
ค นหาป ัญหา

พ จิารณาป ญัหา

จ ดัลำด บัความสำค ัญ
ม สี วนร วมในป ญัหา

ม สี วนร วมในการค นหาสาเหต ุ

ม สี วนร วมในการค นหาทางแก ไข

ม สี วนร วมในการดำเน นิการแก ไข

ม สี วนร วมในการประเม นิผล

การม สี วนร วมในงานพ ฒันา
แนวค ดิ อค นิ รพ ีพ ัฒน 

การม สี วนร วมต ดัส นิใจ

การม สี วนร วมปฏ บิ ตั กิาร

การม สี วนร วมในผลประโยชน 

การม สี วนร วมในการประเม นิผล

แนวค ดิการม สี วนร วม
Cohen and Uphoff

ข  ันตอนท  ี 1 ส วนร วมในการร เิร  ิมกำหนดนโยบาย

ว ัตถ ุประสงค 

ว ธิ กีาร

แนวทาง

ทร พัยากร

ข  ันตอนท  ี 2 ส วนร วม
ในข  ันการวางแผน

ข  ันตอนท  ี 3 ส วนร วมใน
ข  ันการดำเน นิการ

ข ั นตอนท ี  4 ส วนร วมในข  ันการ
ร ับผลประโยชน 

ข  ันตอนท  ี 5 ส วนร วมในข  ันการประเม นิผล

แนวค ดิการม สี วนร วมในข  ันตอน
การพ ฒันาของ บ ณัฑร อ อนดำ

ว เิคราะห ป ัญหา

จ ดัลำด บัความสำค ัญ

ต  ังเป าหมาย

กำหนดการใช ทร พัยากร

ว ธิ กีารประเม นิผล

การวางแผน

ร วมบร หิารจ ดัการ
การดำเน นิก จิกรรม

การใช ประโยชน 

เท าเท ยีมก นั

การได ร บัผลประโยชน 

WHO/UNICEF ได เสนอ
แนวค ดิการม สี วนร วม

การกำหนดประเด น็ป ญัหา
โดยการม สี วนร วมของช มุชน

การสร างทางเล อืกให ก ับช มุชน

การดำเน นิก จิกรรมสาธารณะ

การประเม นิผลก จิกรรมโดยสาธารณะ

เดว ิท แมท วิส  นำเสนอ
การม สี วนร วมของ ปชช.

การม สี วนร วมในการศ กึษาช มุชน

การม สี วนร วมในการวางแผน

การม สี วนร วมในการดำเน นิการ

การม สี วนร วมในการร บัผลประโยชน 

การม สี วนร วมในการต ดิตาม

บทสร ปุการม ีส วนร วม
จากวรรณกรรมท  ีเก  ียวข อง

กระบวนการ
ม ีส วนร วม

อ างอ งิจาก หน ังส ือ กระบวนการและเทคน คิการทำงานของน กัพ ฒันา
ปาร ชิาต  ิวล ยัเสถ ยีร และคณะ หน า 139-143

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ทิยากร เคร อืข ายหล กัประก นั
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การม สี วนร วมของช มุชนในการต ดัส นิใจ

การม สี วนร วมของช มุชนในการดำเน นิการ

การม สี วนร วมของช มุชนในผลประโยชน 

ปธาน ส ุวรรณมงคล
นำเสนอประเด น็

เป น็สมาช กิ (Member)

เป น็ผ  ูเข าประช มุ (Attendance
@ Meeting)

เป น็ผ  ูบร จิาคเง นิ (Financial 
Contribute)

เป น็กรรมการ (Membership
on Committees)

เป น็ประธาน (Leader)

Lee J. Cary นำเสนอ
บทบาท/หน าท  ีในการร วม

การม สี วนร วมประช มุ

การม สี วนร วมออกเง นิ

การม สี วนร วมเป น็กรรมการ

การม สี วนร วมเป น็ผ  ูนำ

การม สี วนร วมส มัภาษณ 

การม สี วนร วมช กัชวน

การม สี วนร วมบร โิภค

การม สี วนร วมเป น็ผ  ูร เิร  ิม

การม สี วนร วมใช แรงงาน

การม สี วนร วมออกทร พัยากร

กรรณ กิาร ชมด  ีนำเสนอ
เพ  ิมเต มิการม สี วนร วม

1. ร วมในการสละเง นิ

2. ร วมสละแรงงาน

3. ร วมในการประช มุ

4. ร วมสละว สัด ุอ ปุกรณ 

5. ร วมในการวางแผน

6. ร วมในการแสดงความค ดิเห น็

7. ร วมช กัชวนชาวบ าน

8. ร วมร บัผ ดิชอบ หร อื
ควบค มุการดำเน นิการ

9. ร วมต ดิตามผลการดำเน นิงาน

จ นิตนา ทองรอด
นำเสนอ การจ ดัลำด บั
การม สี วนร วมจาก
มากไปหาน อย

สน บัสน นุเง นิ

สน ับสน นุว ัสด ุ

สน บัสน นุแรงงาน
การสน บัสน นุทร พัยากร

เป น็ผ  ูนำ

เป น็กรรมการ

เป น็สมาช กิ

อำนาจหน าท ี ของผ  ูเข าร วม

สร ปุภาพการม สี วนร วม

ล ักษณะของ
การม ีส วนร วม

อ างอ งิจาก หน ังส ือ กระบวนการและเทคน คิการทำงานของน กัพ ฒันา
ปาร ชิาต  ิวล ยัเสถ ยีร และคณะ หน า 139-143

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ทิยากร เคร อืข ายหล กัประก นั
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จ บักล  ุมค ยุ

ถกป ญัหา

เร ยีนร  ูร วมก นั
การเปล  ียนแปลงท ศันคต ิ

การสร างแรงจ งูใจใฝ ส มัพ ันธ 

ให ความเท าเท ยีม

เสมอภาค

การสร างความ
ภาคภ มู ิใจให สมาช กิ

เทคน ิคทางจ ิตว ทิยา

ต ดิต อผ านผ  ูนำ

พบปะพ ูดค ยุ

ส  ือดารา/ผ ู ม ีช ื อเส ียง
การใช ส ื อบ ุคคล

ส ิ งพ ิมพ 

เส ียง

ภาพ

ใช ส  ือสม ัยใหม 

ใช หลากหลายช องทาง

เทคน คิการประชาส มัพ นัธ 

การศ กึษาช มุชนก อนการพ ฒันาช มุชน

การวางแผนดำเน นิก จิกรรมของช มุชน
ต องอย ู ภายใต ความต องการของช มุชน

การใช กระบวนการกล  ุม เพ  ือ
กระต  ุนการทำงานของช มุชน

การจ ดัโครงสร างองค กรท ี เป น็อ ิสระ
จากการครอบงำขององค กรภายนอก

การพ ฒันาผ  ูนำท องถ  ิน
โดยการฝ กึอบรม

การจ ดัโครงข ายข อม ลู
ท ี ม ีประส ิทธ ิภาพ

การสน บัสน นุทร พัยากร
เง นิ ว ัสด ุ ว ชิาการ เทคโนโลย ี

พฤต กิรรมของผ  ูนำต อง
เป น็กลาง ซ  ือส ตัย  เส ยีสละ

เทคน คิด านการบร หิาร

เทคน คิ A-I-C

เทคน คิ FSC
การใช เคร  ืองม อื

เทคน ิคกระต ุ น
การม ีส วนร วม

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ิทยากร เคร อืข ายหล กัประก นั
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ม สี วนร วมในท กุระด ับ

ม กีารพ ฒันาประชาชน
เพ  ือการเข าร วมในระบบ

การเช  ือมโยงเคร อืข าย
จากรากหญ า ส  ูนโยบาย

1 การม สี วนร วมของประชาชน
ในด านนโยบาย(Policy)

ด แูลส ขุภาพตนเอง

ต ดัส นิใจร วมก บัแพทย 

ประชาชนแสดงบทบาท
ในระด ับล างส ุด

ร วมบร หิารหน วยบร ิการ

การทำแผนส ขุภาพช มุชน

สน บัสน นุความหลากหลาย
ในเคร อืข ายบร กิาร

2 การม สี วนร วมของประชาชน
ในด านการพ ฒันาค ณุภาพบร กิาร

พ ฒันาหล กัเกณฑ 
ให เอกชนเข าร วม
ในการจ ดัการจ ดัระบบหล ักประก ัน

ส ุขภาพในท องถ  ิน

การด แูลผ  ูป วยเร  ือร งั
ในช มุชน

การส งเสร มิส ุขภาพช มุชน

การแพทย ทางเล อืก
พ  ืนบ าน แผนไทย

ม ชี มุชนต นแบบ

3 การม ีส วนร วมของประชาชน
ในด านการจ ดับร ิการส ขุภาพ

จ ดัให ม ีศ นูย ส ขุภาพช ุมชน

ม ีศ ูนย ร ับฟ ังเร ื องร องท กุข ของช มุชน

พ ฒันาหล ักเกณฑ เพ  ือร บัรอง
ศ นูย สน ับสน นุ/ให การช วยเหล อื
ภาคประชาชนเยาวชน

ผ ู ส ูงอาย ุ

ผ  ูพ ิการ

ผ  ูบร โิภค

ช มุชนแออ ดั

สน บัสน ุนกล ุ มต างๆ

การว จิ ยั

การศ กึษา

วางแผนพ ฒันา
การช วยเหล อืประชาชน

4 การม ีส วนร วมของประชาชน
ในด านการตรวจสอบค ณุภาพบร กิาร

เสนอนโยบาย ย ทุธศาสตร และแผนงาน
ส งเสร มิการม สี วนร วมภาคประชาชน

ส งเสร ิมสน ับสน นุให ประชาชน
ม ีความเข าใจร ับร  ูส ิทธ  ิการเข าถ งึ
บร กิารในระบบหล กัประก ันส ขุภาพ

สน บัสน นุ สปสช.ในการดำเน นิงาน
ตามย ุทธศาสตร  และแผนงานในการ
สน ับสน นุการม สี วนร วมของภาค
ประชาชนในระบบหล กัประก ันส ุขภาพ

ต ดิตามประเม นิผลการม สี วนร วม
ภาคประชาชน และการค ุ มครองส ิทธ ิ

ปฏ บิ ตั ภิารก จิอ  ืนๆ ตามท  ีได ร บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการหล กัประก ันส ขุภาพแห งชาต ิ

คณะอน ุกรรมการส งเสร มิ
สน ับสน ุนการม สี วนร วม
ภาคประชาชน

แนวทางการส   ง เสร  ิม
การม  ี ส วนร  วมใน
ระบบหล ักประก  ัน

ส ุขภาพของประชาชน

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม ีส วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ทิยากร เคร อืข ายหล ักประก นั
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ระบบ
การแพทย 
สม ัยใหม 

ระบบกา ร
แพทย   พ  ื   น

บ   า น

ระบบกา ร
แพท ย   ภ า ค
ป ระช าชน

มองว าชาวบ านพ ึ งระบบ
บร กิารของร ฐัอย างเด ยีว

มองไม เห น็กล  ุมส ขุภาพ
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

มองเห น็แหล งการพ  ึง
ตนเองของชาวบ าน

ป ญัหาท  ีพบในการ
ทำงานช มุชน

เพ  ือให เห น็ระบบการแพทย 
ท  ีหลากหลายยในช มุชน

นำความหลากหลายในช มุชน
มาประย กุต ใช ก บังานบร กิาร
ด านสาธารณส ขุ

เป าหมายสำค ญั
ของเคร  ืองม อื

ว ิธ ีค ิด

ท ัศนคต ิ

ความร  ูส กึน กึค ดิ

ส ิ งท ี ต องเข าใจ
(ท ี ม ตี อโรคของช มุชน)

ความหลากหลาย
ว ธิ กีารร กัษาของชาวบ าน

ระบบส ขุภาพช มุชนค ืออะไร

ต ดิตามว ถิ ขีองชาวบ าน

เข าใจเร  ืองราวส ขุภาพ

เส นทางการร กัษาความเจ บ็ป วย

สามระบบโลกส ขุภาพ
ของชาวบ าน

ระบบทฤษฎ โีลก

ระบบการด แูลร กัษาส ขุภาพ

ระบบพห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

สำรวจแหล งพ ึ งพา
ด านส ขุภาพของช ุมชน

ส มัภาษณ ประว ัต ิช วี ติ
เพ  ือเข าใจระบบส ขุภาพ

เข าไปด กูารใช ยาจากร านชำ

ควรสนใจก จิกรรมของช มุชน
ด านส ยุขภาพ / การออกกำล งักาย

แยกประเด น็เช งิบวก
เช งิลบจาก Mind Map

ข อแนะนำ

ขยายกรอบความค ดิ
มองความเจ บ็ป วยในหลายม ติ ิ

พห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ค ือต นท นุของระบบส ขุภาพ

การศ กึษาระบบส ขุภาพ
ค อืการเข าถ งึว ถิ ชี มุชน

okok บทสร ุป

ระบบ
ส ุขภาพ
ช ุมชน

จ กุเส ยีด --> ยาย --> ปวดท อง
ก นิของผ ิด --> ซ  ือยาข บัลม --> ก นิยาหมด

ระบบส ุขภาพช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึง เสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด  ี

จากท กุภาคส วน
ผ ู ม สี วนได ส วนเส ยีระดมความค ดิเห น็

ระบบส ุขภาพช มุชน

จ ัดหมวดหม ู 

มองภาพรวม
เข ยีน Mind Map ระบบส ุขภาพ


