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การวเิคราะห์ข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุก 

ในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร 

Data Analysis of Proactive Mobile Medical Examination Project for Chiang Mai 

Municipality Population for Administrator Planning and Decision. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการ 

เชงิรุกในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารในปีตอ่ไป และเพื่อศึกษาและ

วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของประชาชนและแนวโน้มของปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ในการวางแผนในการแก้ปัญหาของผู้บริหารในอนาคต โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ีเข้า

รับบริการโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกฯ ปี พ.ศ. 2555–2559 และผู้บริหาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัย ได้แก่  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร 2 คนและข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูล  

การด าเนนิงานโครงการ วเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเชงิคุณภาพท่ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ 7 ขั้นตอนของ 

ไดเคลแมนและอัลเลน  ตามแนวคิดปรากฏการณ์วทิยา (2013) และส่วนท่ี 2 ข้อมูลเชิงปริมาณ จะใช้เทคนคิการวิเคราะห์

ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงาน

โครงการในแต่ละปีได้มีการบริหารจัดการตามนโยบายของผู้บริหารท้ังของทางเทศบาลนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลท่ีมี

มุมมองแนวความคิดทัศนคติคล้ายคลึงกันท่ีต้องการให้โครงการนี้ได้สะท้อนให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของสุขภาพ

ของตนเองมากขึ้น  ซึ่ ง เ ป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีท าให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่าง เต็มท่ี 

และมีประสิทธิภาพ และจากการด าเนินโครงการมา 5 ปี ยังพบผู้ท่ีมีปัญหาความผิดปกติของสุขภาพจ านวนมาก  

ซึ่งในกลุ่มเสี่ยงท้ังหมด 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) กลุ่มเสี่ยงโรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง คิดเป็น

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.75 และSD 3.005 และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น จะตอ้งมีการติดตามผลการด าเนนิงานและประเมินผลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการ

เชิง รุกในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมท้ังต้องมีระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถรองรับข้อมูล  

จากการตรวจสุขภาพ เพื่อสามารถน าข้อมูลจากโครงการไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการเตรียมความพร้อมและ

รับมอืกับโรคและความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอ่ไปได้ 
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ABSTRACT  

The objective of this research is (1) to study and analyze of proactive mobile medical examination project for 

Chiang Mai Municipality Population for administrator planning and decision. (2) to study and analyze the health problem 

and trends of health problem’ s Chiang Mai Municipality Population for administrator planning solve.  The population 

used to the study is the people who attend proactive mobile medical examination project in 2012-2016 and two 

administrators.  The primary data were collected by in-depth interviews and secondary data were collected from the 

project documents.  Data analyses have 2 parts.  Part 1 is qualitative data analysis technique used 7- step of the 

Dickelman and Allen’s which followed the Phenomenology concept (2013). Part 2 of quantitative data analysis used 

descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation.  The study found that each year 

the project has to be managed in accordance with policies of the administrators of municipality and hospital which has 

a view to attitude similar that needs this project reflects to the public on the importance of their own health more. 

Which is the most important part of the operation can be driven to be fully and effectively.  And from the project over 

5 years ago has still found people with many health disorders problems.  In the group all the risks for 5 Non-Chronic 

Diseases(NCDs). The most common disease risk group is Obesity risk, representing the average of percent 72.75 and 

standard deviation 3.005. And each year has more tended to rise. So, to make the project has more effective which 

must be follow- up implementation and evaluation of Proactive Mobile Medical Examination Project for Chiang Mai 

Municipality Population.  Include, need to have a database system that can support the information from the health 

checks for to bring the data from a project to use in decision making, planning in preparing and with the disease and 

the risk that might occur in the future. 

บทน า 

ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์สังคมสูงวัย (Aged Society) ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคเรื้อรัง

และอื่นๆ ตามมาได้ โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปี  2558 พบว่า สาเหตุการป่วยท่ีพบมากท่ีสุดในประเทศไทย 

คือ โรคความดันโลหิต 20,234,801 ราย รองลงมา คือ โรคเบาหวาน 16,146,433 ราย และการตดิเชื้อของทางเดินหายใจ

ส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 15,299,066 ราย ตามล าดับ (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักโรคไมต่ิดต่อ, 2558) โดย

จังหวัดเชียงใหม่พบสาเหตุการป่วยมากท่ีสุด คือ โรคความดันโลหิต เช่นกัน (847,295 ราย) ซึ่งตรงกับข้อมูลของ

สถานพยาบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่พบว่าโรคท่ีประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ป่วยมากท่ีสุด  คือ  

โรคความดันโลหิต คิดเป็นร้อยละ 43.93 รองลงมา คือ โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 16.17  

และ 15.91 ตามล าดับ และส่วนใหญ่จะพบในอายุตัง้แต ่50 ปีขึน้ไปท่ีถอืเป็นวัยสูงอายุ (โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่, 

2557) แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นท่ีต้องมกีารด าเนนิการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนเหล่านี้ท่ี

จะมจี านวนเพิ่มมากขึน้ในอนาคตได้ ซึ่งผลจากการวเิคราะห์สถานการณ์สุขภาพในชุมชน ท่ีสร้างความกังวลใจให้ผู้บริหาร
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และผู้น าในชุมชน คือ ปัญหาด้านสุขภาพท่ีเกิดในวัยผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือท่ีเรียกว่า  

กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) รวมถึงปัญหาด้านอื่นๆ ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาล 

จึงได้มีการจัดท าโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกให้แก่ประชาชน  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการด าเนนิการโครงการตัง้แต่ปี พ.ศ.2555 – 2559 มีการสรุปผลการด าเนิน

โครงการท่ีเป็นรูปแบบของเอกสารสรุปผลสุขภาพของประชาชนในแต่ละปี แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการท่ี

ชัดเจนหรือเจาะลึกท่ีจะท าให้ทราบขอ้มูลวา่ ปัญหาด้านสุขภาพของแต่ละชุมชนท่ีพบมากที่สุดคอืโรคอะไร แนวโนม้ของโรค

ตา่งๆ ในแต่ละชุมชนท่ีจะเกิดขึน้ในปีต่อไปคือโรคอะไร รวมไปถึงการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใชใ้นการตัดสนิใจในการ

วางแผนงานประจ าปงีบประมาณถัดไปของผู้บริหาร เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่มีสุขภาพกายและใจ และ

คุณภาพชีวิตท่ีด ีชุมชนเข้มแข็ง (ผู้บริหารเทศบาลนครเชยีงใหม่, สัมภาษณ,์ 2559)  

การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชงิรุกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ ในคร้ังนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อไป เช่น การจัดสรรงบประมาณในการขอรับงบประมาณ

สนับสนุนโครงการส่งเสริม เฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน เร่ือง โรคต่างๆ  

ท่ีเกิดขึ้น การเตรียมพร้อมบุคลากรทางสาธารณสุขในการลงพื้นท่ี ท่ีมีความเสี่ยงในโรคต่างๆ การใช้เป็นฐานข้อมูลด้าน

สุขภาพกับโรงพยาบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ฯลฯ ตลอดจนสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและ

ตัดสนิใจในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการด าเนนิงานของผู้บริหารในโอกาสต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดและทฤษฎีการบรหิารโครงการ 

   วันชัย  เมฆจันทึก (2557) กล่าวถึง การบริหารโครงการ (Project Management) ว่าหมายถึง กระบวนการ 

ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีไม่ซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยกลยุทธ์หรือแนวทางท่ีมี

ความแตกตา่งออกไปจากการบริหารงานประจ าหรือการบริหารท่ัวไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งตอ้งมีแผน

ยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด และต้องก าหนดตัวชี้วัดท่ีมีค่า

เป้าหมายท่ีชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารงานของผู้บริหาร และส าหรับใช้ตดิตามผลการปฏิบัตงิาน

อย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ 7 ส่วน ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์ (Vision) 2.ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 3.เป้าประสงค์ 

(Goals) 4.แผนการด าเนนิงาน (Strategy Map) 5.ตัวช้ีวัดผลการปฏบัิตงิาน (Key Performance Indicators : KPI)  6.โครงการ 

(Initiatives) 7.รายละเอยีดตัวช้ีวัด (Measurement Template) (ชุตนิาฏ มะลิวัลย ์และคณะ, 2553) 

แนวคิดเรื่องสุขภาพและการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 

     สุขภาพ เป็นสุขภาวะ หรือดุลยภาพท้ังทางร่างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซึ่งการท่ีจะให้

ร่างกายท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และสามารถป้องกันการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นได้ 

ต้องปฏิบัติตัวตามแนวทางสู่การมีสุขภาพดี ตามหลัก 6 อ.สร้างสุขภาพคนไทย ได้แก่ อาหาร, ออกก าลังกาย, อารมณ์, 

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม, อโรคยา และอบายมุข (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) ในปัจจุบันพบอัตรา



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   60 

 

ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุดในประเทศไทย คือ กลุ่มเสี่ยงโรค NCDs  ซึ่งย่อมาจากค าว่า Non-Communicable Diseases 

หมายถงึ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ท่ีไม่สามารถแพร่กระจายโรคจากคนสู่คนได้ โดยท่ัวไปอาจเรียกว่า กลุ่มโรคเรือ้รัง ซึ่งหมายถงึ

โรคที่เกิดตอ่เนื่องยาวนาน ในการวิจัยน้ีจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเสี่ยงโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCDs) 5 โรค ได้แก่ 1.กลุม่เสี่ยง

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)  2.กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular 

Diseases)  3.กลุ่มเสี่ยงโรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) 4.กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)  5.กลุ่มเสี่ยง

โรคอว้นลงพุง (Obesity) เนื่องจากโรคในกลุ่มโรค NCDs ท่ีมีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชวีิตสูงสุดในประเทศไทยและมีผู้เสียชีวิต

มากกวา่ค่าเฉลี่ยของท้ังโลกและมีแนวโนม้จะสูงขึ้นเร่ือยๆ ในอนาคต  (ทักษพล ธรรมรังสี, บทสัมภาษณ์, 2557) 

 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูล 

            Emad & Kalary (2006) กล่าวถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรากฏการณ์วทิยา หมายความถึงการวเิคราะห์ข้อมูล

และการตคีวามหมายข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของการมีชวีิตอยูใ่นสิ่งแวดล้อม ในท่ีน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์

ข้อมูลในการศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยาตามแนวคิดของไฮเดกเกอร์  เป็นการศึกษาโดยการค้นหาทฤษฎีของความจรงิ

จากการตีความ ท่ีจะเน้นลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีมุ่งเน้นศึกษาไปยังประสบการณ์ของคนโดยตรง ซึ่งสามารถตีความหรือ

ให้ความหมายกับประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆ แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจะเป็นผู้ค้นหาความหมายของปรากฏการณ์หรือ

ความหมายของการเป็นบุคคลท่ีอยู่ในปรากฏการณ์นั้นๆ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลจากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น  

จากแนวคิดปรากฏการณ์วทิยาของไฮเดกเกอร์นี้ อธิบายวา่ไดเคลแมน และ อัลเลน (Diekelmann and Allen Method) ได้มี

การน าเสนอเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 7 ขั้นตอน (Diekelmann N. & Allen D,1989 อ้างใน อัญญา ปลดเปลื้อง, 

2556) ดังนี ้    

1. อา่นข้อความท่ีได้จากการถอดเทปหรือเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

2. เขียนสรุปข้อความท่ีแปลความได้จากการสัมภาษณ์ 

   3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ความตามท่ีได้จากการสัมภาษณห์รือจากเนือ้หา  

4. เมื่อตีความขอ้มูลแลว้พบวา่ไมส่อดคล้องให้ศึกษาเพ่ิมเตมิจากต าราหรอืเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

   5. เปรียบเทียบความเหมอืนความตา่งของเนื้อหา  

   6. ค้นหาความสัมพันธ์ของประเด็นส าคัญท่ีเกิดขึ้น     

7. น าเค้าโครงของประเด็นส าคัญมารวมกันเป็นเค้าโครงสุดท้าย เพื่อน าเสนอสรุปผล 

  บุญเรือง ศรีเหรัญ (2551) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีจะต้องใช้วิธีการทางสถิติช่วย

สรุปรวมข้อมูล เพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัยต่างๆ วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ คือ สถิติบรรยาย (Descriptive 

Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งท่ีต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สถิติท่ีอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ฯลฯ 
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วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศกึษาและกลุ่มประชากร 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลโครงการฯ จะแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) ข้อมูลด้านผู้บริหาร ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่และ

ผู้บริหารโรงพยาบาล และข้อมูลจากเอกสารของโครงการฯ เพื่อน ามาวิเคราะห์นโยบายและการตอบสนองปัญหาด้าน

สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 

2) ข้อมูลด้านสุขภาพ  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของประชาชนท่ีเข้ารับบริการ

โครงการฯ ปีพ.ศ. 2555 – 2559  จ านวน 20,545 คน เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 เร่ือง ได้แก่ 

         - วิเคราะห์โอกาสความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชน จ านวน 5 โรค 

ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง  

จากผลการตรวจสุขภาพประจ าป ีพ.ศ. 2555 - 2559   

         - วิ เคราะห์แนวโน้มของปัญหาสุขภาพของประชาชนในระยะยาว เพื่อเป็นข้อเ สนอแนะ 

ในการด าเนินการโครงการอื่นๆ ตอ่ไป 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ผู้ประเมินได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informants) โดยใช้แนวคิดเคร่ืองมือทางการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมีองค์ประกอบ 7 ส่วน  เป็นกรอบใน

การตัง้ค าถาม รวมท้ังค าถามเกี่ยวกับอุปสรรคหรือข้อจ ากัดของโครงการ (ชุตินาฏ มะลิวัลย์และคณะ, 2553) 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   

     การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใชแ้นวคิดและทฤษฎีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผู้บริหาร 

   1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ   วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จะใช้การวิเคราะห์  

7 ขั้นตอนของไดเคลแมน และ อัลเลน (Diekelmann and Allen method) ตามแนวคิดปรากฏการณว์ทิยา (Diekelmann N. & 

Allen D,1989 อา้งใน อัญญา ปลดเปลื้อง, 2556) 

     1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการฯ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิค 

การวเิคราะห์โดยใชส้ถิต ิเช่น ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ แนวโนม้ ความเบ่ียงเบน เป็นต้น (บุญเรือง ศรีเหรัญ, 2551) 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสุขภาพ   

     วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของโครงการฯ (ข้อมูลทุติยภูมิ) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

เชงิปริมาณ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โดยใชส้ถิต ิเชน่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ แนวโนม้ความเบ่ียงเบน เป็นต้น (บุญเรือง ศรีเหรัญ, 

2551) 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้บริหารและข้อมูลด้านสุขภาพจะน ามาสรุปแนวทางในการตัดสินใจวางแผนและ

เสนอแนะในการด าเนนิการโครงการในปีตอ่ไป 

ผลการศึกษา การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษา 

จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนในเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม่ เพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร ได้ศึกษาเนือ้หาประกอบขอ้มูล 2 ประเด็น คือ  

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลด้านผู้บริหาร ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร จ านวน 2 คน ตามข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร

เทศบาลนครเชียงใหม่และผู้บริหารโรงพยาบาล และจากข้อมูลการด าเนินงานโครงการฯ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วน 

คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ภาพรวมมุมมองความคิดเห็นของผู้บริหารท้ัง 2 คน มีความคล้ายคลึงกัน  

ท้ังเร่ืองของนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน รวมท้ังวัตถุประสงค์ ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลให้เป็น  

แรงขับเคลื่อนในการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ แต่อย่างไรก็ตามยังมมีุมมองในบางส่วนท่ีแตกต่างกันเช่นในเร่ืองของกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ ท่ีท้ัง 2 คน

ยังมีความเห็นท่ีต่างกัน ซึ่งไม่ถอืเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการ เนื่องจากมุมมองประเด็นท่ีแตกต่างนี้เป็นเพยีงประเด็น

รองท่ีทางโรงพยาบาลยอมรับและเข้าใจท่ีจะปฏิบัตติามในเงื่อนไขของเทศบาลนครเชยีงใหม่  

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณ สรุปได้ว่า การใช้งบประมาณในแต่ละปีจะใชน้อ้ยกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 

แต่มีแนวโน้มการใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จะขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและรายการตรวจสุขภาพท่ีให้บริการตรวจ  

ซึ่งรายการตรวจสุขภาพจะมีผลต่อราคาตรวจต่อในแต่ละปีด้วย โดยงบประมาณของค่าตรวจแต่ละรายการต้องไม่เกิน

เกณฑ์ราคากลางของกรมบัญชกีลาง แตท่างโรงพยาบาลได้มกีารเสนอราคามาในราคาตามเกณฑ์หรือนอ้ยกว่าราคากลาง 

จึงท าให้ราคาค่าตรวจของแต่ละปีนอ้ยกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (ตามตารางที่ 1) 
 

ตารางที่  1   สรุปกลุ่ ม เ ป้าหมายและงบประมาณท่ีทางผู้บ ริหารได้ก าหนดเ ป้าหมายไว้และข้อมูลจริงใน  

                   พ.ศ. 2555 – 2559 

ปี 

พ.ศ. 

กลุ่มเป้าหมาย (คน) 
งบประมาณที่ใชใ้นการ

ด าเนนิโครงการ (บาท) 

ราคาค่าตรวจต่อคน 

(บาท) 

ค่าใชจ้่ายโครงการตอ่คน 

(บาท) 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จรงิ 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ใชจ้รงิ 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ใชจ้รงิ 

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ใชจ้รงิ 

(ร้อยละ) 

2555 
5,000 

(100.00) 

4,725 

(94.50) 

7,500,000 

(100.00) 

4,333,250 

(57.78) 

1,300.00 

(100.00) 

930.00 

(71.54) 

1,500.00 

(100.00) 

971.01 

(61.13) 
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2556 
5,000 

(100.00) 

5,000 

(100.00) 

7,500,000 

(100.00) 

4,439,150 

(59.19) 

1,300.00 

(100.00) 

860.00 

(66.15) 

1,500.00 

(100.00) 

887.83 

(59.19) 

2557 
5,000 

(100.00) 

4,887 

(97.74) 

7,500,000 

(100.00) 

4,4643,780 

(61.92) 

1,300.00 

(100.00) 

920.00 

(70.77) 

1,500.00 

(100.00) 

950.25 

(63.35) 

2558 
3,000 

(100.00) 

3,000 

(100.00) 

4,500,000 

(100.00) 

3,090,180 

(68.67) 

1,300.00 

(100.00) 

1,000.00 

(76.92) 

1,500.00 

(100.00) 

1,030.00 

(68.67) 

2559 
3,000 

(100.00) 

2,933 

(97.67) 

4,500,000 

(100.00) 

3,970,180 

(88.23) 

1,300.00 

(100.00) 

1,320.00 

(101.54) 

1,500.00 

(100.00) 

1,353.62 

(90.24) 

 ประเด็นที่ 2 ข้อมูลดา้นสุขภาพ พบวา่กลุ่มเสี่ยงโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรังท้ัง 5 ปี โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCDs) ท่ีพบมาก

ท่ีสุด คือ โรคอว้นลงพุง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.75 และSD 3.005 รองลงมา คือ โรคเบาหวาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 

23.34 และSD 0.863 อันดับท่ี 3 คือ โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.63 และSD 5.137 และอันดับท่ี 4 

และ 5 คือ โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.89 และSD 2.863 และโรคถุงลมโป่งพอง คิดเป็น

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.25 และSD 2.078ตามล าดับ นอกจากนั้นเป็นโรคอื่นๆ เช่น โรคไต โรคตับ โรคเกี่ยวกับไขมันในเลือด 

ความผิดปกติของเม็ดเลอืด โรคกระดูกพรุน เป็นต้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.25 และSD 3.008  

อภปิรายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนคร

เชยีงใหม่ สามารถน าผลการศึกษามาอภปิรายได้ดังนี้  

ส่วนท่ี 1  คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ 7 ขั้นตอนของไดเคลแมน และ อัลเลน (Diekelmann and Allen 

method) ตามแนวคิดแบบปรากฏการณว์ทิยาของไฮเดกเกอร์ (Diekelmann N. & Allen D,1989 อ้างใน อัญญา ปลดเปลื้อง

, 2556) สรุปข้อความท่ีแปลความได้จากการสัมภาษณ ์พร้อมท้ังหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในขอ้มูล รวม

เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบมุมมองความคิดในแต่ละประเด็นเพื่อให้เห็นความชัดเจน  

ในข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะพบว่า มีหลายประเด็นท่ียังมีความแตกต่าง เนื่องจากภารกิจและบทบาทของแต่ละหน่วยงานท่ี

ไมเ่หมอืนกัน จึงท าให้มีมุมมองความคิดท่ีแตกตา่งกัน แตอ่ย่างไรก็ตามภาพรวมของมุมมองของท้ัง 2 คน ท าให้โครงการนี้

สามารถขับเคลื่อนจนบรรลุนโยบาย และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการบริหารโครงการ  

(วันชัย  เมฆจันทึก, 2557) ท่ีพบว่า ผู้ด าเนินโครงการท้ัง 2 คน มีกระบวนการในการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  

ตามองค์ประกอบ 7 ส่วน (ชุตินาฏ มะลิวัลย์ และคณะ, 2553) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไวภ้ายใต้กรอบด้านงบประมาณ บุคลากรและเวลา รวมท้ังมีการสร้างกลยุทธ์เพื่อท่ีจะท าให้การน า

นโยบายไปปฏิบัติอย่างประสบความส าเร็จ ซึ่งการบริหารโครงการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ จ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์เป็น

เคร่ืองมือส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผน
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ยุทธศาสตร์ในองค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาการท างานและควบคุมการปฏิบัตงิานอยา่งมีทิศทาง โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีมี

ค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน สามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือทางการบริหารงานของผู้บริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 2 คือ ข้อมูลทุตยิภูม ิวเิคราะห์โดยใชส้ถิตจิากข้อมูลตรวจสุขภาพท้ัง 5 ปี ในการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จ านวน 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดัน

โลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง พบว่า ท้ัง 5 ปีมีประชาชนท่ีเป็นกลุ่มโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรังโรคอว้นลงพุงมากที่สุด ท่ีมีสาเหตุเกิด

จากการด ารงชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยาหลีกเลี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดโรคต่างๆ และอบายมุข ตามแนวคิดและทฤษฎีสุขภาพและการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 

(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2551) และนอกจากนั้นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท้ัง 5 โรคยังมีแนวโน้ม 

การเกิดโรคท่ีสูงขึ้นในทุกๆ ปี ตามการศึกษาของพิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ และคณะ (2556) ท่ีพบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

(NCDs) ท่ีส าคัญ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจหลอดเลือด และโรคมะเร็ง  

ยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยท่ีจ าเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังในระดับประเทศ เนื่องจากยังเป็นสาเหตุหลัก 

ของการเจ็บป่วยและการตายสูง 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนในเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม่เพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แนวคดิในการด าเนนิการให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ พบว่า ในผลการตรวจสุขภาพของทุกปียังมกีารพบผู้ท่ีมีปัญหาความผิดปกติ

จ านวนมาก ดังนัน้ เทศบาลฯ ควรมกีารตดิตามผลการด าเนนิงานและประเมินผลโครงการ และน าข้อมูลจากโครงการไปใช้

ในการตัดสินใจและวางแผนในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้  และยัง

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้แกห่นว่ยงานหรือองค์กรอื่นๆ ได้น าข้อมูลไป

ใชป้ระโยชนต์อ่ไปได้ 

2. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยั งมีความผิดปกติและมีความ

เสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ จ านวนมาก ดังนั้น เทศบาลฯ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ควรให้

ความส าคัญในการวางแผนและตัดสินใจในการหากิจกรรมหรือโครงการ หรอืแนวทางในการลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น  

3. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลท่ีมีอยู่ยังไม่สามารถแยกเป็นแต่ละแขวงและชุมชนได้ จึงควรมี

การเก็บข้อมูลการด าเนินโครงการโดยแยกแขวงและชุมชน เพื่อท่ีจะช่วยในการวางแผนด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา

และป้องกันให้แก่ประชาชนแต่ละแขวงและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นได้มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรม

การออกก าลังกายให้ประชาชนแขวงกาวิละ ที่จากการตรวจสุขภาพพบวา่ ส่วนใหญ่มคีวามเสี่ยงโรคอว้นลงพุง เป็นต้น 

4. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ พบวา่ ทางเทศบาลฯ ได้มีการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพฯ ในทุกๆ ปีท าให้

มีข้อมูลด้านสุขภาพเป็นจ านวนมาก แต่ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในเขต
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เทศบาลนครเชยีงใหม่ ท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ ส าหรับการสนับสนุนข้อมูล

ให้กับหนว่ยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ ในการน าไปด าเนนิโครงการต่อไป  

5. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ พบวา่ ควรมกีารประเมนิและตดิตามสาเหตุท่ีท าให้พบกลุ่มเสี่ยงโรคในแต่ละ

ปีท่ีผิดปกติ เพื่อพิจารณาวา่อะไรเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความผิดปกติน้ี และสามารถน าไปแก้ไขต่อไปได้ 

6. จากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ พบว่า เทศบาลฯ ควรมีการหางบประมาณจากส่วนอื่นๆ เพิ่ มเติม เพื่อให้

สามารถด าเนนิงานโครงการได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอตอ่ประชากรตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้เดิม คือ 5 ,000 

คน เน่ืองจากในปีหลังๆ นัน้ จ านวนกลุ่มเป้าหมายลดลง เพราะงบประมาณไมเ่พยีงพอ 
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