ผลสารวจต้ นทุนและศักยภาพความพร้ อมของศูนย์
ต้ นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สงู อายุและคนพิการ
นาเสนอวันที่ 20 มีนาคม 2558
โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ร่ วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
ดาเนินการระหว่ างการจัดประชุมเวทีเครื อข่ ายศูนย์ ต้นแบบ
วันที่ 19 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ข้ อค้ นพบจากการสารวจเร่งด่วน
ข้ อมูลทั่วไป
 ผู้เข้ าร่วมรับแบบสารวจ 112 คน ได้ แบบสารวจกลับ 75 ชุด
คิดเป็ นร้ อยละ 66.69
 อายุเฉลี่ยประมาณ 43 ปี
 ประมาณครึ่งของผู้เข้ าร่วม (ร้ อยละ 48) มาจาก อบต.และ
ประมาณหนึง่ ใน 3 (ร้ อยละ 34.7) มาจากเทศบาลตาบล
 ร้ อยละ 75 เป็ นบุคลากรและเจ้ าหน้ าที่จากท้ องถิ่น นอกนันเป็
้ น
คณะกรรมการกองทุนฯ เจ้ าหน้ าที่ชมรม บุคลากรรพ.สต.และ
อื่นๆเช่น กลุม่ จิตอาสา อผส./ อสม.

โครงสร้ างการบริ หารจัดการ
ส่วนใหญ่ในพื ้นที่มีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ ดแู ล
เด็กเล็ก ผู้สงู อายุและคนพิการแยกออกมาจากคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่จานวน
62 คิดเป็ นร้ อยละ 83.8
 ขณะที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก ผู้สงู อายุ
และคนพิการเป็ นคนเดียวกันกับประธานคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ จานวน
28 คิดเป็ นร้ อยละ37.8


สถานการณ์ต้นทุนและความพร้ อมของการดาเนินงานศูนย์ฯ
ร้ อยละ 56 ที่ระบุวา่ เข้ าใจในเป้ าประสงค์ ของการพัฒนาศูนย์ดแู ล
เด็กเล็ก ผู้สงู อายุและคนพิการในระดับมากและมากที่สดุ
 ร้ อยละ 55.9 ที่ได้ กาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาศูนย์ดแู ลฯ
 ร้ อยละ 68, 64, 60 ที่ระบุมีฐานข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนผู้สูงอายุ,
คนพิการลักษณะต่ างๆและเด็กเล็กในชุมชนที่ต้องได้ รับการดูแล
ชัดเจนตามลาดับ
 ร้ อยละ 60 มีการจัดอาคารสถานที่(สร้ างใหม่ หรื อปรั บปรุ ง
ซ่ อมแซม)เพื่อเป็ นศูนย์ ดูแลเด็กเล็ก ผู้สงู อายุและคนพิการชัดเจน
 ร้ อยละ 67.3 ระบุมีความร่ วมมือในบทบาทการทางานระหว่ าง
แกนนาชุมชน ท้ องถิ่น และหน่ วยงานสาธารณสุขภายในพืน้ ที่
ระดับมากถึงมากที่สุด


สถานการณ์ต้นทุนและความพร้ อมของการดาเนินงานศูนย์ฯ
ร้ อยละ 56 ที่มกี ารประสานงานและดาเนินการร่ วมกับองค์ กรอื่น
ภายนอกพืน้ ที่เพื่อพัฒนาศูนย์ ดูแลฯ
 ร้ อยละ 45.4 ระบุมีชุดข้ อมูลที่รวบรวมจัดเก็บเพื่อการติดตาม
ประเมินผลของศูนย์ดแู ลเด็กเล็ก ผู้สงู อายุและคนพิการชัดเจน


สรุ ปภาพรวมสถานการณ์ ต้นทุนและความพร้ อมการดาเนินงานศูนย์ ฯ
ที่มีตามระดับที่ได้ ดาเนินการมากไปน้ อยตามลาดับดังนี ้
ความร่ วมมือภาคีตา่ งๆในพื ้นที่, ฐานข้ อมูลผู้สงู อายุ คนพิการ และเด็กเล็กที่
ต้ องได้ รับการดูแล, อาคารสถานที่(สร้ างใหม่หรื อปรับปรุ งซ่อมแซม),
การประสานงานและดาเนินการร่วมกับองค์กรอื่นภายนอกพื ้นที่, การรั บรู้
เป้ าประสงค์ หลักและจัดให้ มีผ้ ูจัดการศูนย์ ดูแลที่ชัดเจน, การมีชุด
ข้ อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล

ความคาดหวังศูนย์ต้นแบบดูแลฯ
“ทาให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็งสามารถช่วยเหลือซึง่ กันและกัน”
 “เป็ นศูนย์ที่มีการบริหารจัดการที่เป็ นมาตรฐาน มีระบบและส่ งเสริม
ชุมชนสุขภาวะทุกมิต(ิ กายจิต ปั ญญา สังคม) ของคนทุกเพศ ทุกช่วงวัย
 “เป็ นศูนย์ ต้นแบบในพืน
้ ที่ดาเนินโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้ องการของเด็ก ผู้สงู อายุ คนพิการ”
 “การมีศูนย์ ท่ รี ่ วมกันทางานแบบภาคีเครื อข่ าย สามารถติดต่อประสานงาน
และให้ ความช่วยเหลือในพื ้นที่ได้ อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง”
 “เด็กเล็ก ผู้สงู อายุ คนพิการได้ รับการดูแลอย่ างเต็มที่โดยชุมชนและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถเข้ าถึงและได้ รับบริการอย่ างต่ อเนื่องและ
ยั่งยืน”
 “เป็ นศูนย์ ต้นแบบที่มีการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ใน
พื ้นที่ที่ดแู ลร่ วมกัน พร้ อมทังจั
้ ดกิจกรรมที่ศนู ย์ต้นแบบได้ อย่างหลากหลาย เกิด
ภาคีเครื อข่ายสุขภาพร่ วมกัน”


ความต้ องการการสนับสนุน
หน่ วยงาน

ประเด็นที่ต้องการการสนับสนุน

สปสช.เขต •“สนับสนุนความรู้ , ข้ อกฎหมาย, ระเบียบที่สามารถสะดวกในการ
เบิกจ่าย”
พืน้ ที่
• “เป็ นองค์กรพี่เลี ้ยงให้ กบั ศูนย์โดยสนับสนุนบุคลากร วิชาการ
งบประมาณ”
• “การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของแต่ละศูนย์เพื่อสร้ างความ
ตื่นตัวและกระตุ้นการทางานอย่างสม่าเสมอโดยสปสช. ดาเนินการจัด
กิจกรรมและอบรมคณะทางาน รวมทังเพิ
้ ่มพูนความรู้ แก่คณะทางาน”
• “เป็ นพี่เลี ้ยงที่ดี จัดให้ มีการดูงานศูนย์ต้นแบบดีเด่น”
• “อยากให้ ทีมงานสปสช.เขตพื ้นที่ช่วยเป็ นพี่เลี ้ยงแนะนาคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ให้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูล แผนงาน มีการประเมินผลจนสาเร็ จตาม
โครงการ”
• “การประสานงาน งบประมาณ การจัดฝึ กอบรม การกากับดูแล การ
ตรวจสอบ และประเมินผล”

ความต้ องการการสนับสนุน
หน่ วยงาน

ประเด็นที่ต้องการการสนับสนุน

หน่ วยงาน
• “สถาบันการศึกษาต่างๆควรมาให้ ความรู้และเป็ นพี่เลี ้ยง”
วิชาการทัง้ ในและ
นอกพืน้ ที่
• “หนุนเสริมทังด้
้ านวิชาการ, คาแนะนาและคาปรึกษา”

• “ต่อยอดวิธีการสูก่ ารปฏิบตั ิ”
• “มีการสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ คณะกรรมการศูนย์ฯและ
คณะกรรมการกองทุนฯ”
• “การสนับสนุนด้ านความรู้ที่ทนั สมัยและน่าสนใจ ทีมวิชาการต้ องเข้ าไปดู
และรวมทังการประเมิ
้
นผลการดาเนินงานของศูนย์ที่เป็ นระบบและแจ้ งผลต่อ
คณะทางานเพื่อปรับปรุงต่อไป”

ความต้ องการการสนับสนุน
หน่ วยงาน

ประเด็นที่ต้องการการสนับสนุน

หน่ วยงานอื่นๆที่ •พม.หนุนเสริมให้ มีการจดทะเบียนรับรององค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อ
การเข้ าถึงกองทุนฯต่างๆ /มหาดไทยสนับสนุนกาลังคน,แรงจูงใจของ
เกี่ยวข้ อง
บุคลากรในพื ้นที่
• พมจ.,ศูนย์พฒ
ั นาสังคม,ศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรเข้ ามาดูแลและให้ การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดทากิจกรรม(โครงการ)ต่างๆ เช่น จาก พม./
กศน./กระทรวงศึกษา/กระทรวงเกษตร
• สร้ างและแสดงผลงานกองทุนฯ ไปยังหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค มี
ความคิดว่าปั ญหาสุขภาพของชุมชนมีความสาคัญต่อความสุขในชีวิต
• การเปิ ดโอกาสให้ แต่ละหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้ านเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ
เพราะฉะนัน้ ศูนย์ฯหรืออปท.ต้ องส่งเสริมให้ ทกุ หน่วยได้ เข้ ามามีบทบาทต่อ
การขับเคลื่อนศูนย์ตา่ งๆตามความรู้ความถนัด

