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สุขภาวะจังหวัดสุราษฎร0ธานตี5องเริ่มด5วยการ “สร5างนำซAอม” 

 5 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อุบัติเหตุ อโรคยา และอนามัยสิ่งแวดล5อม) 
 

รวบรวมโดยทีมวิชาการโครงการบูรณาการกลไกความร4วมมือ เพื่อเสริมสร<างสุขภาวะชาวสุราษฎรCธาน”ี (กองทุนเสริมสร<างสุขภาวะสุราษฎรCธานี :  กสส.) 1 
 

 

 เป$าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ระดับโลก คือ การพัฒนาดNานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลNอม รวมถึงสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยสอดรับกับแนวทางการพัฒนาอยaางยั่งยืนของโลกเรื่องของการพัฒนาเนNน “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” รวมถึง

ระดับภาคใตNที่มีเป$าหมายรaวมกันที่จะเปcน “ภาคใต3แห5งความสุข” การจะเปcนภาคใตNแหaงความสุขไดN จำเปcนที่จะตNองทำใหNเกิดความมั่นคงในดNานตaางๆ ไดNแกa 

ความมั่นคงทางดNานอาหาร ความมั่นคงทางด3านมนุษย= ความมั่นคงทางดNานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอม และความมั่นคงทางดNานสุขภาพ 

 จากขNอเสนอนโยบายขององคfกรเครือขaายที่ขับเคลื่อนสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน พรNอมทั้ง มีการจัดงาน

สมัชชาสรNางสุข 12 ครั้งอยaางตaอเนื่อง มีขNอเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญที่จะทำใหNคนใตNมีความมั่นคงทางมนุษยfและสุขภาพ โดยมีขNอเสนอไปยังที่ประชุมของ

คณะกรรมการสุขภาพแหaงชาติและมีมติที่สำคัญ คือ การผลกัดันใหNเกิด “คณะกรรมการสุขภาวะระดับจังหวัด” และ ผลักดันให3เกิด “กองทุนส5งเสริมสุข

ภาวะระดับจังหวัด” ที่เปcนการ “ร5วมทุนกัน” ระหวaางภาคีตaาง ๆ ที่เกี่ยวขNอง เพื่อใหNเกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสรNางเสริมสุขภาพ มี

เป$าหมายสำคัญในการที่จะสรNางความมั่นคงทางดNานตaางๆที่ไดNกลaาวมาแลNวขNางตNน   

 สุราษฎรfธานีเปcนจังหวัด “แรก” จุดเริ่มตNนของโครงการฯ สุราษฎรfธานีมียุทธศาสตรfจังหวัดอยูa 3 ประเด็น 1) เปcนเมืองเกษตรสุขภาพ 2) การ

ทaองเที่ยวอยaางยั่งยืน 3) สังคมเปcนสุข โดยจะดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อสรNางความมั่นคงทางดNานมนุษยfและสุขภาพสถานะทางสุขภาพใหNเกิดขึ้นในจังหวัด แตa

ปtจจัยสำคัญที่จะใหNเกิดกลไกระดับจังหวัด คือ “การบูรณาการทุกภาคสaวนในการทำงานสaงเสริมสุขภาพและรaวมสนับสนุนทุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

เสริมสรNางสุขภาพรองรับความตNองการบรรลุเป$าหมายการเปcนภาคใตNแหaงความสุขเพื่อความมั่นคงแหaงมนุษยfและสุขภาพของสุราษฎรfธานี โดยเริ่มตNนการ

ขับเคลื่อนด3วย 5อ ประกอบด3วย อ1 อาหาร อ2 อุบัติเหตุ อ3 ออกกำลัง อ4 อโรคยา และ อ5อนามัยสิ่งแวดล3อม ทั้งนี้เพราะ??? 
  
 

เมื่อพิจารณา “สุขภาวะจังหวัดสุราษฎร=ธานี” 

  สุราษฎรfธานีมีอัตราการเกิดปvพ.ศ.2564 อัตรา 9.27 ตaอประชากรพันคน อัตราการตาย 6.63 ตaอประชากรพันคน และอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ 

คิดเปcนรNอยละ 0.26 อัตราทารกแรกเกิดตาย 3.41 ตaอพันการเกิด อัตรามารดาตาย 20.10 ตaอแสนการเกิด ลดลงจากปvที่ผaานมา โดยโรคเนื้องอก เปcนสาเหตุ

การตายอันดับแรกของคนสุราษฎรfธานี อัตรา 98.70 ตaอประชากรแสนคน อันดับสอง โรคระบบไหลเวียนเลือด อัตรา 93.27 ตaอประชากรแสนคน อันดับ

สาม โรคติดเชื้อและปรสิต คิดเปcนอัตรา 4.86 ตaอประชากรแสนคน ลNวนมีปtจจัยสาเหตทุี่เกี่ยวขNอง คือ  
 

อ1 : อาหาร   

 สุราษฎรfธานี มีพื้นที่ 8,057,168 ไรa เปcนพื้นที่ทำการเกษตร รNอยละ 45.58 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด จำนวน 2,879,223 ไรa 

ปาลfมน้ำมัน 1,306,973 ไรa รองลงมา คือ มะพรNาว ไมNผล ขNาว กาแฟ และสับปะรด ตามลำดับ จากพื้นที่ทำการเกษตรเมื่อหักลบพื้นที่ปลูกยางพาราและ

ปาลfมน้ำมันแลNว คงเหลือพื้นที่ทำการเกษตรที่สามารถเปVนแหล5งอาหารได3เพียง 513,739 ไร5 หรือคิดเปVน ร3อยละ 6.38 ของพื้นที่ทั้งหมดหรือเทียบกับ

พื้นที่เกษตรทั้งหมด จึงมีความจำเปVนต3องมีการบริหารจัดการพื้นที่อย5างเหมาะสมเพื่อสร3างความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะในชaวงการระบาดของโรค 

COVID-19 ที่ผaานมา สะทNอนใหNเห็นภาวะวิกฤติทางดNานความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะเขตพื้นที่เมืองที่ประสบปtญหาอาหารไมaเพียงพอ ขาดการเขNาถึง

อาหาร ขาดเงินสำหรับซื้อหาอาหาร ไมaวaาจะเปcนวัตถุดิบหรืออาหารสำเร็จ เนื่องจากระบบขนสaงที่หยุดชะงัก โรงงานไมaมารถดำเนินการไดN รNานสะดวกซื้อป�ด

ตัวบางชaวงเวลา เปcนตNน แตaหากมองถึงชุมชนชนบท พบวaาไดNรับผลกระทบนNอยกวaาพื้นที่เขตเมือง เนื่องจากชุมชนชนบทประชาชนมีความสามารถในการ

พึ่งพาตนเองดNานอาหารไดNมากกวaา มีพื้นที่แหลaงอาหารเปcนของตนเองสามารถผลิตอาหารไดNตลอดทั้งปv มีระบบและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนอาหาร และมี

การรวมกลุaมเพื่อผลิตและจำหนaายอาหาร 

 
 

 

 

 
1 ผู$รับผิดชอบโครงการ (1) คณะศิลปศาสตร;และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร; วิทยาเขตสุราษฎร;ธานี ประกอบด$วย ดร.ศิริพร เพ็งจันทร;, ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ;, ดร.วัฒนา นนทชิต, ดร.วิรัตน; ทองแก$ว  (2) วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี สุราษฎร;ธานี โดย อาจารย;จิราพร อุดมกิจพิพัฒน; (3) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ; โดย ดร.ดุริยางค; วาสนา (4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร;ธานี โดย นายคมสัน หนูนำวงศ; และ ผู$ประสานงานโครงการ นางสาว ขนิษฐา แก$วกูล 
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อ2 : อุบัติเหตุ  

 อุบัติเหตุจากการจราจร เปรียบเสมือนหนึ่งโรครNายแรงชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน และคุกคามสุขภาพ คุณภาพชีวิต และทรัพยfสินของประชาชนเปcน

อยaางมาก เปcนปtญหาเรaงดaวนที่ทุกคนและทุกหนaวยงานตNองมีสaวนรับผิดชอบ และรaวมมือกันแกNปtญหา รวมทั้งป$องกันอยaางจริงจัง ทั้งนี้ ความสะดวกของถนน

หนทาง ความรวดเรว็ของพาหนะ ทำใหNอุบัติการณfในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยaางยิ่งอบุตัิเหตุจากการจราจรทางบก จะเหน็ไดNวaาการเกิดอบุัตเิหตุ

แตaละครั้ง กaอใหNเกิดความสูญเสีย ทั้งในดNานชีวิตและทรัพยfสินทั้งของรัฐและประชาชนอยaางประมาณคaามิไดN อันมีผลกระทบโดยตรงตaอการพัฒนาประเทศ 

จากสถิติของหนaวยเฝ$าระวังและสะทNอนสถานการณfความปลอดภัยทางถนน พบวaา ปv 2564 ภาพรวมทั่วประเทศมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 

99,855 ครั้ง ซึ่งสูงขึ้นจากปv 2557 เกือบเทaาตัว และสูงขึ้นจากปv 2563 คิดเปcนรNอยละ  6.10 

เมื่อพิจารณาผูNเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พบวaา มีผูNเสียชีวิตสูงถึง 6,620 คน และมี

แนวโนNมการเสียชีวิตคงที่ สำหรับจังหวัดสุราษฎร=ธานี เมื่อพิจารณาขNอมูลจากสำนักงาน

ตำรวจแหaงชาติ ซึ่งรวบรวมสถิติจากคดีจราจร พบวaา อุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน3มเพิ่ม

สูงขึ้นอย5างต5อเนื่อง ทั้งประเด็นจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อพิจารณาสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว5า ตั้งแต5ปb 2564 เพิ่มขึ้น

ถึง 2 เท5าจากปb 2557 ผู3เสียชีวิตปb 2564 เพิ่มขึ้นจากปb 2563 ร3อยละ 8.94 ตลอดจน

ผู3บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน3มเพิ่มสูงขึ้นอย5างต5อเนื่อง 
 

อ3 : ออกกำลังกาย  

รวมไปถึงสาเหตุของโรค NCDs มี 5 ปtจจัยหลักของโรค คือ การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลf การ

บริโภคอาหารที่ไมaเหมาะสมตามหลักโภชนาการ การมีกิจกรรมทางกายที่ไมaเพียงพอ และการสัมผัสกับมลพิษทาง

อาการ  

 สุขภาวะ คือ กาย จิต ปtญญา สภาพแวดลNอมดี ก็ตNองเริ่มตNนจาก “พฤติกรรมสุขภาพ” ในชaวงสถานการณf

การแพรaระบาดของโควิด 19 พบผลกระทบตaอพฤติกรรมทางสุขภาพที่สำคัญ ดังนี้ การบริโภคอาหาร กิจกรรมทาง

กาย และพฤติกรรมการที่สaงผลเสียตaอสุขภาพ การดื่มแอลกอฮอลfและสูบบุหรี่ลดลงในชaวงการแพรaระบาด แตaไมaมี

ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเลaนพนัน และมีผู Nซื ้อสลากกินแบaงรัฐบาลและหวยใตNดินเพิ่มขึ้นตaอเนื่อง แตaทั้งนี้พบวaา 

ประชาชนอายุตั้งแตa 15 ปvขึ้นไป จำนวน 56,865,397 คน มีการออกกำลังกายหรือเลaนกีฬาอยaางสม่ำเสมอ จำนวน 23,783,599 คน คิดเปcนรNอยละ 41.82 

โดยผูNชายมีการออกกำลังกายหรือเลaนกีฬาอยaางสม่ำเสมอมากกวaาผูNหญิงที่มีการออกกำลังกายหรือเลaนกีฬาอยaางสม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาเปcนรายภาค พบวaา 

ภาคใตNมีการออกกำลังกายหรือเลaนกีฬาอยaางสม่ำเสมอ รNอยละ 51.97 สูงกวaาภาคอื่นๆ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

กรุงเทพมหานคร ประเภทกิจกรรมในการออกกำลังกาย 3 อันดับแรก คือ การเดิน การวิ่ง และการปt�นจักรยาน สaวนประเภทการเลaนกีฬา 3 อันดับแรก คือ 

ฟุตบอล เซปtกตะกรNอ และแบดมินตัน โดยสถานที่ที่ใชNในการออกกำลังกายหรือเลaนกีฬา 3 สถานที่แรก คือ บNาน/บริเวณที่พักอาศัย สวนสาธารณะ และลาน

ออกกำลังกาย/เลaนกีฬา เวลาในการออกกำลังกายหรือเลaนกีฬา คือ ชaวงเวลา 17.00-18.00 น. รองลงมาคือเวลา 16.00-17.00 น. และ เวลา 18.00-19.00 

น. จากกรณีศึกษาสุราษฎรfธานี พบวaา พฤติกรรมการออกกำลังกายสaวนใหญaออกกำลังกายสม่ำเสมอเฉลี่ย 3-5 วัน/สัปดาหf ชaวงเวลาเย็น เวลา 16.30-19.00 

น. และไปออกกำลังกายกับเพื่อน จุดประสงคfของการออกกำลังกายคือ เพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ มีอุปสรรคในการออกกำลังกายอยูaในระดับปานกลาง 3 ขNอ คือ มี

ภารกิจมากไมaมีเวลาในการออกกำลังกาย ขาดความรูNความเขNาใจในการออกกำลังกาย และขาดแรงจูงใจในการออกกำลังกาย 
 

อ4 : อโรคยา  

 สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนสุราษฎรfธานี พบวaา สาเหตุมาจากการเกิดโรคตaางๆ ทั้งโรคติดตaอและโรคไมaติดตaอ โดยมีอันดับสาเหตุการเสียชีวิต 

คือ เนื้องอกและมะเร็ง โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคติดเชื้อและปรสิต อุบัติเหตุ โรคของทางเดินระบบหายใจ โรคระบบประสาท โรคของระบบสืบพันธุ=

และทางเดินปcสสาวะ โรคระบบย5อยอาหาร โรคของต5อมไร3ท5อและเมตะบอลิซึม (เบาหวาน) และภาวะบกพร5องตั้งแต5กำเนิด นอกจากนี้ โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ก็เปcนอีกหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ เนื่องจาก เปcนโรคอุบัติใหมaและมีความรุนแรงภายในระยะเวลาอันสั้น แตaหากพิจารณา

ถึงโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชีวิตประจำวัน พบวaา อันดับโรคผูNป�วยนอกที่ประชาชนเจ็บป�วยมากที่สุด คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การติดเชื้อของ 
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ทางเดินหายใจสaวนบนแบบเฉียบพลัน เนื้อเยื่อผิดปกติ อุบัติเหตุ โรคทางระบบเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคทางทันตกรรม และการติดเชื้อตaางๆ เปcนตNน 

นอกจากนี้ หากมีการเจ็บป�วยที่รุนแรงจนตNองนอนโรงพยาบาล พบวaา โรคที่เปcนสาเหตุของการนอนโรงพยาบาลมากที่สุด คือ ปอดบวม รองลงมาคือ การติด

เชื้อทางเดินหายใจสaวนบน คออักเสบและตaอมทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ภาวะแทรกซNอนอื่นๆของการตั้งครรภfและการคลอด อุบัติเหตุและ

การบาดเจ็บตaางๆ ไขNจากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขNเลือดออก โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป�งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น เปcนตNน 

 

 

 

 

 
 

อ5 : อนามัยสิ่งแวดล3อม 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทยปv พ.ศ. 2564 พบวaา เกิดขึ้นประมาณ 24.98 ลNานตันหรือประมาณ 68,434 ตันตaอวัน หรือเทaากับ 1.03 

กิโลกรัม/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับปvที่ผaานมา พบวaา มีปริมาณที่เกิดขึ้นลดลง เนื่องจาก สถานการณfการแพรaระบาดของ COVID-19 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดN

ประกาศในหลายพื้นที่มีมาตรการล�อคดาวนf หNามออกจากเคหสถาน การเรียนการสอนออนไลนf Work Form Home ประกอบกับสถานการณfการติดเชื้อ 

COVID-19 ในตaางประเทศ ทำใหNจำนวนนักทaองเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยลดลง ทั้งนี้ ขยะที่เกิดขึ้น 24.98 ลNานตัน ถูกจัดการกันเอง โดยบNานเรือน

และชุมชนไมaมีการใหNบริการเก็บขนประมาณ 1.58 ลNานตัน และพบวaา มีขยะรีไซเคิลประมาณ 3.89 ลNานตัน ที่ถูกคัดแยก ณ ตNนทาง โดยกระบวนการซาเลNง

และบNานเรือนนำไปขายใหNกับรNานรับซื้อของเกaา ขยะมูลฝอยที่เหลือประมาณ 19.51 ลNานตัน ถูกเก็บขนโดยรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยนำไปยังสถานที่คัด

แยกหรือกำจัดขยะมูลฝอย และพบวaาขยะมูลฝอยประมาณ 4.00 ลNานตัน ถูกคัดแยก ณ สถานที่คัดแยกขยะมูลฝอย และสaวนที่เหลือประมาณ 15.51 ลNานตัน 

ถูกนำไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย นอกจากนี้ พบวaา มีขยะมูลฝอยไดNรับการกำจัดอยaางถูกตNองประมาณ 9.28 ลNานตัน และสaวนที่เหลือประมาณ 

6.23 ลNานตัน ถูกนำไปกำจัดอยaางไมaถูกตNอง อยaางไรก็ตาม จากสถิติในปv 2557-2562 จังหวัดสุราษฎรfธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยคิดเปcนรNอยละ 11-13 ของ

ภาคใตN โดยถือเปcน 1 ใน 3 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดของภูมิภาค อีกทั้งยังพบวaาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีปริมาณมากกวaาเขตนอกเทศบาล 

โดยในปv 2564 จังหวัดสุราษฎรfธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 0.36 ลNานตัน หรือประมาณ 988 ตันตaอวัน ทั้งนี้ขยะมูลฝอยจำนวน 307 ตันตaอวัน 

ถูกนำกลับมาใชNประโยชนf สaวนขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอยaางถูกตNองหรือถูกวิธีมีปริมาณ 0 ตันตaอวัน นั่นหมายความวaา ขยะมูลฝอยที่เหลืออีก จำนวน 681 

ตันต5อวัน ถูกจำกัดโดยไม5ถูกต3อง ซึ่งจากตัวเลขดังกลaาวในปv 2564 ทำให3เปVนจังหวัดที่มีขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย5างไม5ถูกต3องมากเปVนอันดับ 2 ของ

ภาคใต3 อีกทั้งจังหวัดสุราษฎร=ธานียังมีขยะมูลฝอยตกค3างในปb 2564 มากเปVนลำดับ 2 ด3วยเช5นกัน  

 
 

 

 จากขNอเสนอนโยบายขององคfกรเครือขaายที่ขับเคลื่อนสุขภาพขNางผลเพื่อใหNเกิดการบูรณาการ “กลไกความร5วมมือระดับจังหวัด” เพื่อเชื่อมร3อย

กลไกต5างๆที่มีเดิม และ จุดอ5อนของ “กลไกเดิม” ที่ม ี
 

“กลไกเดิม” 

  ปtจจุบนัสุราษฎรfธานีมกีารดำเนินนโยบายการสนับสนุนใหNประชาชนเกิดการดูแลสุขภาพดNวยการดูแลตนเอง หรือดNวยการมีสaวนรaวมของประชาชนหรือ

ชุมชน ผaานรูปแบบกองทุนและการสรNางกลไกตaางๆ เชaน ระดับตำบลมีกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทNองถิ่นหรือพื้นที่ ของสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหaงชาติ (สปสช.) ระดับอำเภอมีกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และระดับจังหวัดมีกลไกคณะทำงานแผนพัฒนาจังหวัด 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด  เปcนตNน การดำเนินงานที่ผaานมายังมีปtญหาและอุปสรรคทีอ่าจจะสaงผลกระทบตaอการบรรลุความสำเร็จในภาพรวม ดังนี้ 

รวม ร ้อยละ ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

รวม ร ้อยละ ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

รวม ร ้อยละ ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

รวมยอด 9,556   100       4,985        4,571       9,601 100     4,958        4,643       10,729 100     5,366      5,363       
นครศร ีธรรมราช 982       10         453           529           962     10       441           521           1,617   15       665         952          
กระบ ี- 564       6           154           410           543     6          157           386           546       5         157         389          
พ ังงา 296       3           124           172           305     3          127           178           307       3         128         179          
ภ ูเก ็ต 946       10         853           93             1,032 11       815           217           1,073   10       834         239          
ส ุราษฎร ์ธาน ี1,049   11         671           378           1,088 11       729           359           1,387   13       868         519          
ระนอง 189       2           128           61             189     2          128           61             189       2         128         61             
ช ุมพร 369       4           156           213           367     4          153           214           532       5         222         310          
สงขลา 1,634   17         1,107        527           1,656 17       1,133        523           1,625   15       1,102      523          
สต ูล 302       3           71              231           311     3          68              243           308       3         65            243          
ตร ัง 663       7           232           431           659     7          227           432           659       6         227         432          
พ ัทล ุง 532       6           339           193           517     5          323           194           519       5         326         193          
ป ัตตาน ี 666       7           176           490           670     7          178           492           680       6         182         498          
ยะลา 611       6           296           315           557     6          254           303           544       5         240         304          
นราธ ิวาส 753       8           225           528           745     8          225           520           743       7         222         521          
ท ี5มา: กรมควบค ุมมลพ ิษ กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ-งแวดล ้อม

จ ังหว ัด
2560 2561 2562
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1) ปtญหาเรื่องงบประมาณกองทุนคNางทaอ แมNวaาในปtจจุบันในภาพรวมแนวโนNมเงินคNางทaอจะลดลง โดยเฉพาะในชaวงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19  

หลายพืน้ทีม่กีารใชNเงนิกองทนุมากขึน้ แตaในหลายพื้นที่ยังมีปtญหานีอ้ยูa ซึง่สาเหตเุกดิความบางพืน้ทีผู่Nบรหิารไมaเหน็ความสำคญัในการดำเนนิงาน  

คณะกรรมการกองทุนอาจยังไมaเขNาใจเจตตนารมณfของกองทุน หรือขNอกังวลในการใชNงบประมาณเกรงการตรวจสอบจากหนaวยงานตaาง ๆ จึงทำ

ใหNมีเงินเหลือสะสมในกองทุน 

2) การประชาสัมพันธfเพื่อสรNางการรับรูNและสรNางความเขNาใจตaอแนวคิดและวัตถุประสงคfของกองทุน แกaผูNมีสaวนไดNสaวนเสีย คณะกรรมการกองทุน

และประชาชนทั่วไปยังไมaมากพอที่จะทำใหNกลุaมเป$าหมายดังกลaาวรับรูNและมีสaวนรaวมในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น  

3) งบประมาณไมaเพียงพอตaอการดำเนินงาน  คNานกับเงินคNางทaอตกลงไมaพอหรือเหลือ? 

4) ผูNจัดทำโครงการขาดทักษะในการจัดทำแผนงานหรือโครงการที่ดีมีคุณภาพ  และโครงการสaวนใหญaเปcนลักษณะของการดำเนินงานแบบครั้งเดียว

เสร็จ ขาดการติดตามเพื่อการพัฒนา และการประเมินผลกระทบ กระบวนการพัฒนาความรูNและทักษะที่จำเปcนตaอการดำเนินโครงการยังมีนNอย 

5) บางหนaวยงานขาดบุคลากรที่รับผิดชอบทางดNานสาธารณสุขโดยตรงในองคfกร อปท.บางแหaงไมaมีผูNรับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่

ชัดเจนสaงผลใหNเกิดความลaาชNาในการสนับสนุนงบประมาณ 

6) องคfความรูNและเครื่องมือในการดำเนินงานยังมีนNอย เชaนองคfความรูNทางดNานสาธารณสุขในองคfกร และขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน

โดยเฉพาะดNานการเงินและบัญช ี

7) ยังไมaเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนของแนวทางหรือชaองทางการบูรณาการความรaวมมือระหวaางหนaวยงานในพื้นที่  

8) ที่ผaานมาแมNวaาจะการดำเนินโครงการโดยการมีพี่เลี้ยงเปcนที่ปรึกษา แนะนำ และติดตามการดำเนินงาน แตaดNวยประสบการณfของพี่เลี้ยงที่

แตกตaางกัน โดยเฉพาะพี่เลี้ยงใหมa ทำใหNไมaมั่นใจในการหนุนเสริมพื้นที่โครงการ และพี่เลี้ยงบางสaวนของหนaวยจัดการเปcนผูNที่ปฏิบัติงานประจำ 

ซึ่งมีภาระงานประจำที่คaอนขNางมาก ทำใหNลงหนุนเสริมโครงการฯ ไดNไมaเต็มที่ภายในเวลาที่จำกัด  

9) ขNอจำกัดเรื่องการใชNเทคโนโลยีเขNามารaวมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะระบบรายงานออนไลนf สaงผลใหNเกิดความยากลำบากแกaประชาชนผูNรับทุน 

โดยเฉพาะประชาชนที่อยูaในวัยทำงานและวัยสูงอายุ  

10) การเบิกจaายเงินมีระเบียบรัดกุมมาก สaงผลผูNรับทุนตNองจัดเตรียมเอกสารจำนวนมากเพื่อการป�ดโครงการ  

11) การเปลี่ยนคณะผูNบริหารในแตaละครั้งทำใหNนโยบายเปลี่ยนแปลง  
 

ทำไมต3องมี “การบูรณาการกลไกความร5วมมือระดับจังหวัด” 

 ดNวยเหตุขNางตNน จึงตNองจัดกลไกใหมaในรูปแบบ “การบูรณาการกลไกความร5วมมือระดับจังหวัด”เพื่อป�ดจุดอaอนที่เกิดขึ้นกับการสนับสนุน

และกลไกที่เคยมีมากaอน โดยมีบทบาทในการเปVนโซ5ข3อกลาง เชื่อมประสานความรaวมมือและหาแหลaงทุน สนับสนุนการมีสaวนรaวมของประชาชนในการดูแล

สุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน และเพื่อใหNเกิดการประสานความรaวมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และเครือขaายสุขภาพ 

โดยโครงการฯจะเปcนตNนแบบของการรaวมทุนโดยกระบวนการมีสaวนรaวม กระบวนเรียนรูN และบูรณาการกลไกทั้งภาคีภาครัฐ ทNองถิ่น ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน วิชาการ และสื่อสารมวลชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสaงเสริมสุขภาพ ทัง้ระดบัตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ และภาคใตN เพื่อ

เสริมสรNางสุขภาวะสุราษฎรfธานี การดำเนินงานร5วมกับภาคีเครือข5ายทั้งภาคีเครือข5ายเดิมและขยายเครือข5ายหน3าใหม5ในแต5ละประเด็น เน3นการพัฒนา

ศักยภาพภาคีตามส5วนขาดและการทำงานตามกระบวนการนโยบาย โดยใช3กระบวนจัดการความรู3 และการจัดการฐานข3อมูลทั้งข3อมูลเชิงประเด็น 

ข3อมูลเชิงพื้นที่ และข3อมูลภาคีเครือข5ายแต5ละประเด็นการให3ความสำคัญกับการทำงานกับกลไกระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต จังหวัด อำเภอและ

ตำบล มีการวางระบบติดตามประเมินภายในที่เน3นการประเมินเพื่อการเรียนรู3และพัฒนาเพื่อเสริมพลังอำนาจคนทำงานตามประเด็นขับเคลื่อน มี

คณะกรรมการกำกับทิศทางชaวยในการควบคุม ชี้แนะแนวทางและประสานงานเพื่อสนับสนุนใหNโครงการดำเนินการตามเป$าหมายและวัตถุประสงคfที่วางไวN 

 การพัฒนารูปแบบความรaวมมือการเสริมสรNางสุขภาวะระดับจังหวัด (กองทุนจังหวัด) นับเปcนการพัฒนาเพื่อใหNเกิดรูปแบบการรaวมทุนระหวaาง สสส.

และหนaวยงานทNองถิ่นระดับจังหวัด ที่จะใชNทุนดังกลaาวมาออกแบบการทำงานสรNางเสริมสุขภาพเพื่อแกNปtญหาสำคัญในระดับจังหวัด โดยเฉพาะประเด็น

ปtญหาปtจจัยเสี่ยงในกลุaมเป$าหมายสำคัญและสถานการณfอื่นๆที่เกี่ยวขNอง โดยมีประเด็นการขับเคลื่อน “ร5วม” สุราษฎร=ธานจีากข3อมูลข3างต3น เปVนประเด็น

นำเป#น 5อ : อ1 อาหาร อ2 อุบัติเหตุ อ3 ออกกำลัง อ4 อโรคยา และ อ5อนามัยส่ิงแวดลCอม 

 


