
โครงการ...
ยกระดับการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะ 
และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ 

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)



ที่มาและความส าคัญ

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพส ำคัญ
▪ วิถีชีวิตภำยใต้พฤติกรรมเส่ียงสุขภำพ: สูบบุหรี่ ดื่ม
สุรา ขับขี่ขณะมึนเมา เคลื่อนไหวน้อย และกินอาหาร
มากเกินความต้องการ และมีรสหวานจัด เค็มจัด มี
ไขมันสูง  ได้ผัก ผลไม้ น้อย >>> โรคอ้วน ค่า BMI 
เกินมาตรฐาน; พักผ่อนไม่เพียงพอ และเครียด 

▪ สภำพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทั้งทำงอำกำศและ
น้ ำ>>คนไทยต้องสัมผัสกับมลภาวะที่มีความเสี่ยงเปน็
ประจ า  เช่น รังสี UV ควันไอเสีย สารก าจัดศัตรูพืช 

▪ สภำพทำงสังคมที่เปล่ียนแปลง ได้แก่ การขยายตัว
ของสังคมเมือง สิ่งอ านวยความสะดวก กลยุทธ์ทาง
การตลาด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร

ตำย 3 ล ำดับแรก >>โรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง (NCDs): มะเร็งและ
เน้ืองอก; โรคระบบไหลเวียน
โลหิต; โรคระบบทำงเดินหำยใจ

โรค 2560 2561 2562 2563 2564
ควำมดันโลหิตสูง 12.07 12.61 13.36 13.94 14.65
เบำหวำน 5.73 5.98 6.36 6.67 7.01
หัวใจและหลอดเลือด 0.40 0.43 0.46 0.50 0.53
หลอดเลือดสมอง 0.48 0.53 0.59 0.65 0.69

ปี 2583 อำยุคำดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิของประชำกรในภำคตำ่งๆ 
▪ ชายเพิ่มขึ้นเป็น 74.9-78.2 ปี 
▪ หญิงเพิ่มขึ้นเป็น 82.2-84.7 ปี

อัตรำป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2560-2464

ข้อมูลจาก HDC, ธ.ค. 2564



กลไกหนุนเสริมการท างานระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่

• ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ (สปสช.) โดย สปสช. เขต1-12 
สนับสนุนท้องถิ่นในการด าเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับพืน้ที่หรือท้องถิ่น  
โดยส่งเสริมกระบวนการมสีว่นรว่มตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

• กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.):
>>> กลไกโรงพยาบาลสร้างเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) ในทุกต าบล
>>> กลไกคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) น าร่องใน

บางพื้นที่ 
>>> กลไกคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในทุก

อ าเภอ
>>> คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับเขต (พชข.)

• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) 
>>> มีกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) 
>>> แกนน าสมชัชาสุขภาพจังหวดั สนับสนุนการด าเนนิงานสร้างเสริม

สุขภาพภาคประชาชน
• สสส.

ข้อจ ากัดในการ
ท างาน:

การบูรณาการ 
ความร่วมมือ
สร้างเสริม
สุขภาพ



ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ กลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ มีประสิทธิผล 

1. กำรสร้ำงควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ (Health Literacy)

2. กำรมีแผนกองทุนที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและแกป้ัญหำ
ประเด็นสุขภำพของชุมชน

3. กำรมีโครงกำรที่มีคุณภำพ ตอบโจทย์กำรจัดกำรปัญหำสุขภำพใน
พื้นที่ 

4. กำรมีระบบติดตำม ประเมินผล เพื่อกำรทบทวนกำรด ำเนินงำน
ของกองทุน



ผลการด าเนินการ ปี 2560-2564

มีกองทุนฯ เข้ำร่วม 808 กองทุน จำกเขต
สุขภำพ 12 เขต ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

แผนงำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
จ ำนวน

แผนงำน

โครงกำรที่

พัฒนำ

โครงกำรที่

ติดตำม
งบประมำณ (บำท)

แผนงานอาหารและโภชนาการ 1,972 3,072 5,177 165,911,329.70

แผนงานกิจกรรมทางกาย 2,057 3,428 6,327 197,116,212.13

แผนงานบุหรี่ 1,192 7,170 1,938 63,880,765.03

แผนงานเหล้า 836 622 1,274 44,454,461.42

แผนงานสารเสพติด 1,195 1,213 2,520 95,347,586.81

แผนงานอุบัตเิหตุ 388 390 1,014 33,177,987.72

แผนงานป้องกนั แก้ปัญหา และฟ้ืนฟู ใน

สถานการณ์โควดิ-19

801 1,711 2,994 200,212,897.08

แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง 1,253 3,335 10,466 375,833,890.19

แผนงานการบริหารจดัการกองทุนสุขภาพต าบล 2,344 1,320 3,604 288,258,140.65

แผนงานคนพิการ 455 410 1,108 46,032,623.00

แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว 1,365 3,874 9,745 273,065,314.56

แผนงานผู้สูงอายุ 1,414 2,061 5,353 213,915,221.85

แผนงานเผชิญภัยพิบัตแิละโรคระบาด 1,463 2,228 5,399 322,084,441.75

แผนงานแรงงานนอกระบบ 211 197 228 6,337,876.00

แผนงานโรคเรื้อรัง 1,348 2,570 6,035 182,729,933.69

แผนงานสิ่งแวดล้อม 876 1,205 3,022 111,382,371.50

แผนงานอนามยัแมแ่ละเดก็ 898 1,249 3,694 112,616,466.95

รวม 20,068 36,055 69,898 2,732,357,520.03

มีผู้รับผิดชอบกองทุนเข้ำมำเรียนรู้กำรจัดท ำ
แผน กำรพัฒนำโครงกำร และกำรติดตำม
ประเมินผล ประมำณ 1,616 คน

มีเครือข่ำยพี่เล้ียงในทุกจังหวัด รวมจ ำนวน 
349 คน ซึ่งมำจำก สธ. 132 คน นักวิชำกำร
จำกสถำบันวิชำกำรและมหำวทิยำลัย 12 คน 
อปท. 149 คน สปสช. 14 คน สช. 5 คน และ
ภำคประชำสังคม 37 คน 

มีผู้รับผิดชอบโครงกำร ที่ได้รับกำรพัฒนำกำร
เขียนข้อเสนอโครงกำร และกำรติดตำม
ประเมินผล จ ำนวน 15,485 คน กระจำยอยู่ทุก
ภำค ทั่วประเทศ

มีเครือข่ำยนักวิชำกำรจำก 17 สถำบัน ใน 12
เขตสุขภำพ กระจำยครอบคลุมทั้ง 4 ภำค ทั่ว
ประเทศ ข้อมูล 17 ธันวำคม 2564
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560-2564

มีกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกองทนุต ำบลกับ พชอ. 52 พื้นที่

มีฐำนข้อมูล ท ำให้ทรำบสถำนกำรณ์ของแต่ละประเด็น แต่ละพื้นที่ และผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละปี 

กองทุนขนำดใหญ่ที่เงินกองทุนสะสมจ ำนวนมำก (18 กองทุน) มีกำรใช้เงินกองทุน
เพิ่มข้ึน >>> ปี 2561 มีเงินสะสมคงเหลือ 318,274,416.55 บำท 

ปี 2564 มีเงินสะสมคงเหลือ 158,882,785.15 บำท 
ลดลง 159,391,631.4 

ในภำยใน 3 ปี กองทุนใช้เงินสะสมไปคิดเป็นร้อยละ 50

...เพิ่มกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพในระบบสุขภำพชุมชน



ผลการถอดบทเรียน>>>โอกาสการพัฒนา

ควรยกระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1) ยกระดับกองทุนที่มีศักยภาพ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ส าหรับกองทุนในพื้นที่

ใกล้เคียง
2) พัฒนาและขยายประเด็นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพที่

ส าคัญในปัจจุบัน ครอบคลุม ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ (เช่น โควิด-19) มลพิษ
จากสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ และสุขภาพจิต ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข สสส. และ สปสช.

3) ยกระดับการบูรณาการท างานร่วมกันในระดับพื้นที่ต าบลและระดับอ าเภอ
>>> ให้ พชอ. และ พชต. เป็นกลไกส าคัญในเครือข่ายและในระบบสุขภาพ
ชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 



เป้าประสงค์ (Goal)

ขับเคลื่อนเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  8 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ สุราและสิ่งเสพติด อาหาร 
กิจกรรมทางกาย ความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิต มลพิษจากสิ่งแวดล้อม และปัญหา
สุขภาพอุบัติใหม่ โดยอาศัยกลไกกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข สสส. และ สปสช. 
ในการลดความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคลื่อน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการท าแผน การพัฒนาโครงการ และการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการ

2. เพื่อขยายและยกระดับการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่



ศูนย์เรียนรู:้
100 กองทุน

▪ มีโครงกำรสร้ำงเสริม
สุขภำวะ 8 ประเด็น 
ตามประเด็นยุทธ์ สสส. 

500 โครงกำร

พี่เลี้ยงมีทักษะกำร 
coaching 

การท าแผน เขียน
โครงการ ติดตาม

ประเมินผลโครงการ 
120 คน

ผู้เสนอโครงกำรมี
ทักษะ: การเขียน
โครงการ ติดตาม

ประเมินผลโครงการ 
1,000 คน

กองทุนฯ ขยายผล:
300  กองทุน

▪ ร้อยละ 80 ของ
กองทุน มีโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะ 
8 ประเด็น ตาม
ประเด็นยุทธ์ สสส. 

▪ คู่มือการจัดท าแผน พัฒนาโครงการ ใน 8 ประเด็น
▪ ระบบสารสนเทศ online ในการพัฒนาแผน 

โครงการ ติดตามประเมินผลโครงการ 1 ระบบ
▪ ข้อมูลถอดบทเรียนองค์ความรู้การสร้างเสริมสุข

ภาวะในพื้นที่ของกองทุนฯ ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ จ านวน 
10 กรณีศึกษา

ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ

NCDs 
ลดลง 
สุขภำวะ
ประชำชน

▪ สสส.
▪ สถาบันนโยบายสาธารณะ

▪ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.): สธ.

▪ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล 
(พชต.): สธ.

▪ คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นท่ี: ท้องถ่ิน ก.มหาดไทย

▪ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

▪ นักวิชาการในพื้นท่ี

กระบวนการ

1) ยกระดับศักยภาพกลไกการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคล่ือนเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการท าแผน การ
พัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผล
โครงการ

▪ ประสานความร่วมมือ สปสช. สธ (พชอ. พชต).สช. 
สสส. มหาดไทย (ท้องถิ่น) 

▪ พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง: การสร้างเสริมสุขภาวะ 8 
ประเด็น (อาหาร กิจกรรมทางกาย เหล้า บุหรี่ สารเสพ
ติด ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ (โควิด-19) อุบัติเหตุ 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต) ทักษะการจัดท าแผน การ
พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ

2) ขยายและยกระดับการด าเนินงานสร้างเสริมสุข
ภาวะในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี

▪ คลินิกให้ค าปรึกษา ส าหรับพ่ีเลี้ยง และพ้ืนที่
▪ ยกระดับกองทุนเป็นศูนย์เรียนรู้ ในระดับต าบล (พชต.)
▪ ขยายผลไปยังกองทุนข้างเคียง 1:3 ในพ้ืนที่ พชอ.
▪ ติดตาม ประเมินผล
▪ ถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้การบูรณาการการ
สร้างเสริมสุขภาวะ

3) พัฒนา ปรับปรุงระบบสนับสนุน: 
▪ จัดท าและพัฒนา คู่มือ 8 ประเด็น คู่มือพัฒนาแผน 
โครงการ การติดตามประเมินผล 

▪ ปรับปรุงระบบ online



ระยะเวลำด ำเนินงำน
โครงกำร : 24 เดือน

งบประมำณที่ขอสนับสนุน :  
15,000,000 บำท (สิบห้ำล้ำนบำท) 



ข้อเสนอแนะ


