
ผลงานและแนวทางการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2564

สมชาย ละอองพันธ์ุ



ผลงานเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา

2560 2561 2562 2563

359 ล้านบาท

320 ล้านบาท
302 ล้านบาท

397 ล้านบาท

327 ล้านบาท

คงเหลือสะสม

272 อปท.เบิกจ่าย>70%



การเบิกจ่ายเงินและเงินคงเหลือกองทุนสุขภาพต าบล รายจังหวัด

เงินคงเหลือสะสม

327 ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละการเบิกจ่าย

54.2%

272 กองทนุ (44.1%)
เบิกจ่ายเงินเกนิ 70%



การใช้จ่ายแยกตามประเภท(จ านวนโครงการ)

10(4)

1,213

728



ทศิทางการด าเนินงานกองทุน ปี 64

จ่าย>80% 
รายรับทั้งหมด

 แผนสุขภาพและโครงการตาม HNA
1.NCDs :อาหารและโภชนาการ  PA
2.ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ :บุหร่ี สุรา 

สารเสพติด ,อุบัติเหตุ
3.ผู้สูงอายุ
4.แรงงานนอกระบบ(อาชีพอิสระ รับจ้าง
ท่ัวไป เกษตรกร

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโครงการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
แก้ปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้า

 สมทบเงินภายใน 31 มี.ค.64

 25% ของกองทุนได้รับสนับสนุนโดยพ่ีเล้ียง
ท าแผนสุขภาพ พัฒนาโครงการคุณภาพ ใช้
ระบบประเมินผลติดตามแบบออนไลน์

 กองทุนได้รับการติดตามประเมินผล(Audit)



สถานการณ์กองทุนสุขภาพต าบล จ.ปัตตานี

จ่าย 52.5%ของเงินท้ังหมด

คงเหลือ 45.89 ล้านบาท
6 กองทนุไม่รับจัดสรร21 กองทุนผลงานน้อย

กว่าเกณฑ์ 40%

ทต.โคกโพธ์ิ 
อบต.โคกโพธ์ิ
อบต.นาประดู่

อบต.บาราเฮาะ
ทต.ตะลบุนั
อบต.แป้น



การเบิกจ่ายเงนิกองทุนสุขภาพต าบล รายอ าเภอ จังหวัดปัตตานี ปี 63



การลงรับบัญชีการเงิน ปี 63 จ.ปัตตานี



ระบบพีเ่ลีย้ง
•Coaching สนบัสนุนท ำแผนสุขภำพ พฒันำโครงกำร 1-2 คร้ัง กำร
ประเมินติดตำมโครงกำร  สนับสนุน 4,000 บาท

กองทุนผลงานน้อยที่สุด 30%
• เยี่ยมติดตำมเสริมก ำลงัใจ(Audit) กองทุนผลงำนเบิกดี 30% 
สปสช.สนับสนุนเงิน 500 บาท/กองทุนฯ



1. พฒันาทีมพี่เลี้ยง เพื่อใช้ในท าแผน การพฒันาโครงการ การติดตามประเมินผล ตามแต่ละประเดน็
สุขภาพ

2. พี่เลี้ยงระดบัพื้นท่ี เพื่อไปพฒันาศกัยภาพผู้รบัผิดชอบกองทุน กรรมการกองทุน ผู้เสนอ/รบัทุนการ
จดัท าแผนสุขภาพและโครงการ

3. การพฒันาแผนสุขภาพแต่ละประเดน็สุขภาพในแต่ละกองทุนผ่านเวบ็ไซตก์องทุนสุขภาพต าบล  
โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง

4. การพฒันาโครงการตามแผนผ่านเวบ็ไซตก์องทุนสุขภาพต าบล โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง

5. การติดตาม ประเมินผล หลงัโครงการได้รบัการสนับสนุน เพื่อท ารายงานผลโครงการ รายงาน
การเงิน การสงัเคราะหผ์ล

ขั้นตอนการด าเนินงาน



แผนพฒันำทอ้งถิ่น
5 ปี

แผนสุขภำพต ำบล 5 ปี
16 ประเด็น

แผนกำรเงินรับ-จ่ำย
กองทุน

กองทุนสุขภำพต ำบล

▪ เลือกประเด็นแผนตำมปัญหำ
▪ กรอบงบประมำณ
▪ จองโครงกำร-หน่วยงำน-ก  ำหนด

งบประมำณ (ตำม ป.ขอ้ 10)

แผนกำรเงินรำยรับ
▪ สปสช จดัสรร
▪ อปท.สมทบ
▪ รำยได้
แผนกำรจ่ำยเงิน (1)-(5)
ตำมประกำศ ขอ้ 16(1)

รหสัสมำชิกพฒันำโครงกำรในระบบ



ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
บุหร่ี สุรา สารเสพติด

ผู้สูงอายุ
กิจกรรมทางกาย 

(PA)
อาหารและโภชนาการ อบัุติเหตุ

ยุทธศาสตรร์ะดบัต าบล โดยกลไกกองทนุสุขภาพต าบล

ยุทธศาสตรร์ะดบัอ าเภอ โดยกลไกคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ

ยทุธศาสตรร์ะดบัจงัหวดั โดยกลไกคณะกรรมการเขตสขุภาพระดบัจงัหวดั (????)

ผลกัดนัสู่วาระจงัหวดั โดยกลไกสมชัชาสุขภาพระดบัจงัหวดั

ยุทธศาสตรร์ะดบัเขต โดยกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ผงัแสดงการเช่ือมโยงการท างานของกลไกสุขภาพ



สถานการณ์สุขภาพของชมุชน
คนไทยสูญเสียช่วงชีวิตท่ีจะอยูอ่ยา่งมีความสุขไปถึง 10.2 ล้านปี หรือ 10.2 ล้าน DALY
สาเหตจุากปัจจยัเส่ียงห้าอนัดบัแรก ดงัน้ี 

ชายไทย
การบริโภคแอลกอฮอล ์      ร้อยละ 15.7 

การสูบบุหรี่                  ร้อยละ 11.3 

ความดนัโลหิตสูง               ร้อยละ  6.2 

การไม่สวมหมวกนิรภยั      ร้อยละ  5.9 

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง      ร้อยละ  3.1 

หญิงไทย
ดชันีมวลกายสูง (อ้วน)            ร้อยละ 7.7 

ความดนัโลหิตสูง                      ร้อยละ 6 

การมีเพศสมัพนัธท์ี่ไม่ปลอดภยั ร้อยละ 5.4 

ภาวะคอเลสเตอรอลสูง               ร้อยละ 3.3 

การสูบบุหรี่                                 ร้อยละ 2.2
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สถานการณ์สุขภาพท่ีส าคญัของชุมชน ตัง้ต้นท าแผนสุขภาพและโครงการของกองทุน

จากข้อมูลสาเหตุการตายและข้อมูลการสูญเสียปีสุขภาวะ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนมีสาเหตหุลกัต่อไปน้ี
1.ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ ท าให้เกิดโรคมะเร็ง หวัใจ หลอดเลือด สุขภาพจิต ปัญหาทางสงัคม ครอบครวั อาชญากรรมอบุติัเหตุ 
ซ่ึงได้แก่

1) เหล้า
2) บหุรี่
3) สารเสพติด

2. โรคเร้ือรงั ได้แก่ เบาหวาน ความดนั หลอดเลือด มะเร็ง ทุพโภชนาการ ความเฉลียวฉลาด ซ่ึงเกิดจาก

4) ระบบอาหาร : การมีและเข้าถึงอาหาร อาหารปลอดภยั โภชนาการ
5) มกิีจกรรมทางกาย : การท างาน การสญัจร นันทนาการ กีฬา

3) ปัญหาสุขภาพของพืน้ท่ีตามประเดน็ พชอ. เช่น อนามยัแม่และเดก็ การฉีดวคัซีนเดก็ ขยะและส่ิงแวดลอ้ม
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กองทุนสุขภาพต าบลต่อการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก

แผนอาหารและโภชนาการ

กองทนุสุขภาพต าบล

o โครงการลกูเกดิรอด แม่ปลอดภยั
o โครงการเด็กไทย แก้มใส
o โรงเรียนพ่อแม่ชุมชน
(เน้นการเตรียมตัวต้ังครรภ์ท่ีมีคุณภาพ 
มีความเข้าใจการปฏิบัติตัวท่ีดีในกรณี
ต้ังครรภ์ ฝากครรภ์ครบ เร็ว)

o โครงการลกูโตสมวัย ฉลาด เก่งสดใส
o โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน
(เน้นการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ บริโภคอาหาร
เหมาะกบัทารก ฉีดวัคซีนครบ ประเมินและ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก)

o โครงการบูรณาการระบบอาหารใน ศพด.
o โครงการเรียน กอด เล่น เล่า
o โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
o โครงการป้องกนัการจมน ้า
(การทานอาหารเช้า หยอดยาเสริมธาตุเหลก็ 
บริโภคผักเพียงพอ กระตุ้นพัฒนาการ)

หญิงตัง้ครรภแ์ละหลงัคลอด เดก็ 0-2 ปี เดก็ 2-4 ปี











กองทุนสุขภาพต าบลต่อการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก

แผนอาหารและโภชนาการ

กองทนุสุขภาพต าบล

o โครงการลกูเกดิรอด แม่
ปลอดภัย

o โครงการเด็กไทย แก้มใส
o โรงเรียนพ่อแม่ชุมชน
(เน้นการเตรียมตัวต้ังครรภ์ท่ีมี
คุณภาพ มีความเข้าใจการปฏิบัติตัว
ท่ีดีในกรณีต้ังครรภ์)

o โครงการลกูโตสมวัย ฉลาด เก่ง
สดใส

(เน้นการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ บริโภคอาหาร
เหมาะกบัทารกการฉีดวัคซีนครบ 
ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก) 

o โครงการบูรณาการ
ด้านอาหารใน
โรงเรียน

o โครงการบูรณาการระบบอาหาร
ใน ศพด.

o โครงการเรียน กอด เล่น เล่า
o โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปาก
(การทานอาหารเช้า หยอดยาเสริมธาตเุหล็ก 
บริโภคผกัเพยีงพอ กระตุ้นพฒันาการ)

หญิงตัง้ครรภ์ แรกคลอด - 2 ปี 3-5 ปี >6 ปี













ตัวอย่างการออกแบบแผนสุขภาพและโครงการบริหาร

• โครงการบริหารกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ อบต....ปี 2564

•การจัดท าแผนสุขภาพต าบลทีด่ี

อาหารและโภชนาการ บุหร่ี กิจกรรมทางกาย แรงงานนอกระบบเหลา้



ตัวอย่างการออกแบบโครงการบูรณาการด้านอาหาร

o โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟ้ืนฟูการละเล่นพืน้บ้าน แบ่งปัน
อาหารปลอดภยั

o โครงการเดก็นาม่วงแก้มใส โภชนาการสมวยั เคล่ือนไหวร่างกาย
เพยีงพอ

o โครงการปลูกผักพืน้บ้าน ปลอดสาร เพ่ือโภชนาการสมวยัโรงเรียน
บ้านสม็อง



o โครงการบ้านวัดจันทร์ ฉลาดสมวัย ยิม้สวยแก้มใส ปี 2563

ตัวอย่างการออกแบบโครงการบูรณาการด้านอาหาร



o โครงการต าบลมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกแห่งชีวิต

ตัวอย่างการออกแบบโครงการแม่และเด็ก

o โครงการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยเรือ ปี 2564



o โครงการป้องกนั ลด ละ เลกิสูบ กเ็จอสุข บ้านคชศิลา ต.บาละ

ตัวอย่างการออกแบบโครงการบุหร่ี

o โครงการวัดหัวถนนปลอดบุหร่ี ปี 2562



ตัวอย่างการออกแบบโครงการ NCDs

o โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดนัโลหติสูง
พื้นที่รพ.สต.บ้านซ่อง

o โครงการเพิม่การคดักรองความดนัโลหติสูงที่บ้านและเบาหวาน



ตัวอย่างการออกแบบโครงการภัยพบัิติและโรคระบาด

o โครงการแก้ปัญหาไข้เลือดออกแบบครบวงจร

o โครงการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน



ตัวอย่างการออกแบบโครงการแรงงานนอกระบบ

• โครงการขยับกายกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเส้ือผ้า เรือกอเละบ้านทอน

• โครงการคดักรองความเส่ียงจากการท างานแรงงานนอกระบบในกลุ่ม
เกษตรกรสวนยางพารา หมู่ที่ 5 บ้านนาแค



1.ใชเ้น็ต ตวัเอง 
หรือ Wifi โรงแรม password: 073450570

2. เปิดเวป www.kahoot.it

3.  pin:  2343757

4. ใส่ช่ือ ตวัเอง

http://www.kahoot.it/

