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การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced Scorecard ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรณีศกึ ษา : เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
STRATEGIC MANAGEMENT BASED ON BALANCED SCORCARD OF LOCAL AND
AREA HEALTH SECURITY FUND : A CASE STUDY OF KHON KAEN MUNICIPALITY,
MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVNICE
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การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
การดาเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced Scorecard ของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยมีกลุม่ ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมจานวน 12 คน เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา นา
ข้อมูลมาสรุปและเสนอแนะ
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น มีการดาเนินการบริหารในรูปแบบ
ของคณะกรรมการที่มาจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดบริการและ
จัดหาบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2.
ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน คือ ขาดการประสานงาน การวางแผนในการรวมรวมปัญหาจากแต่ละชุมชน ขาด
การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพของการดาเนินงาน
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามรูปแบบ Balanced Scorecard ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ควรพัฒนา
รู ปแบบการมีส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทาวางแผนโครงการ และกิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่อ ง ควรมีก ารส่ ง เสริ ม และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพที่จะส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการและได้รับ
บริการสาธารณสุขตามสิทธิที่พึงได้ในฐานะความเป็นคนไทย

ABSTRACT

This research was to study problems and barriers of the strategic management based on balanced scorecard of
Local and Area Health Security Fund by Khon Kaen Municipality and to study approaches for developing the strategic
administration. Key informants consisted of 12 persons from various groups. The in‐depth interview and focus groups as
a qualitative research technique were used in the study. Descriptive statistics and content analysis were utilized to
draw conclusions and suggestions.
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** อาจารย์ประจาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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The study revealed the following 1) Khon Kaen Municipality has managed in a form of a committee from
government, private and public sectors. The committee roles were to promote and provide equitably easy-to-access
public health services. 2) Problems and barriers of the strategic administration based on balanced scorecard of the Local
and Area Health Security Fund were lack of cooperation, lack of planning for the need collection from each community,
less participation and health-concerned activities were not thoroughly enough. 3) Recommendations for improving the
strategic administration were proposed such as developing continuous community participation on health program and
activities and promoting and publicizing to all sectors with concern for accessible health services for all as Thai citizens.
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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นับเป็นนวัตกรรมที่สาคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก
สาคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน
ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน (อรจิตต์ บารุงสกุลสวัสดิ์ และคณะ. 2553)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้วยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาท
ในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนีย้ ังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้
ลุลว่ ง
นอกจากนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปรียบเป็นการกระจายอานาจ ซึ่งมีแนวคิดลดบทบาทของรัฐส่วนกลางใน
การดาเนินการเอง รวมถึงให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาสุขภาพให้แก่คนในชุมชนมากขึ้น ใน
รูปแบบการจัดการแบบการกระจายอานาจแก่คณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอานาจ หน้าที่ใหม่
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการ
แก่ ค นในชุม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง เห็ น ได้ ว่า การบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท้ อ งถิ่ น /พื้น ที่ ที่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง และสามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงตอบสนองความต่อ
ความจาเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้ดีกว่า และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้ดีขึ้น ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังชุมชนได้ดขี นึ้
การด าเนิ น งานกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ เ ริ่ ม ด าเนิ น การนั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ มี ป ระกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
เทศบาลดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เมื่อวั นที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โดยดาเนินการควบคู่กับมาตรการกระจายอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและเข้ามามีบทบาทในการ
สร้ า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้า แก่ ประชาชน เนื่อ งจากการกระจายอ านาจสามารถทาให้ มีก ารสร้ า งโอกาสให้ เกิ ด
หลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สามารถจะตอบสนองความต้องการหลักประกันสุขภาพของชุมชนได้ดีย่ิงขึ้น (สานักงานหลักประกันสุขภาพ, 2549) ซึ่งการ
ตอบสนองต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตลอดจนความก้ าวหน้าในการกระจายอานาจด้ า นหลั ก ประกั น สุข ภาพที่ ด าเนิน การโดยคณะกรรมการบริห ารกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ
ปัจจุบันการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการ
ขาดความพร้อมของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุน แผนงาน/โครงการไม่ได้มาจากความต้องการของชุมชนที่ แท้จริง การรับรู้หรือมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนน้อย การขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงในกรณีท้องถิ่นขนาดเล็กบุคลากรไม่เพียงพอ ทาให้การดาเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในหลายพื้นที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จ ไม่สามารถดาเนินการกองทุนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการประชาชนในพื้นที่การส่งเสริมสุขภาพได้อย่างแท้จริง ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ซึ่งมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่ หาก
ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนัก และมีบทบาทร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของพื้นที่ตนเองมากขึ้น ด้วยการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง
ด้านสุขภาพของประชาชนได้มากขึน้
ดังนัน้ ผู้ทาการศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ที่มีก ารบริ ห ารจั ด การประสบความสาเร็ จ มีระบบการบริ หารจั ดการดีเด่ น เพื่อให้ เป็น แนวทางในการพั ฒ นากองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมาสานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น ได้มอบประกาศ
เกียรติคุณรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น โดยในปีที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับรางวัลการดาเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง เกรด A+ ตาม
เกณฑ์การประเมินของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าวเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
ดาเนินการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ที่นาพาให้กองทุนหลักประกันสุขภาพประสบผลสาเร็จ ดังนั้น
เพื่อเป็นแนวทางให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอื่น จึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดความรู้ โดยการถอดบทเรียนของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการบริการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced Scorecard ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการของการดาเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced Scorecard
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของการดาเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced Scorecard
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นการดาเนินงานเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลใน
พื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ จากการนาหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตาม
Model : Balanced Scorecard โดยมีมุมมองในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้พัฒนา และมุมมองด้านผู้รับบริการ
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มุมมองด้านการเงิน
- ศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงินของคณะกรรมการ
- การสนับสนุนกองทุน
- หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้การสนับสนุน
กองทุน

มุมมองด้านกระบวนการภายใน
- การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/เทคโนโลยี
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของกองทุน
- การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
บุคลากรในกองทุน

ประชาชนมี
สุขภาพดี

มุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
- การบริหารจัดการกองทุนแบบมี
ส่วนร่วม
- การจัด ท าแผนงานและการติด ตาม
ประเมินผล
- การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มุมมองด้านผู้รับบริการ
- กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพชุมชน
- การจัดการบริการสร้างเสริม
สุขภาพ/เครือข่ายระวังสุขภาพ
- กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ดาเนินการโดยชุมชน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลและปรากฏการณ์ในเชิงลึก เป็น
การศึกษาการบริหารตามรูปแบบ Balance Scorecard ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเลือกสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจานวน 12 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1) กลุ่มประธานและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 2) ตัวแทนผู้รับบริการ กลุ่มสิทธิประโยชน์ จานวน 4 คน
กลุ่มที่ 3) กลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 4) เจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 3 คน
2. วิธีการศึกษา
2.1 ข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น (Primary Data) การศึกษาจากเอกสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยการ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารของหน่วยงานราชการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลจากการสืบค้นทางระบบอิเลคทรอนิกส์ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ตา่ งๆ
2.2 ข้อมูลการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นการศึกษาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามซึ่ง
เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการที่เน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ตั้งประเด็นคาถาม จดบันทึก ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้วิจัยและ
ผู้ให้ข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (SemiStructure Interview) ตั้งคาถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลักอย่างกว้างๆ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยเพื่อให้
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทันทีเมื่อปรากฏรายละเอียดของข้อมูลที่น่าสนใจ โดยมีแนวประเด็นคาถามแบ่งออกได้
ดังต่อไปนี้
1. เป็นคาถามเกี่ยวกับบริบทชุมชนและความเป็นมาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
ขอนแก่น
2. เป็นคาถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
ขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิเคราะห์ตามหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งใช้เฉพาะกิจกรรมหลักแต่จะเป็น
แนวคาถามที่มีลักษณะครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการเงิน 2. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 3. ด้านกระบวนการภายใน
4. ด้านผู้รับบริการ
3. เป็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางในการที่จะพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
4. เป็นข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 แจ้งความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์เข้าพบ เพื่อขอสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants)
4.2 ติดต่อ ประสานงาน กับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญตามกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอเข้าพบและสัมภาษณ์
4.3 การเข้าสัมภาษณ์ตามกาหนดเวลา และก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะขออนุญาตบันทึกเสียงและดาเนินการ
สัมภาษณ์
4.4 ถอดเทปแล้วพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตในขณะที่ดาเนินการ
สัมภาษณ์
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์
ข้อมูลที่จะใช้วธิ ีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการพรรณนา เพื่อนาข้อมูลมาสร้างข้อสรุป
ทั้งนีไ้ ด้นาเอาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปราย วิเคราะห์ อ้างอิง เพื่อหาข้อสรุปและเสนอแนะ
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สรุปผลการวิจัย
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กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นการดาเนินงานเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลหรือ
ประชาชนในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนในพื้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยส่ ง เสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพให้ประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ จากการนาหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ
ของ Balanced Scorecard โดยมีมุมมองในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้พัฒนา และมุมมองด้านผู้รับบริการ ซึ่งแต่ละมุมมองประกอบด้วยประเด็นต่างๆ
ได้แก่
1. มุมมองด้านการเงิน ประกอบด้วยประเด็นของศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะกรรมการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่น การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่น ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่น ประเด็นปัญหาหลักในด้านการเงิน เกิด
มาจากการประสานงานเพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่จากชุมชนต่างๆ อย่างเป็นระบบ ผ่านการดาเนินงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการแบะคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อาจส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานและการอนุมัติงบประมาณ
โครงการต่างๆ ทาให้เกิดความล่าช้า
2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วยประเด็ นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของบุคลากรในกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่ น ปัญหาด้านกระบวนการภายใน คือ กองทุนหลักประกั น
สุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ไม่มีคู่มือการเสนอขอรับงบประมาณ เพื่อให้ชุมชนได้มีการวางแผนดูแลสุขภาพได้ง่ายและ
สามารถเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างแท้จริง รวมทั้งประชาชนทุกคนควรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในระบบการ
จัดการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น การดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความต่อเนื่อง
และเกิดประสิทธิภาพ
3. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ประกอบด้วย ประเด็นการบริหารจัดการกองทุนแบบมีส่วนร่วมการจัดทา
แผนงาน การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงงาน
และการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา คือการขาดการวางแผนและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุข ภาพ เทศบาลนครขอนแก่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการด้านสุขภาพ
ชุมชน แต่ประชาชนก็ยังมีสว่ นร่วมในการเสนอโครงการมาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ
เป็นจานวนน้อย จึงทาให้งบประมาณของกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่นในแต่ละปี คงเหลืออยู่เป็นจานวนมากเป็น
ปัญหาทางการบริหารที่สาคัญของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นที่จะต้องควบคุม
กากับให้มีการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ตลอดจนตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชน
4. มุมมองด้านผู้รับบริการ ประกอบด้วยประเด็น กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน การ
จัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายระวังสุขภาพกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างนวัตกรรมใน
การดูแลสุขภาพหรือจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดาเนินการโดยชุมชน ในด้านปัญหาของผู้รับบริการ คือ ปัญหาที่ผู้มาร่วม
โครงการนั้นมักเป็นประชาชนหน้าเดิมที่ได้เข้าร่วมแทบจะทั้งหมดทุกโครงการ โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนรายใหม่
เทศบาลควรเปลี่ยนตัวชีว้ ัดในเชิงปริมาณของผู้เข้าร่วม หรือจัดทาโครงการนาร่องหรือกิจกรรมอื่นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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หากมีการดาเนินงานได้ผลดีสามารถส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการแล้ว อาจจะทาให้โครงการอื่นๆ สามารถใช้ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณมาร่วมด้วยประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีการพัฒนามานานนั้น จึงควรมีการพัฒนารูปแบบของ
การมีส่วนร่วมตามตัวแบบของการมีส่วนร่วมในอนาคต
แนวทางการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced Scorecard ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครขอนแก่น คือ
1. ด้ า นการเงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เทศบาลนครขอนแก่ น ควรจั ด ท าคู่ มื อ การเสนอขอรั บ
งบประมาณ เพื่อให้ชุมชนได้มีการวางแผนดูแลสุขภาพได้ง่ายและสามารถเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างแท้จริง
รวมทั้งประชาชนทุกคนควรมีความรู้สกึ เป็นเจ้าของในระบบการจัดการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น การดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ
2. ด้านกระบวนการภายใน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่ นหรือ พื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่น ในด้ านการบริ หารบุคคล โดยการจัดอบรมหลั กสูต รการพัฒนาและเสริม สร้า ง
ศักยภาพให้แก่คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น และการรับรู้บทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อ
เตรียมการให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
แม้กระทั่งการไปศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นระบบ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์แล้ว
3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เป็นกลไกสาคัญต่ อความสาเร็จของการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพราะคณะกรรมการเป็นบุคคลสาคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกรองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และภาคประชาชน ที่ จ ะทาให้ เกิ ด การทางานให้ บรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ข องกองทุ น และเรี ย นรู้ ร่ว มกั น พั ฒ นาการ
ดาเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพการทางานเพื่อประชาชนโดยตรง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยการเข้าหา
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยตรง
4. ด้านผู้รับบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนให้เพิ่มมากขึน้ ในการที่จะทาให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจและให้ความสาคัญกับสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ให้
มากยิ่งขึ้น และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การบริการสามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พกิ าร กลุ่มประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ เพราะเมื่อมีการตอบสนองใน
ระดับมากยิ่งขึ้น จะทาให้การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นประสบผลสาเร็จ จนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป อีกทั้งควรสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ในเขตพื้นที่ ดาเนินการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเข้มข้น
อภิปรายผลการศึกษา
การกระจายอานาจด้านสุขภาพได้มกี ารกระจายลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นมีการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช) อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับผลการศึกษาของประสิทธิ์ ลีระพันธ์ และรุจินาถ อรรถสิทธิ์ (2548) มีการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างตรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของวินัย ลีสมิทธิ์ และประพาพรรณ อุ่นอบ (2548) ซึ่งทาให้องค์ประกอบ
ที่มีคุณภาพสามารถให้การรับประกันว่าจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
(ชิตสุภางค์ เที่ยงแท้ วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ จริยา อินทนา และรจนารถ ชูใจ. 2551) โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงบประมาณ
สมทบการดาเนินงานร่วมด้วยในสัดส่วนสูงคือ ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (อาภาพร พาหะนิชย์. 2556) ใน
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ประชาชนเกิดความตระหนัก เข้าใจและให้ความสาคัญกับสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ วิจัย ยานวิมุตติ และมณฑา ถิระวุฒิ
(2550) นอกจากนี้การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุก
ด้าน จะทาให้การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น ประสบผลสาเร็จจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
โครงการต่างๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้พยายามจัดให้แก่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่น แม้แต่ผู้ด้อยโอกาสและผู้
พิการที่มีอยูจ่ านวนมากและกระจายไปตามชุมชนต่างๆ โดยโครงการต่างๆ ในระยะปีหลังสองสามปีที่ผ่านมานี้ ได้เจาะลึกเข้า
สู่ระดับครัวเรือนในชุมชนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดและผลกระทบที่จะสามารถสร้างความเจริญทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้
ประสบกับปัญหาสาธารณสุขที่จะต้องได้รับการแก้ไข แต่ปัญหาที่พบจากการร่วมโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่นก็
คือ ปัญหาที่ผู้มาร่วมโครงการนั้นมักเป็นประชาชนหน้าเดิมหรือรายเก่าของชุมชนหรือ ของท้องถิ่น ที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าเก่า
และเข้าร่วมไปแทบจะทั้งหมดทุกโครงการ โดยขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนรายใหม่ หรือหน้าใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
คงไม่มีใครมีปัญหาสุขภาพไปเสียแทบจะทุกอย่าง (ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ และรุจินาถ อรรถสิทธิ์ . 2548) จึงเป็นปัญหาในการ
ส่งเสริมสุขภาพของท้องถิ่นที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (ปรีชา อุปโยคิน อภิสม อิทรลาวัลย์ และธันวา เอี่ยวงาม.
2547) ซึ่งการใช้ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณโดยการนับจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจึงไม่น่าจะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ท้องถิ่น ควรมีการพิจารณาตั วชี้วัดใหม่ๆ ในเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยอาจจะไม่จาเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวนมาก
บางโครงการอาจมีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยในรุ่นแรกๆ เพราะเป็นรุ่นของการนาร่อง หากมีการดาเนินงานได้ผลดีสามารถ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการแล้ว อาจจะทาให้โครงการในรุ่นหลังต่อๆ มาสามารถใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณมาร่วมด้วย (ดิเรก
ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ, 2550) ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีการพัฒนามานานนั้น จึงควรมีการพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมตามตัวแบบของการมีส่วนร่วมในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น ควรพัฒนากระบวนการกาหนด
นโยบายในการกาหนดโครงการพัฒนาสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการ
กาหนดโครงการของชุมชนต่างๆ ทัง้ 93 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
1.2 ควรมีการส่งเสริมการวางแผนบริหารโครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ด้วยการใช้
หลักการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในระดับขั้นต่างๆ ของโครงการพัฒนาสุขภาพ
ต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ควรมีการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนเพื่ อนามาพัฒนากองทุน และสร้างแรง
กระตุน้ หรือ ส่งเสริมจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพโดยให้ประชาชนเป็นผู้นาเสนอโครงการ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

185
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 65 เมษายน – มิถุนายน 2560

มห วา
าว รสา
ิทย รบ
าล ัณ
ัยร ฑิต
าช ศึก
ภัฏ ษ
สก า
ลน
คร

1.3 ควรมีจัดการความรู้ในการเสนอแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนให้แก่ตัวแทนชุมชนต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น
เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมีสภาพปัญหาต่างกัน หรือควรจัดการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทาแผนพัฒนาสุขภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรง
เพื่อให้ได้โครงการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หรือชุมชน
ของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นที่เกิดขึ้น เพื่อการ
รวบรวมปัจจัยตั้งต้นในกระบวนการนาเข้าของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่น อันจะเป็น
กระบวนการสาคัญในการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
2.2 นอกจากนี้ยังควรทาการศึกษาประเด็นการมีสว่ นร่วม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุก
ระดั บของแนวคิ ด การมีส่ ว นร่ ว มจนถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด คื อ ในการมีส่ ว นร่ ว มในการรั บผลประโยชน์จ ากการมีส่ ว นร่ ว มนั้น เพื่ อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างกว่าที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคมที่มีประชาชนให้ความสนใจจานวนน้อย
2.3 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) เพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมในการดาเนินงาน และบทบาทที่เหมาะสมในการส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครขอนแก่น
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