
แนวทางจัดท าแผนงาน/โครงการ
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่: 
ประเด็นแม่และเด็ก/ ผู้สูงอายุ

ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.













แผนท่ีสุขภาพ 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lul6KNIw_8


สิ่งส าคัญของการเป็นพี่เลี้ยงโครงการ

1. ทีมต้องร่วมมือกันเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วม 
“สุขภาพประชาชน”

2. ท าให้ได้โครงการที่บูรณาการ
• ใชก้ระบวนการที่ท าใหค้นพัฒนาศักยภาพ ในการบริหาร

จัดการโครงการ 
• เกิดผลที่เป็นภาพ “สุขภาพ” ที่มากกวา่ตัวชี้วดัทาง
สาธารณสุข...คุณคา่ทางสังคม คนในชุมชนเก่งขึน้



ตย.โครงการกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวมีผลต่อร่างกาย

ผู้สูงอาย:ุ

๔.ผลลัพธ์
ทางสังคม

-การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

-เครือข่าย
-การสนับสนุนทาง

สังคม
-คนในชุมชนเก่งขึ้น

๑.การป้องกันโรค
และการลดความ

เส่ียง

ลดอตัราการตาย
จากโรคหัวใจและ

หลอดเลอืด/
เบาหวาน/มะเร็ง/หก

ล้ม/ขอ้สะโพกหกั/
อ้วน/ ไขมนัในเลอืด/

ความดนั

๒.การท าหนา้ที่
ของร่างกาย

๓.ความผาสุก

ลดกังวล ลดเครียด ลดภาวะ
ซึมเศร้า ผาสุกระยะยาว พอใจ
กับชีวติ รูส้กึชีวิตมคีุณค่า นอน

หลับได้
ความแข็งแรงของ

กลา้มเนื้อและกระดกู การ
ท ากิจวัตร การสั่งการของ

สมอง



สภาพแวดล้อม: ผู้เลีย้งด ูโครงสร้างกายภาพ
ชุมชน (สนาม, พืน้ทีส่ีเขยีว) ความมั่นคงปลอดภยั สทิธิ

ประโยชน ์  

แม่ซีด ฝากครรภช้า 
ไม่กินยาบ ารุง ทารก

ตายคลอด ก่อน 28 วัน 

ระบบและกลไก: เครือขา่ยเด็ก ระบบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงใช้ร่วมกัน ทมีพีเ่ลี้ยง

หญิงตั้งครรภ์

แรกเกิด -2 ปี
3-5ปี

เด็ก 0 ถึง 2 ปี/ 3 ถึง 5 ปี : เตี้ย 
ผอม อ้วน ขาดสารอาหาร ซีดขาด

ธาตุเหล็ก ไอคิวต่ า/ อุบัติเหตุ/
จมน้ า/ โรคทางเดินหายใจ/ เด็ก

พิเศษ 



สภาพแวดล้อม: แหล่งเรยีนรู ้รร.พอ่แม่ 
เดก็/  ผูดู้แลทีม่ีความรู้เรือ่งอาหาร/สขุภาพ/ ศูนย์เด็ก

เล็ก ผูดู้แลมีคุณภาพ/ สนามเดก็เล่น พืน้ทีส่ีเขียว ปลอด
บุหรี่ สุรา ความรนุแรง/ โอกาสในการเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์/ บูรณาการอาหารจากชุมชน/ มาตรการ

ชุมชนอาหารสขุภาพ ฮกูมปาก๊ะ อาหารตอยยีบนั (ไม่
ขายขนมอบกรอบ ไสก้รอก)หนา้รร.

แม่ซีด ไม่กินยาบ ารุง 
ทารกตายคลอด ก่อน 

28 วัน 

ระบบและกลไก: เครือขา่ยอาหาร
อินทรีย์/ ครัวรวมของอปท./ อาสาสมัครพอ่แม่/ 
อาสาสูงอายุ/ ความร่วมมือของชุมชน ทอ้งถิ่น 

รพ.สต. / กองทุนหลกัประกนัฯ/ 

หญิงตั้งครรภ์

แรกเกิด -2 ปี
3-5ปี

เด็ก 0 ถึง 2 ปี/ 3 ถึง 5 ปี : 
เตี้ย ผอม อ้วน ขาด

สารอาหาร ซีดธาตุเหล็ก ไอ
คิวต่ า/ อุบัติเหตุ/จมน้ า/ โรค
ทางเดินหายใจ/ เด็กพิเศษ 



สุขภาวะ ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไก

หญิงตั้งครรภ์: 
ไม่ซีด ไม่
เครียด

-ให้ความรู้เร่ืองยาบ ารุง
ต่อการคลอดและความ
ฉลาดของลูกเมื่อโต
-โครงการโรงเรียนพ่อแม่
ส าหรับชุมชน

-โครงการสามีช่วยดูแล
-โครงการแม่ต้นแบบในชุมชน

-โต๊ะบิแดแจกยาบ ารุง

ทารกในครรภ์
พัฒนาการดี

-โครงการการกระตุ้นพัฒนาการ
ทารกในครรภ์

-โครงการห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู้ส าหรับพ่อแม่ใน
ชุมชน

ทารกแรก
เกิด-2 ปี:
ไม่ผอม ไม่
อ้วน สมส่วน 
ไม่เต้ีย

-โครงการสนับสนุนให้แม่ที่ท างานได้
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน
-อบรมผู้ดูแลเร่ืองการเลี้ยงดู เน้น 
อาหาร กิจกรรมทางกายและ
พัฒนาการ
-สร้างชุมชนปลอดน้ าอัดลม อาหาร
หวาน
-พัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน

-ระบบการติดตาม
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์
-สร้างระบบความร่วมมือ
ของพม. รพสต. ท้องถิ่นใน
การดูแลเด็ก

ฟันดี -อบรมการให้ความรู้เรื่องการเคลือบ
ฟันด้วยฟลูออไรด์ การฝึกการดูแลฟัน
เด็ก

ระบบเชื่อมโยงการดูแลฟัน
เด็ก



สุขภาวะ ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไก

3-5 ปี สูงอ้วนสม
ส่วน ไม่เต้ีย ไม่ซีด
ไม่อ้วน

- -อาหารเช้าส าหรับเด็ก
-การจัดเมนูอาหารในศพด. มีผักผลไม้ 
ตับหรือเลือด เน้ือสัตว์พอเพียง
-อปท.พัฒนาการครัวรวมส าหรับ ศพด.
-โครงการหยอดธาตเุหล็กให้เด็กสัปดาห์
ละครั้ง
-โครงการกิจกรรมทางกายในศพด.ทุก
วัน
-ให้ความรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์
-รร.ปลอดขนมอมกรอบ น้ าอัดลม
-ข้อตกลงชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัย
-สวนผักอินทรีย์ในศพด.
-อาหารตอยยีบันในศพด.

-เครือข่ายผู้ดูแล
-สร้างความร่วมมือ รพ.
สต./ ศพด./ท้องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
-ระบบฐานข้อมูลเด็กที่
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
-เครือข่ายศพด.

ฟันดี -ฝึกเด็กแปรง
ฟัน

-โครงการเคลือบฟันเด็กเล็ก
-อบรมฝึกพ่อแม่เรื่องแปรงฟัน ดูแลฟัน
ลูก

-โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือให้เกิดหอ้งสมุด
ส าหรับเด็ก

ไม่เกิดอุบัติเหตุตกที่
สูง จมน้ า

-อบรมผู้ดูแล/พ่อแม่เร่ืองอุบัติเหต ุการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

-แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเรื่อง
เด็กปฐมวัย

จิตอารมณ์ที่ดี - -อาสาสมัครสูงอายุ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา(โนรา 
สานเส่ือ)





สภาพแวดล้อม: โครงสร้าง
กายภาพที่เปน็มติร ตลาดอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุ/สทิธิประโยชน์ ที่เข้าถึงได้ แหล่ง
อาหารทีพ่อปลอดภัย ขอ้ตกลงชุมชน 

โรคไม่ติดต่อ: เบาหวาน 
ความดัน หัวใจ ปอด
เรื้อรังปวดหลังคอ 

หลงลืม

ระบบและกลไก: เครือข่าย อาสาสมัครผู้ดแูล 

ระบบฐานข้อมลูทีเ่ชื่อมโยงใช้ร่วมกนั ทมีพี่เลีย้ง

มีศักยภาพ

ช่วยได้
เล็กน้อย

พ่ึงพิง

ความเสื่อมตามวัย:    
ไม่มีฟนั การกิน/ได้สารอาหารไม่

พอ
สายตายาว กระดูกและข้อ

อักเสบ หกล้ม การเข้า
สังคม แยกตัว ซึมเศร้า     

อาหาร: กาก ใย 
เนื้อสัตว์เท่าฝ่ามือ วิตามิน
เกลอืแร่

กิจกรรมเคลื่อนไหว: 
ทรงตัวดี กล้ามเนือ้ ข้อแข็งแรง (เบา ๆ 10 นาที/ ครั้ง 
รวมๆกันได้ 150 นาที่/สัปดาห ์หรอื ใช้แรง รวมๆกนั
ได้ 75 นาที่/สัปดาห์ 

ได้เข้าสังคม มี
ศักดิ์ศรี ชีวิตมีค่า



สภาพแวดล้อมที่เอื้อ: เมืองที่
เป็นมติรกับผูสู้งอายุ (ทางเรยีบ ทางลาด 
ราวจับ)/ ตลาดอาหารมีคุณภาพที่เขา้ถึงได้/ 
สนบัสนุนการมกีิจกรรมร่วมกัน/ โอกาสได้ใช้
ศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน ์การ

ท่องเที่ยวเพือ่ผูสู้งอายุ

โรคไม่ติดต่อ: เบาหวาน 
ความดัน หัวใจ ปอด
เรื้อรังปวดหลังคอ 

หลงลืม

ระบบและกลไก: เครือข่าย ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร

เดก็เว๊น ผูดู้แล/ กลุ่มเกลอ สว.เฝ้าระวัง น าส่ง เมื่อเจบ็ป่วย 
ตามสิทธปิระโยชน์/ อปท.เข้าใจมีศกัยภาพในการดแูลผูสู้งอายุ 

ทีมพี่เลี้ยงที่มีศกัยภาพ

มีศักยภาพ

ช่วยได้
เล็กน้อย

พ่ึงพิง

ความเสื่อมตามวัย:    
ฟัน การกิน การไดส้ารอาหาร

สายตายาว กระดูกและข้อ

อักเสบ หกล้ม การเข้า
สังคม แยกตัว ซึมเศร้า     



สุขภาวะ ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไก

-เข้าสังคม ไป
ไหนๆได้
-ได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต
-ป่วยช้าที่สุด 
แข็งแรงไป
นานๆ

-รู้สึกมีศักดิ์ศรี 

-รู้สึกมั่นคง
ทางการเงิน

-การใช้คอมพิวเตอร ์มือ
ถือ
-ความรู้เร่ืองการ
กิจกรรมทางกาย/ การ
กินอาหารที่เหมาะ:
เน้ือสัตว์เท่าฝ่ามือ แค
ลเซ่ียม / วิตามิน
-รวมกลุ่มกิจกรรมทาง
กายเบาๆ 150 นาที ต่อ
สัปดาห์ หรือ กิจกรรม
ออกแรง 75 นาที/
สัปดาห์ อย่างน้อย 10 
นาที ติดต่อ
-โอกาสได้ช่วยผู้อื่น

-เชื่อม CSR เอกชน สนับสนุน
แว่นตา/ ฟันปลอม
-บริการวัคซีนจ าเป็น เช่น หวัด
ใหญ่

-ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอาย:ุทาง
เรียบ ทางลาด ราวจับ ขายอาหาร
ส าหรับผู้สูงอายุ
-พื้นที่เดิน ออกก าลัง 
-ตลาดอาหารผู้สูงอายุ มี
ค าแนะน าอาหารที่จ าเป็น/ ปิ่น
โตสว.

-หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอาย/ุ อาสาสมัคร
-ต้นแบบครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ
-ต้นแบบผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้

-ระบบบริการน าส่ง ดูแลเมื่อ
ต้องการไปวัด ท าบุญ เข้ากลุ่ม
สังคม

-เกลอแก้ว (ผู้สูงอายุเฝ้าระวัง 
ความเจ็บป่วย สิทธิประโยชน์
-อาสาสมัครสูงอายุช่วยงานใน
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
แยกขยะรีไซเคิล

-ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
-อาสาสมัครนักเรียน/วัยรุ่น
ช่วยงานบ้านผู้สูงอายุ

ป่วยเร้ือรัง/ 
ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้

-ความรู้เร่ืองการสังเกต
อาการ ดูแลตนเองไม่ให้
โรคก าเริบ

-หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

-ระบบสายด่วน บ้าน
-รพ.
-อาสาสมัครดูแล
-อาสาสมัครซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย



รู้การบริหารจัดการ: 
จัดการข้อมูล วางแผน 

บริหารโครงการ 
ประเมนิผล

ภาพอนาคต
ชุมชน สูงอายมุี

ศักยภาพร้อยละ 98 เด็ก
ร้อยละ 100 ไม่ซดี ไม่เตี้ย 

NCD ร้อยละ 5 น าอาหารเข้า
ชุมชนลดลง/ สังคม: 

ความสัมพันธ์ชมุชน…. 

ชุมชน หญิง
ตั้งครรภ์

เด็ก 0-2 ปี 
อยู่บ้าน

เด็ก 3-5 ปี 
อยู่ ศพด.

เด็ก
แว๊นซ์ผู้สูงอาย:ุ ตดิ

เตียง ตดิบ้าน

ผู้สูงอาย:ุ มี
ศักยภาพ

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ NCD

วัยรุ่น/
นักเรียน

เครือข่าย

เครือข่าย

เครือข่าย
ไปวัดท าบุญ

เครือข่าย
เกษตร

ส่งผัก เลี้ยงสัตว์
ครศูพด.

รพศต.

ท้องถิน่



-พ่อแม่ไปตัดยางลูก
ไม่ได้กินอาหารเช้า

-ศพด.จัดอาหาร (ตาม
สะดวก ซื้อของจาก
ตลาด ไม่ได้กินเลือด ตับ 
ไข่ จัดขนมหวาน ขนม
ฝรั่ง ไส้กรอก; คิดเมนู
ตามสะดวก)

-มีข้อมูลเด็ก ไม่ได้เอา
มาท าอะไรต่อ

-ความม่ันคงทางอาหาร 
อาหารปลอดภยั โภชนาการ

สมวัย (ชุมชนจัดส่งพืชผัก เนื้อสัตว;์
การใช้โปรแกรมค านวณอาหารให้ได้

อาหารมีธาตุเหล็ก มีเนื้อสัตว์)

-ผู้สูงอายุร่วมพัฒนาการเด็ก 
(อ่านนิทาน สาน พบั เตรียมอาหาร

เด็ก) 

-ระบบฐานข้อมูลเด็ก (ความ
ร่วมมือของ ศพด. รพสต. ท้องถิ่น)

-พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 
(จัดการข้อมูล วางแผน ปฏบิัติการ 

ประเมินผล)

-เด็กสมส่วน ไม่ผอม ไม่เต้ีย 
ไม่อ้วนร้อยละ ๑๐๐

-ศพด.ทุกแหง่จัดอาหารมี
เหล็กสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง จัด

ผลไม้เป็นอาหารวา่ง ๔ 
ครั้ง/สัปดาห์

-มีระบบฐานข้อมูลร่วม
-มีแผน ศพด.ที่บูรณาการ
-ผลลัพธ์ทางสงัคม: ความ
เป็นเจ้าของชุมชน/ ความ

ร่วมมือชุมชน (สังคมเปลี่ยน
มุมมอง เด็กแว๊นมีค่า)

เป้าประสงค์/ เป้าหมายปัจจัยเอ้ือ ปัจจัย
อุปสรรค 

แผนปฏิบัติการทั้งระดับ
บุคคล  สภาพแวดล้อม  

ระบบ กลไก

-มีเกษตรกร 
-เครือข่ายผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ

-การใช้สารเคมีลดลง 
--สารเคมีตกค้างใน

เกษตรกรลดลง
-เศรษฐกิจดีขึ้น

--ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า
-เครือข่าย 



“หนึ่งคนเดินร้อยก้าว ไม่เท่า..
หนึ่งร้อยคนเดินกา้วเดียวพร้อมกัน 
แต่...ถ้าไม่มีก้าวแรก ก็อย่าถามถึง

ก้าวที่ หนึ่งร้อย” 




