


รพ.สต.

สงเสริมสุขภาพแนวใหม เพิ่มคุณภาพบริการ

บริหารจัดการแบบมีสวนรวม





• ประชาชน มีสวนรวมในการ
อภิบาลระบบสุขภาพของ
ตนเอง

• รูสึกเปนเจาของรพสต. และ
นโยบายสาธารณะดาน
สุขภาพ

• มีบทบาทหลักในจัดการ
ปญหาสุขภาพของชุมชน/
ตัดสินใจได

• เจาหนาที่เปนผูสนับสนุนการ
ดําเนินงาน รพ.สต.

• กรรมการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน(รพสต.)



ความสําคัญและความจําเปนของ
การมีสวนรวมของประชาชนดานสุขภาพ

ประเด็นทางเมือง :
กระจายอํานาจดานสุขภาพ

ประเด็นทางการบริหาร :
การตดัสนิใจที่ดขีึ้นและธรรมาภิบาล

ปญหาสขุภาพของประเทศไทย: การตดิเชื้อ
พฤตกิรรมเสีย่ง สังคมวฒันธรรมสิ่งแวดลอม



� ทําใหการบริหารงานภาครัฐ สอดรับกับหลักธรรมาภิบาล
� ทําใหการพัฒนาองคกร สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
� สราง meaningful decisions
� ใชทรัพยากรสาธารณะอยางฉลาดและรอบคอบ
� ภาคประชาชนมีสวนในการแกไขปญหาสาธารณะตางๆ
� สอดคลองกับบทบาทภาครัฐสมัยใหมที่เปน facilitator
� ทําใหบริการสาธารณะดีขึ้น
� มีความไววางใจในความสัมพันธระหวางภาครัฐกับ
ประชาชน

� ทําใหการบริหารงานภาครัฐ สอดรับกับหลักธรรมาภิบาล
� ทําใหการพัฒนาองคกร สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
� สราง meaningful decisions
� ใชทรัพยากรสาธารณะอยางฉลาดและรอบคอบ
� ภาคประชาชนมีสวนในการแกไขปญหาสาธารณะตางๆ
� สอดคลองกับบทบาทภาครัฐสมัยใหมที่เปน facilitator
� ทําใหบริการสาธารณะดีขึ้น
� มีความไววางใจในความสัมพันธระหวางภาครัฐกับ
ประชาชน

ความสาํคัญของการ มีสวนรวมของประชาชน



ทัศนคติที่เอื้อตอการบริหารจัดการการมีสวนรวม
ที่มีความหมาย (Mindset)

• ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง (people are at the 
center of development)

• ถอมตน (ตระหนักในคณุคาของความคิด ความรูของ
ชาวบาน โลกนี้มีหลายเรื่องที่เราไมรู)

• เรียนรูที่จะฟง (ยอมรับในสิทธิในการใหความคิดเห็น
ของประชาชน)

• แบงปนอํานาจ กับผูมีสวนไดสวนเสีย
• ใหคณุคากับกระบวนการ (การพัฒนาเปนกระบวนการ 

ไมใชการทํางานใหเสร็จ ไดผลผลติเทานั้น)
• เสริมอํานาจผูอื่นๆ (เนนการเสริมสรางความสมารถของ

ผูออนแอใหเข็มแข็ง เขามีสวนรวมและคนหาทางออก
ดวยตนเองได)



ใหขอมูล
ขาวสาร

INFORM

ใหขอมูล
ขาวสาร

INFORM

รับฟงความคดิเห็น
Consult

เกี่ยวของ

Involve

รวมมือ
Collaboration

เสริมอาํนาจ
ประชาชน
Empower

การมีสวนรวมของ
ประชาชน

รับฟงรับฟง

ใหความเห็นใหความเห็น

สมัครใจ
เขารวม

สมัครใจ
เขารวม

เขารวม
ทาํงานดวย
เขารวม

ทาํงานดวย

ตัด
สิน
ใจ
เอง

ตัด
สิน
ใจ
เอง

Public Participation SpectrumPublicPublic ParticipationParticipation SpectrumSpectrum



ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
(Public Participation Spectrum)
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนระดับการมีสวนรวมของประชาชน
((PublicPublic ParticipationParticipation SpectrumSpectrum))

เทคนิคการมีสวนรวมเทคนิคการมีสวนรวม :
- Fact Sheet
- Websites
- Open House

เทคนิคการมีสวนรวมเทคนิคการมีสวนรวม :
- การสํารวจความคิดเห็น
- การประชุม/เวทีสาธารณะ
- ประชุมกลุมยอย

เทคนิคการมีสวนรวมเทคนิคการมีสวนรวม :
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการมีสวนรวมเทคนิคการมีสวนรวม :
- คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน
- คณะกรรมการ
- การตัดสินใจแบบมีสวนรวม

เทคนิคการมีสวนรวมเทคนิคการมีสวนรวม :

การลงประชามติ

ใหขอมูลขาวสารใหขอมูลขาวสาร
InformInform

รับฟงความคดิเห็นรับฟงความคดิเห็น
ConsultConsult

เกี่ยวของเกี่ยวของ
InvolveInvolve

รวมมือรวมมือ
CollaborationCollaboration

เสริมอํานาจประชาชนเสริมอํานาจประชาชน
EmpowerEmpower



การนําสูการปฏิบัติ

ใหขอมูล
ขาวสาร
Inform

ปรึกษาหารอื
Consult

เขามามี
บทบาท
Involve

สรางความรวมมือ
Collaboration

เสริมอาํนาจ
Empower

เปาหมาย:
เพื่อใหขอมูล
ขาวสารแก
ประชาชน และ
เสริมสราง
ความเขาใจ
ของ
ประชาชน
เกี่ยวกับ
ประเด็นปญหา 
ทางเลือกและ
ทางแกไข

เปาหมาย:
เพื่อไดรับ
ขอมูลและ
ความคดิเห็น
จาก
ประชาชน
เกี่ยวกับสภาพ
ปญหา 
ทางเลือกและ
แนวทางแกไข

เปาหมาย:
เพื่อรวม
ทาํงานกบั
ประชาชน
เพื่อสราง
ความมั่นใจ
กับประชาชน
วาความ
คดิเห็นและ
ความตองการ
ของประชาชน
จําไดรับการ
พิจารณา

เปาหมาย:
เพื่อเปนหุนสวนกับ
ประชาชนในทกุ
ขั้นตอนของการ
ตัดสินใจตั้งแตการ
ระบุปญหา พัฒนา
ทางเลือกและแนว
ทางแกไข

เปาหมาย:
เพื่อให
ประชาชนเปน
ผูตัดสินใจ

เพิ่มระดับหรอืบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน



แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
ที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

การใหขอมูล

การใหความรวมมือ การรับฟงความคิดเห็น

การเขามีบทบาท

การมีอํานาจตดัสินใจ
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ครอบคลุมกลุม 5เปาหมาย ตั้งแตในครรภมารดา-ถึงเชิงตระกอน
ตามความจําเปนเรงดวนปญหาสุขภาพในพื้นที่และภาพรวม
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