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ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)



ร่วมพัฒนำ ศปถ. อ ำเภอ
ให้ท ำงำน “เชิงกลไก” เพื่อ

ขับเคลื่อนจัดกำรปัญหำในพื้นที่
อุบลราชธานีบุรีรัมย์

ร้อยเอ็ด

สกลนคร

ขอนแก่น

สระบุรีอุดรธานี

สุรินทร์

นครสวรรค์

นครศรีธรรมราช



ร่วมพัฒนำ ศปถ. อ ำเภอ
ให้ท ำงำน “เชิงกลไก” เพื่อ
ขับเคลื่อนจัดกำรปัญหำในพื้นที่

สุรินทร์

1. จอมพระ
2. ศรีณรงค์
3. กำบเชิง
4. ชุมพลบุรี
5. ท่ำตูม
6. บัวเชด
7. รัตนบุรี
8. สนม

อุดรธานี

1. หนองหำน
2. พิบูลรักษ์
3. หนองวัวซอ
4. โนนสะอำด
5. ทุ่งฝน
6. กุมภวำปี

บุรีรัมย์

1. บ้ำนกรวด
2. นำงรอง

ขอนแก่น

1. กระนวน
2. ภูเวยีง
3. หนองเรือ

นครสวรรค์

1. พยุหะคีรี
2. บรรพตพิสัย

นครศรีธรรมราช

1. จุฬำภรณ์
2. เฉลิมพระเกียรติ

สระบุรี

1. แก่งคอย

อุบลราชธานี
1. วำริบช ำรำบ



นโยบาย

อ านวยการ

ปฏิบัติการ

รัฐบาล

นปถ.

ศปถ.ชาติ

ศปถ.จังหวัด

ศปถ.อ าเภอ

ศปถ.อปท.

บูรณาการการท างาน

วิเครำะห์ข้อมูล
สถำนกำรณ์

เชื่อมโยง
เครือข่ำยคนท ำงำน

ก ำกับ/ติดตำม/
ประเมินผล

ขับเคลื่อน
กำรท ำงำนตำมแผน

P D
A C



สานพลังคนท างาน ศปถ.

มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรขับเคลื่อนกลไก ศปถ.
กับเรำทำงเฟสบุ๊คได้ที่...

(สแกนเพื่อเชื่อมต่อ)

(ค้นหำเพื่อเชื่อมต่อ)



“คลี่แผนการด าเนินงาน” ในโครงกำรตำมผลลัพธ์
ที่คำดว่ำจะได้รับเพื่อออกแบบกำรหนุนเสริม

เพิ่มเติมองค์ควำมรู้ “มิติทางสังคม-วัฒนธรรม” 
กับควำมปลอดภัยทำงถนน 

ทบทวนเพื่อ “เข้าใจ” เครื่องมือท ำงำนเชิงผลลัพธ์
อย่ำงลึกซึ้งและน ำไปใช้ขับเคล่ือนงำนในพื้นที่



5%
10%

20%
30%
50%

75%
90%

Lecture

Audio-visual

Demonstration

Discussion group

Reading

Teach other/ Immediate use

Practice by doing

จดไว้..จะได้ไม่ลืม

อ่ำนทวนบ่อย ๆ
จะจ ำแม่นขึ้น

เรียนรู้จำกภำพ
และเสียง

เรียนรู้ตัวอย่ำงจำก
ประสบกำรณ์จริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พูดคุยในกลุ่ม

ทดลองแลกเปลี่ยน
และปฏิบัติจริง

กำรได้สอนผู้อื่นเรียนรู้
ท ำให้จ ำได้มำกที่สุด



BREAK





เป็นแนวคิดที่ ช่ วยท ำ ให้
ผู้ปฏิบัติงำนป้องกันแก้ไขปัญหำ
สุขภำพมี “แว่นตา” ที่ใช้มองสุข
ภำวะในแบบ “องค์รวม” เพรำะ 
ปัญห ำ สุ ข ภ ำ ว ะ ใ น ปั จ จุ บั น มี
ควำมสัมพันธ์อย่ำงแนบแน่นกับ
สภำพแวดล้อมทำง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมที่ปัจ เจกนั้ น
สังกัดอยู่ได้ ทั้งยังรวมไปถึงระบบที่
เกี่ยวข้องด้วย

“
พฤติกรรม/ปัจเจก

ระบบที่เกี่ยวข้อง

สุ ข ภ า ว ะ

สภาพแวดล้อม

กายภาพ สังคม



ปัญหา
สุขภาพ

สังคม
สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมเสี่ยง
ของปัจเจก

...กำรส่งเสริมสุขภำพเปรียบ
เหมือนคนพยำยำมเข็นครกขึ้นภูเขำ 
คือมีภำระทำงสุขภำพที่ต้องแบกภำระ
อ ยู่ ใ น แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล ไ ม่ ว่ ำ เ ร ำ จ ะ
เสริมสร้ำงพลังควำมเข้มแข็งให้ปัจเจก
บุคคลอย่ำงไร...ถ้ำเนินมันยังลำดชัน 
มันก็ล ำบำก และลำดชันมำกมันก็ยำก
ที่จะเข็นขึ้น...การที่ไปท างานในเชิง
สังคมในสิ่งแวดล้อม บางครั้งมันช่วย
ลดความลาดชั นของ เนิ น ให้ คน
สามารถก้าวข้ามภาระทางสุขภาพของ
คนเราไปได้ ...

“
“



การป้องกันและรักษา ‘วัณโรค’
ในประเทศเฮติ จะไม่มีทางส าเร็จได้

หากตื่นขึ้นมาตอนเช้า

ผู้คน ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร
และน้ าสะอาดใช้

Dr.Paul Farmer, M.D. ,Ph.D.
Medical Anthropologist

ปรับปรุงจาก Culture and Health Risks



กลับไปเป็น“ทาส”ยานรก
คุมประพฤติฯ ตร. ม.พัน.17
รอ. ลุยคลองเตย จับ 5 หนุ่ม
หวังซบชุมชนเสพยาซ ้า เมื่อวนัที่
25 ก.ค. ทีเ่ขตพืน้ทีชุ่มชนพฒันา 70 ไร ่
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นายวันชัย 
ชนาลงัการ ผู้อ านวยการส านักงานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 กรมคุม
ประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรม (ยธ.) สนธิ
ก าลงัเจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.ท่าเรอื และ
ทหารจากรอ้ย รส.ที ่3 กองพนัทหารมา้
ที่ 17 รักษาพระองค์ จ .สระบุรี เพื่อ
ประสานจับกุ มผู้ เ ข้ า รับกา ร ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่หลบหนี
หรอืฝ่าฝืนเงื่อนไขการเขา้รบัการบ าบดั
ยาเสพตดิ



การสร้างเสริมสุขภาวะแบบดั้งเดิม
(traditional health promotion)

การสร้างเสริมสุขภาวะแบบใหม่
(new health promotion movement)

• โรคภัยไข้ เจ็บต่ ำง  ๆ  เกิดขึ้นจำก
พฤติกรรมของปัจเจกเอง

• ปัจเจกมีพฤติกรรมเสี่ยง เพรำะขำด
คว ำมรู้  ค ว ำม เ ข้ ำ ใ จ แล ะคว ำม
ตระหนัก

• โรคภัย ไข้ เจ็บต่ ำง  ๆ  เกิดขึ้ นจำก
พฤติกรรมของปัจเจกที่สัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
กำยภำพ และระบบบริกำรที่เกี่ยวข้อง

• รณรงค์ แจงใบปลิว ให้ควำมรู้เพื่อลด
ช่องว่ำงทำงข้อมูลสำรสนเทศทำง
สุขภำพ

• อบรมกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดพฤติกรรม
เสี่ยง

• พัฒนำระบบที่เกี่ยวข้องให้ท ำหน้ำที่
ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหำสุขภำพ

• ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
ให้เอ้ือต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

• สร้ ำงมำตรกำรทำงสั งคมก ำกับ
พฤติกรรมเสี่ยง



ที่ท าให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ. ไปสู่ผลลัพธ์ 

01 0302 04 05

กำรจัดกำรเชิงผลลัพธ์ (result based management)

สามเหลี่ยม
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ

บันไดผลลัพธ์
แผนภูมิ

ต้นไม้ปัญหา
การวิเคราะห์

แรงเสริม-แรงต้าน
การรวบรวมข้อมูล
สะท้อนผลลัพธ์



...ก้าวไปสู่ผลลัพธ์ทีละก้าวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน

ที่ม่ันคงและยั่งยืน...“ “
ประมวล

สถานการณ์
อุบัติเหตุ
ในพื้นที่

ตั้งเป้าหมาย 
(ผลลัพธ์) 
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์

ออกแบบ
กิจกรรมที่

สอดคล้องกับ
เป้าหมาย

ประเมินผล
และสะท้อน
ผลลัพธ์

ด าเนินงาน



ก่อตัว
ต่อเนื่อง

เข้าระบบ

จัดการปัญหา

เทคโนโลยีกับการบังคับใช้กฎหมาย

การจ ากัดความเร็วและการติดตั้งป้าย

ความปลอดภัยกลุ่มเด็ก-เยาวชน

รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

สถานประกอบการ-มาตรการองค์กร

ดื่ม-ขับ คุมประพฤติ



เมาแล้วขับ

ชนท้าย

ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด

ขับรถประมาท
ไม่มีใบขับขี่

ฝ่าฝืนสัญญาญจราจร
ตัดหน้ากระช้ันชิด

เมาแล้วขับ

ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

ง่วงแล้วขับ

โทร-ขับ

ย้อนศร

ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ฝ่าไฟแดง

มาตรการ
บริหารจัดการ

ฝ่าไฟแดง
แซงที่คับขัน

ไม่มีใบขับขี่
โทร-ขับ

ย้อนศร

เพิ่มมาตรการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง

กระชับจุดคานงัด
ให้ชิดกับปัญหา
(อ าเภอ/ท้องถิ่น)

เสียชีวิต 22,356 ราย
บาดเจ็บ 388,073 ราย



เมาแล้วขับ

ชนท้าย

ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด

ขับรถประมาท
ไม่มีใบขับขี่

ฝ่าฝืนสัญญาญจราจร
ตัดหน้ากระชั้นชิด

ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

ง่วงแล้วขับ

โทร-ขับ ย้อนศร

ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ฝ่าไฟแดง

แซงที่คับขัน
ไม่มีใบขับขี่

โทร-ขับ

ย้อนศร

ไม่มีใบขับขี่ขับรถประมาท

ง่วงแล้วขับ

เมาแล้วขับ
ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด

ง่วงแล้วขับ

แซงที่คับขัน

กับดัก
ทางความคิด

คนท างาน



ก่อตัว

ต่อเนื่อง

เข้าระบบ

จัดการปัญหา

structure-function

synergy

staff-performance

staff engagement

assessment

planing

implementation

change outcomes

Community Coalition Action Theory [CCAT]-
Butterfoss & Kegler



เป็นแนวคิดที่ ช่ วยท ำ ให้
ผู้ปฏิบัติงำนป้องกันแก้ไขปัญหำ
สุขภำพมี “แว่นตา” ที่ใช้มองสุข
ภำวะในแบบ “องค์รวม” เพรำะ 
ปัญห ำ สุ ข ภ ำ ว ะ ใ น ปั จ จุ บั น มี
ควำมสัมพันธ์อย่ำงแนบแน่นกับ
สภำพแวดล้อมทำง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมที่ปัจ เจกนั้ น
สังกัดอยู่ได้ ทั้งยังรวมไปถึงระบบที่
เกี่ยวข้องด้วย

“
พฤติกรรม/ปัจเจก

ระบบที่เกี่ยวข้อง

สุ ข ภ า ว ะ

สภาพแวดล้อม

กายภาพ สังคม



join together

แต่เลือกที่จะปรับตัว สื่อสำร กำรน ำพำทีมให้ประสบควำมส ำเร็จได้

work togetherHow to
เพราะความเป็นจริงเราไม่สามารถเลือกทีมได้

สำนพลังคนท ำงำน ศปถ.


