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กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนนิงานกองทุนสขุภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว 
ผู้สูงอายุและบคุคลท่ีมีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -16.๓0 น. 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล  

 

 

เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน (รบัคูปองลุน้รับของที่ระลึก) 
 

เวลา 09.00 – 09.๓๐ น.  กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม  
โดย นางกัลยทรรศน์  ต้ิงหวัง ตำแหน่ง ประธานพ่ีเลี้ยงกองทุนจังหวัดสตูล  
 

กล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนสขุภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผูสู้งอายุและบคุคลท่ีมีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โดย ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
 

เวลา 09.๓๐ – 1๐.๑๕ น.  นำเสนอผลงานสื่อโปสเตอร ์จำนวน 7 กองทุน ได้แก่ 

1. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 

2. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 

3. กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด 

4. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 

5. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน 

6. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 

7. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นตำบลปาล์มพัฒนา 

 

เวลา 10.15  – 11.15 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีวิชาการ ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวผูสู้งอายุและบคุคลท่ีมีภาวะพึง่พิง   
กองทุนที่ส่งผลงาน จำนวน 3 กองทุน 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล 
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
3. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

กรรมการตัดสนิ 
นางบุศย์รินทร์  สทิธิภาจิรสกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.สตูล 
นายเจ๊ะอับดุลล่าห์  แดหวัน   ตำแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิ 
นายนันทวัฒน์  เต๊ะสมัน ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบลวังประจัน 

ดำเนนิรายการ โดย นางเกศวรางค์  สารบัญ ตำแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
                   เทศบาลตำบลคลองขุด 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th 
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ประเด็นที่ 2 โครงการดีเด่นด้านอาหารและโภชนาการ  
กองทุนที่ส่งผลงาน จำนวน 3 กองทุน  

1. โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก  
อายุ 0 - ๗2 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562   
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน  

2. โครงการหมู่บ้านต้นแบบใส่ใจสุขภาพพ่ึงพาตนเอง จากกองทุน
หลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละงู 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขภาวะโภชนาการอ้วน ผอม เต้ีย 
และสมส่วนในเด็กวัยเรียน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นปาล์มพัฒนา 

กรรมการตัดสนิ 
นายอรัญ  มจัฉา ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

                                          ตำบลปากน้ำ 
นางกัลยทรรศน์  ต้ิงหวัง  ตำแหน่ง ประธานสมาคมคุ้มครองผู้บรโิภค 
นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 

ดำเนนิรายการ  
โดย นายกูดนัย ราเหม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 

 

เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.  เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่ง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับพืน้ที่   
    ผู้ร่วมอภิปราย  

ตัวแทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล 
เภสัชกรสมชาย  ละอองพันธ์ุ  ตำแหน่ง  หวัหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา 
นายชัยยุทธ  หลักเมือง  ตำแหน่ง  หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา 
นายสมยศ  ฤทธ์ิธรรมนาถ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

ผู้ดำเนินการอภิปราย โดย นายตรา เหมโคกน้อย  
             ตำแหน่ง ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 

*** จับของทีร่ะลึก จำนวน 10 รางวัล 

   

เวลา 12.๐0 - 13.๐0 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th 
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เวลา 13.๐0 – 1๔.๓0 น.  *** จับของทีร่ะลึก จำนวน 10 รางวัล 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีวิชาการ (ต่อ) 
ประเด็นที่ 3 โครงการดีเด่นด้านกิจกรรมทางกาย  
กองทุนที่ส่งผลงาน จำนวน 3 กองทุน   

๑. โครงการ To Be Number One  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู 

๒. โครงการรักษ์สขุภาพ ห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2563  จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 

๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานเทศบาลตำบลกำแพงและแกนนำ
ชุมชน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพง 

   กรรมการตัดสนิ 
   นายตรา  เหมโคกน้อย   ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 
   นายคณิต  ตุกังหัน   ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน 
   นายสมชาติ  พรหมโกศรี  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน 

   ดำเนนิรายการ  
โดย นางสาวนิสากร  บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน 
 

ประเด็นที่ 4 โครงการดีเด่นในประเด็น ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด  
กองทุนที่ส่งผลงาน จำนวน 3 กองทุน   

๑. โครงการ GEN-Z ไร้ควันบุหรี ่ปีงบประมาณ 2562 จากกองทุน
หลักประกันสขุภาพเทศบาลตำบลคลองขุด 

๒. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี ่จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 

๓. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำ TO Be Number 
One จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นตำบลควน
กาหลง 

   กรรมการตัดสนิ 
นายสมพงษ์ หลีเคราะห์   ตำแหน่ง นักวิจัยท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
นายอับดุลเลาะฮ์  นารอยี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ 
นางลัดดา  อาแวบือซา  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ดำเนนิรายการ  
โดย นายลิขิต  อังศุภานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 

 

*** จับของทีร่ะลึก จำนวน 10 รางวัล 
 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th 
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เวลา 14.๓0- 1๖.00 น.       มอบรางวัลการประกวดเวทีวิชาการ   
พิธีกร โดย  นางกัลยทรรศน์  ต้ิงหวัง และ นายอับดุลเลาะฮ์   นารอยี 

    ประเด็นที่ 1  การดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคล 
                                                                     ที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC) 

    ประเด็นที่ 2 โครงการดีเด่นในประเด็น อาหารและโภชนาการ 

ประเด็นที่ 3 โครงการดีเด่นในประเด็น กิจกรรมทางกาย 

    ประเด็นที่ 4 โครงการดีเด่นในประเด็น ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด 
 

มอบรางวัลใหแ้ก่กองทุนฯ ที่ส่งประกวดผลการดำเนินโครงการ 
เป็นสื่อโปสเตอร์ จำนวน 7 รางวัล  ดังนี้  

1. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 
2. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
3. กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด 
4. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 
5. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน 
6. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 
7. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา 
 

มอบรางวัลการดำเนินงานบริหารกองทนุหลักประกันสขุภาพ 
          ระดับพื้นทีข่องจังหวัดสตูล  

ระดับเหรียญทอง  จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ 
1. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
2. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง 
3. กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 

ระดับเหรียญเงิน  จำนวน 10 กองทุน ได้แก่ 
1. กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด 
2. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน 
3. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า 
4. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นตำบลแประ 
5. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 
6. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน 
7. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา 
8. กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล 
9. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
10. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 
 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
 
 

ระดับเหรียญทองแดง  จำนวน 5  กองทุน ได้แก่ 
1. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง 
2. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ 
3. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ 
4. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
5. กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 
 

*** จับของทีร่ะลึก จำนวน 10 รางวัล 

 

เวลา 1๖.00-  16.00 น. สรุปการจัดงานและปดิประชุม 
    โดย ประธานคณะทำงานสนับสนุนฯ และทมีพ่ีเลี้ยงกองทุนจังหวัดสตูล 
 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ    1. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
    2. เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th 


