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บทคัดย่อ

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนา เพื่่�อศึึกษารููปแบบการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจาก
สุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ภายใต้้กลไกความร่่วมมืือของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำ�ำ เภอ
ในเขตสุุขภาพที่่� 11 ผู้้�ให้้ข้้อมููลประกอบด้้วย คณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำ�ำ เภอ และภาคีีเครืือข่่ายที่่�ทำ�ำ งานด้้านปััจจััยเสี่่ย� ง/พี่่�เลี้้ย� ง อำำ�เภอสวีี
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ประกอบด้้วย แบบสอบถามความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับรููปแบบการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา
* ส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์หลัักสููตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาการจััดการระบบสุุขภาพ
   สถาบัันการจััดการระบบสุุขภาพ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
* A part of Master’s Thesis of Science Program in Health System Management, Health Systems Management Institute,
Prince of Songkla University
1
มหาบััณฑิิต สาขาการจััดการระบบสุุขภาพ สถาบัันการจััดการระบบสุุขภาพ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
1
Master, Program in Health System Management, Health Systems Management Institute, Prince of Songkla University
1
ผู้�เ้ ขีียนหลััก (Corresponding author)  E-mail: yao0908712854@gmail.com
2
รองศาสตราจารย์์ สถาบัันการจััดการระบบสุุขภาพ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์: อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
2
Associate Professor, Health Systems Management Institute, Prince of Songkla University: Advisor

PAGE

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

54

ยาสููบ และสารเสพติิดของชุุมชน และแบบสนทนากลุ่่�ม เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนกรกฎาคม 2562
ถึึงเดืือนมีีนาคม 2563 วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ และวิิธีีการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
ผลการวิิจััยพบว่่า คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอมีีความร่่วมมืือในการจััดการ
ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ตามแนวทาง UCCARE ดัังนี้้� 1) การทำำ�งาน
เป็็นทีีม โดยกรรมการ 21 คน ร่่วมกัันออกแบบการจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพ 2) การให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย มีีการใช้้ข้้อมููลในพื้้�นที่่�มาพััฒนาแผนงาน/โครงการ และประเมิินความพึึงพอใจ 
3) การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและภาคีีเครืือข่่าย มีีการบููรณาการการดำำ�เนิินงานระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ
ในลัักษณะร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� และร่่วมประเมิินผล 4) การชื่่น� ชมและให้้คุุณค่่า มีีการประกาศรางวััลเชิิดชููเกีียรติิ
แก่่ชุมุ ชนต้้นแบบที่่�มีแี นวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี และบุุคคลต้้นแบบที่่�สามารถลด ละ เลิิกปััจจััยเสี่่ย� งฯ ได้้ 5) การแบ่่งปััน
ทรััพยากรและการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล มีีการใช้้และพััฒนาทรััพยากรร่่วมกัันในหลายภาคส่่วน
ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน และ 6) การดููแลผู้�ป่้ ่วยและประชาชน มีีการบููรณาการการให้้บริิการสุุขภาพ
ในหน่่วยงานสุุขภาพทุุกระดัับของชุุมชน
จากการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�มีข้้ี อเสนอแนะว่่า สำำ�นักั งานกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิควรสนัับสนุนุ
การพััฒนาศัักยภาพของคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงาน
มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ:  รููปแบบ  การจััดการ  ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ  กลไกความร่่วมมืือ  
           คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำ�ำ เภอ

Abstract

This descriptive research aimed to explore the model of health risk management
due to alcohol, tobacco, and substance abuse under the cooperative mechanism of
the District Health Board (DHB) in Health Region 11. The 226 informants consisted of
the committees of the Local Health Fund, the DHB, and the network partners/ mentors
of Sawi District, Chumphon Province and Ban Na San District, Surat Thani Province.
The research instruments included the opinion regarding the model of health risk
management due to alcohol, tobacco, and substance of community questionnaire and
the focus group discussion form. Data were collected from July, 2019 to March, 2020.
Data were analyzed using frequency, percentage, and content analysis.
The research results revealed that the DHB had fulfilled the health risk management
due to alcohol, tobacco, and substance abuse in accordance with the UCCARE framework
as follows: 1) Unity team: 21 members collaborated on the design of health risk
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management; 2) Customer focus: used local information to develop plans/
projects, and evaluated people satisfaction; 3) Community participation: integrated
performance among various sectors through co-thinking, co-operating, and
co-evaluating; 4) Appreciation: awards were honored in a community model with
good practices and role models that reduced and quitted the health risk factors; 5)
Resource sharing and human development: the utilization of resources was seen in
both public and private sectors; and 6) Essential care: integrated health care services
at all levels of health care setting in the community.
This research suggests that the National Health Security Office should encourage
the capability development for the committees of the Local Health Fund in order to
increase the efficiency of performance.
Keywords:  Model,  Management,  Health risk,  Cooperative mechanism,  
         the District Health Board

ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
ปัั จ จัั ย เสี่่� ย งต่่ อ สุุ ข ภาพโดยเฉพาะการใช้้
สารเสพติิด การบริิโภคสุุราและยาสููบ มีีแนวโน้้ม
ทำำ�ให้้เกิิดโรคมะเร็็ง โรคหััวใจและหลอดเลืือด และ
อุุบัติั เิ หตุุมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดผลเสีียต่่อสุุขภาพทั้้�งด้้าน
ร่่างกาย จิิตใจ สัังคม และจิิตวิิญญาณ เกิิดการเจ็็บป่ว่ ย
พิิการ ส่่งผลต่่อค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา กระทบต่่อ
เศรษฐกิิจในระดัับบุุคคล ครอบครััว ชุุมชน และ
ประเทศชาติิ  สำำ� หรัั บ ประเทศไทย จากรายงาน
สถานการณ์์ ปีี 2560 ระบุุว่า่ ความชุุกของการดื่่ม� สุุรา
สููงสุุดในประชากรกลุ่่�มวััยทำำ�งานตอนต้้น (อายุุ 25–44 ปีี)
ร้้อยละ 33.46 (สาวิิตรีี อััษณางค์์กรชััย, 2562) ซึ่่�ง
เป็็นสาเหตุุสำำ�คััญของการเกิิดอุุบััติิเหตุุและการก่่อ
อาชญากรรม และจากผลการสำำ�รวจ ปีี 2560 ระบุุว่า่
มีีผู้้�สููบบุุหรี่่�จำำ�นวน 10.70 ล้้านคน (ร้้อยละ 19.10)
โดยผู้้ � ที่่� มีี ก ารศึึกษาระดัั บ ประถมศึึกษามีี อัั ต รา
การสููบบุุหรี่่�สููงสุุด ร้้อยละ 22 (ศููนย์์วิิจััยและจััดการ

ความรู้้เ� พื่่อ� การควบคุุมยาสููบ มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561)
ส่่วนสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของสารเสพติิดนั้้�น
ประเทศไทยยัังคงประสบกัับปัญ
ั หานี้้� โดยพบการจัับกุมุ
ด้้วยคดีียาเสพติิดในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดน ร้้อยละ
56.59 ซึ่่ง� มากกว่่าครึ่ง่� หนึ่่ง� ของยาเสพติิดทั่่�วประเทศ
(สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
ยาเสพติิด กระทรวงยุุติธิ รรม, 2560) สำำ�หรัับในพื้้�นที่่�
ภาคใต้้พบว่่า เขตสุุขภาพที่่� 11 มีีสัดั ส่่วนนัักดื่่ม� เพศชาย
ถึึงร้้อยละ 37.80 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับค่่าเฉลี่่�ยของ
ประเทศที่่�ร้้อยละ 53 โดยเป็็นกลุ่่�มวััยรุ่่�นที่่�มีีอายุุ
15–19 ปีี ประมาณร้้อยละ 10 ของประชากรวััยรุ่่�น
ทั้้�งหมดในภาค และเคยประสบอุุบัติั ิเหตุุจากการดื่่�ม
แล้้วขัั บ ร้้ อยละ 14.20 ซึ่่� ง สูู ง กว่่ า ภาพรวมของ
ประเทศที่่�ร้้อยละ 8 (สาวิิตรีี อัษั ณางค์์กรชััย, 2562)
และภาคใต้้มีีอััตราการสููบบุุหรี่่�สููงสุุด ร้้อยละ 48.48
(ศููนย์์วิิจััยและจััดการความรู้้�เพื่่�อการควบคุุมยาสููบ 
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2561) ส่่วนด้้านสารเสพติิด
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พบว่่ามีีการแพร่่ระบาดสููงทั้้�งยาบ้้า พืืชกระท่่อม และ
ไอซ์์ ในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครศรีีธรรมราช สุุราษฎร์์ธานีี
ชุุมพร ภููเก็็ต และกระบี่่� ตามลำำ�ดัับ
การดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่�ยง
ต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ที่่�ผ่่านมา
มีีกลไกในระดัับพื้้�นที่่�ที่่�สำ�คั
ำ ัญ 2 กลไก คืือ 1) กลไก
กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น โดยรููปแบบ
การดำำ�เนิินงานเป็็นลัักษณะการวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ในบริิบทพื้้�นที่่� เพื่่อ� หาปััญหา ปััจจััยเสี่่ย� ง นำำ�มาวางเป้้า
ประสงค์์การดำำ�เนิินงาน จััดทำำ�แผนงาน โครงการ
สำำ�หรัับแก้้ปััญหา ติิดตามและประเมิินผลโครงการ
(นงลัั กษณ์์ พวงมาลัั ย, ศิิ ริิวััฒน์์ จิิระเดชประไพ,
ทิิวััตถ์์ มณีีโชติิ, และสมใจ นกดีี, 2559) และ 2)
กลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอ
(พชอ.) ซึ่่�งมีีบทบาทในการสนัับสนุุนและติิดตาม
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานให้้บริิการสุุขภาพระดัับอำ�ำ เภอ
รวมถึึงประสานงานกัับทุุกภาคส่่วนในการพััฒนา
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในระดัับอำำ�เภอ
พิิจารณาเห็็นชอบแผนและงบประมาณ จััดหาและ
นำำ�ทรััพยากรต่่างๆ จากหน่่วยงานและองค์์กรต่่างๆ
ภายในอำำ�เภอมาใช้้ร่่วมกััน ทำำ�ให้้เกิิดแนวคิิดการเรีียนรู้้�
แบบมีีส่่วนร่่วมจากการร่่วมคิิดร่่วมทำำ� ร่่วมเรีียนรู้้�
อย่่างเป็็นระบบ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง การทำำ�งาน
ในรููปแบบเครืือข่่ายที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�โดยใช้้
บริิบทเป็็นฐาน ทำำ�ให้้เกิิดการสานพลัังของเครืือข่่าย
ในการจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพของประชาชนใน
ชุุมชน (กฤษดา แสวงดีี และคณะ, 2559)
อย่่ า งไรก็็ ต าม การดำำ � เนิิ น งานที่่� ผ่ ่ า นมา
ยัั ง ขาดการเชื่่�อมโยงหรืือบููรณาการความร่่วมมืือ
ระหว่่างสองกลไกข้้างต้้น ผู้วิ้� จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษากลไก
ของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ
ที่่�มีีบทบาทในการผลัักดัันการดำำ�เนิินงานกองทุุน
หลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพระดัั บท้้ องถิ่่� น ในการจัั ด การ
ปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด

ตามแนวทาง UCCARE ในเขตสุุขภาพที่่� 11 โดย
เลืือกศึึกษาในพื้้�นที่่�อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร และ
อำำ�เภอบ้้านนาสาร จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เนื่่อ� งจากเป็็น
พื้้�นที่่�ที่่ส� ถาบัันการจััดการระบบสุุขภาพ มหาวิิทยาลััย
สงขลานคริิ น ทร์์  คัั ด เลืือกเป็็ น พื้้� น ที่่� นำำ �ร่ ่ อ งใน
การดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่ย� งฯ ของภาคใต้้
ในเขตสุุขภาพที่่� 11 ทั้้�งนี้้� แนวทาง UCCARE เป็็น
กรอบแนวคิิดหรืือแนวทางที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานในด้้านการพััฒนา
ระบบคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำ�ำ เภอ ประกอบด้้วย การทำำ�งาน
เป็็นทีีม (Unity team) การให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมาย (Customer focus) การมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชนและภาคีีเครืือข่่าย (Community participation)
การชื่่น� ชมและให้้คุุณค่่า (Appreciation) การแบ่่งปััน
ทรััพยากรและการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล (Resource
sharing and human development) และ
การดููแลผู้ป่�้ ว่ ยและประชาชน (Essential care) เพื่่อ� ให้้
มีีการจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ และแผนยุุทธศาสตร์์
ระดัับพื้้น� ที่่� เกี่่�ยวกัับการจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพ
ที่่� เ กิิ ด จากการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของทุุ ก ภาคส่่ ว น และ
สามารถนำำ�แผนมาใช้้แก้้ปััญหาได้้อย่่างครอบคลุุม
ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อศึึกษารููปแบบการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ภายใต้้กลไก
ความร่่วมมืือของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ระดัับอำ�ำ เภอ ในเขตสุุขภาพที่่� 11
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์สถานการณ์์
และการจััดการปััญหาปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา
ยาสูู บ และสารเสพติิ ด ซึ่่� ง ประกอบด้้วย การหา
สถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงระดัับตำำ�บล/ระดัับอำำ�เภอ
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การวางเป้้าประสงค์์/เป้้าหมายระดัับตำ�บล
ำ /ระดัับอำ�ำ เภอ
การจััดทำำ�และดำำ�เนิินการตามแผนงาน/โครงการ
และการติิดตามประเมิินผลแผนงาน/โครงการ โดย
ศึึกษาในกลุ่่�มคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น เพื่่อ� หาสถานการณ์์การดำำ�เนิินงาน
แผนงาน/โครงการด้้านการจัั ด การปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง
ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นความร่่วมมืือในระดัับตำำ�บล และนำำ�
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานมาใช้้ศึึกษารููปแบบการจััดการ

ปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
ภายใต้้กลไกความร่่วมมืือของคณะกรรมการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ที่่�มีีบทบาทใน
การผลัั ก ดัั น การดำำ� เนิิ น งานกองทุุ น หลัั ก ประกัั น
สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�นในการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ตามแนวทาง
UCCARE สรุุ ป เป็็ น กรอบแนวคิิ ด ในการวิิ จัั ย ได้้
ดัังแผนภาพที่่� 1

รููปแบบการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
จากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
1. การหาสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงระดัับตำำ�บล/ระดัับอำำ�เภอ
2. การวางเป้้าประสงค์์/เป้้าหมายระดัับตำำ�บล/ระดัับอำำ�เภอ
3. การจััดทำำ�และดำำ�เนิินการตามแผนงาน/โครงการ
- การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
- การสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการป้้องกัันโรค
- การค้้นหา คััดกรองปััจจััยเสี่่�ยง
- การดููแลรัักษา บำำ�บััดในระดัับปฐมภููมิที่่ิ �เน้้นเชิิงรุุก
    และการส่่งต่่อ
- การสร้้างบุุคคลต้้นแบบ/หมู่่�บ้้านต้้นแบบ/ตำำ�บลต้้นแบบ
4. การติิดตามประเมิินผลแผนงาน/โครงการ

กลไกการมีส่วนร่วมของ
1. ระดับอ�ำเภอ: พชอ.
- หน่่วยงานราชการ
- หน่่วยงานเอกชน
- ตััวแทนภาคประชาชน
2. ระดับต�ำบล: ท้องถิ่น
- กองทุุนหลัักประกััน
   สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น

แผนภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� เ ป็็ น การวิิ จัั ย เชิิ ง พรรณนา
(descriptive research)
ผู้้�ให้้ข้้อมููล แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 คณะกรรมการกองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�นทุุกตำำ�แหน่่ง อำำ�เภอสวีี จัังหวััด
ชุุมพร จำำ�นวน 10 กองทุุน รวมจำำ�นวน 100 คน
และอำำ�เภอบ้้านนาสาร จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จำำ�นวน
10 กองทุุน รวมจำำ�นวน 100 คน รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น�
200 คน เนื่่�องจากกองทุุนฯ ใน 2 อำำ �เภอนี้้� ได้้มีี

การดำำ�เนิินงานด้้านแผนงาน/โครงการที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้ใ� ห้้ข้้อมููล คืือ 1) มีีความรู้้�
เกี่่�ยวกัับแผนงาน/โครงการของกองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น 2) มีีประสบการณ์์ในการร่่วม
จััดทำำ�แผนงาน/โครงการ อย่่างน้้อย 1 ปีี และ 3)
ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย
ส่่วนที่่� 2 ประกอบด้้วย 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่�
1 คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ
(พชอ.) เครืือข่่ายสุุขภาพอำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร
จำำ�นวน 8 คน และเครืือข่่ายสุุขภาพอำำ�เภอบ้้านนาสาร
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จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จำ�ำ นวน 8 คน รวมจำำ�นวน 16 คน
เนื่่อ� งจากเป็็นพื้้�นที่่�ที่่ค� ณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ระดัั บอำำ � เภอมีี ก ารดำำ � เนิิ น งานที่่� เข้้มแข็็ ง และผล
การดำำ�เนิินงานโดดเด่่น โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือก
ผู้้� ใ ห้้ข้้อมูู ล คืื อ 1) มีี ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ แผนงาน
ยุุ ท ธศาสตร์์ ร ะดัั บอำำ � เภอ 2) มีี ป ระสบการณ์์ ใ น
การร่่วมจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ อย่่างน้้อย 1 ปีี
และ 3) ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย และกลุ่่�มที่่� 2 ภาคีี
เครืือข่่ายที่่�ทำำ�งานด้้านปััจจััยเสี่่�ยง/พี่่�เลี้้�ยง อำำ�เภอสวีี
จำำ�นวน 5 คน และอำำ�เภอบ้้านนาสาร จำำ�นวน 5 คน
รวมจำำ �นวน 10 คน เนื่่�องจากเป็็นภาคีีเครืือข่่าย/
พี่่�เลี้้ย� งที่่�มีกี ารดำำ�เนิินงานเข้้มแข็็ง มีีผลการดำำ�เนิินงาน
เชิิงประจัักษ์์ โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้ใ้� ห้้ข้้อมููล คืือ
มีีประสบการณ์์ในการทำำ �งานด้้านปััจจััยเสี่่�ยงหรืือ
เป็็นพี่่�เลี้้ย� ง อย่่างน้้อย 1 ปีี และยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจัยั
เครื่่�องมืือการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ครั้้ง� นี้้� มีี 2 ชุุด ดัังนี้้�
ชุุดที่่� 1 แบบสอบถามความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ
รููปแบบการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา
ยาสููบ และสารเสพติิดของชุุมชน ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น
ใช้้สำำ�หรัับศึึกษาสถานการณ์์และลัักษณะแผนงาน/
โครงการในกองทุุนตำำ�บลด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่ย� ง
มีีลัักษณะคำำ�ถามเป็็นแบบปลายเปิิดและปลายปิิด
แบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไป ประกอบด้้วย
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้ใ�้ ห้้ข้้อมููล (เพศ อายุุ สถานภาพ
สมรส ระดัับการศึึกษา และอาชีีพ) ตำำ�แหน่่งในชุุมชน
และประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านแผนงาน/โครงการ
ในกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น
ส่่วนที่่� 2 ข้้อมููลสถานการณ์์และรููปแบบ
การจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพของกองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น และบทบาทหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอต่่อ
การจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ

ส่่วนที่่� 3 ข้้อมููลแผนงาน/โครงการของ
อำำ�เภอสวีี และอำำ�เภอบ้้านนาสาร เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
เพื่่อ� จััดการปััญหาด้้านปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา
ยาสููบ และสารเสพติิด
ส่่วนที่่� 4 ข้้อมููลความคิิดเห็็น ปััญหา
และข้้อเสนอแนะโดยภาพรวมในการดำำ�เนิินงาน
ชุุดที่่� 2 แบบสนทนากลุ่่�ม ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น
ใช้้สำำ� หรัั บค้้ นหาปัั ญ หาและข้้อมูู ล เชิิ ง ลึึกเกี่่� ยวกัั บ
กลไกความร่่ ว มมืือของคณะกรรมการพัั ฒ นา
คุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ประกอบด้้วย
5 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) กระบวนการจััดทำำ�แผนงาน/
โครงการของคณะกรรมการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ระดัับอำำ�เภอ ตามแนวทาง UCCARE 2) ลัักษณะ
การดำำ�เนิินการจััดการปััญหาจากสุุรา ยาสููบ และ
สารเสพติิด ที่่�ผ่่านมา 3) ผลการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำ�ำ เภอตาม
บทบาทหน้้าที่่� สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานเป็็น
เช่่นนั้้�น และความต้้องการในการปรัับเปลี่่�ยน 4)
ปัั ญ หา อุุ ป สรรคในการดำำ � เนิิ น งานของกองทุุ น
หลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
แผนงาน/โครงการด้้านการจััดการปััญหาจากสุุรา
ยาสููบ และสารเสพติิด และ 5) แผนงาน/โครงการ
ด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ ของกองทุุน
หลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น ที่่�ควรดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบที่่�ชััดเจนและครอบคลุุมพื้้�นที่่�
และบุุคคลที่่�ควรเกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่อ่� งมืือนั้้�น
ผู้วิ้� จัิ ยั นำำ�แบบสอบถามความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับรูปู แบบ
การจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และ
สารเสพติิดของชุุมชน และแบบสนทนากลุ่่�ม ไปให้้
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้้�อหา ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประกอบด้้วยอาจารย์์
พยาบาล อาจารย์์ ด้้ านสาธารณสุุ ข และอาจารย์์
ด้้านสุุ ข ศึึกษาและพฤติิ ก รรมศาสตร์์ ได้้ค่่ า ดัั ชนีี
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ความสอดคล้้อง (IOC) เท่่ากัับ .95 และ 1 ตามลำำ�ดับั
และดำำ�เนิินการแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ�
การพิิ ทัั ก ษ์์ สิ ิ ทธิ ิ ผู้้ � ร่ ่ ว มวิิ จัั ย  มีี ดัั ง นี้้� 1)
หลัังจากโครงร่่างวิิจััยได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์
สถาบัั น การจัั ด การระบบสุุ ข ภาพ มหาวิิ ท ยาลัั ย
สงขลานคริินทร์์ (เอกสารรัับรอง เลขที่่� EC 013/61
วัันที่่� 26 ธัันวาคม 2561) ผู้้�วิิจััยจึึงเริ่่�มเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล และ 2) ผู้้�วิิจััยชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจััย
ประโยชน์์ที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับ ขั้้น� ตอนการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล และสิิทธิิในการถอนตััวจากการวิิจััย รวมทั้้�ง
แจ้้งว่่าข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรัักษาเป็็นความลัั บ
และนำำ�มาใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เท่่านั้้�น โดยจะนำำ�เสนอ
ข้้อมููลในภาพรวม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ผู้้�วิิจััยขออนุุญาตดำำ�เนิินการวิิจััยจาก
ประธานคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ
ระดัับท้้องถิ่่�นแต่่ละกองทุุนในอำำ�เภอสวีีและอำำ�เภอ
บ้้านนาสาร และประธานคณะกรรมการพัั ฒ นา
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระดัั บอำำ � เภอ (พชอ.) ทั้้� ง 2 พื้้� น ที่่�
ชี้้� แจงวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ก ารวิิ จัั ย ประโยชน์์ ที่่� ค าดว่่ า
จะได้้รัับ และวิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
2. ผู้้วิ� จัิ ยั ศึึกษาแผนงาน/โครงการเกี่่�ยวกัับ
สุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด จากเว็็บไซต์์กองทุุน
สุุขภาพตำำ�บล (localfund.happynetwork.org)
จากนั้้�นพบเลขาคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�นแต่่ละกองทุุน แล้้วนำำ�แผนงาน/
โครงการที่่� ศึึ กษามาตรวจสอบความถูู ก ต้้องกัั บ
เลขาคณะกรรมการกองทุุนฯ อีีกครั้้�ง จากนั้้�นมอบ
แบบสอบถามความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับรูปู แบบการจััดการ
ปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
ของชุุมชน พร้้อมเอกสารชี้้�แจงการพิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�ให้้
ข้้อมููล แก่่เลขาคณะกรรมการกองทุุนฯ และขอให้้
ช่่วยแจกคณะกรรมการกองทุุนฯ ที่่�เป็็นผู้้�ให้้ข้้อมููล 

จำำ�นวน 200 คน และภาคีีเครืือข่่ายที่่�ทำำ�งานด้้าน
ปััจจััยเสี่่�ยง/พี่่�เลี้้�ยง ที่่�เป็็นผู้�ใ้ ห้้ข้้อมููล จำ�ำ นวน 10 คน
ในวัันที่่�มีกี ารประชุุมประจำำ�เดืือน และเลขาคณะกรรมการ
กองทุุนฯ แจ้้งผู้ใ�้ ห้้ข้้อมููลว่า่ ให้้นำำ�แบบสอบถามที่่�ตอบแล้้ว
มาส่่งที่่�ตนเอง ภายในระยะเวลา 1 เดืือน จากนั้้�นผู้วิ�้ จัิ ยั
รัับแบบสอบถามคืืนจากเลขาคณะกรรมการกองทุุนฯ
3. ผู้วิ้� จัิ ยั วิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแผนงาน/
โครงการเกี่่�ยวกัับสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด และ
ข้้อมููลจากแบบสอบถาม จากนั้้�นคืืนข้้อมููลในประเด็็น
สถานการณ์์ปัจั จััยเสี่่ย� งจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
และรููปแบบการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่ย� ง
แก่่คณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับ
ท้้องถิ่่� น ภาคีี เครืือข่่ ายที่่� ทำำ � งานด้้านปัั จ จัั ยเสี่่�ยง/
พี่่�เลี้้�ยง และผู้้�นำำ�ชุุมชน
4. ผู้้�วิิจััยศึึกษารายงานการประชุุมของ
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอ และ
เข้้าพบผู้้� ใ ห้้ข้้อมูู ลที่่� เ ป็็ น คณะกรรมการพัั ฒ นา
คุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำ�ำ เภอในแต่่ละเครืือข่่าย แนะนำำ�ตัวั
ดำำ�เนิินการพิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�ให้้ข้้อมููล (ข้้อ 2) คืืนข้้อมููล
ในประเด็็นสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงจากสุุรา ยาสููบ 
และสารเสพติิ ด และรูู ป แบบการดำำ � เนิิ น งานด้้าน
การจััดการปััจจััยเสี่่�ยง ขออนุุญาตในการบัันทึึกเทป
การสนทนากลุ่่�ม จากนั้้�นดำำ�เนิินการสนทนากลุ่่�ม
เกี่่�ยวกัับรายละเอีียดของแผนงาน/โครงการ และ
การมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�แผนงาน/โครงการด้้าน
การจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และ
สารเสพติิด เพื่่อ� วิิเคราะห์์สถานการณ์์ตามความเป็็นจริิง
ที่่�เกิิดขึ้้�น หาข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับกลไกความร่่วมมืือ
ของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ
ในการผลัั ก ดัั น ให้้มีี ก ารจัั ด ทำำ� แผนงาน/โครงการ
ของกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น และ
ศึึกษาแผนงาน/โครงการเกี่่�ยวกัับการจััดการปััจจััยเสี่่ย� ง
ต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ปััญหา
อุุปสรรค แนวทางการแก้้ปััญหา และข้้อเสนอแนะต่่อ
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การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ ใช้้เวลาเครืือข่่ายละ
ประมาณ 90 นาทีี
ทั้้�งนี้้� ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วง
เดืือนกรกฎาคม 2562 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2563
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข้้อมููลทั่่�วไป วิิเคราะห์์
ด้้วยสถิิติิความถี่่�และร้้อยละ ส่่วนข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
วิิ เ คราะห์์ ด้้ วยวิิ ธีี ก ารวิิ เ คราะห์์ เ นื้้� อ หา (content
analysis) โดยนำำ �ข้้ อมูู ลที่่� ไ ด้้จากการถอดเทป
และการบัันทึึกภาคสนามมาพิิจารณาประเด็็นสำำ�คัญ
ั
เพื่่�อที่่�จะตีีความ โดยมีีการตรวจสอบความถููกต้้อง
ของข้้อมููลด้้วยวิิธีีการตรวจสอบข้้อมููลแบบสามเส้้า
2 วิิธี คืื
ี อ การตรวจสอบด้้านข้้อมููล ระหว่่างผู้วิ้� จัิ ยั กัับ
ผู้้�ให้้ข้้อมููล เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล
อีีกครั้้�ง และการตรวจสอบด้้านวิิธีีการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล โดยนำำ�ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการตอบแบบสอบถาม
กัับข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการสนทนากลุ่่�มมาเปรีียบเทีียบกััน
เพื่่อ� ดููว่า่ ข้้อมููลมีคี วามสอดคล้้องกัันหรืือไม่่ จากนั้้�น
นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาจััดระบบ และจำำ�แนกข้้อมููลออก
เป็็นหมวดหมู่่� แยกประเด็็นที่่�สำำ�คััญ ประเด็็นหลััก/
ประเด็็ น รอง ตั้้� ง ชื่่� อ คำำ�สำำ�คัั ญ แล้้วนำำ� แนวคิิ ด ที่่� มีี
ความหมายคล้้ายคลึึงกัันมาจััดเป็็นกลุ่่�มหััวข้้อ และ
สรุุปในแต่่ละเรื่่�อง

และ 39.08 ตามลำำ�ดับ 
ั และมีีประสบการณ์์การทำำ�งาน
ด้้านแผนงาน/โครงการในกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ
ระดัับท้้องถิ่่�นอยู่่�ในช่่วง 1–5 ปีี มากที่่�สุดุ  คิิดเป็็นร้้อยละ
40.28 ส่่วนคณะกรรมการกองทุุนฯ อำำ�เภอบ้้านนาสาร
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 62 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 35–60 ปีีร้้อยละ 75
มีีสถานภาพสมรสคู่่� คิิดเป็็นร้้อยละ 63 มีีการศึึกษา
ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี มากที่่� สุุ ด  คิิ ด เป็็ น ร้้อยละ 38
ประกอบอาชีีพเกษตรกรรม มากที่่�สุดุ  คิิดเป็็นร้้อยละ
50 ตำำ�แหน่่งในชุุมชน คืือ เป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) เป็็นตััวแทนจากหน่่วยงาน
ภาครััฐ/สาธารณสุุข และเป็็นตััวแทนจาก อบต./
เทศบาล คิิดเป็็นร้้อยละ 25, 44 และ 39 ตามลำำ�ดัับ 
และไม่่ มีี ป ระสบการณ์์ ก ารทำำ� งานด้้านแผนงาน/
โครงการในกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น
คิิดเป็็นร้้อยละ 59
2. การรัับรู้้�สถานการณ์์และระดัับปััญหาด้้าน
สุุ ร า ยาสูู บ  และสารเสพติิ ด ของคณะกรรมการ
กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น พบว่่า
คณะกรรมการกองทุุนฯ อำำ�เภอสวีี มีกี ารรัับรู้้ส� ถานการณ์์
ปััญหาด้้านสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด คิิดเป็็นร้้อยละ
97.20, 95.28 และ 75.24 ตามลำำ�ดัับโดยรัับรู้้�ว่่า
เป็็นปััญหาระดัับปานกลาง ส่่วนคณะกรรมการกองทุุนฯ
อำำ�เภอบ้้านนาสาร มีีการรัับรู้้�สถานการณ์์ปััญหาด้้าน
สุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด คิิดเป็็นร้้อยละ 87.20,
87.20 และ 67.90 ตามลำำ�ดับ 
ั โดยรัับรู้้ว่� า่ เป็็นปััญหา
ระดัับปานกลาง
3. การหาสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
จากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ช่่องทางการรัับรู้้�
สาเหตุุ และผลกระทบที่่� เกิิ ด ขึ้้� น พบว่่ า ช่่ อ งทาง
การรัับรู้้�สถานการณ์์ ได้้แก่่ สื่่�อบุุคคล เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุข อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ผู้้� นำำ�ชุุ ม ชน สื่่� อ ประชาสัั ม พัั น ธ์์ แบ่่ ง ออกเป็็ น สื่่� อ
ภายนอกชุุมชน ได้้แก่่ เอกสารแผ่่นพัับ แผ่่นโปสเตอร์์

ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของคณะกรรมการกองทุุน
หลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น พบว่่า คณะกรรมการ
กองทุุ น ฯ อำำ � เภอสวีี จัั ง หวัั ด ชุุ ม พร เป็็ น เพศชาย
คิิดเป็็นร้้อยละ 55.14 ส่่วนใหญ่่มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง
35–60 ปีี คิดิ เป็็นร้้อยละ 81.31 มีีสถานภาพสมรสคู่่�
คิิดเป็็นร้้อยละ 72.64 มีีการศึึกษาระดัับมัธั ยมศึึกษา/
ปวช. มากที่่�สุดุ  คิิดเป็็นร้้อยละ 35.51 ประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรม มากที่่� สุุ ด  คิิ ด เป็็ น ร้้อยละ 51.40
ตำำ� แหน่่ ง ในชุุ ม ชน คืือ เป็็ น ผู้้� นำำ�ชุุ ม ชน และเป็็ น
ตััวแทนจาก อบต./เทศบาล คิิดเป็็นร้้อยละ 37.50
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ไวนิิ ล ป้ ้ า ยโฆษณา และสื่่� อ ภายในชุุ ม ชน ได้้แก่่
หอกระจายข่่าวของหมู่่�บ้้าน การจััดอบรมในหมู่่�บ้้าน
และร้้านค้้าในหมู่่�บ้้าน ส่่วนสื่่�อออนไลน์์ เช่่น ไลน์์
เฟซบุ๊๊�ก และสื่่อ� อื่่น� ๆ เช่่น โทรทััศน์์ วิทิ ยุุ เมื่่อ� วิิเคราะห์์
สาเหตุุ พบว่่ามาจากตััวบุุคคลบางกลุ่่�ม ได้้แก่่ วัยั รุ่่�น
ที่่�มีีความเชื่่�อ มีีค่่านิิยมผิิดๆ เช่่น “คิิดว่่าการดื่่�ม
สุุรา ใช้้ยาสููบและสารเสพติิด เป็็นการกระทำำ�ที่่�ดููเท่่
ช่่วยให้้ได้้รัับการยอมรัับ และสามารถเข้้าร่่วมสัังคม
กลุ่่�มเพื่่�อนวััยเดีียวกัันได้้” (ช./เจ็็ด) หรืือพฤติิกรรม
ลอกเลีียนแบบ และจากปััญหาสุุขภาพ ส่่วนด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม พบว่่ามีีโรงงานผลิิตสุุรา ยาสููบในพื้้�นที่่�
ร้้านค้้าจำำ�หน่่ายในบางพื้้�นที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
มีีการจำำ�หน่่ายสุุรา ยาสููบให้้แก่่บุุคคลที่่�มีีอายุุไม่่ถึึง
20 ปีีบริิบููรณ์์ นอกจากนี้้�ยัังมาจากปััญหาครอบครััว
ปััญหาเศรษฐกิิจ และความเครีียด สำำ�หรัับผลกระทบ
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น พบว่่ า ส่่ ง ผลกระทบด้้านร่่ า งกาย เช่่ น
เกิิ ด โรคมะเร็็ ง โรคหลอดเลืือดสมอง โรคระบบ
ทางเดิินหายใจ โรคตัับ โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง ได้้แก่่
โรคเบาหวาน และโรคความดัันโลหิิตสููง ส่่วนด้้าน
จิิ ต ใจ เกิิ ด ภาวะซึึมเศร้้า โรคพิิ ษ สุุ ร าเรื้้� อ รัั ง และ
ด้้านสัั ง คม เกิิ ด ความวุ่่�นวาย การทะเลาะวิิ ว าท
เกิิดอุุบััติิเหตุุจากการเมาแล้้วขัับ เกิิดอาชญากรรม
และการสููญเสีียชีีวิิต เป็็นต้้น
4. การกำำ � หนดเป้้ า หมาย ผู้้ � รัั บผิิ ด ชอบ 
การวางแผนการดำำ � เนิิ น งาน และการติิ ด ตาม
ประเมิินผล เพื่่�อแก้้ปััญหาปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
จากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด พบว่่าได้้มีีการกำำ�หนด
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน โดยผู้้�รัับผิิดชอบ
ทั้้�งในหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ได้้แก่่ คณะกรรมการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระดัั บ
อำำ�เภอ (พชอ.) คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ระดัับตำำ�บล (พชต.) ครููในสถานศึึกษา เจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุขจากสำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำำ�เภอ (สสอ.)
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (รพ.สต.) และ

โรงพยาบาลชุุมชน โดยมีีบทบาทในการให้้ความรู้้�
อาสาสมัั ค รสาธารณสุุ ข ประจำำ � หมู่่�บ้้าน (อสม.)
ผู้้นำ� �ชุ
ำ มุ ชน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มีีบทบาท
ในการสอดส่่องดููแล และร่่วมดำำ�เนิินการจััดโครงการ
แก้้ปััญหา ตำำ�รวจ ทหาร กำำ�กัับดููแลด้้านกฎหมาย
เป็็นต้้น โดยกิิจกรรมส่่วนใหญ่่ที่่�ดำำ�เนิินการ ได้้แก่่
การจัั ด อบรมให้้ความรู้้� ห รืือกิิ จ กรรมการรณรงค์์
ประชาสััมพัันธ์์โดยการสร้้างกระแสประเพณีีปลอด
สุุรา ยาสููบ ตามช่่วงเทศกาลต่่างๆ ซึ่่ง� พบว่่า ทุุกท้้องถิ่่�น
มีีการรณรงค์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีภาคีีเครืือข่่ายในอำำ�เภอสวีี
ในการดำำ�เนิินงาน To Be Number One ในสถานศึึกษา
ร้้อยละ 86.95 ผลที่่�เกิิดขึ้้�น คืือ ผู้้�สููบ/ผู้้�ดื่ม่� หน้้าใหม่่
(นัั ก เรีี ย น) ลดลง ซึ่่� ง สอดคล้้องกัั บคำำ �พูู ด จาก
การสนทนากลุ่่�ม (“อำำ�เภอสวีีมีีการจััดโครงการรณรงค์์
ให้้ความรู้้� โดยเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขประชาสััมพัันธ์์
ต้้ น แบบตัั ว อย่่ า ง ประชาชนเกิิ ด ความตระหนัั ก
จึึงส่่งผลให้้ผู้้�เสพหน้้าใหม่่ที่เ�่ ป็็นเด็็กวััยรุ่่�นลดน้้อยลง”
ช./หก) มีีเครืือข่่ายอาสาสมััครงดเหล้้าครอบคลุุม
ทุุ ก ตำำ �บล และภายในตำำ �บลมีี ก ารใช้้งบประมาณ
กองทุุนฯ ในการแก้้ปััญหาสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
ส่่งผลให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็งในการแก้้ปััญหาได้้
ด้้วยตนเอง ในด้้านกิิจกรรมการบำำ�บััด ลด ละ เลิิก
พบว่่า อำำ�เภอสวีีมีผู้ี เ�้ ข้้าร่่วมกิิจกรรมงดเหล้้าเข้้าพรรษา
เพิ่่�มมากขึ้้�นในปีี 2560 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับในปีี
2559 โดยเพิ่่� ม ขึ้้� น ร้้อยละ 51.99 หรืือกิิ จ กรรม
งานบุุญปลอดเหล้้า ที่่�พบว่่า ประชาชนในพื้้�นที่่�ให้้
การตอบรัับเป็็นอย่่างดีี ส่่วนกิิจกรรมด้้านการบัังคัับ
ใช้้กฎหมาย มีีกิิจกรรมสถานที่่�ราชการปลอดสุุรา
ยาสููบ ตามกฎหมาย ร้้อยละ 100 และมีีการบัังคัับ
ใช้้กฎหมายในงานประเพณีี ซึ่่� ง กิิ จ กรรมที่่� บุุค คล
ส่่วนใหญ่่ในพื้้�นที่่�คิิดว่่าเหมาะสมต่่อการแก้้ปััญหา
คืือ การสร้้างภาคีีเครืือข่่าย การมอบหมายหน้้าที่่�
ตามบทบาทของบุุ ค คล การทำำ � งานร่่ ว มกัั น และ
การติิดตามประเมิินผลแผนงาน/โครงการ ซึ่่ง� ทั้้�ง 2 พื้้�นที่่�
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มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานโดยเครืือข่่ายอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ �หมู่่�บ้้าน ภายใต้้การกำำ �กัับของ
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โรงพยาบาลชุุมชน
และสำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำำ�เภอ ผ่่านโปรแกรม HDC
ตััวอย่่างโครงการ เช่่น โครงการ 3 ล้้าน 3 ปีี เลิิกบุุหรี่่�
ทั่่�วไทย เทิิดไท้้องค์์ราชััน
5. แผนงาน/โครงการด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่ย� ง
ต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด ของกองทุุน
หลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�นในปััจจุุบััน พบว่่า
มีีการกำำ�หนดแผนงาน/โครงการเพื่่�อแก้้ปััญหาตาม
สถานการณ์์ในแต่่ละพื้้�นที่่� แต่่ไม่่ครอบคลุุมการแก้้ปััญหา
เนื่่อ� งจากคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ
ระดัับท้้องถิ่่�นและประชาชนในพื้้�นที่่�โดยทั่่�วไปไม่่ทราบ
เกี่่�ยวกัับการร่่วมเขีียนโครงการ ส่่วนใหญ่่หน่่วยงาน

สาธารณสุุขจะเป็็นหลััก โดยมีีคณะกรรมการกองทุุนฯ
เป็็นแกนนำำ�ในการช่่วยผลัักดัันการจััดทำำ�แผนงาน/
โครงการ เพื่่�อมานำำ�เสนอขอสนัับสนุุนงบประมาณ
มีีหน้้าที่่�ประชุุมพิิจารณาสนัับสนุุนงบประมาณใน
การจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ มีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการ
จััดการ สนัับสนุุน จััดทีีมพี่่�เลี้้�ยง และพััฒนาทัักษะ
การจััดทำำ�แผนงาน/โครงการให้้แก่่ชาวบ้้านและผู้นำ้� ำ�
ชุุมชน รวมทั้้�งภาคีีเครืือข่่ายด้้านสุุขภาพ และทำำ �
การบัันทึึกข้้อมููลแผนงาน/โครงการลงในเว็็บไซต์์
กองทุุนสุุขภาพตำำ�บลภาคใต้้ แต่่พบว่่ามีีการบัันทึึก
ข้้อมููลที่่ไ� ม่่เป็็นปััจจุบัุ นั และมีีแผนงาน/โครงการด้้าน
สารเสพติิดน้้อย ซึ่่�งตััวอย่่างแผนงาน/โครงการด้้าน
การจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และ
สารเสพติิด ใน 2 พื้้�นที่่� แสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ตััวอย่่างแผนงาน/โครงการด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
    
ของกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร และอำำ�เภอบ้้านนาสาร
    
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ประเด็็น

อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร

อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสร้้างเสริิม
สุุขภาพ

1. โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพจิิตห่่างไกลจาก
    สารเสพติิด สุุรา บุุหรี่่�/ ค่่ายเยาวชนสดใส
2. โครงการอบรมการดููแลสุุขภาพ รณรงค์์
    ป้้องกัันยาเสพติิดในสถานศึึกษา
3. โครงการลด ละ เลิิกเหล้้า บุุหรี่่� ยาเสพติิด
4. โครงการลดนัักสููบหน้้าใหม่่ในโรงเรีียน
5. โครงการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ/
    กีีฬาต้้านยาเสพติิด
6. โครงการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�นำ�ำ เยาวชน
    ครอบครััวร่่วมใจต้้านภััยยาเสพติิด

1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด/
    To Be Number one
2. โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด
3. โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติด
4. โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลจาก
    ยาเสพติดของโรงเรียน
5. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้น�ำชุมชน
    และเยาวชน

การสร้้าง
สิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อการป้้องกััน
โรค

1. โครงการงดเหล้้าเข้้าพรรษา
2. โครงการสถานศึึกษาปลอดยาเสพติิด

1. โครงการงดเหล้้าเข้้าพรรษา
2. โครงการเทศกาลปลอดเหล้้า เราปลอดภััย
3. โครงการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
4. โครงการโรงเรีียนปลอดเหล้้า
5. โครงการปลอดบุุหรี่่�ในชุุมชน
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ตารางที่่� 1 ตััวอย่่างแผนงาน/โครงการด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
    
ของกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร และอำำ�เภอบ้้านนาสาร
    
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี (ต่่อ)
ประเด็็น

อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร

อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การค้้นหา
คััดกรอง
ปััจจััยเสี่่�ยง

1. โครงการค้้นหาผู้้�เสพ คััดกรอง เฝ้้าระวััง
    ป้้องกัันและปราบปรามผู้้�เสพ

1. โครงการค้นหาผู้เสพ คัดกรอง เฝ้าระวัง
    ป้องกันและปราบปรามผู้เสพ

การดููแลรัักษา
บำำ�บััด

1. โครงการชวนคนเลิิกเหล้้า
2. โครงการบำำ�บััดยาเสพติิดในชุุมชน
3. โครงการ 3 ล้้าน 3 ปีี เลิิกบุุหรี่่�ทั่่�วไทย
    เทิิดไท้้องค์์ราชััน

1. โครงการ 3 ล้้าน 3 ปีี เลิิกบุุหรี่่�ทั่่�วไทย
    เทิิดไท้้องค์์ราชััน
2. โครงการบำำ�บััดยาเสพติิด สุุรา โดยชุุมชน
    เป็็นศููนย์์กลางระดัับอำ�ำ เภอ
3. โครงการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม

การสร้้าง
ต้้นแบบ
ทางสุุขภาพ

1. โครงการสานพลัังสู่่�ตำำ�บลปลอดบุุหรี่่�
2. แผนงานจััดตั้้�งเครืือข่่ายองค์์กรงดเหล้้า
3. โครงการวััดสร้้างสุุข มีีเจ้้าอาวาสเป็็น
    ต้้นแบบเลิิกบุุหรี่่�

1. โครงการหมู่่�บ้้านสีีขาว
2. แผนงานจััดตั้้�งภาคีีเครืือข่่ายในตำำ�บล 
    เรื่่�อง การลดใช้้ยาเสพติิดให้้โทษ
    อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
3. โครงการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� สานพลััง
    ชุุมชน ร่่วมใจต้้านภััยบุุหรี่่�

6. ความร่่ ว มมืือในการจัั ด การปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง
ต่่ อ สุุ ข ภาพจากสุุ ร า ยาสูู บ และสารเสพติิ ด ของ
คณะกรรมการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระดัั บอำำ� เภอ
(พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE มีีดัังนี้้�
6.1 การทำำ �งานเป็็นทีีม (Unity team)
มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
ระดัับอำำ�เภอ จำำ�นวน 21 คน โดยมีีนายอำำ�เภอลงนาม
มีีอนุุกรรมการทำำ�งานในประเด็็นสุุรา ยาสููบ มีกี ารแบ่่ง
หน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบที่่�ชัดั เจน วางแผนและร่่วมกััน
ดำำ � เนิิ น งาน อนุุ ก รรมการฯ วางแผนร่่ ว มกัั น ใน
การจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ แล้้วเสนอคณะกรรมการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอ เพื่่อ� ให้้มีีมติิรับั รอง
ประสานงานร่่ ว มกัั น ทั้้� ง แนวตรงและแนวราบ 
มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการจากแต่่ ล ะภาคส่่ ว น
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่่วนระดัับ

ตำำ�บลมีกี ารแต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ระดัับตำ�บล 
ำ ให้้ขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่�แทน
โดยคณะกรรมการชุุ ด นี้้� มีี น ายกองค์์ ก ารบริิ ห าร
ส่่ ว นตำำ �บล หรืือนายกเทศมนตรีี เ ป็็ น ประธาน
มีีผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
เป็็นเลขานุุการ
6.2 การให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
(Customer focus) มีีกระบวนการพิิจารณาประเด็็น
ปััญหาปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับบริิบท
พื้้� น ที่่� แ ละกลุ่่�มเป้้ า หมาย และช่่ อ งทางการรัั บรู้้ �
ความต้้องการของประชากรทุุ ก กลุ่่�ม กำำ�กัั บด้้วย
นิิยามตามช่่วงวััยและประเภทของประชากร โดย
ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร ช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการ
ทั้้�งเชิิงรุุกและเชิิงรัับในพื้้�นที่่� คืือ สื่่�อออนไลน์์ ได้้แก่่
ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก เว็็บไซต์์ของสำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำำ�เภอ
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นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้จากการประชุุ ม ประจำำ � เดืือน
การประชาสััมพัันธ์์ เช่่น ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อ
สิ่่�งพิิมพ์์อื่่�นๆ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข ที่่�ประชุุมหมู่่�บ้้าน ที่่�ประชุุม
ผู้้ � นำำ �ชุุ ม ชน ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการกองทุุ น ฯ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับ
อำำ�เภอ เพื่่�อนำำ�ปััญหาที่่�พบมาพััฒนาระบบงาน และ
ประเมิินความพึึงพอใจต่่อไป
6.3 การมีี ส่่ วนร่่ วมของชุุ มชนและภาคีี
เครืือข่่าย (Community participation) มีีการบููรณาการ
การดำำ�เนิินงาน การประสานความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย
ทุุ ก ภาคส่่ ว นในการป้้ องกัั นและแก้้ปัั ญหา ได้้แก่่
ผู้้�นำำ�ชุุมชน กำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ตำำ�รวจ ผู้้�อำ�ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ�บล  ผู้้� อำำ� นวยการ
โรงเรีี ย น ตัั ว แทนภาคประชาชน ภาคเอกชน
สื่่อ� มวลชน ตััวแทนองค์์กรหรืือตััวแทนจากชมรมต่่างๆ
นายอำำ�เภอ สาธารณสุุขอำำ�เภอ และสถาบัันทางวิิชาการ
โดยมีี ก ารจัั ด ทำำ � เวทีี ป ระชาคมหรืือจัั ด ประชุุ ม
คณะกรรมการ มีีการจััดประชุุมวางแผน ร่่วมดำำ�เนิิน
โครงการตามแผนงานในลัักษณะร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� 
ร่่วมประเมิินผล โดยจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ แล้้วถ่่าย
ระดัับลงไปยัังกองทุุนสุุขภาพตำำ�บล เพื่่อ� เสนอของบ
ประมาณสนัับสนุุนจากกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ
ระดัับท้้องถิ่่�น ส่่วนด้้านข้้อมููลและความรู้้� มีีสถาบััน
วิิ ช าการ คืือ สถาบัั น การจัั ด การระบบสุุ ข ภาพ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (สจรส.ม.อ.) แนะนำำ�ให้้
มีี ก ารบัั น ทึึกข้้อมูู ลล งในเว็็ บ ไซต์์ ก องทุุ น สุุ ข ภาพ
ตำำ�บล เพื่่อ� ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน มีีการทบทวน
และปรัับปรุุงกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน มีีการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานในประเด็็นสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
6.4 การชื่่น� ชมและให้้คุุณค่่า (Appreciation)
มีีการจััดประชุุมสรุุปผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
เพื่่�อร่่วมพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการ
ปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยมีี น ายอำำ � เภอชื่่� น ชมและสร้้าง
ขวััญกำำ�ลัังใจในเวทีีแลกเปลี่่ย� น เสริิมพลัังในการตรวจ

ราชการกรณีีปกติิของกระทรวง ภายในเขตสุุขภาพ
ของทุุกพื้้�นที่่�ในแต่่ละจัังหวััด รวมทั้้�งมีีการประกาศ
รางวััลเชิิดชููเกีียรติิบุุคคลต้้นแบบที่่�สามารถลด ละ
เลิิกสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด (“รณรงค์์ใครเลิิกบุุหรี่ไ�่ ด้้
จะมีีรางวััลให้้” น./สอง) และสร้้างชุุมชนต้้นแบบ
ที่่�มีีแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี (best practice) ซึ่่�งตััวอย่่าง
แนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ใี นพื้้�นที่่� เช่่น 1) กิิจกรรมอำำ�เภอต้้นแบบ
(“โดยผู้้�ว่า่ จะมอบรางวััลให้้แก่่นายอำำ�เภอสวีี” ช./หนึ่่ง� )
2) กิิจกรรมตำำ�บลต้้นแบบขององค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บลเขาข่่าย อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร (“มีีการเชิิดชูู
เกีียรติิตั้้ง� แต่่ระดัับหมู่่�บ้้านและตำำ�บล สร้้างกำำ�ลังั ใจให้้
กัับคนที่่�เลิิกเหล้้า โดยการมอบเกีียรติิบััตรหรืือเข็็ม
ให้้แก่่คนเลิิกและคนที่่�ชวนเลิิก พร้้อมทั้้�งค่่าพาหนะ
ในการเดิินทาง” ช./แปด) และ 3) นวััตกรรมประกวด
โรงเรีี ย นสีี ข าว ของโรงเรีี ย นบ้้านนาสาร อำำ� เภอ
บ้้านนาสาร จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี (“กิิจกรรมโรงเรีียน
ปลอดอบายมุุข หากห้้องเรีียนใดผ่่านเกณฑ์์ นายอำำ�เภอ
จะมอบเกีียรติิบััตรให้้ครููประจำำ�ชั้้�น” น./สี่่�)
6.5 การแบ่่งปัันทรััพยากรและการพััฒนา
ทรััพยากรบุุคคล (Resource sharing and human
development) มีีการใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันในการแก้้
ปััญหาปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และ
สารเสพติิ ด  ทั้้� ง ด้้านคน เงิิ น เครื่่� อ งมืือ ความรู้้�
เทคโนโลยีี และฐานข้้อมููลทางสุุขภาพ เช่่น องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บล เทศบาล สำำ�นัักงานหลัักประกััน
สุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ (สปสช.) และกรมสุุ ข ภาพจิิ ต
มีีบทบาทในการสนัับสนุุนงบประมาณและสถานที่่�
สำำ � หรัั บ การจัั ด กิิ จ กรรมแก้้ปัั ญ หาปัั จ จัั ย เสี่่� ย งฯ
ส่่ ว นเครืือข่่ า ยบริิ ก ารสุุ ข ภาพอำำ� เภอ สำำ�นัั ก งาน
สาธารณสุุ ข อำำ� เภอ คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุุขระดัับอำำ�เภอ (คปสอ.) โรงพยาบาลชุุมชน
และสำำ �นัั ก งานกองทุุ น สนัั บสนุุ น การสร้้างเสริิ ม
สุุขภาพ (สสส.) มีีบทบาทในการสนัับสนุนุ ทีีมวิิทยากร
เพื่่�อให้้ความรู้้� สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ และ
เทคโนโลยีี รวมทั้้�งสื่่อ� ที่่�ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์ เพื่่อ� ใช้้
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงฯ
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6.6 การดููแลผู้้ป่� ว่ ยและประชาชน (Essential
care) พื้้�นที่่�มีกี ารแบ่่งหน้้าที่่�ในการดููแลตามบทบาท
และความเชี่่�ยวชาญ เช่่น บุุคลากรทางสุุขภาพ ดููแล
เรื่่อ� งการเปิิดให้้บริิการคลิินิกิ ให้้คำำ�ปรึึกษาในการเลิิก
สุุรา ยาสููบ หากเกิินศัักยภาพจะส่่งต่่อไปยัังโรงพยาบาล
ชุุมชน เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข มีีการรณรงค์์ให้้ความรู้้�
แก่่ประชาชนทุุกกลุ่่�มวััยให้้ห่่างไกล ลด ละ เลิิกสุุรา
ยาสููบ และสารเสพติิด ร่่วมกัับผู้้นำ� �ชุ
ำ มุ ชนหรืือหน่่วยงาน
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ กำ�นั
ำ นั ผู้้ใ� หญ่่บ้้าน ผู้้ช่� ว่ ย
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เทศบาลใน
พื้้� น ที่่� และตำำ� รวจ ร่่ ว มสอดส่่ อ งดูู แ ลและนำำ� เข้้าสู่่�
องค์ประกอบของการจัดการป ัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากสุรา ยาสูบ และสารเสพติด
1. การหาสถานการณ์ป ัจจัยเสี่ยงระดับ
ต�ำบล/ระดับอ�ำเภอ การรับรู ้สถานการณ์
ตามช่องทางสื่อบุคคล สื่อออนไลน์
สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ การรับรู ร้ ะดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ สาเหตุ
ของป ัจจัยเสี่ยง ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น และ
ผลการด�ำเนินงานที่ผา่ นมา
2. การวางเป ้าประสงค์/เป ้าหมายระดับ
ต�ำบล/ระดับอ�ำเภอ ในการร่วมก�ำหนด
แผนงาน/โครงการ
3. ทรัพยากรทีใ่ ช้
  - บุคคล/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข อ้ ง ได้แก่
คณะกรรมการ ผู น้ �ำ บุคคลทีเ่ กีย่ วข อ้ ง
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
  - งบประมาณ เช่น งบประมาณจาก
สปสช./ สสส./ กรมสุขภาพจิต หรือ
งบประมาณอื่นๆ
  - อุปกรณ์ เช่น สื่อทีใ่ ช้ในการให ค้ วามรู ้
สื่อประกอบการด�ำเนินกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
  - ความรู ้จากเจ้าหน า้ ที่สาธารณสุข/
ครูในสถานศึกษา/ ทีมวิทยากรจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข อ้ งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
  - เทคโนโลยี เช่น ระบบการบันทึก
ข อ้ มูลแผนงาน/โครงการ ระบบ
การติดตามแผนงาน/โครงการ

กระบวนการบำำ�บััด ติิดตามดููแลผู้้�ป่่วย นอกจากนี้้�
ในพื้้�นที่่�ยัังมีีการสร้้างนวััตกรรม เช่่น มีีศููนย์์ F & F
(Family and Friend) โดยความร่่วมมืือของครอบครััว
(ผู้้ �ปกครอง) ชุุมชน และเพื่่�อน ให้้มีีการส่่งต่่อไป
ยัังหน่่วยบริิการ ไม่่ส่่งไปค่่ายบำำ�บััด เนื่่�องจากกลััว
การสร้้างเครืือข่่ายยาเสพติิดเพิ่่�ม
จากผลการวิิ จัั ย ข้้างต้้น สรุุ ป เป็็ น รูู ป แบบ
การจััดการปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และ
สารเสพติิด ภายใต้้กลไกความร่่วมมืือของคณะกรรมการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำ�ำ เภอ ในเขตสุุขภาพที่่� 11
ได้้ดัังแผนภาพที่่� 2

บทบาทคณะกรรมการ
กองทุุนสุุขภาพระดัับตำำ�บล
- ประชุุมพิิจารณาสนัับสนุุนงบประมาณ
ในการจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ
- มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการจััดการ
สนัับสนุุน จััดทีีมพี่่�เลี้้�ยง และพััฒนาทัักษะ
ในการจััดทำำ�แผนงาน/โครงการแก่่
ชาวบ้้านและผู้้�นำำ�ชุุมชน รวมทั้้�งภาคีี
เครืือข่่ายด้้านสุุขภาพ
- ร่่วมติิดตามเยี่่�ยม เสริิมพลัังในกิิจกรรม
การทำำ�แผน ร่่วมกัับคณะกรรมการ พชอ.
- ประสานความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย
ทุุกภาคส่่วน

บทบาทของคณะกรรมการ พชอ.
ตามแนวทาง UCCARE
1. การทำำ�งานเป็็นทีีม (Unity team) แต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการ พชอ./ พชต. อนุุกรรมการ ร่่วมประชุุม
วางแผน กำำ�หนดนโยบายและวิิธีีการดำำ�เนิินงาน
2. การให้ความส�ำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย (Customer
focus) ตามช่วงวัยและประเภทของประชากร
3. การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและภาคีีเครืือข่่าย
(Community participation) ได้้แก่่ ฝ่า่ ยปกครอง เช่่น
ผู้้�นำำ�ชุุมชน องค์์กรปกครองท้้องถิ่่�น หน่่วยงานภาครััฐ
เช่่น กระทรวงสาธารณสุุข สถานศึึกษา ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
4. การชื่นชมและให้คุณค่า (Appreciation) เสริมพลัง
ในกิจกรรมการด�ำเนินงาน เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ 
หมู่บ้านต้นแบบ ต�ำบลต้นแบบ
5. การแบ่่งปัันทรััพยากรและการพััฒนาทรััพยากร
บุุคคล (Resource sharing and human development)
ด้้านคน เงิิน เครื่่�องมืือ ความรู้้� และเทคโนโลยีี
6. การดูแลผู้ป่วยและประชาชน (Essential care)
จััดบริิการคลิินิิกให้้คำำ�ปรึึกษา ส่่งเสริิมนวััตกรรม
เกี่่�ยวกัับการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ

ผลผลิต/ ผลลัพธ์/
ผลการด�ำเนินงาน
- แผนปฏิิบัติั ิการ/
แผนการดำำ�เนิินงาน
ต่่อประเด็็นการจััดการ
ปััจจััยเสี่่�ยง (action
plans) ได้้แก่่ แผนด้้าน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ
การสร้้างสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อป้้องกัันโรค
การปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรม การค้้นหา
คััดกรอง การดููแลรัักษา
บำำ�บััด ในระดัับปฐมภููมิิ
เน้้นเชิิงรุุก และการสร้้าง
ต้้นแบบด้้านสุุขภาพ
- บุุคคลต้้นแบบ
- หน่่วยงานราชการ
ต้้นแบบ
- หมู่่�บ้้าน/ตำำ�บลต้้นแบบ

การติดตามและ
การประเมินผล

แผนภาพที่่� 2  รููปแบบการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิด
ภายใต้้กลไกความร่่วมมืือของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำ�ำ เภอ ในเขตสุุขภาพที่่� 11
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การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
ประเด็็นการค้้นพบ ดัังนี้้�
ผลการวิิจัยั พบว่่า การดำำ�เนิินงานด้้านแผนงาน/
โครงการไม่่ ค รอบคลุุ ม การแก้้ปัั ญ หาปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง
ต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ และสารเสพติิดในพื้้�นที่่�
เนื่่อ� งจากคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ
ระดัั บท้้ องถิ่่� น และประชาชนในพื้้� น ที่่� โ ดยทั่่� ว ไป
ไม่่ทราบเกี่่�ยวกัับการร่่วมเขีียนโครงการ เนื่่�องจาก
ขาดการประชาสััมพัันธ์์และขาดการรัับรู้้บ� ทบาทหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการกองทุุนฯ สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของนงลัักษณ์์ พวงมาลััย และคณะ (2559) ที่่�พบว่่า
ในภาพรวม กลุ่่�มตััวอย่่างมีีการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
หน้้าที่่� ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ และการบริิหารจััดการ
ของกองทุุ น หลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพระดัั บท้้ องถิ่่� น
ที่่�  ส ปสช.กำำ� หนด ในระดัั บน้้ อยทุุ ก รายการ และ
สอดคล้้องกัั บ การศึึกษาของอุุ ด มศัั ก ดิ์์� แซ่่ โ ง้้ว,
ธาริิ น ทร์์ เพ็็ ญ วรรณ, ธนัั ย เกตวงกต, อภิิ ญ ญา
เลาหประภานนท์์, และรััตติิยา อัักษรทอง (2561)
ที่่�พบว่่า ประชาชนส่่วนใหญ่่ไม่่รู้้จั� กั กองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพในระดัับท้้องถิ่่�น จากความสัับสนเกี่่�ยวกัับ
ชื่่อ� กองทุุนฯ กัับนโยบายหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
ทำำ�ให้้ขาดความสร้้างสรรค์์ในการจััดทำำ�โครงการ
ผลการวิิจััยพบว่่า แผนงาน/โครงการที่่�มีีใน
เว็็บไซต์์กองทุุนสุุขภาพตำำ�บล ปีี 2561–2562 และ
จากแผนยุุทธศาสตร์์ของการดำำ�เนิินงานในระดัับอำ�ำ เภอ
มีีจำำ�นวนแผนงาน/โครงการเกี่่�ยวกัับการแก้้ปััญหา
ด้้านสารเสพติิ ด จำำ � นวนน้้อยทั้้� ง ในระดัั บตำำ �บล
และระดัับอำำ�เภอ เนื่่�องจากการแก้้ปััญหากระทำำ�ได้้
ยากกว่่าการแก้้ปััญหาสุุราและปััญหายาสููบ ต้้องอาศััย
การมีีส่่วนร่่วมของหลายๆ ภาคส่่วนที่่�สำำ�คััญ และ
มีีผลกระทบในวงกว้้าง สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
เอกรััตน์์ หามนตรีี (2561) ที่่�พบว่่า ปััญหาสารเสพติิด
เป็็นปััญหาสัังคม มีีผลกระทบต่่อคนส่่วนใหญ่่ จำ�ำ เป็็นที่่�

ทุุกฝ่่ายจะต้้องร่่วมมืือกัันแก้้ไข ทั้้�งปััจจััยภายในชุุมชน
ได้้แก่่ ชุุมชน ผู้้ �นำำ �ท้้องถิ่่�น องค์์กรท้้องถิ่่�น ผู้้ �ค้้า
ผู้้เ� สพ และองค์์กรหน่่วยงานภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ยาเสพติิด ต้้องร่่วมกัันวางแผนดำำ�เนิินการติิดตาม
ประเมิินผล
ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า  ด้้านการติิ ด ตามและ
ประเมิินผล มีีการบัันทึึกแผนงาน/โครงการตาม
เว็็บไซต์์ของกองทุุนสุุขภาพตำำ�บลของเขตสุุขภาพที่่�
11 เพื่่�อติิดตามและประเมิินผลแผนงาน/โครงการ
แต่่ พ บว่่ า มีี จำำ� นวนน้้อย เนื่่� อ งจากผู้้� รัั บผิิ ด ชอบ
โครงการไม่่มีีการบัันทึึกข้้อมููลลงในระบบติิดตาม
ประเมิินผล ส่่งผลให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องและพี่่�เลี้้�ยงรัับทราบ
ข้้อมููลในระบบที่่�ไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิง และมีีผลต่อ่
การนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประกอบการวางแผนพััฒนางาน
ในอนาคตอีีกด้้วย เพราะหากไม่่มีีการบัันทึึกข้้อมููล
จะทำำ�ให้้มองเห็็นว่่ายัังมีีงบประมาณค้้างท่่ออยู่่�เป็็น
จำำ�นวนมาก ทั้้�งที่่�ความเป็็นจริิงอาจมีีการเบิิกจ่่ายไป
เกืือบหมดแล้้วก็็ตาม สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
ดุุริิยางค์์ วาสนา และพิิเชตวุุฒิิ นิิลละออ (2561)
ที่่�พบว่่า ปััญหาในการใช้้ระบบติิดตามประเมิินผล
คืือ มีี ก ารดำำ� เนิิ น โครงการแต่่ ไ ม่่ มีี ก ารบัั น ทึึกเข้้า
“ระบบบริิ ห ารกองทุุ น สุุ ข ภาพตำำ �บล ” จึึงทำำ � ให้้
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องมองเห็็นว่่ายัังมีีงบประมาณค้้างท่่ออยู่่�
เป็็นจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้ข้้อมููลไม่่เป็็นปััจจุุบััน
ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า คณะกรรมการพัั ฒ นา
คุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) และคณะกรรมการ
กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น มีีลักั ษณะ
การดำำ�เนิินงานในแบบการสนัับสนุุน ส่่งต่่อข้้อมููล 
ร่่วมจััดประชุุมหาปััญหาและแนวทางการแก้้ปััญหา
กำำ�หนดเป้้าหมาย แผนงาน/โครงการร่่วมกััน และ
มีีการประสานงานกัับหน่่วยงานอื่่น� ๆ ในภาคีีเครืือข่่าย
ในด้้านการจััดใช้้ทรััพยากรด้้านคน เครื่่อ� งมืือ ความรู้้�
เทคโนโลยีี และฐานข้้อมููลร่ว่ มกััน ซึ่่ง� คณะกรรมการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอจะมีีการรัับรู้้บ� ทบาท
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ในการร่่วมกำำ�หนดนโยบาย จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์
และแผนปฏิิบัติั กิ ารพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอ
พิิจารณางบประมาณ รวมทั้้�งมีีบทบาทในการจััด
กิิ จ กรรมพัั ฒ นาศัั ก ยภาพในการเป็็ น ทีี ม พี่่� เ ลี้้� ย ง
ช่่วยเหลืือการดำำ�เนิินงาน จััดกิิจกรรมเยี่่ย� มเสริิมพลััง
ซึ่่ง� การดำำ�เนิินงานในแต่่ละพื้้�นที่่�เน้้นให้้ทุุกหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนเข้้าร่่วมการดำำ�เนิินงาน โดย
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นเฉพาะหน่่วยงานสาธารณสุุขเท่่านั้้�น
จึึงมีีการส่่งเสริิมและผลัักดัันให้้มีีการพััฒนาความร่่วมมืือ
จากภาคีี เครืือข่่ายนอกหน่่วยงานสาธารณสุุขให้้
มากยิ่่ง� ขึ้้�น และสร้้างนวััตกรรมบุุคคลต้้นแบบ หน่่วยงาน
ต้้นแบบ หมู่่�บ้้านต้้นแบบ ซึ่่ง� ถืือได้้ว่่าเป็็นปััจจััยหนึ่่ง�
ที่่�ช่่วยสร้้างความตระหนัักและแรงจููงใจในการร่่วม
แก้้ปััญหามากยิ่่ง� ขึ้้�น สอดคล้้องกัับการศึึกษาของศิิริวิ รรณ
ทุุมเชื้้�อ และคณะ (2560) ที่่�พบว่่า การขัับเคลื่่�อน
ระบบสุุขภาพอำำ�เภอในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
การตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมในวััยรุ่่�น ควรมีีการส่่งเสริิม
และผลัักดัันให้้มีีการพััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือจาก
หน่่วยงานภายนอกสาธารณสุุข เช่่น องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นและภาคประชาชน ให้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วม
มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
และยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�ยัังพบปััจจััยนำำ�เข้้าที่่�จะช่่วย
ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานจััดการปััจจััยเสี่่�ยงฯ ในพื้้�นที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างเห็็นได้้ชััด คืือ ทุุนทางสัังคม
ซึ่่� ง ประกอบด้้วยบุุ ค ลากรและหน่่ ว ยงานในภาค
ประชาสัังคม เช่่น อาจารย์์หรืือบุุคลากรที่่�เกษีียณ
อายุุ แ ล้้ว รวมทั้้� ง ความร่่ ว มมืือด้้านวิิ ช าการจาก
สถาบัันการศึึกษาในพื้้�นที่่� ที่่เ� ข้้ามามีีบทบาทส่่งเสริิม
พััฒนาทัักษะและความรู้้ด้้� านวิิชาการให้้แก่่ทีมี พี่่�เลี้้ย� ง
เพราะทีีมพี่่�เลี้้�ยงมีีส่่วนสำำ �คััญในการขัับเคลื่่�อนให้้
การดำำ�เนิินโครงการประสบผลสำำ�เร็็จ
ทั้้� ง นี้้� หากภายในพื้้� น ที่่� มีี ก ารประสานงาน
ความร่่วมมืือกัันทั้้�งในระดัับอำำ�เภอและระดัับตำำ�บล 

เพื่่อ� แก้้ปััญหาปััจจััยเสี่่ย� งฯ อย่่างเข้้มแข็็ง จะช่่วยทำำ�ให้้
ปััญหาปััจจััยเสี่่�ยงฯ ในพื้้�นที่่�ลดลงได้้ในที่่�สุุด แม้้ว่่า
ผลการดำำ�เนิินงานในระยะเริ่่ม� ต้้นของคณะกรรมการ
พัั ฒ นาคุุ ณภาพชีี วิิ ตระดัั บอำำ � เภอของแต่่ ละพื้้� นที่่�
จะครอบคลุุมทั้้�ง 6 ประเด็็น ตามแนวทาง UCCARE แล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม ควรมีีการประเมิิน UCCARE ว่่าอยู่่�ใน
ระดัับใด เพื่่� อให้้เกิิ ดการพัั ฒนาการดำำ �เนิิ นงานที่่�
ต่่อเนื่่อ� งในระยะยาว และควรมีีการเสริิมการดำำ�เนิินงาน
ด้้วยกลไกอื่่�น เช่่น การมีีระบบพี่่�เลี้้�ยงที่่�เสริิมพลััง
อำำ�นาจ ให้้สามารถพััฒนารููปแบบการดำำ�เนิินงานที่่�
ก่่อให้้เกิิดการแก้้ปััญหาตามบริิบทพื้้�นที่่�ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และยั่่�งยืืนต่่อไป
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1.1 สำำ�นักั งานกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่ ง ชาติิ ค วรสนัั บสนุุ น การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของ
คณะกรรมการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับ
ท้้องถิ่่�น เกี่่�ยวกัับทัักษะการบริิหารงานของกองทุุน
การวางแผน การเขีียนโครงการ และการติิดตาม
ประเมิินผล เพื่่อ� เสริิมสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินงานตามบทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง และ
ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพ
1.2 คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) และคณะกรรมการกองทุุน
หลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น ควรส่่งเสริิมให้้
มีีการจััดทำำ�แผนงาน/โครงการเกี่่�ยวกัับการจััดการ
ปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสารเสพติิดในพื้้�นที่่�ให้้มากขึ้้�น และ
คณะกรรมการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระดัั บอำำ � เภอ
ควรผลัักดัันให้้คณะกรรมการกองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�นและภาคีีเครืือข่่ายการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสุุขภาพ มีีการบัันทึึกข้้อมููลการพััฒนาแผนงาน/
โครงการ การติิดตามโครงการในเว็็บไซต์์กองทุุน
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สุุขภาพตำำ�บลให้้มากขึ้้�น
1.3 คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ระดัั บอำำ� เภอ และคณะกรรมการเขตสุุ ขภาพเพื่่� อ
ประชาชน (กขป.) ควรเชื่่อ� มโยงกลไกการทำำ�งานด้้าน
การจััดการปััจจััยเสี่่�ยงฯ และเพิ่่�มการประชาสััมพัันธ์์
เพื่่อ� ให้้ประชาชนและชุุมชนท้้องถิ่่�นเข้้ามาขัับเคลื่่อ� น
ด้้วยการบูู ร ณาการทรัั พ ยากร งบประมาณของ
หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการร่่วมกัันแก้้ปััญหา
ในพื้้� น ที่่� และเพื่่� อ ให้้เกิิ ด การผลัั ก ดัั น แผนงาน/
โครงการ เพื่่�อเขีียนขอสนัับสนุุนงบประมาณจาก
เงิินกองทุุนฯ ต่่อไป
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ
ในการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพจากสุุรา ยาสููบ 
และสารเสพติิดในพื้้�นที่่� ในลัักษณะการวิิจัยั ประเมิินผล
หรืือนำำ�รูู ป แบบที่่� ไ ด้้ในครั้้� ง นี้้� ไ ปศึึกษาต่่ อ ยอดใน
ลัักษณะการวิิจััยเชิิงปฏิิบัติั ิการ
กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณคณะกรรมการกองทุุนหลัักประกััน
สุุ ข ภาพระดัั บท้้ องถิ่่� น และคณะกรรมการพัั ฒนา
คุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร
และอำำ�เภอบ้้านนาสาร จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี รวมทั้้�ง
ภาคีีเครืือข่่ายด้้านสุุขภาพ ที่่�สละเวลาในการให้้ข้้อมููล
การวิิจััย และสนัับสนุุนสถานที่่�ในการดำำ�เนิินการ
ขอขอบพระคุุณสถาบัันการจััดการระบบสุุขภาพ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ ที่่�ให้้การสนัับสนุุน
ทุุนวิิจััย
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