
ผลงานและแนวทางการดาํเนินงาน
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพท้องถิน่ ปี 2564

สมชาย ละอองพนัธ์ุ



2560 2561 2562 2563

359 ล้านบาท

320 ล้านบาท
302 ล้านบาท

397 ล้านบาท

327 ล้านบาท

คงเหลอืสะสม

272 อปท.เบกิจ่าย>70%



การเบิกจ่ายเงนิและเงนิคงเหลอืกองทุนสุขภาพตาํบล รายจังหวดั

เงินคงเหลือสะสม

327 ลานบาท
ลานบาท

รอยละการเบิกจาย

54.2%

272 กองทุน (44.1%)

เบิกจ่ายเงนิเกนิ 70%



การใช้จ่ายแยกตามประเภท(จํานวนโครงการ)

10(4)

1,213

728



ทศิทางการดาํเนินงานกองทุน ปี 64

จ่าย>80% 
รายรับทั้งหมด

 แผนสุขภาพและโครงการตาม HNA

1.NCDs :อาหารและโภชนาการ  PA

2.ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ :บุหร่ี สุรา 

สารเสพตดิ ,อุบัตเิหตุ

3.ผู้สูงอายุ

4.แรงงานนอกระบบ(อาชีพอสิระ รับจ้าง

ทัว่ไป เกษตรกร

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็มโีครงการ

ส่งเสริมภาวะโภชนาการและ

แก้ปัญหาพฒันาการเดก็ล่าช้า

 สมทบเงนิภายใน 31 ม.ีค.64

 25% ของกองทุนได้รับสนับสนุนโดยพีเ่ลีย้ง

ทาํแผนสุขภาพ พฒันาโครงการคุณภาพ ใช้

ระบบประเมนิผลตดิตามแบบออนไลน์

 กองทุนได้รับการตดิตามประเมนิผล(Audit)



4 กองทุนผลงานนอยกวา 40%
o อบต.ทุงบุหลัง

o ทต.กําแพง

o ทต.ทุงหวา

o อบต.ทุงนุย

สถานการณ์กองทุนสุขภาพตาํบล จ.สตูล

จ่าย 71.16%ของเงนิทั้งหมด

คงเหลอื 10.8 ล้านบาท
1 กองทุนไม่รับจัดสรร

ทต.ควนโดน



ผลงานเบิกจ่ายกองทุนตาํบล จ.สตูล รายอาํเภอ



การลงรับบัญชีเงนิกองทุนสุขภาพตาํบล จ.สตูล ปี 63



สถานการณสุขภาพของชุมชน
คนไทยสูญเสียชวงชีวิตที่จะอยูอยางมีความสุขไปถึง 10.2 ลานป หรือ 10.2 ลาน DALY
สาเหตุจากปจจัยเสี่ยงหาอันดับแรก ดังนี้ 

ชายไทย
การบริโภคแอลกอฮอล       รอยละ 15.7 

การสูบบุหรี่                  รอยละ 11.3 

ความดันโลหิตสูง               รอยละ  6.2 

การไมสวมหมวกนิรภัย      รอยละ  5.9 

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง      รอยละ  3.1 

หญิงไทย
ดัชนีมวลกายสูง (อวน)            รอยละ 7.7 

ความดันโลหิตสูง                      รอยละ 6 

การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย รอยละ 5.4 

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง               รอยละ 3.3 

การสูบบุหรี่                                 รอยละ 
2.2
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สถานการณสุขภาพท่ีสําคัญของชุมชน ตั้งตนทําแผนสุขภาพและโครงการของกองทุน

จากขอมูลสาเหตุการตายและขอมูลการสูญเสียปสขุภาวะ พบวา ปญหาสวนใหญของชุมชนมีสาเหตุหลักตอไปนี้

1.ปจจัยเสี่ยงตอสขุภาพ ทําใหเกิดโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด สุขภาพจิต ปญหาทางสังคม ครอบครัว อาชญากรรม 
อุบัติเหตุ ซึ่งไดแก

1) เหลา
2) บุหรี่
3) สารเสพติด

2. โรคเร้ือรัง ไดแก เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง ทุพโภชนาการ ความเฉลียวฉลาด ซึ่งเกิดจาก

4) ระบบอาหาร : การมีและเขาถึงอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ

5) มีกิจกรรมทางกาย : การทํางาน การสัญจร นันทนาการ กีฬา

3) ปญหาสุขภาพของพ้ืนที่ตามประเด็น พชอ. เชน อนามัยแมและเด็ก การฉีดวัคซีนเด็ก ขยะและสิ่งแวดลอม
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แผนพฒันาทอ้งถ่ิน

5 ปี
แผนสุขภาพตาํบล 5 ปี

16 ประเดน็

แผนการเงินรับ-จ่าย

กองทุน

กองทุนสุขภาพตาํบล

 เลือกประเดน็แผนตามปัญหา

 กรอบงบประมาณ

 จองโครงการ-หน่วยงาน-กาํหนด

งบประมาณ (ตาม ป.ขอ้ 10)

แผนการเงินรายรับ

 สปสช จดัสรร

 อปท.สมทบ

 รายได้

แผนการจ่ายเงิน (1)-(5)

ตามประกาศ ขอ้ 16(1)

รหสัสมาชิกพฒันาโครงการในระบบ



ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ

บุหร่ี สุรา สารเสพติด
ผู้สูงอายุ

กจิกรรมทางกาย 

(PA)
อาหารและโภชนาการ อุบตัิเหตุ

ยุทธศาสตรระดบัตาํบล โดยกลไกกองทนุสขุภาพตาํบล

ยุทธศาสตรระดบัอําเภอ โดยกลไกคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอําเภอ

ยุทธศาสตรระดับจังหวัด โดยกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพระดับจังหวัด (????)

ผลักดันสูวาระจังหวัด โดยกลไกสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

ยุทธศาสตรระดับเขต โดยกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน

ผังแสดงการเชื่อมโยงการทาํงานของกลไกสขุภาพ



การสนับสนุนกองทุนสุขภาพตาํบล เขต 12 สงขลา ปี 64

•Coaching สนับสนุนการทาํแผนสุขภาพ การพฒันาโครงการ การ

ประเมนิผลและตติตามโครงการผ่านระบบออนไลน์ และการดาํเนินงาน LTC

เขตสนับสนุนพีเ่ลีย้ง 4,000 บาท/กองทุน

•ประเมินตดิตามเยีย่มกองทุนผลงานเบิกด ีจํานวน 30%ของกองทุนฯ 

ระยะเวลาดาํเนินการ ก.ค.-ส.ค. 64 

เขตสนับสนุนพีเ่ลีย้ง 500 บาท/กองทุน



1. พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือใชในทําแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผล ตามแตละประเด็นสุขภาพ

2. พ่ีเลี้ยงระดับพ้ืนที่ เพ่ือไปพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบกองทุน กรรมการกองทุน ผูเสนอ/รับทุนการจัดทําแผน
สุขภาพและโครงการ

3. การพัฒนาแผนสุขภาพแตละประเด็นสุขภาพในแตละกองทุนผานเว็บไซตกองทุนสุขภาพตําบล  โดยการ
ชวยเหลือของพ่ีเลี้ยง

4. การพัฒนาโครงการตามแผนผานเว็บไซตกองทุนสุขภาพตําบล โดยการชวยเหลือของพ่ีเลี้ยง

5. การติดตาม ประเมินผล หลังโครงการไดรับการสนับสนุน เพ่ือทํารายงานผลโครงการ รายงานการเงิน การ
สังเคราะหผล

ข้ันตอนการดําเนินงาน



กองทุนสุขภาพตาํบลต่อการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเดก็

แผนอาหารและโภชนาการ

กองทุนสุขภาพตาํบล

o โครงการลูกเกดิรอด แม่ปลอดภัย

o โครงการเดก็ไทย แก้มใส

o โรงเรียนพ่อแม่ชุมชน

(เน้นการเตรียมตัวตั้งครรภ์ทีม่คุีณภาพ 

มคีวามเข้าใจการปฏิบตัิตัวทีด่ใีนกรณี

ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครบ เร็ว)

o โครงการลูกโตสมวยั ฉลาด เก่งสดใส

o โครงการเพิม่การเข้าถงึวคัซีน

(เน้นการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ บริโภคอาหาร

เหมาะกบัทารก ฉีดวคัซีนครบ ประเมนิและ

กระตุ้นพฒันาการเดก็)

o โครงการบูรณาการระบบอาหารใน ศพด.

o โครงการเรียน กอด เล่น เล่า

o โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

o โครงการป้องกนัการจมนํา้

(การทานอาหารเช้า หยอดยาเสริมธาตุเหลก็ 

บริโภคผกัเพยีงพอ กระตุ้นพฒันาการ)

หญิงต้ังครรภและหลังคลอด เด็ก 0-2 ป เด็ก 2-4 ป











กองทุนสุขภาพตาํบลต่อการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเดก็

แผนอาหารและโภชนาการ

กองทุนสุขภาพตาํบล

o โครงการลูกเกดิรอด แม่

ปลอดภัย

o โครงการเดก็ไทย แก้มใส

o โรงเรียนพ่อแม่ชุมชน

(เน้นการเตรียมตัวตั้งครรภ์ทีม่ี

คุณภาพ มคีวามเข้าใจการปฏิบตัิตัว

ทีด่ใีนกรณตีั้งครรภ์)

o โครงการลูกโตสมวยั ฉลาด เก่ง

สดใส

(เน้นการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ บริโภคอาหาร

เหมาะกบัทารกการฉีดวคัซีนครบ 

ประเมนิและกระตุ้นพฒันาการเดก็) 

o โครงการบูรณาการ

ด้านอาหารใน

โรงเรียน

o โครงการบูรณาการระบบอาหาร

ใน ศพด.

o โครงการเรียน กอด เล่น เล่า

o โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปาก
(การทานอาหารเช้า หยอดยาเสริมธาตุเหลก็ 

บริโภคผกัเพยีงพอ กระตุ้นพฒันาการ)

หญิงตั้งครรภ แรกคลอด - 2 ป 3-5 ป >6 ป













ตวัอย่างการออกแบบแผนสุขภาพและโครงการบริหาร

• โครงการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต....ปี 2564

•การจัดทาํแผนสุขภาพตาํบลทีด่ี

อาหารและโภชนาการ บุหร่ี กิจกรรมทางกาย แรงงานนอกระบบเหลา้



ตวัอย่างการออกแบบโครงการบูรณาการด้านอาหาร

o โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟ้ืนฟูการละเล่นพืน้บ้าน แบ่งปัน
อาหารปลอดภยั

o โครงการเดก็นาม่วงแก้มใส โภชนาการสมวยั เคลือ่นไหวร่างกาย

เพยีงพอ

o โครงการปลูกผกัพืน้บ้าน ปลอดสาร เพือ่โภชนาการสมวยัโรงเรียน
บ้านสม็อง



o โครงการบ้านวดัจันทร์ ฉลาดสมวยั ยิม้สวยแก้มใส ปี 2563

ตวัอย่างการออกแบบโครงการบูรณาการด้านอาหาร



o โครงการตาํบลมหัศจรรย์ 1000 วนั แรกแห่งชีวติ

ตวัอย่างการออกแบบโครงการแม่และเดก็

o โครงการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านห้วยเรือ ปี 2564



o โครงการป้องกนั ลด ละ เลกิสูบ กเ็จอสุข บ้านคชศิลา ต.บาละ

ตวัอย่างการออกแบบโครงการบุหร่ี

o โครงการวดัหัวถนนปลอดบุหร่ี ปี 2562



ตวัอย่างการออกแบบโครงการ NCDs
o โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

พืน้ทีร่พ.สต.บ้านซ่อง

o โครงการเพิม่การคดักรองความดันโลหิตสูงทีบ้่านและเบาหวาน



ตวัอย่างการออกแบบโครงการภัยพบัิตแิละโรคระบาด

o โครงการแก้ปัญหาไข้เลอืดออกแบบครบวงจร

o โครงการแก้ปัญหาหมอกควนัไฟป่าจากประเทศเพือ่นบ้าน



ตวัอย่างการออกแบบโครงการแรงงานนอกระบบ

• โครงการขยบักายกลุ่มแม่บ้านตดัเยบ็เส้ือผ้า เรือกอเละบ้านทอน

• โครงการคดักรองความเส่ียงจากการทาํงานแรงงานนอกระบบในกลุ่ม
เกษตรกรสวนยางพารา หมู่ที ่5 บ้านนาแค
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