสมือนญาติ คอยดูแลใหความชวยเหลือในการปรับการรักษานอกสถาบนัฯทั้งที่เปนการ
สงตอ การนัดพบแพทยและการรักษาตอเนื่อง  รวมทั้งมีการจัดพาหนะรับสง จัดอาหารกลางวันติด
ตัวไปเนื่องจากความลําบากในการจัดซ้ืออาหารรับประทานระหวางรอรับการตรวจตามโรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพสงูตามความจําเปนของการรรักษา  
  1.2  การจัดบริการหนวยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่  สามในสี่ของผูบริหารเห็นวา
สามารถจัดบริการสุขภาพครอบคลุมภาวะสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยโดยเฉพาะผู
พิการและผูสูงอายุ มีความเทาเทียมกับชมุชนอ่ืนๆทั่วไป บางทานเห็นวาไดสิทธิพิเศษมากกวา
ชุมชนอ่ืนเนื่องจากมีสถาบันราชประชาใหการดูแล ถึงแมสิทธิการรักษาจะเปลี่ยนไป ดาน
ความสามารถของหนวยบริการปฐมภูมในการจัดบริการดานสุขภาพ ผูบริหารสวนใหญมีความ
ม่ันใจวา หนวยบริการปฐมภูมในพ้ืนที่สามารถจัดบริการดานสุขภาพไดครอบคลมุทั้งการควบคุม
ปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน การใหบริการรักษาสนองตอบความ
ตองการของชุมชน รวมทั้งในกลุมผูพิการที่อยูตามบานอีกหลายๆชุมชน มีการจัดเจาหนาที่เขาไป
เยี่ยมบาน ถึงแม   บุคลากรไมเพียงพอ แตเชื่อวาทุกคนตั้งใจทํางาน สิ่งสําคัญคือการมีสวนรวม
ของผูดูแลและญาติ ถาในชมุชนสถาบันราชประชามีการสงเสริมการมสวนรวมที่ดี จากครอบครัว
ของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน เชื่อวาจะเปนชุมชนที่เขมแข็งได เนื่องจากมีสถาบันฯเปนแรง
สนับสนนุอยางดี การกําหนดนโยบายการบริการดานสุขภาพของสถาบันราชประชาสมาสัยใน
ปจจุบัน มีการยืดหยุน ในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาล เน่ืองจากเขาใจถึงความรูสึกของผู
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ประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่ไมกลาที่จะออกไปสูโลกภายนอก จึงจัดบริการครอบคลุมทั้งผูปวย
นอก ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน โดยใหบริการพ้ืนฐานตามความจําเปนของผูรับบริการ ถามีการ
เจ็บปวยที่เกินศักยภาพของสถาบันฯ จะจัดการสงตอไปยังหนวยบริการที่มีศักยภาพมากกวา 
ภายใตสิทธิทีพึ่งมีของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน รวมทั้งมีการติดตาม ผลของการรักษา และ
ติดตามการรักษาอยางตอเนื่อง ประสานงานกับหนวยบริการภายนอก เพ่ือใหผูปวยม่ันใจวาไมได
ถูกทอดทิ้งใหเผชิญกับโลกภายนอกเพียงลําพัง แตทั้งน้ี ก็พยายามใหครอบครัวและญาตเิขามามี
สวนรวมในการดูแล แตอาจจะยังไมเต็มที ่เพราะเปนเรือ่งใหมสําหรับผูปวยและญาติ ที่จะเขามามี
สวนรวมดูแล เน่ืองจากการถูกกํากับใหมีการควบคุมโรค ที่ยาวนานมามากกวาคร่ึงศตวรรษ  
  1.3  ความเหมาะสมสอดคลองของการจัดบริการดานสุขภาพของสถาบันราชประชา
สมาสัยในปจจุบันกับบรบิทของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย สามในสี่ของผูบรหิารเห็นวาการ
จัดบริการของสถาบันราชประชาสมาสัยควรจัดเปนหนวยบริการรับสงตอ ในระบบของหลักประกัน
สุขภาพเนื่องจากมีศักยภาพเพียงพอเฉพาะทางดานโรคผิวหนัง โรคตาที่มีชื่อเสียง และสามารถ
เปนโรงพยาบาลที่เปนแมขายใหกับหนวยบริการปฐมภูมที่อยูในเขตริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันออก ของอําเภอพระประแดง รวมทั้งควรขยายการบริการใหครอบคลุมทุกกลุมโรค เพ่ือ
สามารถรองรับความตองการดานการดูแลสุขภาพใหกับประชาชนในเขตพื้นที่ ประชาชนในชุมชน
สถาบันราชประชาจะสามารถเขารับบริการไดอยางทั่วถึง ชุมชนจะกลายเปนชุมชนสามารถทลาย
กําแพงของความรังเกียจ ทุกวันน้ีสังเกตเห็นวาประชาชนรอบๆในเขตพืนที่ มิไดมีความรังเกียจผู
ประสบปญหาจากโคเร้ือนแตประการใด  ผูบริหารบางทานเสนอวาสถาบันราชประชาสมาสัย ควร
ขยายการบริการในสวนของชุมชนที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม เพราะทําเลทีต่ั้งเหมาะสม รวมทั้ง
ศักยภาพพรอมในหลายๆดานทั้งจํานวนบุคลากร องคความรูและเครื่องมือ 
   ผูบริหารบางทาน กลาวถึงความเหมาะสมสอดคลองของการจัดบริการกับบริบท
ของชุมชนสถาบันราชประชาในปจจุบัน สวนใหญเห็นวาคอนขางทําไดดี มีการประสานงานกับ
หนวยบริการในพ้ืนที่เปนระยะๆ การขอความรวมมือในการรณรงคจัดกิจกรรมตางๆ ก็ไดรับการ
ตอบรับที่ดี เรยีกวาชุมชนนีมี้ความพิเศษมากกวาชุมชนอ่ืนๆ เพราะประชาชนในชมุชนซึ่งสวนใหญ
เปนผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน สามารถเลือกรับบริการไดทั้งจากสิทธติามหลักประกันสุขภาพ
และสิทธิของผูปวยโรคเรื้อนที่ดีรับการจัดสรรงบประมาณในการดูแลอยูแลว ถึงแมอาจจะยังไมกลา
ที่จะออกมารับบริการภายนอก แตเชื่อวาศักยภาพของสถาบนัราชประชาสมาสัย จะสามารถดูแล
กลุมน้ีไดอยางดี  
  1.4  ประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยสามารถเขารับบริการไดตามสิทธทิี่มี
การใหบริการมีความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัต ิ ผูบริหารสวนใหญเห็นดวยกับการที่ประชาชนใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย สามารถเขารับบริการไดตามสิทธิ ไมมีการเลือกปฏิบัติ หนวย
บริการตางๆในพื้นที่ รูจักชื่อของชุมชนนี้มานาน จนกลายเปนความคุนชิน ภาพลกัษณของ
ประชาชนเปนเพียงผูสูงอายุที่มีความพิการ สําคัญที่วาผูปวยบางสวนที่ยังไมกลาเปดเผยตวัตน 
สวนใหญสามารถเขารับบริการในหนวยบริการเขตพ่ืนที่อยางเสมอภาค และคิดวาไมนาจะถูกเลือก
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ปฏิบัติ  ในปจจุบันสิทธขิองผูพิการไดรับการจัดสรรดูแลเปนสิทธิพิเศษ สามารถเขารับบริการไดทุก
หนวยบริการของภาครัฐ มีกฎหมายรองรับที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 
  1.5  ผูสูงอายุและผูพิการในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยที่มีโรคแทรกซอนทางดาน 
อายุรกรรมและอ่ืนๆที่นอกเหนือจากศักยภาพของสถาบันราชประชาสมาสัยนั้น ไดรับการดูแลอยาง
เหมาะสม ผูบริหารสวนใหญเห็นวาผูสูงอายุและผูพิการในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ทีมี่โรค
แทรกซอนทางดานอายุรกรรมและอ่ืนๆ ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม เน่ืองจากปจจุบันความพรอม
ในระบบประกนัสุขภาพมีมาตรฐานมารองรับ ตัวชี้วัดดานผูสูงอายุที่มีโรคแทรกซอนถูกนํามาเปน
โจทยในการแกไขในระบบสาธารณสุขมาตลอด รวมทั้งหนวยบริการประจําที่รับสงตอในเขตพื้นที่ มี
ศักยภาพเพียงพอถึงแมจะเปนโรงพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพ  ควร
ปรับปรุงความเหมาะสมดานกระบวนการ การจัดบริการรวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ควบคูกันไป 
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  4.2  การประเมินในภาพรวมการประเมินคุณภาพการบริการดานสุขภาพของ
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็
ของผูใหขอมูล ทั้ง 3 กลุม ในแตละประเด็นยอยของคุณภาพการดานสุขภาพ วิเคราะหผลดังนี้  
 
ตาราง 13 สรุปภาพรวมผลการประเมินคณุภาพการบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราช    
     ประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน ผูบริหาร ผูใหบริการ ประชาชน 

คุณภาพการบริการดานสุขภาพ 
1.ความเปนรปูธรรมของการบริการ 

 
2.ความเชื่อม่ันไววางใจได 

 
3.การตอบสนองตอผูรับบริการ 

 
4.ความนาเชือ่ถือ 

 
5.ความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของ
ผูรับบริการ 

 
4.6 

 (ระดับมาก) 
 

4.2 
 (ระดับมาก) 

 

4.2 
 (ระดับมาก) 

 

4.6 
 (ระดับมากท่ีสุด) 

 

4.6 
 (ระดับมากท่ีสุด) 

 

 
3.2 

 (ระดับปานกลาง) 
 

3.3 
 (ระดับปานกลาง) 

 

3.2 
 (ระดับปานกลาง) 
 

3.3 
 (ระดับปานกลาง) 
 

3.4 
 (ระดับปานกลาง) 

 

 
4.3 

 (ระดับมาก) 
 

4.1 
 (ระดับมาก) 

 

4.2 
 (ระดับมาก) 

 

4.1 
 (ระดับมาก) 

 

4.1 
 (ระดับมาก) 

 
 

รวม 
 

4.44 
 (ระดับมาก) 

 

 

3.28 
 (ระดับปานกลาง) 
 

 

4.19 
 (ระดับมาก) 

 

 
 จากตาราง 13 สรุปวาในภาพรวมผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม มีความเห็นตอคุณภาพการบริการ
ดานสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย อยูในระดับมาก ผานเกณฑการ
ประเมิน เม่ือพิจารณาในภาพรวม ประเด็นยอยผานเกณฑการประเมินในระดับมากทุกประเด็น 
ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อม่ันไววางใจได การตอบสนองตอผูรับบริการ 
ความนาเชื่อถอื รวมทั้งความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ  
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 เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมผูใหขอมูล พบวา  
 ผูบริหารมีความเห็นตอคุณภาพการบริการของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาในประเด็นยอยทุกประเด็นยอยผาน
เกณฑการประเมินในระดับมาก ทุกประเด็น  
 ผูใหบริการมีความเห็นวาคณุภาพการบริการของหนวยบริการในระบบหลักประกนั
สุขภาพ อยูในระดับปานกลาง ไมผานเกณฑที่กําหนดไว เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย ทั้งความเปน
รูปธรรมของการบริการ ความเช่ือม่ันไววางใจได  การตอบสนองตอผูรับบริการ  ความนาเชื่อถอื 
รวมทั้งความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบรกิาร  พบวาไมผานเกณฑการประเมินที่
กําหนดไวในทุกประเด็นยอย คาเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพการบริการดานสุขภาพของผู
ใหบริการ อยูในระดับปานกลาง 
 ประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย มีความเห็นวาคุณภาพการบริการดาน
สุขภาพ ของหนวยบริการตามสิทธขิองตน ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ผานเกณฑการ
ประเมินในระดับมาก เม่ือพิจารณาในประเด็นยอยทุกประเด็น อยูในระดับสูง 
 จากการสัมภาษณผูบริหาร นํามาวิเคราะหประกอบกับผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 
 
ตาราง 14 ขอมูลความคิดเห็นดานคุณภาพการบริการดานสุขภาพสุขภาพจากการสัมภาษณ 
     ผูบริหาร 
 

ประเด็นการสัมภาษณ จํานวน รอยละ 

1.หนวยบริการปฐมภูมิในพืน้ที่รวมถึงหนวยบริการรับสงตอ สรางความเปน
รูปธรรมของการใหการบริการท่ีชัดเจน สรางความรูสึกใหกับผูรับบริการวา
ไดรับการดูแล  หวงใย และตั้งใจใหบริการ 

 
9 

 
100 

2. หนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่รวมถึงหนวยบริการรับสงตอ สรางความ
เชื่อม่ันไววางใจได บริการที่ใหทุกคร้ังมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความ
สมํ่าเสมอในทุกคร้ังของการใหบริการ  

8 89 

3.ความสามารถของหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่รวมถึงหนวยบริการรับสงตอ 
สามารถตอบสนองความตองการ หรือความคาดหวังของประชาชนในชุมชน
สถาบันราชประชาสมาสัย 

8 89 

4.การจัดบริการของหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่รวมถึงหนวยบริการรับสงตอ 
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการ
สามารถเขาถึงบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ  

8 89 
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 คุณภาพการบริการ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
 1. ผูบริหารสวนใหญเห็นวา หนวยบริการปฐมภูมิในพื้นทีร่วมถึงหนวยบริการรับสงตอ 
สรางความเปนรูปธรรมของการใหการบริการที่ชัดเจน สรางความรูสกึใหกับผูรับบริการวาไดรับ
การดูแล  หวงใย และตั้งใจใหบริการ ในดานตางๆ ไดแกดานสถานที่ตั้ง สิ่งแวดลอม เวลาของ
การเปดบริการ ความครอบคลุมของการบริการ สถานที่ตั้งของหนวยบริการปฐมภูมิมีความ
เหมาะสมการแบงพ้ืนที่สําหรับการใหบริการยึดตามเกณฑของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ โดย
การควบคุมกํากับจากอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวดั รวมทั้งหนวยบริการในพืน้ที่
จัดบริการไดครอบคลุมทุกกลุมโรค ขยายเวลาเปดใหบริการเปน 18.00น.ตั้งแตวันจันทรถึงวัน
เสาร ถามีการเจ็บปวยฉุกเฉนิ สามารถเขารับบริการไดโดยตรงที่โรงพยาบาลทีเ่ปนหนวยบริการ
ประจําซ่ึงเปด 24 ชั่วโมง มีศูนยการแพทยฉุกเฉินที่ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงาย ใน
สวนของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย มีหนวยงานอุบัติเหตุและฉกุเฉินเปดใหบริการในกลุมผู
ประสบปญหาจากโรคเรื้อนไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยนโยบายนโยบายของสถาบันฯรองรับเรื่อง
สิทธิการรักษาพยาบาล หากมีปญหาเร่ืองของการตรวจสอบสิทธ ิ
 2. ผูบริหารสวนใหญเห็นวาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ีรวมถึงหนวยบริการรับสงตอ 
สรางความเชือ่ม่ันไววางใจได บริการที่ใหทุกคร้ังมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอ
ในทุกคร้ังของการใหบริการ เน่ืองจากหนวยบริการที่รบัสงตอเปนโรงพยาบาลเอกชนที่เขารวม
โครงการหลักประกันสุขภาพ ใหบริการประชาชนในพืน้ที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาใน
เขตอําเภอพระประแดงของจังหวัดสมุทรปราการ ภาพลักษณ สถานที่ การบริการเม่ือ
เปรียบเทียบกบัความ แออัดของโรงพยาบาลจังหวัด สามารถสรางความพึงพอใจในการรับริการ
ไดมากกวา รวมทั้งสามารถเดินทางเขาถงึไดสะดวก และไดรับการตรวจรักษาจากแพทย
ผูเชี่ยวชาญตามความจําเปน  
 3. ดานความสามารถของหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ีรวมถึงหนวยบริการรับสงตอ 
ผูบริหารสวนใหญเห็นวา สามารถตอบสนองความตองการ หรือความคาดหวังของประชาชนใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
 4. ดานการจัดบริการของหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่รวมถึงหนวยบรกิารรับสงตอ 
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที  มีการบริการของศูนย
นเรนทร  ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ 
เทาที่ผานมาการใหบริการรวดเร็ว ปลอดภัย และไมคอยไดยินในเรื่องของการรองเรียน 
 5. ขอรองเรียนดานการบริการของหนวยบรกิารปฐมภูมิรวมทั้งหนวยบริการรับสงตอ 
สวนใหญกลาวถึงดานพฤตกิรรมการบริการของเจาหนาที่ อาจพูดไมคอยเพราะ การรอคิวนาน 
ความสะอาดของหองพัก และการใชยานอกบัญชีทีต่องมีการรวมจาย เปนตน  
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  4.3  ประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสขุภาพของประชาชนในชมุชนสถาบัน
ราชประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ นํามาเปรียบเทียบขอมูลจากวิเคราะห 
ในแตละประเด็นยอยของการเขาถึงบริการดานสุขภาพ วิเคราะหผลดังนี้ 
 
ตาราง 15 สรุปภาพรวมผลการประเมินคณุภาพการบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราช 
     ประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน ผูใหบริการ ประชาชน 

การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ 
1.การมีสวนรวมในการวเิคราะหสถานการณ 
 
2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา 
 
3.การมีสวนรวมในการวางแผน 
 
4.การมีสวนรวมในการลงมอืปฏิบัต ิ
 
5.การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 
3.2 

 (ระดับปานกลาง) 
4.1 

 (ระดับมาก) 
3.7 

 (ระดับมาก) 
3.9 

 (ระดับมาก) 
4.5 

 (ระดับมาก) 

 
3.2 

 (ระดับปานกลาง) 
3.2 

 (ระดับปานกลาง) 
3.6 

 (ระดับมาก) 
3.1 

 (ระดับปานกลาง) 
3.5 

 (ระดับมาก) 
รวม 3.88 3.32 

 
 จากตาราง 15 สรุปผลการประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาในภาพรวม ประเด็นยอยที่
ผานเกณฑการประเมิน ไดแก การมีสวนรวมในการวเิคราะหสถานการณ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกปญหา และการมีสวนรวมในการประเมินผล และ การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัต ิ
สวนประเด็นยอยที่ไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน  
 
 เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมผูใหขอมูล ไดผลการประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินการมีสวนรวม โดยผูวิจัยเขารวมการจัดกิจกรรมกลุมดานสุขภาพของ
ศูนยสุขภาพชมุชน สถาบันราชประชาสมาสัย จํานวน 3 กลุม คือกลุมสุขภาพผูสูงอายุ กลุม
เบาหวานความดันโลหิตสูง และ กลุมออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ  ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมกลุม
สงเสริมสุขภาพ ทุกสัปดาหสลับหมุนเวียนกันไป แลวแตความพรอมของสมาชิกในกลุม โดยมี
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เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเปนผูสนับสนุนในการทํากลุมและชวยเหลือเพ่ือใหกลุมสามารถ
ดําเนินการตอจนบรรลุวตัถปุระสงค 
  การประเมินการมีสวนรวม ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการเขารวมกิจกรรมและสังเกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมสุขภาพของสมาชิก รวมกับเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนที่
ทําหนาที่ในการกิจกรรมนั้นๆ  โดยกําหนดแนวทางการรวบรวมขอมูล ตามประเด็นยอยของการมี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพ ตั้งแตการมีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ การตัดสินใจแกปญหา 
การมีสวนรวมในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการประเมินผล นําขอมูลที่
รวบรวมไดมาวิเคราะห และประเมินโดยนํามาเทียบกับเกณฑการประเมินตามคาถวงน้ําหนัก ในแต
ละประเด็นยอยของการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ  
  การประเมินการมีสวนรวม โดยผูวิจัยรวมกับเจาหนาทีข่องศูนยสุขภาพชุมชนในการ
จัดกิจกรรมกลุมดานสุขภาพ พบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ อยูในระดับมาก 
ผานเกณฑการประเมิน ซึ่งมีความสอดคลองกันดานความคิดเห็นตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของ
ผูวิจัยและเจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชน  เม่ือพิจารณาประเด็นยอย ผลการประเมินผานเกณฑใน
ระดับมากทุกประเด็น ไดแก การมีสวนรวมในการวเิคราะหสถานการณ การตัดสินใจแกปญหา การ
มีสวนรวมในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการประเมินผล 
 2. ผลการประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในชมุชน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหเทียบกับเกณฑการประเมิน ในแตละประเด็นยอย  
พบวาประชาชนในชุมชนประเมินตนเองวามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง อยูในระดับปาน
กลาง ไมผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาในภาพรวม ประเด็นยอยที่ผานเกณฑการประเมิน 
ไดแก การมีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ และการมีสวนรวมในการประเมินผล สวนประเด็น
ยอยที่ไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา การมีสวนรวมใน
การวางแผน และการมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ  
 
ตาราง 16 ขอมูลความคิดเห็นดานคุณภาพการบริการดานสุขภาพสุขภาพจากการสัมภาษณ 
     ผูบริหาร 
 

ประเด็นการสัมภาษณ จํานวน รอยละ 

ดานการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน 
1.ประชาชนในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย เขามามีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพของชมุชนมากขึ้นหรือไม อยางไร 

 
8 

 
89 

2. แนวทางการสงเสริมใหครอบครัวของผูพิการและผูสูงอายุในชุมชน เขามามี
สวนรวมรบัผิดชอบดูแลภาวะสุขภาพรวมกับภาครัฐ มีความเปนไปไดมาก
นอยเพียงใด และควรดําเนินการอยางไร 

8 89 
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 3.  การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
  3.1  ผูบริหารสวนใหญเห็นวาประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั เขามามี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชนมากขึ้น  ในสวนของสถาบันราชประชาสมาสัยมีการจัด
กิจกรรมทางดานสุขภาพ โดยหนวยงานศนูยสุขภาพชุมชน จากการสังเกตสามารถกระตุนการมี
สวนรวมไดมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติในวันสําคญัตางๆ มีการสอดแทรกเร่ือง
ของการตรวจสุขภาพ การคัดกรองโรคเบื้องตนเขาไปในกิจกรรม ทําใหไดผลมากกวาที่จะ
ประชาสัมพันธขอความรวมมือ การจัดเปนสัปดาหรณรงคเพ่ือสงเสริมและปองกันโรค 
  3.2 แนวทางการสงเสริมใหครอบครัวของผูพิการและผูสูงอายุในชุมชน เขามามีสวน
รวมรับผิดชอบดูแลภาวะสขุภาพรวมกับภาครัฐ มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด และควร
ดําเนินการอยางไร ผูบริหารสวนใหญเห็นวา มีความเปนไปไดในการสงเสริมใหครอบครัว ซึ่งเดิม
อาจจะถูกปดกั้นจากความเขาใจที่ผิดๆ จากการควบคมุการแพรกระจายโรคเรื้อนและการถูกตตีรา
จากสังคม แตปจจุบันเชื่อวาเกิดการยอมรับมากขึ้น ทั้งน้ีตองเร่ิมจากการประชาสัมพันธให
ประชาชนทัว่ไปรับทราบมากขึ้น ใหความรูแกญาติ สงเสริมใหกําลังใจผูปวยและญาติ หรือสถาบนัฯ
อาจตองมีบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมใหมากขึ้น  
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 ผลการประเมินในภาพรวมการบริการดานสุขภาพในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
ภายใตหลักประกันสุขภาพ เปรียบเทยีบระหวางกลุมผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม พิจารณาตามประเด็น
และประเด็นยอยในการประเมิน  
 

ตาราง 17  สรุปผลการประเมินการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใต 
     หลักประกันสุขภาพในแตละประเด็นการประเมิน 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
ผูบริหาร 

 (คาเฉลี่ย) 
ผูใหบริการ 
 (คาเฉลี่ย) 

ประชาชน 
 (คาเฉลี่ย) 

1. การเขาถึงบริการสุขภาพ ภาพรวม 3.82 
 (ระดับมาก) 

3.36 
 (ระดับมาก) 

3.58 
 (ระดับมาก) 

1.1 ความสะดวกของการเดนิทางถึงแหลงบริการ 3.3 3.5 3.1 
1.2 ความครอบคลุมของการใหบริการ 3.9 3.3 3.4 
1.3 ความเหมาะสมของการจัดบริการ 4.4 3.0 3.4 
1.4 ความเสมอภาคของการบริการ 3.9 3.4 3.8 
1.5 คุณลักษณะของผูรับบริการ 3.6 3.6 4.2 
2. คุณภาพการบริการดานสุขภาพ ภาพรวม 4.44 

 (ระดับมาก) 

3.28 
 (ระดับปานกลาง) 

4.19 
 (ระดับมาก) 

2.1 ความเปนรูปธรรมของการบริการ 4.6 3.2 4.3 
2.2 ความเชื่อม่ันไววางใจได 4.2 3.3 4.1 
2.3 การตอบสนองตอผูรับบริการ 4.2 3.2 4.2 
2.4 ความนาเชื่อถือ 4.6 3.3 4.1 
2.5 ความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ 4.6 3.4 4.1 
3. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ ภาพรวม  -- 4.06 

 (ระดับมาก) 
3.28 

 (ระดับปานกลาง) 
3.1 การมีสวนรวมในการวเิคราะหสถานการณ  -- 4.0 4.0 
3.2 การมีสวนรวมในการตดัสินใจแกปญหา -- 4.1 3.2 
3.3 การมีสวนรวมในการวางแผน -- 3.8 2.6 
3.4 การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัต ิ -- 3.9 3.1 
3.5.การมีสวนรวมในการประเมินผล -- 4.5 3.5 
ในภาพรวม 4.13 

 (ระดับมาก) 
3.57 

 (ระดับมาก 
3.68 

 (ระดับมาก) 
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 จากตาราง 17 พบวาผลการประเมินบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
ภายใตหลักประกันสุขภาพโดยภาพรวม ผานเกณฑการประเมิน  เม่ือพิจารณาในแตละประเด็นการ
ประเมิน มีผลการประเมินดังนี้  
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพ  ผานการประเมินในภาพรวม เม่ือพิจารณาตามรายประเด็น
ยอย พบวาผานการประเมินในประเด็นความเหมาะสมของการจัดบริการ ความเสมอภาคของการ
บริการ และคณุลักษณะของผูรับบริการ  ประเด็นยอยที่ไมผานการประเมิน คือความสะดวกของการ
เดินทางถึงแหลงบริการ และความครอบคลุมของการใหบริการ 
คุณภาพการบริการดานสุขภาพ ผานการประเมินในภาพรวม เม่ือพิจารณาตามรายประเด็นยอย 
พบวาผานการประเมินในทกุประเด็น ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อม่ันไววางใจ
ได การตอบสนองตอผูรับบริการ ความนาเชื่อถือ และความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของ
ผูรับบริการ  
 การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน ผานการประเมินในภาพรวม เม่ือพิจารณา
ตามรายประเด็นยอย พบวาผานการประเมินในประเด็นการมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา การ
มีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการประเมินผล 
ประเด็นยอยที่ไมผานการประเมิน คือ การมีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ 
 โดยสรุป ในภาพรวมการบรกิารดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใต
หลักประกันสขุภาพ พบวาอยูในระดับมาก และผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินบริการดานสุขภาพในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใต
นโยบายหลักประกันสุขภาพ ในประเด็นการเขาถึงบริการ คุณภาพของการบริการ และการมีสวนรวม
ในการดูแลสุขภาพ  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ มุงเนนประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพ คุณภาพของการบริการและ
การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน ในประเด็นการประเมินบริบท ความตองการจําเปน 
พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ  และผลการบริการดานสุขภาพภายใตนโยบายหลักประกัน
สุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ผูบริหาร มีกลุมตัวอยางจํานวน  9 คน 
 2. ผูใหบริการ มีกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
 3. ประชาชนในชมุชน มีกลุมตัวอยางจํานวน 297 คน 
 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระหวางเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2555 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือวิจัย แบงออกเปน 5 ชุดดังน้ี  
 1. แบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร 
 2  แบบสอบถามสําหรับผูใหบริการ 
 3  แบบสอบถามสําหรับประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
 4. แบบสังเกตพฤติกรรม  
 5. แบบบันทึกการสํารวจขอมูลเอกสาร 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการประเมินบริการดานสุขภาพในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ สรุปผลการประเมินไดดังนี้  
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 ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 
 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลมีดังนี้  
 ผูบริหารที่ใหขอมูล จํานวน 9 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 50 ป ประสบการณใน
การทํางานการบริการดานสุขภาพเฉลี่ย 28 ป ประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับชุมชนสถาบัน
ราชประชาสมาสัยเฉลี่ย 1 ป   
 ผูใหบริการ จํานวน 45 คน สวนใหญเปนเพศหญิง และรอยละ 64.4 เปนพยาบาลวชิาชีพ
ชํานาญงาน จากงานผูปวยใน อายุเฉลี่ยของผูใหขอมูล 41.2 ป ประสบการณในการทํางานการบริการ
ดานสุขภาพเฉลี่ย 19.2 ป  ประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย
เฉลี่ย 14.2 ป 
 ประชาชนในชมุชนผูใหขอมูล จํานวน 297 คน สองในสามเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 61 ป 
สถานภาพสมรสรอยละ 45 สวนใหญไมมีอาชีพ รายไดจากการรับเบีย้สงเคราะห เฉลี่ย 3500 บาทตอ
เดือน พักอาศัยในบานที่ภาครัฐจัดหาใหเปนอาคารพักอาศัยในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยโดยมี
ครอบครัว ลูกหลานและญาติมากกวาคร่ึงหนึ่ง สวนอีกเกือบคร่ึงอาศัยอยูกับเพื่อนบาน และอาศยัอยู
เพียงลําพัง รอยละ80 เปนสิทธิหลักประกันสุขภาพขึ้นกับหนวยบริการในพ้ืนที่  
 
 ตอนที่2 การประเมินบริบท ความตองการจําเปน พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ
ในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  
 ผูวิจัยนําขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนมาวิเคราะหตามแนวทางของ PRECEDE 
– PROCEED Model ไดดังนี้ 
 1. การประเมินวนิิจฉัยทางระบาดวิทยา 
          1.1  ขอมูลสวนบุคคล ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง ในอัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 
ประมาณ 2 ตอ เปนผูสูงอายุมากกวา 60ป เกือบคร่ึงมีสถานภาพสมรส  สวนใหญไมมีอาชีพ บางสวนมี
อาชีพรับจาง และคาขาย รายไดเฉลี่ย 4,800 บาทตอเดือน 
         1.2  ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  สวนใหญปฏิเสธไมมี
โรคประจําตวั  สวนโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรังที่พบ ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคปวด
กระดูกและขอ อัตราสวน 1.5:1: 1 ประชาชนสวนใหญในชุมชน ไดรับการตรวจคดักรองโรคเบื้องตน
ครบถวน จากการตรวจเยีย่มของเจาหนาที่และการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพในชมุชน  
 2. การประเมินวนิิจฉัยทางพฤติกรรมและส่ิงแวดลอม  
      2.1  พฤติกรรมแบบแผนการดําเนินชีวติ เปนขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และการใชบรกิารดานสุขภาพของประชาชนในชุมชน ประชาชนผูใหขอมูลเลือกใชบริการสุขภาพตาม
ความรุนแรงของปญหาสุขภาพ  สวนใหญไปรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลตาม ความถี่ของการไป
รักษาเฉลี่ย 6 คร้ังตอป สวนใหญคิดวาตนเองมีสุขภาพดีเหมือนกับทุกคนที่รูจัก เกือบทุกคนเห็นวา
โครงการดานสุขภาพตางๆที่ไดจัดในชุมชน จะสามารถลดความเจ็บปวยจากโรคทีป่องกันได  การเขา
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ไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานสุขภาพตางๆของชุมชน สวนใหญชอบกิจกรรมสุขภาพที่จัดขึ้นใน
ชุมชน โดยกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ มีผูสนใจเขารวมมากที่สุด สวนผูทีใ่หเหตุผลไมสามารถเขารวม
กิจกรรมสุขภาพตางๆท่ีจัดในชุมชนบอกวาไปไมไหวสุขภาพ ไมแข็งแรง เดินไมสะดวกและตองอาศัย
ผูอ่ืนพาไป  
      2.2  สิ่งแวดลอม ภายในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยเปนลักษณะหลากหลายทั้งใน
รูปแบบของอาคารพักอาศัย 3ชั้น จํานวน 5  หลัง อาคารผูสูงอายุ 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง เรือนพัก
สําหรับผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน จํานวน 15 หลังซึง่เปนการจัดสรรจากภาครัฐผานการสนับสนุน
ของสถาบันราชประชาสมาสัย เพ่ือการดูแลผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน  และบานพักอาศัยที่ปลูก
เพ่ิมเติมตามกําลังของผูอยูอาศัย รวมจํานวนหลังคาเรือนของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ทั้งสิ้น 
จํานวน  200 หลังคาเรือน มีผูพักอาศัยในชุมชนจํานวน 1,200 คน เปนผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน 
800 คน ซึ่งบางสวนออกไปพักอาศัยกับครอบครัวภายนอกสถาบันฯ เขามาพักอาศัยเปนบางครัง้ 
โดยเฉพาะเวลาแพทยนัด หรือมีกิจกรรมตางๆของชมุชน  
  สวนใหญประชาชนในชุมชนพักอาศัยในบานที่ไดรับการจัดสรรจากภาครัฐ  บางสวน
จัดสรางปลูกอาศัยเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ของชุมชน และบางสวนรอยละ 8 เปนการเชาทีพั่กอาศัย ไมมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเอง ประชาชนผูใหขอมูลมากกวาคร่ึง พักอาศัยอยูในชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย
รวมกับครอบครัว (พอ แม สามี ภรรยา ลูก หลาน) ทีน่าสังเกตรอยละ 28.3 พักอาศัยกับเพ่ือนผูปวย/
ผูดูแล และรอยละ16.8 พักอาศัยอยูคนเดียว  
 3. การประเมินวนิิจฉัย หนวยบุคคล องคกร และการศึกษา  
      3.1  ปจจัยนํา ดานความรู เจตคติ การรับรูนโยบาย คุณลักษณะของผูรับบริการ 
       ผูใหขอมูล ทั้งหมดสามารถบอกสิทธิการรักษาของตนเองได รอยละ 80มีสิทธิบตัร 
ประกันสุขภาพ หนวยบริการสุขภาพที่เปนหนวยบริการประจําของประชาชนในชมุชนตามสิทธทิี่ระบุใน
บัตรคือ โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่เปนหนวยบริการคูสัญญา การรับรูสิทธใินการรักษา รับทราบการ
ประชาสัมพันธ ความรูเร่ืองการดูแลตนเอง โรคตางๆ และการจัดกิจกรรมสุขภาพ สวนใหญจากเสียง
ตามสายของชุมชน บางสวนรับทราบจากสื่อวิทยุ/โทรทัศน และจากการเยี่ยมบานของเจาหนาที่  ดาน
เจตคตขิองการเขารับบริการสวนใหญ เห็นวาการใหบรกิารมีความเสมอภาค ปฏิบัติใหเทากันสําหรับผู
ที่มีความจําเปนเทากัน ไมเลือกปฏิบตัิ   
       คุณลักษณะของผูรับบริการ สวนใหญผูใหขอมูลเห็นวาผูสูงอายุและผูพิการในชุมชน
สถาบันราชประชาสมาสัยทีมี่โรคแทรกซอนทางดานอายุรกรรมและอื่นๆที่นอกเหนือจากศักยภาพของ
สถาบันราชประชาสมาสัยนัน้ ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ผูใหขอมูลทั้งหมด เห็นวาประชาชน
บางสวนที่ไมมีบัตรประชาชน ควรไดรับการแกไข เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดเชน 
เดียวกับประชาชนทั่วไป 
      3.2  ปจจัยเอ้ือ ดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ทักษะสวนบุคคล ความสามารถในการ
เขารับบริการ  ลักษณะของการจัดบริการ  ระยะเวลาทีพั่กอาศัยในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย
เฉลี่ย 29 ป  ผูใหขอมูลเห็นวาการเดินทางเขาถึงสถานบริการสุขภาพตามสิทธิหลักประกันสขุภาพ เปน
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อุปสรรคของประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย ความสะดวกในการเดินทาง สวนใหญบอก
วาสามารถเดินทางไปรับบริการไดโดยสะดวก  บางสวนที่ไมสามารถเดินทางไปดวยตนเองตองอาศัย
ลูกหลาน หรือ ผูอ่ืนพาไป โดยใหเหตุผลวา สุขภาพไมแข็งแรง สูงอายุ ขาพิการ เดินไมสะดวก และ
จําเปนตองใหเจาหนาที่ของสถาบันฯเปนผูรับผิดชอบพาไป  
       ในกรณีเดินทางดวยตัวเอง พาหนะที่ใชเดินทางสวนใหญเดินทางโดยรถยนต/รถ
ประจําทาง และอีกหน่ึงในสาม จําเปนตองอาศัยรถของสถาบันราชประชาสมาสัยพาไป คาใชจาย
ทั้งหมดในการเดินทางไปรับบริการที่หนวยบริการประจําของประชาชนในชุมชนตามสิทธิที่ระบุในบัตร 
เฉพาะที่เดินทางดวยตัวเอง เฉลี่ย 50 บาท ตอเที่ยว 
       ความสามารถในการเดินทางไปพบแพทยเม่ือเวลาเจ็บปวย ณ หนวยบริการสุขภาพ
ตามสิทธิ สวนใหญสามารถเดินทางไปดวยตวัเอง อีกเกือบรอยละ 40 ตองอาศัยผูอ่ืน/เจาหนาที่พาไป 
เม่ือแพทยนัด และจําเปนตองเขารับบริการไดอยางตอเน่ือง และรอยละ 20 ไมสามารถเดินทางไปเอง
ได จําเปนตองใหเจาหนาที่ของสถาบันราชประชาสมาสัยใหการดูแลชวยเหลือ    
     3.3  ปจจัยเสริม ดานวัมนธรรมของชุมชน และพฤติกรรมการพ่ึงพิง  
      การไดรับการชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในชมุชน ในการดูแลดานสุขภาพ บางสวนบอก
วาไดรับความชวยเหลือเปนบางครั้ง รอยละ 30 ไดรับอยางสมํ่าเสมอ และ ยังมีอีกบางสวน ที่บอกวา
ไมไดรับบริการจากชุมชน สวนใหญบอกวามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติในชุมชนและ  มี
ความภาคภูมิใจและรูสึกเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของกิจกรรม เกือบทั้งหมดคิดวาการสนับสนุนให
ญาติและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุและผูพิการใน ชุมชนเปนสิ่งที่ดีและสามารถทํา
ได สวนจะทําไดอยางไรนั้น ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน 
 4. การประเมินวนิิจฉัยทางการบริหารจัดการและนโยบาย   
      4.1  การวินิจฉัยการบริหารภายใตนโยบายหลักประกันสขุภาพ ผูใหขอมูลสวนใหญ เห็น
วามีความเหมาะสมสอดคลองของการจัดบริการดานสุขภาพของสถาบันราชประชาสมาสัยในปจจุบัน
กับบริบทของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  ดานการกําหนดนโยบายการจัดบริการ ดานการจัดสรร 
ทรัพยากร และดานการจัดรูปแบบองคกร ในการบริการดานสุขภาพสําหรับชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยในปจจุบัน  
      4.2  การวินิจฉัยนโยบายหลักประกันสุขภาพภายใตกฎระเบยีบขององคกร ผูใหขอมูลสวน
ใหญ เห็นวาหนวยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ สามารถจัดบริการสุขภาพครอบคลุมภาวะสขุภาพของ
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยโดยเฉพาะผูพิการและผูสูงอายุ มีความเทาเทียมกับชุมชนอ่ืนๆทั่วไป         
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 ตอนที่ 3 การประเมินการบริหารจัดการและการดําเนินการตามนโยบายหลกัประกัน
สุขภาพ 
 1. ประเมินวินิจฉยัทางการบรหิารจัดการและนโยบาย   
      1.1 ความเหมาะสมสอดคลองของนโยบาย การวินิจฉัยการบริหารภายใตนโยบาย
หลักประกันสขุภาพ ผูใหขอมูลรอยละ 66.7 เห็นวามีความเหมาะสมสอดคลอง ของการจัด บริการดาน
สุขภาพของสถาบันราชประชาสมาสัยในปจจุบันกับบรบิทของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  ดาน
การกําหนดนโยบายการจัดบริการ ดานการจัดสรร ทรัพยากร และดานการจัดรูปแบบองคกร ในการ
บริการดานสุขภาพสําหรับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยในปจจุบนั 
      1.2 การวินิจฉัยนโยบายหลักประกันสุขภาพภายใตกฎระเบยีบขององคกร ผูใหขอมูล    
รอยละ 75.0 เห็นวาหนวยบริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่ สามารถจัดบริการสุขภาพครอบคลุมภาวะ
สุขภาพของชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยโดยเฉพาะผูพิการและผูสูงอายุ มีความเทาเทียมกับชุมชน
อ่ืนๆทั่วไป    
       1.3 ศักยภาพและความพรอมของทรัพยากร  ผลจากการลดบทบาทของสถาบันฯ สงผล
ตอศักยภาพความพรอมของทรัพยากรทัง้ดานอัตรากําลังบุคลากร งบประมาณการดําเนินงานที่
เก่ียวกับชุมชน รวมทั้งการแบกรับภาระของสถาบันฯจากผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่อยูตามนิคม
โรคเร้ือนในภาคตางๆเขามารับบริการโดยไมผานระบบการสงตอของหลักประกันสุขภาพ ไมสามารถ
เรียกเก็บคาบริการจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพได นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนระบบการดูแลดาน
สุขภาพ ในความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการบริหารจัดการ 
 2. การประเมินการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ    
  การดําเนินงานตามกลวธิ ีวิธีการและกิจกรรม โดยผูรับผิดชอบแตละเร่ืองและประเด็นที่
กําหนดไวตามตารางการปฏิบตัิกิจกรรม การดําเนินงานดานการบริการสุขภาพของหนวยบริการ
คูสัญญาใหบรกิารครอบคลมุตามมาตรฐานของหนวยบริการที่เขารวมบริการตามนโยบายของ
หลักประกันสขุภาพ มีการตรวจประเมินจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นทีแ่ละระดับ
จังหวัด  เปดใหบริการตามสิทธิในทุกกลุมประชาชน ไดแก สิทธิของประชาชนทัว่ไปที่จะซ้ือบริการโดย
การจายเงินเอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพ การบริการครอบคลุมทุกสาขา มีแพทย
ในสาขาที่เกีย่วของและแพทยเฉพาะทางเปดใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง มีจํานวนเตยีงที่
สามารถรับผูปวยไดจํานวน 200 เตียง มีเครือขายการบริการรวมกบัโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนี้มีการสงตอการรักษาในหนวยบริการระดับตติยภูมิทีเ่กินศักยภาพตามความ
จําเปนดานการรักษา  โดยรับผิดชอบคาใชจายรวมตามระเบียบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
ในสวนทีเ่ก่ียวของกับชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยมีการใหบริการเชนเดียวกบัประชาชนที่มารบั
บริการทั่วไป มีการตรวจสอบสิทธิ เปดรับในสิทธทิี่ยกเวน เชนสิทธขิองผูพิการ  ผานการประสานงาน
ระหวางโรงพยาบาลและสถาบันราชประชาสมาสัยทีดู่แลผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน จํานวนกวา
1,200 คนโดยมีขอตกลงรวมกันระหวางผูบริหารวา สถาบันราชประชาสมาสัยจะใหบริการในระดับปฐม
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ภูมิโดยยังมิไดมีการคิดคาใชจาย หรือเรียกเก็บคาบริการที่ทางสถาบันให ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจของ
สถาบันฯมีหนาที่ใหบริการแกผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนโดยไมคิดมูลคาใดๆ  เม่ือเกินศักยภาพจะสง
ตอการรักษาตามแนวทางการสงตอในระบบประกันสขุภาพ  ภาระดานคาใชจายจึงตกเปนของสถาบันฯ
มาตลอดทั้งจากการรับบริการดานสุขภาพทั่วไป ปญหาของโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุและผูพิการไมมีญาติ
ดูแล ถูกทอดทิ้ง  มีอัตราการครองเตียงสูง รวมทั้งแนวโนมของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่อยูตาม
นิคมโรคเรื้อนในภาคตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากระบบการบริการดานสุขภาพที่เปลี่ยนไป เริ่มเขามา
ใชบริการของสถาบันฯเพ่ิมขึ้นโดยไมผานระบบการสงตอ เน่ืองจากความคาดหวงัของการไดรับการ
รักษาที่ไมมีขอจํากัดของสถาบันฯ 
  การเตรียมความพรอมของชุมชน  ในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนนโยบายสุขภาพของ
ชุมชน มีการเตรียมความพรอมของชุมชน โดยกลุมการพยาบาลไดเตรียมปรับบทบาทในการดูแลผู
ประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน ไดมีการจัดตั้งหนวยงานสุขภาพชุมชน มีพยาบาลวชิาชีพ ประจํา 
3 คน ทําหนาที่ดูแล ฟนฟูสภาพ การเยี่ยมบาน ใหคําแนะนําในการควบคุม และปองกันโรคตางๆ 
สงเสริมสุขภาพของชุมชน รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ มีการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับเรื่องของการใชสิทธิของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน 
  การดําเนินงานในสวนของการสงเสริมสุขภาพ สถาบนัราชประชาไดจัดใหมีหนวยงาน
สุขภาพชุมชน ภายใตการกํากับดูแลของกลุมการพยาบาล ประกอบไปดวยพยาบาลวิชาชีพจํานวน 3
คน ทํางานรวมกับหนวยงานสถานสงเคราะห  ดูแลการใหบริการในดานตางๆใหแกผูประสบปญหาจาก
โรคเร้ือนในชมุชน  โดยการประสานงานกับสถานีอามัยตําบล และองคการบริหารสวนทองถิ่น ในการ
จัดบริการดานตางๆใหกับคนในชุมชนของสถาบันฯ 
  ในสวนของการบริการดานสุขภาพมีสถาบนัราชประชาสมาสัยที่ทําหนาที่ของสถาน 
พยาบาลใหบริการดูแลไดไมครบทุกสาขาเน่ืองจากขาดบุคลากรที่สาํคัญคือแพทยอายุรกรรม มีจํานวน
เตียงรับผูปวยในรวมอาคารผูปวยสูงอายุไดจํานวน  250 เตียง นอกจากนี้สถาบันฯเปดใหบริการกับ
ประชาชนทัว่ไปและเปนหนวยบริการคูสัญญาระดับตติยภูมิดานจักษุ ผิวหนัง หูคอจมูก งานสุขภาพ
เทา ศัลยกรรมกระดูก  คลินิกนอกเวลาและงานอาชีวอนามัย 
 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลของการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
 1. การประเมินในภาพรวมการเขาถึงบริการดานสุขภาพ  
  ผูบริหารมีความเห็นวาประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย สามารถเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพ ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย
พบวา ทั้งความครอบคลุมของการใหบริการ ความเหมาะสมของการจัดบริการ และความเสมอภาคของ
การบริการ และ คุณลักษณะของผูรับบรกิาร ผานเกณฑการประเมิน สวนประเด็นความสะดวกของการ
เดินทางถึงแหลงบริการ ไมผานเกณฑการประเมิน 
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ผูใหบริการมีความเห็นวาประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั ยังไมเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ไมผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาในประเด็นยอยพบวา    
ทั้งความครอบคลุมของการใหบริการ ความเหมาะสมของการจัดบริการ และความเสมอภาคของการ
บริการ ยังไมผานเกณฑการประเมิน สวนประเด็นความสะดวกของการเดินทางถึงแหลงบริการ และ 
คุณลักษณะของผูรับบริการ ผานเกณฑการประเมิน 
  ประชาชนในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัย มีความเห็นวาสามารถเขาถึงบริการดาน
สุขภาพ ภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพได ในระดับปานกลาง แตไมผานเกณฑการประเมิน เม่ือ
พิจารณาในประเด็นยอยทีผ่านเกณฑการประเมินในระดับมาก  ไดแก ความเสมอภาคของการบริการ 
และ คุณลักษณะของผูรับบริการ สวนประเด็นยอยที่ไมผานเกณฑการประเมินที่กําหนด ไดแก ความ
สะดวกของการเดินทางถึงแหลงบริการ ความครอบคลมุของการใหบริการ และความเหมาะสมของการ
จัดบริการ 
  สรุปภาพรวมผลการประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุม    
ในแตละประเด็นยอยของการเขาถึงบริการดานสุขภาพ พบวาผูใหขอมูล ทั้ง 3 กลุม มีความเห็นตอการ
เขาถึงบริการของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน 
เม่ือพิจารณาในประเด็นยอยพบวา ความสะดวกของการเดินทางถึงแหลงบริการ ยงัไมผานเกณฑการ
ประเมิน สวนประเด็นยอย 3 ประเด็นไดแก ความครอบคลุมของการใหบริการความเหมาะสมของการ
จัดบริการ ความเสมอภาคของการบริการ และคุณลักษณะของผูรับบริการ ผานเกณฑการประเมิน     
ที่ระดับมาก  
 2. การประเมินในภาพรวมการประเมินคุณภาพการบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราช
ประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ เม่ือเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูใหขอมูล ทั้ง 3 
กลุม ในแตละประเด็นยอยของคุณภาพการดานสุขภาพ วิเคราะหผลดังนี้  
  คุณภาพการบริการดานสุขภาพตามความคิดเห็นของผูบริหาร พบวาในภาพรวมผูบริหาร
มีความเห็นตอคุณภาพการบริการของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั ในระดับมาก) ผาน
เกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาในประเด็นยอยทุกประเด็นยอยผานเกณฑการประเมินในระดับมาก 
ทุกประเด็น  
  คุณภาพการบริการดานสุขภาพของผูใหบริการ พบวา ในภาพรวมผูใหบริการ เห็นวา
คุณภาพการบริการของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ยังไมผานเกณฑที่กําหนด เม่ือ
พิจารณาในประเด็นยอย ทั้งความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อม่ันไววางใจได  การตอบสนอง
ตอผูรับบริการ ความนาเชือ่ถือ รวมทั้งความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ  พบวาผาน
เกณฑการประเมินที่กําหนดไวในทุกประเด็นยอย คาเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพการบริการดาน
สุขภาพของผูใหบริการ อยูในระดับมาก  
  คุณภาพการบริการดานสุขภาพตามความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนสถาบันราช
ประชาสมาสัย พบวา ในภาพรวมประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย มีความเห็นวาคณุภาพ
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การบริการดานสุขภาพ ของหนวยบริการตามสิทธขิองตน ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ ผาน
เกณฑการประเมินในระดับมาก เม่ือพิจารณาในประเด็นยอยทุกประเด็น อยูในระดับมาก  
  สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใหขอมูล ทั้ง 3 กลุม ใน
แตละประเด็นยอยของคุณภาพการบริการดานสุขภาพ อยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน เม่ือ
พิจารณาในภาพรวม ประเด็นยอยผานเกณฑการประเมินในระดับมากทุกประเด็น ไดแก ความเปน
รูปธรรมของการบริการ ความเช่ือม่ันไววางใจได การตอบสนองตอผูรับบริการ ความนาเชื่อถือ รวมทั้ง
ความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ  
 3. การประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ 
  การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง พบวาประชาชนในชุมชนประเมินตนเองวามี
สวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง อยูในระดับมาก แตไมผานเกณฑการประเมิน เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม ประเด็นยอยที่ผานเกณฑการประเมิน ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมใน
การลงมือปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการประเมินผล สวนประเด็นยอยที่ไมผานเกณฑการประเมิน 
ไดแก การมีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา  
การมีสวนรวม โดยผูวิจัยเขารวมการจัดกิจกรรมกลุมดานสุขภาพของศูนยสุขภาพชุมชน สถาบันราช
ประชาสมาสัย จํานวน 3 กลุม คือกลุมสุขภาพผูสูงอายุ กลุมเบาหวานความดันโลหิตสูง และ กลุมออก
กําลังกายสงเสริมสุขภาพ พบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสุขภาพ อยูในระดับมาก 
ผานเกณฑการประเมิน ซึ่งมีความสอดคลองกันดานความคิดเห็นตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูวิจัย
และเจาหนาทีข่องศูนยสุขภาพชุมชน 
  เม่ือพิจารณาประเด็นยอย ผลการประเมินผานเกณฑในระดับมาก ไดแก การมีสวนรวมใน
การวิเคราะหสถานการณ การตัดสินใจแกปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และ
การมีสวนรวมในการประเมินผล  
  สรุปผลการประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบนัราช
ประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก และผานเกณฑ
การประเมิน เม่ือพิจารณาในภาพรวม ประเด็นยอยทีผ่านเกณฑการประเมิน ไดแกการมีสวนรวมใน
การวิเคราะหสถานการณ การมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา และการมีสวนรวมในการประเมินผล 
สวนประเด็นยอยที่ไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผนและการมีสวนรวมใน
การลงมือปฏิบัต ิ
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อภิปรายผล 
 การประเมินบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกัน
สุขภาพ มุงเนนประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพ คุณภาพของการบริการและการมีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพของชุมชน โดยประยุกตจากแบบจําลองการประเมินระบบสุขภาพ PRECEDE – PROCEED 
Model ของกรีน และครูเตอร เก็บรวบรวมขอมูลจากหลายมิติของผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบหลักประกัน
สุขภาพในพื้นที่ วิเคราะหตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของ สัมภาษณ สอบถามและเขารวมกิจกรรมดาน
สุขภาพในชุมชนดวยตวัเอง สังเกตพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความชัดเจนและ
สอดคลองกับขอมูลทุติยภูมิ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประมินผลตามเกณฑทีกํ่าหนด สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  
 1. การประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย
ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ  
  ภาพรวมของการประเมินการเขาถึงบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใหขอมูล ทั้ง 3 กลุม ใน
แตละประเด็นยอยของการเขาถึงบริการดานสุขภาพ พบวาในภาพรวมผูใหขอมูลมีความเห็นตอการ
เขาถึงบริการของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาใน
ประเด็นยอยที่ผานเกณฑการประเมินในระดับมาก ไดแกความเหมาะสมของการจัดบริการ ความเสมอ
ภาคของการบริการและคณุลักษณะของผูรับบริการ  
  การเขาถึงบริการดานสุขภาพในงานวิจัยน้ี ใหความหมายเปนการทีป่ระชาชนในสถาบัน
ราชประชาสมาสัย สามารถเขาถึงแหลงบริการตามสิทธิไดสะดวก ไดรับบริการตามความจําเปนอยาง
ถูกตองเหมาะสม ภาพรวมพบวามีการเขาถึงบริการไดในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาความสะดวก
ของการเดินทางเขาถึงแหลงบริการ ตามการแบงพ้ืนทีก่ารรับผิดชอบของนโยบายหลัก ประกันสุขภาพ 
ประชาชนในพื้นที่สามารถเดินทางเขาถงึแหลงบริการได ภายใน 30 นาทีโดยรถยนต สถานทีต่ัง้ของ
หนวยบริการตั้งอยูในชุมชนเขตพื้นที่ ทีร่ถยนตสามารถเขาถึง แตไมมีรถประจําทางวิ่งผาน ประชาชน
ในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยไมสามารถเดินทางดวยการเดินเทาเขาถึงหนวยบริการปฐมภูมิ หรือ
อยางนอยตองใชรถจักรยาน สามลอ รถจักรยานยนต หรือรถยนตในการเดินทาง หรือเม่ือตองเดินทาง
ไปโรงพยาบาลที่เปนหนวยรับสงตอตามสิทธิ ซึ่งอยูหางจากชุมชนสถาบันฯราว 5 กิโลเมตร ตอง
เดินทางโดยรถจักรยานยนต หรือรถยนตเทาน้ัน  การเดินทางโดยรถประจําทางตองเดินไปขึน้รถ
ประจําทาง บริเวณหนาปากซอยระยะทาง 1 กิโลเมตร ขามถนนไปขึ้นรถ เสียคาใชจายคารถ เริ่มตนที่ 
20 บาทตอเทีย่ว ซึ่งมีคาใชจายของการเดินทางเกิดขึ้น เม่ือนํามาพิจารณาควบคูกับรายไดเฉลีย่ของ
ประชาชนในชมุชน ยอมเกิดปญหาคาใชจายแนนอน   
  จะเห็นไดวา ถาผูรับบริการที่เปนผูพิการการเดินทางไปรับบริการคอนขางยากลําบาก ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลที่เห็นวาการเดินทางเขาถงึสถานบริการสุขภาพตามสทิธิ
หลักประกันสขุภาพ เปนอุปสรรคของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสยั ความสะดวกในการ
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เดินทาง สอดคลองกับการศึกษาของสุรางคศรี  คีตมโนชญ (2549) ศึกษาปจจัยการเขาถึงบริการ
สุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของผูสูงอายุ จังหวัดภูเก็ต พบวากการเขาถึงบริการ
สุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกบัการเขาถึงบริการสุขภาพ
ไดแก ความพอเพียงของการบริการที่มีอยู ความพึงพอใจตอการใชบริการ  และจํานวนประเภทของ
การใชบริการสุขภาพของผูสูงอายุ ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการเขาถึงบริการสุขภาพไดแก 
การรับรูนโยบายหลักประกนัสุขภาพของผูสูงอายุ และความตองการการดูแลของผูสูงอายุ ประชาชนใน
ชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัยโดยเฉพาะผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่สูงอายุและพิการ ไมสามารถ
เดินทางไปดวยตนเองตองอาศัยลูกหลานหรือผูอ่ืนพาไปโดยใหเหตุผลวาสุขภาพไมแข็งแรง สูงอายุ ขา
พิการ เดินไมสะดวก และจําเปนตองใหเจาหนาที่ของสถาบันราชประชาสมาสัยใหการดูแลชวยเหลือ 
เปนผูรับผิดชอบพาไป เน่ืองจากไมมีครอบครัวและลูกหลานคอยดูแล ซึ่งสถาบันราชประชาสมาสัย
จําเปนตองใหการดูแลตอเน่ือง เพ่ือใหผูประสบปญหาจากรคเร้ือนในชุมชนสามารถเขาถึงบริการดาน
สุขภาพ  
  เม่ือพิจารณาความครอบคลุมครบถวนของการใหบริการดานสุขภาพ การจัดบริการของ
หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถตอบสนองความตองการดานสุขภาพไดตาม
มาตรฐาน การจัดบริการครอบคลุมทั้งการปองกัน สงเสริม รักษาและการฟนฟูสภาพ โดยเฉพาะผู
พิการในพื้นที ่ มีการจัดเจาหนาที่ไปเยี่ยมบาน คัดกรองภาวะสุขภาพ โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวมใน
การดูแลผานตัวแทนที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข ดวยขอจํากัดของอัตรากําลัง  ซึ่งผลการดําเนินงาน 
ที่ผานมาถือวาประสบความสําเร็จ เปนทีน่าพอใจ สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญ 
เห็นวามีความเหมาะสมสอดคลองของการจัดบริการดานสุขภาพของสถาบันราชประชาสมาสัยใน
ปจจุบันกับบรบิทของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย  ดานการกําหนดนโยบายการจัดบริการ ดานการ
จัดสรร ทรัพยากร และดานการจัดรูปแบบองคกร ในการบริการดานสุขภาพสําหรับชุมชนสถาบนัราช
ประชาสมาสัยในปจจุบัน ที่เปนหนวยงานของราชการทีร่ับผิดชอบดูแลผูประสบปญหาจากโรคเร้ือน
โดยตรง และมีหนวยงานศนูยสุขภาพชุมชนที่ทําหนาทีแ่ทนญาติ จัดบริการไดเขาถึงกลุมผูพิการและ
ผูสูงอายุในชุมชน แตพบวาประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน มีพฤตกิรรมการ
พ่ึงพาการดูแลจากภาครัฐ โดยใชสิทธขิองผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน มาเปนขออางในการที่จะเลือก
ไมไปรับบริการตามสิทธิหลกัประกันสุขภาพ และถือเปนหนาที่ของสถาบันราชประชาสมาสัยทีจ่ะตอง
ทําหนาที่ดูแลแทนญาติ เม่ือพิจารณาสิทธิดานการรักษาพยาบาลของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน 
พบวาสามารถใชสิทธิในการรักษาพยาบาลไดทั้งในระบบหลักประกนัสุขภาพ และสิทธิการ
รักษาพยาบาลจากการสงเราะหของภาครัฐผานสถาบนัราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขคลายกับการศกึษาของวิจิตร  ระวิวงศ (2543.) ศึกษาลกัษณะปญหาการรับบริการโดยใช
วิธีผสมผสานทั้งวิจัยเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพในระยะแรกของการใชนโยบายหลักประกันสขุภาพ ซึ่ง
มีการใชสิทธกิารรักษาพยาบาลทั้งจากหลักประกันสขุภาพ ซ้ําซอนกับสิทธติามบัตร สปร.และบัตร
สุขภาพประเภทตางๆ พบวาผลการศึกษาเชิงปริมาณมีการซํ้าซอนของการมีหลักประกันสขุภาพ 
เฉพาะอยางยิ่งผูมีประกันสุขภาพเอกชนจะมีหลักประกันสุขภาพในระบบอื่นๆถึงรอยละ 58 และผูไมมี
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หลักประกันสขุภาพสวนใหญมีความประสงคจะใชบตัร สปร.และบตัรสุขภาพ เม่ือเจ็บปวยสวนใหญจะ
ไปใชบริการสถานพยาบาลของรัฐ การผลักดันใหประชาชนในชุมชนรับทราบและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง จําเปนตองอาศัยเวลาในการปรับตวั รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมของญาติและ
ครอบครัวผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนดังกลาวยังเปนเร่ืองยากเนื่องจากความรูสึกถูกรังเกียจจากสังคม
ของผูประสบปญหาโรคเร้ือนในชุมชน ทีฝ่งรากลึกในจิตใจสอดคลองกับผลการศึกษาของศีลธรรม 
เสริมฤทธิรงค (2549)  ศึกษาเชิงคุณภาพในนิคมโรคเรื้อนจังหวัดมหาสารคาม พบวาเจาหนาทีส่วน
ใหญยังรังเกียจผูปวยโรคเรือ้นเน่ืองจากเชื่อวาสามารถแพรกระจายเชื้อไดงาย โดยเฉพาะผูปวยที่มี
สภาพความพกิารมากสวนผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนที่ยังไมมีความพิการกลวัการแพรกระจายใหกับ
ญาติและครอบครัว การถูกรังเกียจจากความพิการของโรคเรื้อนดังกลาวสงผลใหผูประสบปญหาจาก
โรคเร้ือนไมม่ันใจในการออกไปรับบริการรวมกับผูปวยอ่ืนๆ ในสถานบริการตามสิทธ ิ
  ดานความเหมาะสมของการจัดบริการ ถึงแมการใหบริการภายใตนโยบายหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุมทัว่ถึงทุกพ้ืนที่ก็ตาม ผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนก็ไดรับสิทธติามหลักประกนั
สุขภาพเชนกัน  สถาบันราชประชาจึงตองปรับบทบาทการบริการใหเหมาะสมกับความพิการและ
ปญหาดานสุขภาพของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน ไดแก แผลเรื้อรัง ภาวะแทรกซอนตางๆ 
รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุที่พิการและไรการเหลียวแลจากญาติ โดยการจัดบุคลากรใหเพียงพอในการ
ใหบริการสุขภาพในชุมชน และมีการสงเสริมใหประชาชนในชุมชน เพ่ือนบานมาเปนอาสาสมัครมาชวย
ดูแลผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนดวยกัน สอดคลองกับความคิดเห็นสวนใหญในการไดรับการ
ชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนในชมุชน เกือบทั้งหมดคิดวาการสนับสนุนใหญาติและครอบครัวเขามามีสวน
รวมในการดูแลผูสูงอายุและผูพิการใน ชุมชนเปนสิ่งที่ดีและสามารถทาํได สวนจะทาํไดอยางไรนั้น ยัง
ไมมีแนวทางที่ชัดเจน เน่ืองจากการสืบคนญาติยังเปนที่ปกปดจากความรูสึกถูกรังเกียจจากสังคม สวน
นอยที่จะยอมเปดเผยญาติ และการมีสวนรวมของญาตยิังมีนอยมาก เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง และสงเสริม
ใหเกิดกิจกรรมเหลาน้ีในชุมชน เพ่ือเปดใหไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น 
  ความเสมอภาคของการจัดบริการ ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดตามสิทธทิีมี่การ  
ใหบริการมีความเสมอภาค ปฏิบัตใิหเทากันสําหรับผูทีมี่ความจําเปนเทากัน ไมเลอืกปฏิบัติ ความ
คิดเห็นสวนใหญบอกวาประชาชนในชุมชนไดรับบริการที่เสมอภาคเชนเดียวกบัประชาชนทัว่ไป 
คุณลักษณะของผูรับบริการ การเปนชุมชนผูสูงอายุและพิการ มีผลตอการเขาถึงบริการดานสุขภาพ   
ที่สําคัญคือสิทธิบคุคลผูพิการในชุมชน ภายหลังปงบประมาณ 2554 มีขอตกลงของคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสขุภาพของจังหวัด ที่ขอใหผูพิการที่อยูในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่จะเขารับบริการที่
สถาบันราชประชาสมาสัย ตองผานระบบการสงตอจากหนวยบริการตามสิทธิ ซึ่งเกิดขอแตกตางใน
ความเทาเทียมของบุคคลผูพิการ โดยเฉพาะบุคคลผูพิการที่อยูในชมุชนสถาบันราชประชาสมาสัยสูงถึง
กวารอยละ 60 เกือบทั้งหมดมีสิทธิตามหลักประกันสขุภาพอยูในพื้นที่ การเขารับการรักษาที่สถาบัน
ราชประชาตองขอใบสงตวัจากโรงพยาบาลเอกชนคูสัญญาซ่ึงยุงยากในการเดินทางและไมตอบสนอง
ความตองการดานสุขภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรางคศรี  คีต
มโนชญ (2549) ศึกษาปจจัยการเขาถึงบริการสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาของ
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ผูสูงอายุพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพไดแก ความพอเพียงของการบริการ
ที่มีอยู ความพึงพอใจตอการใชบริการ  และจํานวนประเภทของการใชบริการสุขภาพของผูสูงอายุ การ
รับรูนโยบายหลักประกันสขุภาพของผูสูงอายุ และความตองการการดูแลของผูสูงอายุ   
 2. การประเมินคุณภาพการบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย
ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ  
  ภาพรวมของการประเมินคณุภาพการบริการดานสุขภาพของชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใหขอมูล ทั้ง 3 กลุม ใน
แตละประเด็นยอยของคุณภาพการบริการดานสุขภาพ อยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน 
เม่ือพิจารณาในภาพรวม ประเด็นยอยผานเกณฑการประเมินในระดับมากทุกประเด็น ไดแก ความเปน
รูปธรรมของการบริการ ความเช่ือม่ันไววางใจได การตอบสนองตอผูรับบริการ ความนาเชื่อถือ รวมทั้ง
ความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ  
  จะเห็นวาคุณภาพการบริการดานสุขภาพไดรับการประเมินใหอยูในระดับสูงทุกประเด็น 
เปนที่สังเกตวาการพัฒนาดานคุณภาพการบริการไดรับการติดตามควบคุมคุณภาพอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยูในระบบหลกัประกันสุขภาพ จากความคิดเห็นของผูบริหารของหนวย
บริการในระบบสุขภาพตางๆ เห็นวาทุกหนวยงานมีคุณภาพการบริการในระดับดีทุกแหง โรงพยาบาล
เอกชนคูสัญญามีพ้ืนฐานภาพลักษณมากจากโรงพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพ 
ทําใหความเปนรูปธรรมของการบริการ ลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏให 
  ผูรับบริการเห็นถึงความสะดวกตางๆ ในหนวยบริการที่ดูแลชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัย ไดแก สถานที่ที่จัดบริการ  บุคลากรที่พรอมใหบริการ อุปกรณและ เคร่ืองมือทีทันสมัย เอกสาร
ที่ใชในการสื่อสาร รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการรูสึกวาไดรับกการดูแล หวงใย และตั้งใจใน
การใหบริการ สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลเห็นวาคุณภาพการบริการดานสุขภาพอยูใน
ระดับมาก  
  ภาพลักษณและความนาเชือ่ถือของบริการ สามารถสรางการรับรูดานคุณภาพให
ผูรับบริการได สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลวาความเปนรูปธรรมของการบริการ  ความ
นาเชื่อถือ ความเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการอยูในระดับมาก หรือหนวยบริการปฐม
ภูมิในพื้นที่ไดรับความเชื่อม่ันดานคุณภาพจากผูรับบรกิารในระดับมากเชนกัน ในลักษณะของการ
ทํางานในชุมชน การรูจักและเขาใจความตองการของชุมชนเปนสิ่งสําคัญ การจัดกิจกรรมตางๆให
ชุมชน นอกจากผลลัพทที่คาดหวังใหบรรลุตามวตัถุประสงคของกิจกรรมผลพลอยไดคือความเชือ่ใจ 
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ สอดคลองกับการศึกษาของรจิุรา มังคละศริิ (2541) 
การประเมินผลคุณภาพบรกิารของศูนยแพทยชุมชนเมือง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเปน
สถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยใชการเขาถึงบริการ ความพึงพอใจในบริการ  ความสามารถในการจาย
คาบริการ  ความตอเน่ืองของบริการ การดูแลแบบองครวม และการมีสวนรวมของชุมชน พบวาสวน
ใหญพอใจที่มีแพทยเปนผูใหบริการ พอใจที่สถานพยาบาลตั้งใกลบาน และพอใจในความสะดวกในการ
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ใหบริการ นอกจากนี้ยังกลาววาการจัดบริการภายใตกลไกการจายเงินแบบเหมาจายรายหัวตามจํานวน
ประชากรทีข่ึน้ทะเบียนใหแกสถานบริการจัดการเองทําใหสถานพยาบาลตองรับความเสีย่งดานการเงิน
ที่เกิดจากการใชบริการ  การรับผูปวยเขารับการรักษา ระยะเวลาในการรักษา และทรัพยากรที่ใชใน
การรักษาพยาบาล ทําเกิดแรงจูงใจในการควบคุมตนทนุกอใหเกิดผลกระทบตอคณุภาพการบริการทาง
สุขภาพ        ซึ่งเม่ือเทียบกับการบริหารดานการเงินของระบบประกันสุขภาพในปจจุบัน มีการใช
ระบบการจายเงินคืนใหแกสถานพยาบาลในรูปแบบของการจายตามความกลุมโรค (DRG) ซึ่งเปนการ
กระตุนใหสถานพยาบาลใหการดุแลภายใตระบบคุณภาพมากขึ้น ทําใหคุณภาพตามการรับรูของ
ผูรับบริการ อยูในระดับทีเ่ปนที่พอใจ  
 3.  การประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบนัราช
ประชาสมาสัยภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
  ผลการประเมินการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนสถาบันราชประชา
สมาสัยภายใตนโยบายหลกัประกันสุขภาพในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก   
  เม่ือพิจารณาในภาพรวม ประเด็นยอยทีผ่านเกณฑการประเมิน ไดแก การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจแกปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และการมีสวน
รวมในการประเมินผล สวนประเด็นยอยที่ไมผานเกณฑการประเมิน ไดแก การมีสวนรวมในการ
วิเคราะหสถานการณ จากการเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราช
ประชาสมาสัย แตละกลุมกิจกรรมไดรับความสนใจเขารวมจากประชาชนโดยเฉพาะกลุมผุประสบ
ปญหาจากโรคเรื้อนทั้งที่เปนกลุมเปาหมายและไมใชกลุมเปาหมาย จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสวน
สวนใหญของผูใหขอมูลเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานสุขภาพตางๆของชุมชน และมี
ความรูสึกชอบกิจกรรมที่ชมุชนสถาบันฯจัดขึ้น ถึงรอยละ 97.3 โดยกิจกรรมกลุมผูสูงอายุ มีผูสนใจเขา
รวมมากที่สุด สวนผูทีใ่หเหตุผลไมสามารถเขารวมกิจกรรมสุขภาพตางๆท่ีจัดในชมุชน บอกวาไปไม
ไหวสุขภาพไมแข็งแรง เดินไมสะดวกและตองอาศัยผูอ่ืนพาไป ประเด็นการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล พฤติกรรมที่แสดงออกจากการเขารวมกิจกรรมคอนขางชัดเจน  แตละกลุมมีแกนนําเขา
รวมทําใหการดําเนินกิจกรรมคอนขางสรางความตื่นตัวใหกับสมาชิก สอดคลองกับทรงสุดา ไตรปกรณ
กุศล (2545.)นํากระบวนการแนวคิดการมีสวนรวมไปปฏิบัตใินการแกไขปญหาสขุภาพชุมชน ในชุมชน
ชนบทแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขาแกไข
ปญหาสารเสพติดในกลุมเยาวชน พบวาไดชวยกระตุนใหชุมชนมีความตื่นตวัในการพูดคุยแสดงความ
คิดเห็นรวมกนัถึงปญหาในชุมชนมากขึ้น มีการวางแผนและการปฏบิัติในการแกไขปญหารวมกนั แต
พบวากระบวนการในการแกไขปญหาอยางจริงจังนั้นยังพบความขัดแยงของกลุมอํานาจในชุมชน  และ
ปญหาที่เลือกมีความยากและความซับซอนซึ่งเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมและคานิยม
ในกลุมเยาวชน บทเรียนในการนําแนวคดิการมีสวนรวมสูการปฏิบัตคิือ ความเขาใจในการนําแนวคิด
การมีสวนรวมไปปฏิบัตทิีถู่กตอง ความตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทผูวิจัยในฐานะผูสนบัสนุน 
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เม่ือยอนกลับมาพิจารณาสถานการณของชุมชนสถาบนัราชประชาสมาสัย สิ่งที่สําคัญคือการติดตาม
ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม การวัดผลลัพทการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพน้ัน มีปจจัยแทรกซอน
หลายประการ ทั้งจากสภาวะสุขภาพ ความพิการ ประชาชนภาพรวมเปนผูสูงอายุ การขาดครอบครัว
ชวยเหลือสนับสนุน ดังนั้นการดูแลสุขภาพตามที่คาดหวัง จําเปนตองใชระยะเวลาในการการตดิตาม
ประเมินผล 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
  การบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย ภายใตนโยบายหลักประกัน
สุขภาพ นั้นสามารถครอบคลุมปญหาดานสุขภาพและตอบสนองความตองการการเขาใชบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ มีเพียงผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน ในชุมชุนบางสวนที่อาจเขาถึงบริการไดไม
เต็มที่  ดานคุณภาพการบริการในภาพรวมการบริการดานสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย 
ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพถือวาประสบความสําเร็จในการดูแลดานสุขภาพของผูประสบ
ปญหาจากโรคเรื้อน รวมทัง้การสงเสริมการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพในชุมชน ในภาพรวมของการ
ประเมินมีขอเสนอแนะดังนี้  
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การจัดบริการดานสุขภาพในกลุมประชากรบางกลุมเชนผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน
ถึงแมจะสามารถถายโอนเปนชุมชนปกติได แตขอจํากัดของความพิการยังเปนอุปสรรคในการเขาถึง
บริการ จึงควรสนับสนุนการเขาถึงบริการตามศักยภาพของกลุมประชากร  
 2.  สงเสริมใหมีการบริการเชิงรุกในพื้นที่มากขึ้น โครงการตางๆท่ีเขาถึงกลุมประชาชนที่ดอย
โอกาส พิการ  อาจตองจัดทําเปนแผนในระดับนโยบายตอไป  
 3. ขอจํากัดในการเลือกสถานพยาบาล หรือ การใชระบบการสงตอจากหนวยบริการปฐมภูมิ 
ถึงหนวยบริการในระดับที่สูงกวา ควรมีการยืดหยุน สามารถสงตอขามเครือขายได  
 4. การกําหนดนโยบายในการชดเชยคาบริการทางการแพทยอาจตองพิจารณาในกลุมโรค
เรื้อรัง ที่ไมสามารถดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และขาดการมีสวนรวมในการดูแลจากครอบครัว  
ซึ่งมีผลตอจํานวนวันนอนในโรงพยาบาล  
 5. ในกรณีของผูประสบปญหาจากโรคเร้ือน ที่ไมมีทั้งรายไดและครอบครัวที่ดูแล ควร
พิจารณาเรื่องสิทธิในการรับเบี้ยสงเคราะหตางๆที่รัฐบาลจัดให เชนการรับเบี้ยสงเคราะหผูพิการ การ
รับเบี้ยสงเคราะหผูสูงอายุ หรือการรับเบี้ยยังชีพเปนตน 
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ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
 1. การปรับโครงการพื้นฐานในการดูแลชุมชน ชวยใหการถายโอนการภารกิจในการดูแล
ชุมชนผูประสบปญหาจากโรคเร้ือนเปนไปไดงายขึ้น ขอเพียงตองมีความชัดเจนการบริหารจัดการ 
รวมทั้งผูที่รับผิดชอบ  
 2. การเตรียมบุคลากรสําหรับผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน ควรระบุกลุมตัวอยางที่
ชัดเจน โดยเฉพาะเจาหนาที่ในระดับหนวยบริการปฐมภูมิ ในเขตพื้นที่ของนิคมโรคเรื้อนที่ตองการการ
ดูแลพิเศษ  
 3.  ควรสงเสริมการประชาสัมพันธและการใหความรูในเรื่องสิทธิตางๆของผูปวยโรคเรื้อน 
เชนสิทธิผูพิการ ผูสูงอายุ รวมทั้งการชวยเหลือในการขึ้นทะเบียนสิทธิ การเตรียมเอกสาร การรับเบี้ย
สงเคราะหตางๆ  
 4. การสงเสริมการมีสวนรวมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขึ้นอยูกับความพรอมใน
หลายๆสวนถาเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน  สามารถประสานงานหรือเสริมสรางการมีสวนรวมจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ยอมทําใหความเจริญของสาธารณูปโภคตางๆ ขยายการพัฒนาเขามา
ในชุมชนได 
 5. สงเสริมการประชาสัมพันธเรื่องโรคเรื้อนและการติดตอใหกับชุมชนภายนอกมากขึ้น 
มากกวาการจัดงานวันราชประชาเพียงปละครั้ง 
 
ขอเสนอแนะสําหรับผูใหบริการ 
 1. การใหบริการเชิงรุกเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน โดย 
เฉพาะการทําแผลเร้ือรังที่เทา การเดินทางไปหนวยบริการถึงแมระยะทางจะไมเปนอุปสรรคในการ
เดินทางเขาถงึแหลงบริการ แตอาจเกิดปญหาใหกับเทาที่ชา และแผลที่อาจเกิดการอักเสบไดงายจาก
การดูแลตนเองไมถูกตอง 
 2. การประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรภายนอกที่เก่ียวของเปนสิ่ง
สําคัญ ถามีการประสานงานที่ดี การไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชน จะเกิดเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน 
 3.  การประชาสัมพันธใหกับประชาชนที่มารวมรับบริการในพ้ืนที่ของชุมชนราชประชาสมาสัย 
ใหเขาใจโรคเรื้อนและการตดิตอสามารถลดตราบาปของผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน ลงได  
 4. พฤติกรรมการปฏิบัตขิองเจาหนาที่ตอผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน เปนแมแบบใหกับ
ประชาชนทัว่ไป ที่จะลดความรังเกียจ สรางความเขาใจ และเปลีย่นทศันคติ หรือความเชื่อที่ผิดๆตอ
ผูปวยโรคเรื้อนลงได 
 5. การสงเสริมและสรางกําลังใจใหกับผูประสบปญหาจากโรคเรื้อน จะสามารถชวยผูปวย
สามารถเขารวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาประเด็นการบริการสุขภาพดานอ่ืนๆ เชน การรับรู ความเชื่อม่ันของประชาชนตอ
การดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของดานสุขภาพที่ใกลตวัประชาชนที่ใหบริการภายใตระบบ
หลักประกันสขุภาพ  
 2. ศึกษาผลกระทบดานอ่ืนๆจากการนํานโยบายหลักประกันสุขภาพลงปฏิบัตใินชุมชน เชน 
การใหบริการผูประสบปญหาจากโรคเรื้อนในระดับประเทศ  ผลกระทบดานการบริหารจัดการดาน
การเงิน การเรียกเก็บคาใชจายตางๆจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
 3. ศึกษาบทบาทของสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค ที่เปลีย่นไปตามกระแสการ
จัดการระบบสุขภาพ  
 4. ศึกษาการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการถายโอนภารกิจในการดูแลผู
ประสบปญหาจากโรคเรื้อน 
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