
โครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไก
อาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพตดิ 

 
 

 

 

 

 

โดย  
 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนสนับสนุนโดย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
 



 ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (ส ำนัก 1)  ส ำนักงำนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(สสส.)  ร่วมกับสถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพภำคใต้  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดท ำ

โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นและกลไกอำสำสมัครเพ่ือกำร

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพจำกสุรำ ยำสูบ และยำเสพติด เพ่ือพัฒนำกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น เพ่ือกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพจำกสุรำ ยำสูบ และยำเสพติด 

ในเขตบริกำรสุขภำพทั้ง 12 เขต  และกลไกบัณฑิตอำสำพัฒนำมำตุภูมิของศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัด

ชำยแดนใต้เพ่ือกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพจำกสุรำ ยำสูบ และยำเสพติด ในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี   

นรำธิวำส  สงขลำ  และสตูล 

 คำดหวังว่ำจะเกิดผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำน คือ มีจ ำนวนกำรขอทุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ โดยเฉพำะ

จำกกองทุนสุขภำพระดับต ำบล เพ่ือด ำเนินโครงกำรด้ำนปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพที่มำจำกสุรำ ยำสูบและยำเสพ

ติด ในชุมชนเพ่ิมขึ้น พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพจำกสุรำ ยำสูบ และสำรเสพติดที่ผ่ำน

กลไกระดับท้องถิ่นและอำสำสมัครในพื้นที่ คือกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นและบัณฑิตอำสำพัฒนำ

มำตุภูมิของศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.)  เกิดองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงควำม

ตระหนักที่ท ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นร่วมกันของชุมชน มำตรกำรทำงสังคม หรือกติกำชุมชน ( community 

commitment) ต่อกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพจำกสุรำ ยำสูบ และสำรเสพติด ที่น ำไปสู่กำรขยำยผลไปสู่

พ้ืนที่อ่ืน หรือนวัตกรรมกำรด ำเนินงำน  สร้ำงระบบฐำนข้อมูล สถำนกำรณ์และกำรเฝ้ำระวังด้ำนปัจจัยเสี่ยงต่อ

สุขภำพ และพัฒนำศักยภำพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นและบัณฑิตอำสำพัฒนำมำตุภูมิของ

ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) อันเป็นกลไกในระดับท้องถิ่นในกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภำพจำกสุรำ ยำสูบ บนพ้ืนฐำนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเชื่อมประสำนระหว่ำงสถำบันวิชำกำร 

หน่วยงำนในพ้ืนที่ ภำคประชำสังคม และชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดหลักในกำรด ำเนินงำน คือ กำรพัฒนำขีด

ควำมสำมำรถของกลไกระดับท้องถิ่น 2 กลไก ได้แก่ 

 (1) กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น  

 (2) บัณฑิตอำสำพัฒนำมำตุภูมิของศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.)  

 เพ่ือก่อให้เกิดควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยสุขภำพในระดับจังหวัดและระดับต ำบล และเพ่ิมจ ำนวน

นักขับเคลื่อนจิตอำสำที่สำมำรถพัฒนำแผนงำน หรือ โครงกำรส ำหรับกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพจำก

ปัญหำสุรำ ยำสูบและยำเสพติด โดยมีผลลัพธ์ที่ส ำคัญคือ ได้รูปแบบกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพจำกสุรำ 

ยำสูบ และสำรเสพติด กำรผลิตองค์ควำมรู้ กำรเกิดนวัตกรรม กำรมีมำตรกำรควบคุม/ขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง 

และกำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะต่อไป 

 



แผนงานปัจจัยเสี่ยง  

ภาคใต้ตอนบน ( น าร่อง  อ.สวี ชุมพร, อ.นาสาร  สปสช. เขต 11  สุราษฎร์ธานี)   

(15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561) 

ขั้นตอนที่ กลวิธีในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
1. สร้างทีมพี่เลี้ยง (เพื่อ
ช่วยในการท าแผนหรือ
โครงการ รวมทั้งประเมิน
ติดตาม) 

(15 พ.ย.60 – 31 ธ.ค.60) 

1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงของอ าเภอ 

ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนน ำชุมชน 
อสม และ ทีมวิชำกำรอบรมในประเด็น 

1) กำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ 

2) กำรท ำโครงกำรและกำรวิเครำะห์โครงกำร 

3) กำรท ำแผนชุมชน 

4) กำรติดตำมประเมินโครงกำรและกำร
ประเมินออนไลน์ 

1. มีพ่ีเลี้ยงอ ำเภอ ที่ได้รับกำรพัฒนำและ
พร้อมปฏิบัติงำนในพ้ืนที่อย่ำงน้อยจ ำนวน  
2 คน/อ ำเภอ 
 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงอ าเภอ 

 

2. พัฒนาศักยภาพกองทุนฯ
(ให้สามารถท าแผน/
โครงการ) 

(1 ม.ค.61 – 30 มิ.ย.61) 

การพัฒนาศักยภาพของกลไก 

  1) กำรแก้ไขปัญหำระดับเขตสุขภำพ : 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถของกลไกกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นเพ่ือให้
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นแต่

1. มีคณะกรรมกำรกองทุนฯ จำกตัวแทน
กองทุนของอ ำเภอในเขตอ ำเภอที่
รับผิดชอบ ที่พร้อมปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ใน
รูปแบบ 
- กำรสร้ำงแผนสุขภำพชุมชน/แผนบริหำร
เงินของกองทุน 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการ

กองทุนฯในอ าเภอ (น ำร่อง1 อ ำเภอ/จังหวัดๆ 

10 กองทุน)  

 



ขั้นตอนที่ กลวิธีในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
ละกองทุน และทีมพ่ีเลี้ยงร่วมกันท ำแผน
จัดกำรและพัฒนำโครงกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภำพ 

1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ ในประเด็น 

- กำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ 

- กำรท ำโครงกำรและกำรวิเครำะห์โครงกำร 

   - กำรท ำแผนชุมชน 

   - กำรติดตำมประเมินโครงกำรและกำร
ประเมินออนไลน์ 

- กำรเสนอโครงกำร/กำรอนุมัติโครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภำพที่มำจำกสุรำ ยำสูบและยำเสพติด 

3. การพัฒนาโครงการ 

(1 ก.ค.61 – 31 ต.ค.61) 

1. พัฒนาระบบบริหารข้อเสนอโครงการ 

- กำรจัดให้พ่ีเลี้ยงและทีมอ ำเภอลงไปช่วย
พัฒนำและปรับแก้โครงกำร/สะท้อนควำมคิด
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. มีแผนหรือโครงกำรในกำรด ำเนินงำน
จัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกสุรำ ยำสูบ และยำ
เสพติดผ่ำนกลไกท่ีสำมำรถวัดผลกำร
ด ำเนินงำนได้ เช่น 
- มีผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
- มีแผนกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
- มีกำรน ำเสนอข้อมูลในประเด็นที่ส ำคัญ

1. การลงพ้ืนที่ช่วยพัฒนาและปรับแก้

โครงการทีมพี่เลี้ยงเขตและอ าเภอ 

อ ำเภอ ละ 10 กองทุนรวม 20 กองทุน 

 



ขั้นตอนที่ กลวิธีในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม 
ของพ้ืนที่มีมติและรำยงำนผลกำรติดตำม
จำกที่ประชุม 
- มีกำรรำยงำนกำรประชุมและสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
- มีนโยบำย หรือ ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน
ระดับจังหวัด 
- มีแผนกำรด ำเนินงำน ควบคุม ก ำกับ 
และติดตำม 
- มีฐำนข้อมูลระบบเฝ้ำระวังกำรป้องกัน
นักดื่ม/นักสูบ/นักเสพหน้ำใหม่ 
- กำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรช่วยเลิก
กำรดื่ม/กำรสูบ/กำรเสพและกำรบ ำบัดผู้
ติดในชุมชน 
 

4. ติดตามประเมินผล: ลง
พื้นที่/ผ่านเว็บไซต์ 

(1 พ.ย.61 – 15 ธ.ค.61) 

1. การลงพื้นที่ติดตามและเสริมพลัง โดย 

1.1 พ่ีเลี้ยงลงพื้นที่ติดตำมและเสริมพลัง
คณะกรรมกำรกองทุนฯ และบัณฑิตอำสำฯ 

1. มีระบบติดตำมประเมินผลร่วมกัน 
ระหว่ำงคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล
ของโครงกำร และสถำบันกำรจัดกำร
ระบบสุขภำพภำคใต้ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (สจรส.มอ) 

1. การลงพ้ืนที่ติดตามสนับสนุนของทีม
ท างานหลัก ลงพ้ืนที่ 1 เขต (2 อ าเภอ) 
- คุณทวีวัตร  เครือสำย 081-2700216 
2. การลงพ้ืนที่ติดตามสนับสนุนของทีมพี่
เลี้ยงอ าเภอทั้ง 2 อ าเภอ 20 กองทุน 

 


