
 

การจัดทำแผนสุขภาพตำบล ระยะ 4 ป 
เขียน โดย สมชาย ละอองพันธุ หัวหนางาน สปสช.เขต 12 สงขลา 

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา กำหนดทิศทางพัฒนากองทุนฯ ท่ีบงความเขมแข็ง

กองทุนสุขภาพตำบลไว โดยกำหนดกองทุนควรจัดกระบวนการทำแผนสุขภาพตำบล 4 ป เพื่อเปนตัวแบบ

(model) สำหรับจัดการระบบสุขภาพของชุมชน ลดการทำโครงการเดิมแตเปลี่ยนป พ.ศ.มาขอรับใหม หรือ ตั้งรับ

โดยรอใหหนวยงานรับทุน ผูรับทุนสงโครงการที่ตองการทำโดยไมมีแผนสุขภาพกอน อันจะสุมเสี่ยงตอโครงการไม

ตรงวัตถุประสงคกองทุน และจะสงเสริมประชาชนสวนรวมตอการแกปญหาสุขภาพของชุมชน สงผลใหบริหาร

จัดการกองทุนสุขภาพตำบลงายข้ึน 

แผนสุขภาพตำบล ไมใชแผนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระยะเวลาท่ีควรดำเนินการ : ระหวางเดือน กรกฎาคม-กันยายน กอนหมดปงบประมาณ หรือภายในเดือนตุลาคม 

ปงบประมาณถัดไป 

งบประมาณ: งบบริหารกองทุนสุขภาพตำบลของ อปท. เขียนเปนกิจกรรมยอยหนึ่งของโครงการบริหาร ระบุชื่อ

กิจกรรม :จัดทำแผนสุขภาพชุมชน และการพัฒนาการเขียนโครงการ โดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานกองทุนจะเปน

ผูประสานงานหรือเตรียมจัดทำแผนสุขภาพ 

แนวคิดการทำแผนสุขภาพ : สปสช.เขต 12 สงขลา ใชหลักคิดในการทำแผนสุขภาพโดยตอบคำถาม 4 ขอ คือ 

1. อยูไหน  

ชุมชนมีปญหาสุขภาพอะไร เทาไหร (ตัวเลขควรชัดเจน) เชน รอยละของเด็ก อายุ 9-25 ป เปนนักสูบหนา

ใหม  เทากับ 30  

2. ไปไหน   

ชุมชนตองการตั้งเปาหมายแกปญหาโดย ลด หรือเพิ่ม เชน เพื่อลดนักสูบหนาใหม (เด็ก อายุ 9-25 ป) 

รอยละ 10  

3. ไปอยางไร หรือ วิธีการอยางไร 

ชุมชนควรศึกษาดูตัวแบบวิธีการออกแบบกิจกรรมที่เปนไปตามหลักการสงเสริมสุขภาพตามกฎบัตร

ออตตาวา(Ottawa charter) เนนใหโครงการมีกิจกรรม 5 ดาน คือ 

3.1 การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะสวนบุคคล เชน การพัฒนาความรูและทักษะของ 

3.2 การปรับระบบหรือกลไกของชุมชนท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ 

3.3 การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เชน การนำเสนอขอมูล เวทีคืนขอมูล ประมวลผล 

3.4 การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ 



3.5 การมีขอตกลงรวมกันเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

4. ไปถึงหรือยัง 

การติดตามหรือประเมินผล หรือคุณคาโครงการวา ผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร เปนไปตามเปาหมายหรือไม 

(หมายเหตุ อางถึง ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร) 

สถานการณสุขภาพของชุมชนท่ีสำคัญ 

 จากขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับปที่มีการสูญเสียสุขภาวะของประชาชนคนไทย(DALYs) อันดับการสูญเสียป

สุขภาวะของคนไทย แยกตามเพศและสาเหตุ/โรค พบวา 

 

และหากมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค พบวา อันดับ 1 ) บุหรี่เปนปจจัยใหเกิดโรคมากที่สุดและเปน

สาเหตุการตายของคนไทยมากที่สุด 2) ความดันโลหิตสูง 3) การดื่มเหลา 4) ภาวะไขมันในเลือดสูง 5) ภาวะ

น้ำหนักเกิน 6) การบริโภคผักและผลไมไมเพียงพอ 7) กิจกรรมทางกายไมเพียงพอ 8) การใชสารเสพติด 9) การมี

เพศสัมพันธุท่ีไมปลอดภัย  



 

จากขอมูลสาเหตุการตายและขอมูลการสูญเสียปสุขภาวะ พบวา ปญหาสวนใหญของชุมชนมีสาเหตุหลัก

ตอไปนี้ 

1.ปจจัยเสี ่ยงตอสุขภาพ ทำใหเกิดโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด สุขภาพจิต ปญหาทางสังคม ครอบครัว 
อาชญากรรม อุบัติเหตุ ซ่ึงไดแก 
   1) เหลา  
   2) บุหรี่ 
   3) สารเสพติด 
2. โรคเรื้อรัง ไดแก เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง ทุพโภชนาการ ความเฉลียวฉลาด ซ่ึงเกิดจาก 
   4) ระบบอาหาร : การมีและเขาถึงอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ 
   5) การมีกิจกรรมทางกาย : การทำงาน การสัญจร นันทนาการ กีฬา เปนตน 
 
ข้ันตอนการดำเนินการ  

1.ประสานพี่เลี้ยงประจำกองทุนเพื่อลงสนับสนุนกิจกรรมทำแผนสุขภาพ (สามารถเขาติดตอพี่เลี้ยงประจำกองทุน

ไดโดยการคลิ๊กท่ีชื่อพ่ีเลี้ยงประจำกองทุน 

2.เตรียมขอมูลสถานการณสุขภาพท่ีสำคัญของชุมชน จากแหลงท่ีมาภายในชุมชน ดังนี้ 

2.1 ขอมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ(ข้ันตน) อาจเกิดจากการจัดทำขอมูลหรือเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงาน 

กลุมในประเด็นท่ีสนใจโดยใชเครื่องมือแบบสอบถามหรือสุมเก็บขอมูล 

2.2 ขอมูลสุขภาพระดับทุตติยภูมิท่ีผานการสังเคราะหหรือรวบรวมมาแลว เชน ขอมูลสถานการณสุขภาพ

สำคัญจาก รพ.สต. หรือโรงพยาบาล ขอมูล จปฐ. ขอมูลจากการทำแผนชุมชนของสภาชุมชน หรือจากหนวยงาน

อ่ืนท่ีมีขอมูลอยูแลว โดยการประสานขอใหทำขอมูลมาแลกเปลี่ยนขอมูลในการจัดทำแผนสุขภาพ 



(การที่กองทุนสุขภาพตำบล นำเสนอขอมูลไมรอบดานอาจสงผลใหทิศทางแผนสุขภาพจะกลายเปนเรื่องของ รพ.

สต.หรือ โรงพยาบาลชุมชน ไปเสียทั้งหมด เมื่อทำโครงการจะกลายเปนการดูแลรักษาสุขภาพหรือจัดบริการ

สาธารณสุขท่ีเนนการซอมสุขภาพ) 

3.การคืนขอมูลสุขภาพที่สำคัญใหชุมชน หากสามารถทำขอมูลโดยใสตัวเลขตามตัวแบบของแผนสุขภาพได 

ผูรับผิดชอบงานกองทุน จะลดปญหาการถกเถียงหรือจัดประชุมแลวไมไดอะไร ทำแผนสุขภาพไมเสร็จเรียบรอย 

4.กรอกขอมูลสถานการณ และตั้งเปาหมายของแผนสุขภาพในตัวแบบของโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล และ

กำหนดวงเงินของแผนสุขภาพ กำหนดหรือจองโครงการที่ควรดำเนินการ โดยระบุชื่อกลุม องคกร หรือหนวยงาน 

และวงเงินตามโครงการ 

5.ผูรับทุนท่ีสนใจทำโครงการเพ่ือรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล 

 

 

สรุปแผนสุขภาพชุมชน ท่ีกองทุนสุขภาพตำบลควรมี จำนวน 14 ประเด็น ประกอบดวย 

1.แผนงานอาหารและโภชนาการ 

2.แผนงานบหุรี่ 

3.แผนงานเหลา 

4.แผนงานสารเสพติด(กระทอม กัญชา ยาบา ยาเค) 

5.แผนงานกิจกรรมทางกาย 

6.แผนงานอนามัยแมและเด็ก 



7.แผนงานโรคเรื้อรัง 

8.แผนงานเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

9.แผนงานผูสูงอายุ 

10.แผนงานสิ่งแวดลอม(การจัดการขยะ) 

11.แผนงานกลุมคนท่ีมีความเสี่ยง(การคุมครองผูบริโภค พฤติกรรมทางเพศไมปลอดภัย) 

12.แผนงานแรงงานนอกระบบ (ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง) 

13.แผนงานภัยพิบัติและโรคระบาด 

14.แผนงานบริหารจัดการกองทุน 

 

วิธีการปอนขอมูลแผนสุขภาพ 

 การทำแผนสุขภาพของกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา สามารถจัดทำแผนงานผานเว็บไซตกองทุน

สุขภาพตำบลและผานเครื่องมือตางๆ แบบงาย เชน มือถือ และคอมพิวเตอร แทบเบลต ขั้นตอนการปอนแผน

สุขภาพดังนี้ 

 

 

1.เขาเว็บไซตกองทุนสุขภาพตำบล > คลิ๊ก กองทุนของฉัน > ใสชื่อสมาชิก หรืออีเมลล รหัสผาน 

 
 

2.เขาสูกองทุนท่ีรับผิดชอบ >แผนงาน> สรางแผนงาน> เลือกแผนท่ีตองการจะสราง> กดยืนยัน 



 

 

 

3.ใสขอมูลสถานการณของพื้นที่ระดับตำบล ตองดูหนวยของประเด็นปญหาที่กลาวถึงดวย เชน รอยละ จำนวน

แหง จำนวนเงิน(บาท) เปนตน หากมีขอมูลเพ่ิมเติมสามารถคลิกท่ีรูปดินสอ เพ่ือเขียนอธิบายสถานการณ(ตัวเลขท่ี

กรอกลงไปนั้นมีความหมายแตกตางกัน เชน หากกรอกเปน 0 ศูนย แสดงวาสำรวจแลวไมพบปญหาดังกลาว แต

หากเวนไวไมมีตัวเลข แสดงวา ไมมีฐานขอมูลสถานการณปญหาดังกลาว) 



 

4.ใสเปาหมายระยะเวลา 1 ปในประเด็นปญหาสุขภาพท่ีตองการแกไข ซ่ึงตัวเลขสถานการณปญหาจะมีการอางอิง

ดึงตัวเลขมาจากการกรอกขอมูลในสถานการณของปญหา(ไมตองกรอกทุกหัวขอก็ได) 

 

 

5.แนวทางหรือวิธีการสำคัญ ทางเขต 12 สงขลาไดใหคณะทำงานนักวิชาการไปทบทวนวิธีหรือกลวิธีการทำงาน

การสรางเสริมสุขภาพตามหลักการออตตาวาชารเตอร ใหคณะกรรมการกองทุน หรือ ผูรับผิดชอบโครงการได

ศึกษาเพ่ือนำมาเปนตัวแบบการออกแบบกิจกรรมท่ีควรจะทำในแตละโครงการท่ีเก่ียวของ 



 

 

6.ใสงบประมาณที่ตั้งไวตามแผน  ใหใสจำนวนเปนตัวเลขกลมๆ เชน 150,000 บาท เปนตน ใสชื่อโครงการที่ควร

จะดำเนินการ(ระบุชื่อโครงการ หนวยงานที่จะขอรับทุน งบประมาณ) ซึ่งหากระบุครบตามหัวขอ จะมีปุมเมนู

พัฒนาโครงการเกิดข้ึนหลังโครงการท่ีควรจะทำ ผูจัดการกองทุนสุขภาพตำบลจะไปแนะนำเพ่ือทำใหผูรับทุนเขียน

โครงการท่ีมีรายละเอียดครบถวนตอไป 

 

 

 

นำโครงการท่ีควรดำเนินการ ไปใสในแผนการจายเงินแยกตามประเภท 10(1),(2),(3) ,(5) 


