
 

วันรพี  สมณช้างเผือก ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี 

นงลักษณ์ ยอดมงคล  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

คณะท างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี 

การพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนสุขภาพ
ระดับต าบลสู่การจัดการระบบสขุภาพแบบ
บูรณาการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (กองทุนต าบล)โดยใช้
เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ 



• มาตรา๔๗  มุ่งใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพให้แก่ประชาชนในฟื้นที่ 

 

“กองทุนต าบล”    
สปสช.จัดตั้งกองทุนฯ ปี 49   

พื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน 715 แห่ง (99.89 จาก 716แห่ง) 



สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

•  การจัดท าแผนงานไม่ชัดเจน   

•  ขาดพลังในการขับเคลื่อน 
 



“Hearing : ข้อเสนอจากพื้นที”่    

เสนอให้พัฒนาศักยภาพ                  
กองทุนต าบลให้สามารถ                              

จัดการสุขภาพแบบองค์รวม  
(กาย จิต สังคม ส่ิงแวดล้อม)  



การพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนสุขภาพระดับต าบล             

สู่การจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการของ                 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล)   

โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ 
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วตัถุประสงค ์
• ศึกษาการพัฒนา “ต้นแบบ” การขับเคลื่อนสุขภาพ

ระดับต าบลสู่การจัดการระบบสุขภาพแบบบรูณาการ
ของกองทุนต าบลโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ  

• เพื่อ “ยกระดับประสิทธิภาพ” กองทุนต าบลในการ
จัดบริการสุขภาพระดับต าบลแบบบูรณาการ 



ระเบียบวิธีวิจัย 
• การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

 

 

• ใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” ในการพัฒนา 

• มีกระบวนการท างาน 2 ระยะ ระยะที่1 จัดท ำธรรมนูญสุขภำพ 8 ขั้นตอน 
กรอบกำรจัดท ำอ้ำงอิงธรรมนญูสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2552 ปรับให้เหมำะสม
กับบริบทของพื้นที่ ระยะที2่ กำรขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพหลังประกำศ 
ภำพรวมใช้ กระบวนกำร KM ก ำกับติดตำม พัฒนำศักยภำพ ถอดบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพรแ่ละขยำยผลสู่สำธำรณะ 

• ระยะเวลา 1 มกราคม 2557  ถึง 31 มีนาคม  2558   

 



ระเบียบวิธีวิจัย 

จังหวัด ต าบล 

เลย 14 

หนองบัวล าภ ู 6 

อุดรธาน ี 20 

หนองคาย 9 

สกลนคร 40 

นครพนม 12 

บึงกาฬ 8 

รวม 109 

 Phase1               
1) สร้ำงควำมเข้ำใจผู้บริหำรและผู้น ำชุมชนก ำหนดเป ำหมำย  

2) จัดต้ังคณะท ำงำนธรรมนูญสุขภำพต ำบล 

3) ทบทวนข้อมูลและสถำนกำรณ ในพื้นท่ี 

4) ออกแบบเครื่องมือเก บรวบรวมและวิเครำะห ข้อมูล 

5) ยก (ร่ำง) ธรรมนูญสุขภำพต ำบล 

6) จัดประชำคมหมู่บ้ำน พิจำรณำ (ร่ำง) ธรรมนูญสุขภำพต ำบล 

7) ปรับปรุง (ร่ำง) ธรรมนูญสุขภำพต ำบล 

8) ประกำศใช้ ธรรมนูญสุขภำพ 

Phase 2 ขับเคลื่อนธรรมนูญ 

9. กำรขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพ ปสู่กำรป ิบัติ  
 ดยเชื่อม ยงกับแผนงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี /หน่วยงำนต่ำง  ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง   

10. ติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร จของธรรมนูญสุขภำพต ำบล 

 

Process พื้นที่เป้าหมายน าร่อง 109 ต าบล 
(กองทุนเกรด A+ หรือที่มีความ
พร้อม) ครอบคลุม 7  จังหวัด  เลย 
หนองบัวล าภู อุดรธาน ีหนองคาย 
สกลนคร นครพนม และนครพนม 

ระยะท่ี 1 
จัดท ำธรรมนูญ

สุขภำพ 

ระยะท่ี 2  กำร
ขับเคล่ือนธรรมนูญ

สุขภำพหลังประกำศใช้ 

ระยะท่ี 1-2  สรุปบทเรียน พัฒนำศักยภำพ ถอดบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต ำบลจดักำร
สขุภำพ
ต้นแบบ 

•ประชำชนมี
หลักประกัน
สุขภำพที่มั่นคง
แบบองค รวม 
•เผยแพร่และขยำย
ผลสู่สำธำรณะ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
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เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี หนองคำย สกลนคร นครพนม บงึกำฬ 

14 6 20 9 40 12 8 

เกิดพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อนสุขภาพระดับต าบลโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ 109 ต าบล 

“ผลลัพธ์ระยะที่ 1 การจัดท าธรรมนูญสุขภาพ”    



 
ระยะที่ 1 การสร้างธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  8 ขั้นตอน  
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• ประกาศใช้ธรรมนูญฯ 70 แห่ง  (64.2%)  
• รอประกาศ      23 แห่ง  (21.1%) 
• อยู่ระหว่างจัดท าร่าง 16 แห่ง  (14.7%) 

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 58 

อยู่ระหว่างจัดท าร่าง รอประกาศ ประกาศใช้ 



• ก่อให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
ก าหนดเป็นกรอบ  กติกา หรือ  ข้อตกลงร่วมของชุมชน             
ที่เกิดจากความเห็นร่วมของคนในชุมชน 



การด าเนินงานในระดับพื้นที ่

คณะท างานระดับเขต 
(สปสช.เขต  8 
อุดรธานี ,สสจ. ,อปท. 
,มหำวิทยำลยั, ภำค
ประชำชน ,NGO ใน
พื้นที่7 จังหวัดอีสำน
ตอนบน) 

ทีมพี่เลี้ยงระดับ
จังหวัด และอ าเภอ 
(สสจ. ,สสอ.,รพ. ,
มหำวิทยำลยั, สช.
จังหวัด ฯลฯ) 

คณะท างานธรรมนญู
สุขภาพระดับต าบล 
(กองทุนต ำบล.,ก ำนัน,
ผู้ใหญ่บ้ำน, อสม.,ผู้น ำ
ชุมชน ปรำชญ 
ชำวบ้ำน,ภำครัฐใน
พื้นที่ ฯลฯ)  

ขับเคลื่อน  
สู่การปฏิบัติ 

ธรรมนญูสุขภาพ 

ติดตามประเมินผล 

แผนการจัดการสุขภาพโดยกองทุนต าบล 
ที่สอดคล้องกับธรรมนญูสุขภาพระดับพ้ืนที ่ ประชาชนมี

หลักประกนั
สุขภาพที่
มั่นคงแบบ
องค์รวม 

กระบวนกำร
ท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงสร้ำงสรรค  
กับองค กรด้ำน
สุขภำพ/ภำคีทุก
ภำคส่วนใน
พื้นท่ี 



ผลลัพธ์ระยะที่ 2  การขับเคลื่อนหลังประกาศใช้  

1) เชื่อมโยงข้อบังคับหรือเทศบัญญัติของ อปท.
และแผนงานกองทุนต าบล   

2) ประกาศเป็นกติกาหรือข้อตกลงชุมชน 

3)  เกิดต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 7 แห่ง 7 จังหวัด   

4)  น าบทเรียนขยายผลพื้นที่ใหม่ 88 แห่ง 



พลัง 
การขับเคลื่อนหลังประกาศใช้  



ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล) 
ล าดับ ประเด็นพัฒนา การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ 

1 กำรบริหำรจัดกำร
แผนงำน/ ครงกำรที่ ม่
เป็นระบบ ขำดข้อมูล
รองรับ 

• มีแผนงำน/ ครงกำร ที่ครอบคลุมกำรจัดกำร
สุขภำพแบบองค รวม  

• กองทุนต ำบล  มีกรอบอ้ำงอิงกระบวนกำรจัดกำร
แผนงำน/กจิกรรม/ ครงกำรต่ำง  

• ชุมชนมีกรอบ กติกำ ข้อตกลงร่วมกับชุมชน 
ยกระดับธรรมนูญสุขภำพ  สู่กำรก ำหนดเป็น
กฎหมำยชุมชน/ท้องถิ่น เช่น งำนศพงำนเศร้ำ
ปลอดเหล้ำปลอดกำรพนัน อำทิ อบต.แสงสว่ำง 
อ.หนองแสง จ.อุดรธำนี สร้ำงวัฒนธรรมใหม่
เปลี่ยนควำมเชื่อปรับพฤติกรรมเสี่ยง รคลด
ค่ำใช้จ่ำย  



ล าดับ ประเด็นพัฒนา การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ 

2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณที่เพียงพอ 

• อปท.ใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณ
สมทบ ก ำหนดเป็นข้อบังคับหรือเทศบัญญัติ
ของท้องถิ่น  

•  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดหำงบประมำณเพิ่มเติม 
ในรูปเงินบริจำคและ ระดมทุน 

• ประชำชนพึ่งตนเองด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพ
 ดย   จัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภำพในระดับพื้นที่  
อำทิ กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอำยุ  กองทุนเงิน
ออมทรัพย ช่วยเหลือ 



ล าดับ ประเด็นพัฒนา การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ 

3 กำรสร้ำงพลังขับเคลื่อนใน
พื้นที ่

• มีกล กกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร ระหว่ำง รัฐ 
ท้องถิ่น ประชำชน ในระดับพื้นที่   

• เกิดกำรมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ (อปท. รพ
สต.  รร.  ผู้น ำชมุชน  ประชำชน อสม. 
ปรำชญ ชำวบ้ำน) ประชำชนตระหนักในปัญหำ
ของพื้นที่ และ มีส่วนร่วมแก้ ขปัญหำร่วมกัน
 ดย ม่ปล่อยให้ภำครัฐ หรือ ท้องถิ่น
ด ำเนินกำรเพียงฝ่ำยเดียว 
 



ล าดับ ประเด็นพัฒนา การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ 

4 ด้ำนกำรมีหลักประกัน
สุขภำพที่มั่นคงแบบองค 
รวม 

• ประชำชนถือป ิบัติ เกิดกำรเรียนรู้ สำมัคคี ที่
น ำสู่ควำมสุขของคนในชุมชน   

• เกิดกล กกำรคุ้มครองสิทธิประชำชนในชุมชน 
น ำสู่กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ ส่งเสริมสุขภำพ 
ป องกัน รค และฟื้นฟูสมรรถภำพ 



ภาคีสุขภาพ 
ความร่วมมอืสู่เป้าหมาย แก้ไขปัญหา  
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ไม่เป็นระบบ
และขาดพลัง (ระดับต าบล อ าเภอและ
จังหวัด)  
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ประชาชน 

ท้องถิ่น 

ภาครัฐ 

เกิดกลไกการท างานมิติใหม่แบบบูรณาการ (รัฐ ท้องถิ่น ประชาชน)  



บทเรียนที่ได้รับ 
• ธรรมนญูสุขภำพเป็นเครื่องมือให้รัฐ ท้องถิ่น ประชำชน บูรณำกำร

ท ำงำนร่วมกันอย่ำงสมดุล   

• กำรเขียนข้อก ำหนดในธรรมนูญส ำคญัคือประชำชนต้องยอมรับให้
เขียน ธรรมนูญสุขภำพต้อง ม่เอ้ือประ ยชน ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  

• กำรจัดกำรควำมรู้ กำรถอดบทเรียนระหว่ำง-หลังจ ำเป็นและ
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำองค ควำมรู้ใหม่ กำรสร้ำงกำรเรยีนรู้ เช่น 
กำรศึกษำดูงำนระดับพื้นที่ เวทีเรียนรู้จังหวัด-เขต เป็นกำรกระตุ้น
ให้เกิดประสิทธภิำพกำรท ำงำนที่ก้ำวหน้ำ 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
• กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันเชิงน ยบำยระหว่ำงหน่วยงำนภำคี

ยุทธศำสตร   สปสช.  สช.  สสจ.  และ อปท. 

• กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระดับพื้นที่ ภำครัฐ ท้องถิ่น ประชำชน 

• ควำมมุ่งมั่นตั้งใจของผู้น ำ เช่น นำยกอบต./เทศบำล แกนน ำชุมชน 
ต้องกำรแก้ ขปัญหำประชำชนในพื้นที่ 

• กำรเตรียมทีมพ่ีเลี้ยงระดับเขต จังหวัด กำรจัดกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงเป็นขั้นตอนเป็นระบบ 


