
การจัดท าแผนและโครงการ 
เพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ  

ยาเสพติด อาหาร และ การเพ่ิมกิจกรรมทางกาย 



ความส าคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

1. เป็นกลไกที่ช่วยท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการให้มี
ระบบสุขภาพชุมชนที่ดีทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา 

2. เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ (เน้นสร้างสุขภาพแทนซ่อมสุขภาพ) ซึง่
เป็นฐานของการท าให้ปัญหาสุขภาพลดลง 

3. เน้นการจัดการปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ(ปัจจัยก าหนดสุขภาพ ได้แก่ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสภาพแวดล้อม 
รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ กลไกต่างๆในชุมชน) 
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ตัวชี้วัดการด าเนินงานของกองทุนฯที่เข้มแข็ง 

1. มีแผนการจัดการระบบสุขภาพและปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของชุมชน 

2. มีโครงการที่มีคุณภาพดี และการด าเนินโครงการสามารถลดปัญหา
สุขภาพได้ชัดเจน 

3. มีระบบติดตามประเมินผล 

 

สปสช. สสส. และ สจรส.มอ. จึงจัดท าโครงการนี้เพื่อหนุนเสริมความ
เข้มแข็งของกองทุนฯ 
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อะไรเป็นปัญหาของระบบสุขภาพของชุมชน 

โดยปกติ ปัญหาสุขภาพมักดูจากการป่วยและการตาย 

29/11/2017 4 



29/11/2017 5 

ปัจจุบันนี้ ปัญหาสุขภาพจะดูจากการสูญเสียปีสุขภาวะ หมายถึง  
ถ้าเราเป็นโรคหรือประสบกับปัญหาสุขภาพใดปัญหาหนึ่ง  
จะท าให้เราสูญเสียช่วงเวลาที่ควรจะอยู่อย่างมีสุขภาพดีไปจ านวนกี่ปี 



 
สถานการณ์สุขภาพของชุมชน 
คนไทยสูญเสียช่วงชีวิตที่จะอยู่อย่างมีความสุขไปถึง 10.2 ล้านปี 
หรือ 10.2 ล้าน DALY  
สาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงห้าอันดับแรก ดังนี้  

ชายไทย 
การบริโภคแอลกอฮอล์      ร้อยละ 15.7  

การสูบบุหร่ี                   ร้อยละ 11.3  

ความดันโลหิตสูง             ร้อยละ  6.2  

การไม่สวมหมวกนิรภัย      ร้อยละ  5.9  

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง      ร้อยละ  3.1  

หญิงไทย 
ดัชนีมวลกายสูง (อ้วน)          ร้อยละ 7.7  

ความดันโลหิตสูง                 ร้อยละ 6  

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 5.4  

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง          ร้อยละ 3.3  

การสูบบุหร่ี                       ร้อยละ 2.2 

 
29/11/2017 6 



สถานการณ์สุขภาพที่ส าคัญของชุมชน 

จากข้อมูลสาเหตุการตายและข้อมูลการสูญเสียปีสุขภาวะ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของ
ชุมชนมีสาเหตุหลักต่อไปนี้ 
1.ปัจจัยเสี่ยงตอ่สขุภาพ ท าให้เกิดโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด สุขภาพจิต ปัญหาทาง
สังคม ครอบครัว อาชญากรรม อุบัติเหตุ ซึ่งได้แก่ 
   1) เหล้า  
   2) บุหรี ่
   3) สารเสพติด 
2. โรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง ทุพโภชนาการ ความเฉลียว
ฉลาด ซึ่งเกิดจาก 
   4) ระบบอาหาร : การมีและเข้าถึงอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ 
   5) การมีกิจกรรมทางกาย : การท างาน การสัญจร นันทนาการ กีฬา 
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ขณะเดียวกันพบว่าปัญหาสารเสพติดเปน็ปญัหาใหญข่องประเทศ ที่ผ่านมาเรามักเน้นไปที่ยาเสพติด 
แต่จากงานวิจัยเปรียบเทียบขอ้มูลความรุนแรงระหว่างกลุ่มสารเสพติดที่สร้างอันตรายและเสียหายต่อ
คน พบว่า การดื่มเหล้า มีความรุนแรงมากที่สุด  
             ในขณะที่บุหรี่ มีความรุนแรงใกล้เคียงกับโคเคนและยาบ้า 

สารเสพติด คะแนนความรุนแรง 
เหล้า 72 

เฮโรอีน 54 

ยาไอซ์ 33 

โคเคน 27 

บุหรี่ 26 

ยาบ้า 23 

กัญชา 20 

ยากล่อมประสาท 15 

ยาเค 15 



จากข้อมูลดังกล่าว ทางสปสช. สสส. และ สจรส.มอ. จึงมีเป้าหมายสนับสนุนให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล เพ่ิมการจัดการเร่ือง เหล้า บุหร่ี สารเสพติด 
ระบบอาหาร และ การมีกิจกรรมทางกาย ในชุมชน 

โดย ขอความร่วมมือท้องถิ่นและคณะกรรมการกองทุน 

1. มีแผนการจัดการปัญหาเร่ือง เหล้า บุหร่ี สารเสพติด ระบบอาหาร และ การ
มีกิจกรรมทางกาย 

2. มีโครงการที่มีคุณภาพดี และการด าเนินโครงการเพ่ือลดปัญหาเร่ืองเหล้า 
บุหร่ี สารเสพติด ระบบอาหาร และ การมีกิจกรรมทางกาย 

3. มีระบบติดตามประเมินผลโครงการ เพ่ือดูผลสัมฤทธิของการจัดการเร่ือง 
เหล้า บุหร่ี สารเสพติด ระบบอาหาร และ การมีกิจกรรมทางกาย 

ทั้งนี้ จะใช้ระบบการท าแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผล ที่
ง่ายและใช้เทคโนโลยีออนไลน์ เข้ามาช่วยในการจัดการ 
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การหนุนเสริมการท างาน 

1. สสส. สจรส.มอ. และ สปสช. จัดต้ังและพัฒนาศักยภาพทีมวิชาการและทีมพี่เล้ียง ให้ลง
มาท างานร่วมกับแต่ละกองทุน 

2. สสส. สจรส.มอ. และ สปสช. ร่วมพัฒนาโปรแกรมการท าแผน การพัฒนาโครงการ และ
ระบบติดตามประเมิน โดยสามารถลงข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ 

3. ขอให้แต่ละกองทุนฯจัดการประชุม ท าแผน พัฒนาโครงการ โดยใช้งบประมาณจาก
หมวดบริหารของกองทุน (ยกเว้นค่าใช้จ่ายของทีมวิชาการและทีมพี่เล้ียงที่จะมาช่วยใน
แต่ละครั้ง สสส.จะเป็นผู้สนับสนุน) 

4. เม่ือกรรมการกองทุนฯอนุมัติโครงการ และมีการด าเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงจะลงมาช่วย
ติดตามประเมินผลร่วมกับท้องถิ่น(ทีมพี่เล้ียงที่จะมาช่วยในแต่ละคร้ัง สสส.จะเป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย) 

5. เม่ือโครงการด าเนินการเสร็จส้ิน จะมีเวทีการสรุปบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กองทุน (สสส.จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย) 
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การใชง้าน เวบ็ไซต ์ผา่นคอมพิวเตอร์ 
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เขา้สู่ระบบ 
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แผนงาน กองทุนฯ 
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สถานการณ์ปัญหา 
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วตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั 
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แนวทาง/วธีิการส าคญั 
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งบประมาณ /โครงการย่อย 
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