
โครงการบูรณาการขับเคลื่อน
งานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

โดย  กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

และกลไกสุขภาพภายใต้การด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)



ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:
ข้อ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี...(๑) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) ป้องกันควบคุม 
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี (๕) ส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี
ข้อ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ...(๒) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...(๔) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อ ๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา...(๑) ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น
วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ...
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม:
ข้อ ๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
ข้อ ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม...สร้างสังคมเข้มแข็ง...(๑) สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของ
ภาคส่วนต่าง ๆ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน
ข้อ ๔. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง...
(๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับชุมชน



ตัวอย่างความสอดคล้องยุทธศาสตร์ของการ
ด าเนินงานเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย





ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
▪ สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

หรือท้องถิ่น
▪ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย

บริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น 
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
▪โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.): กลไกการสรา้ง

เสริมสุขภาพประชาชน กระจายทั่วทุกต าบล 
▪คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.): ทุกอ าเภอ 

เพื่อแก้ปญหาระดับพื้นที่ อยางนอย 2 เรื่อง โดยใชเกณฑตาม
บริบทพื้นที่
▪คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)



ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
▪ เป้าหมายให้ทุกคนมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาวะ
▪ ด าเนินงานใน 15 แผนหลัก 
▪ มีการด าเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชนมาอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดทุนทาง

สังคมและศักยภาพของภาคีเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการจัดการสุข
ภาวะทั้ง 4 มิต:ิ กาย ใจ ปัญญา สังคมซึ่งเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนแผน
สุขภาวะชุมชน

▪ มีการพัฒนากลไกหน่วยจัดการ (Node) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
สามารถด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ



กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ 
มีข้อจ ากัด
▪ โครงการเป็นกิจกรรมซ้ า ๆ ที่ท ากันมาอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่มีเป้าหมาย
▪ การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ในการ

พัฒนาแผน
▪ การจัดท าแผน และ คุณภาพของแผนสุขภาพ

ชุมชน
▪ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน การปฏิบัติ

ตามแผน และ การติดตาม ประเมินผล ของกลไก
คณะท างานกองทุนฯ

▪ การติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

การด าเนินงานระบบสุขภาพชุมชน

มีเงินคงเหลือสะสมในกองทุน ฯ ทั่วประเทศ

➢ 7,000 ล้านบาท (งปม.2560)

การบรูณาการการท างาน



ที่ผ่านมา...พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑  สสส. ร่วมกับ สจรส.มอ. 
▪ เพ่ิมศักยภาพของโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย

ท างานร่วมกับ สปสช.ใน ๔ ภาค ๑๒ เขตทั่วประเทศ มีกองทุนน าร่องมากกว่าเป้าหมาย 
๒๗๐ กองทุน (ประมาณ ๗๐๐ กองทุน)
➢ โครงการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น แผนงานการส่งเสริมกิจกรรม

ทางกาย ( PA และ อาหาร)
➢ โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยง (สุรา ยาสูบ ยาเสพติด) 







ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
▪ กองทุน ฯ มีแผน มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพ

ติด) อาหาร และกิจกรรมทางกาย 

▪ หลักสูตรการจัดการปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) อาหาร และการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในกองทุน ฯ

▪ การพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบกองทุน ให้รู้ เข้าใจ สามารถพัฒนาโครงการในพื้นที่ได้ 

▪ เครือข่ายนักวิชาการในการท าหลักสูตร 

▪ แผนกองทุน (ประเด็นเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อาหาร และกิจกรรมทางกาย) ท้ัง ๑๒ เขต
ทั่วประเทศรวมกันจ านวน ๖,๖๐๒ แผนงาน / โครงการพัฒนา ๙,๒๗๑ โครงการ / การ
ติดตามประเมินผล ๒๙,๘๙๗ โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)
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โครงการ...
ธรรมะกับการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น    

จ.แพร่

วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ

อบรมธรรมะกับการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

กิจกรรมปั่นจักรยานไปวัดพระธาตุช่อแฮ

กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานไปวัดทุกวันพระ

▪ เพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและ
วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

งบประมาณ 7,200 บาท

ตัวอย่างโครงการดีๆ
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โครงการ:
กระบังรักสุข หมดทุกข์ 

คลายโรค 
กองทุน ฯ อบต.หอกลอง 

จ.พิษณุโลก 

วัยเรียน 

6 - 14 ปี

ตรวจประเมินภาวะโภชนาการ ประเมินความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
ก่อน-หลัง

ผลักดันการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียน

ก าหนดมาตรการไม่ให้จ าหน่ายน้ าหวานและน้ าอัดลมในโรงเรียน และบริเวณรอบ 
ๆ โรงเรียน

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เหมาะสมได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ 
การจัดเมนูสุขภาพในผู้เตรียมอาหารของโรงอาหารในโรงเรียน

จัดกิจกรรมการออกก าลังกายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน เช่น 
กายบริหารหน้าเสาธง มอญซ่อนผ้า วิ่งเปรี้ยว ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

▪ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น
▪ เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning และ 

Active play ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
▪ ลดพฤติกรรมดื่มน้ าอัดลม เครื่องดื่มรสหวานจัด
งบประมาณ.... 10,000......บาท
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โครงการ...รอยยิ้มริมรั้ว 
ต.สาคร อ.ท่าแพ 

จ.สตูล

คนในชุมชน 
ผู้สูงอายุ เด็ก

ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการใชเ้สียงตามสาย และประชาสัมพันธ์ในวันประชุม
หมู่บ้านที่ศูนย์เรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน

เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารแบบ active learning โดยวิทยากรปราชญ์ชุมชน ใน
การเพาะเมล็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ การท าปุ๋ยหมัก และจัดหาวัสดุเหลอืใช้มา
เป็นภาชนะในการเพาะเมล็ด เช่น กระป๋องนมเด็ก ขวดพลาสตกิ ล้อยางรถยนต์เก่า

ลงเยี่ยมแปลงผักและจัดท าแผนที่ลายแทงผักปลอดสารพษิ เพื่อให้ผู้สนใจน าผักไป
แลกเปลี่ยนหรือจ าหน่ายผักปลอดสารพษิ

▪ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ
▪ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในวัยเด็ก
▪ เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน
งบประมาณ 26,500 บาท
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ข้อจ ากัด

คุณภาพของแผนกองทุน

คุณภาพของโครงการ 

จ านวนพี่เลี้ยงมีจ านวนจ ากัด 

มีเพียงเครือข่าย 



วัตถุประสงค์โครงการ

1. การพัฒนาศักยภาพทีมกลไกร่วมของสสส. สปสช.และสธ.ในการ
ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่

2. การน าร่องพื้นที่ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่





แนวทางส าคัญ

๑.ทีมระดับเขต (๑๒ เขต ๆ ละ ๗-๘ คน)   ๒.ทีมระดับพื้นที่ (๕ คน/ ๑ พชอ. หรือจังหวัด)
แนวทาง ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

▪ เพ่ิมศักยภาพกลไกระดับเขต และระดับ
พื้นที่ ในการ coaching เพื่อสนับสนุน
การจัดท าแผน การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการที่มีคุณภาพ และการใช้ระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

พี่เลี้ยงร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทบทวนทักษะการ coaching เพ่ือ
สนับสนุนการจัดท าแผน การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ และการใช้ระบบติดตามประเมินผล 
และน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้

▪ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต และระดับ
พื้นที่ เพ่ือปรับปรุง ช่วยให้ทีมระดับ
เขต และทีมระดับพื้นที่ สามารถพัฒนา
คุณภาพโครงการให้มีคุณภาพ

๑) คู่มือการจัดท าแผน 
๒) คู่มือการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
๓) คู่มือติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของกองทุน ฯที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของ สสส. สปสช.
และสธ.อย่างน้อยจ านวน ๕ ชุด (๕ ประเด็น)▪ พัฒนาคู่มือการจัดท าแผน คู่มือการ

พัฒนาข้อเสนอโครงการ และคู่มือการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการ

๑. การพัฒนาศักยภาพกลไกร่วมขับเคลื่อนการสรา้งเสรมิ
สุขภาวะในพื้นที ่๑.๑ พัฒนากลไกในพื้นที่



แนวทาง ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
▪ พัฒนาคู่มือการ Coaching ส าหรับพี่เลี้ยง 

ในการด าเนินงานกองทุน ฯ ที่ครอบคลุม
เรื่อง ระเบียบการขอใช้เงินกองทุน 
กรณีศึกษาจาก สตง.

ได้คู่มือการ Coaching ส าหรับพี่เลี้ยง

▪ พัฒนาคู่มือการจัดท าแผน การพัฒนา
โครงการ และคู่มือการติดตาม ประเมินผล
โครงการประเด็นกิจกรรมทางกายอาหาร 
การจัดการปัจจัยเสี่ยงสุรา ยาสูบ สารเสพ
ติด และประเด็นอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่
แบบ Online

ได้คู่มือการท าแผน การพัฒนาโครงการ 
และคู่มือการติดตาม ประเมินผลโครงการใน
ประเด็นต่าง ๆ แบบ Online ผ่านทาง
Website

▪ พัฒนาเครื่องมือ (Tool) ในการพัฒนา
แผน ข้อเสนอโครงการและการติดตาม
ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ 
Online

ได้เครื่องมือ (Tool) Online ในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการและการติดตาม
ประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

๑.๒ คลินิกให้ค าปรึกษาการพัฒนาแผน โครงการ และการใช้ระบบพัฒนาโครงการ
และระบบตดิตามและประเมนิผลโครงการของกองทุน ฯ



๒. การน าร่องพื้นที่ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในกองทุน ฯ 
แนวทาง ผลผลติ/ผลลัพธ์ 

เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการกองทุนและเครือข่ายในพื้นที่ ใน
การจัดท าแผน ประเมินคุณภาพโครงการ สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ และติดตาม ประเมินผลโครงการ

-กองทุน ฯ มีแผน และ
โครงการ ประเด็นกิจกรรม
ทางกายอาหาร การจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงสุรา ยาสูบ ยา
เสพติด และประเด็นอื่น ๆ 
ตามบริบทของพื้นที่ 
จ านวน ๘๒๑ กองทุน 

-ได้ข้อเสนอโครงการสร้าง
เสริมสุขภาวะในประเด็น
กิจกรรมทางกาย อาหาร
การจัดการปัจจัยเสี่ยงสุรา 
ยาสูบ ยาเสพติด และ
ประเด็นอื่น ๆ ตามบริบท
ของพื้นที่ ที่มีคุณภาพ 
จ านวน ๘๒๑ โครงการ

เพ่ิมศักยภาพผู้เสนอโครงการ ผู้รับทุนโครงการในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการประเด็นกิจกรรมทางกาย อาหาร การจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงระบบการจัดท าแผน พัฒนาโครงการ และระบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ Online

ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุง ช่วยให้ทีมระดับเขต และ
ทีมระดับพื้นที่สามารถพัฒนาคุณภาพโครงการให้มีคุณภาพ
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พื้นที่ และประเด็น ของ พชอ.
กิจกรรมทางกาย อาหารปลอดภัย บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด และอื่น ๆ

รพ.สต.

กองทุนต าบล.

สธ.

อปท.
สถาบันการศึกษา

สสส.และภาคีเครือข่าย

Guideline

กลไกพ่ีเลี้ยง

Training

สปสช.



พื้นที่ใน 12 เขตสุขภาพ
(77 จังหวัด 77 อ าเภอ/พชอ.)
77 x 10 = 770 ต าบล  
+ 51 ต าบล (ท้องถิ่นที่รับ
ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.)

ภาคเหนือ
เขต 1
เขต 2

ภาคกลาง
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6

ภาคใต้
เขต 11
เขต 12

ภาคอีสาน
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10

กลุ่มเป้าหมาย



คณะท างาน

ทีมระดับเขต
(๗-๘ คน/เขต*๑๒ เขต)

ทีมระดับพืน้ที่ 
(๕ คน/จงัหวดั)

ผู้เสนอโครงการ ผู้รับทุน

๗๗ จงัหวดั ๆ ๑ อ ำเภอ (พชอ.) ๆ ละ ๑๐-๑๕ กองทนุ 
+ ท้องถ่ินรับถ่ำยโอน รพ.สต. ๕๑ แหง่๔๕ คน/เขต

▪ สานพลัง สร้างความร่วมมือ
▪ ข้อมูล กระทรวง สปสช.  

พัฒนาศักยภาพ

พัฒนากลไกพี่เลีย้ง

Priority ประเดน็ส ำคญั
จำก พชอ. เช่น 
Food Safety บหุร่ี เหล้ำ 
กิจกรรมทำงกำย ฯลฯ



๑. ทีมวิชาการ พัฒนาคู่มือ เครื่องมือ

• การท าแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผล ตามประเด็นสุขภาพ

๓. การพัฒนากลไกพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพผูร้ับผิดชอบกองทุน  
กรรมการกองทุน ผู้เสนอ/รับทุนโครงการ

• พ่ีเลี้ยงระดับเขต  พี่เลี้ยงระดับพ้ืนท่ี

๔. การท าแผนสุขภาพกองทุน  โดยการช่วยเหลือของพี่เลีย้ง

• คณะกรรมการกองทุน

๕. การพัฒนาโครงการตามแผน โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง

• ผู้ขอทุน ผู้รับทุน

๖. การติดตาม ประเมินผล หลังโครงการได้รับการสนับสนนุ 

• การท ารายงานผลโครงการ รายงานการเงิน การสังเคราะห์ผล

ขัน้ตอน



โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับ
พื้นที่ โดยกลไกของ สสส. สปสช. และสธ.

▪ เสริมพลัง...ความซ้ าซ้อนของการท างานในพื้นที่ลดลง 
▪ ขอบเขตพื้นที่การท างานขยายได้กว้างขึ้นภายใต้งบประมาณที่จ ากัด
▪ ความครอบคลุมของประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพจน

กลายเป็นทุนทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างสังคมสุขภาวะในอนาคต
▪ ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง



ผลลัพธ์โครงการ

๑.กลไกที่มีศักยภาพในการ  
บูรณาการการขับเคลื่อน
งานสร้างเสริมสุขภาวะ
▪ทีมระดับเขต
▪ทีมระดับพื้นที่

๒.   พื้นที่ด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาวะที่มีคุณภาพ
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือ
พื้นที่

เครื่องมือ (Tool) หลักสูตรในการเรยีนรู้และพฒันาศกัยภาพชุมชน: 
การจัดท าแผน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 

Online

ระบบสุขภาวะชุมชน




