
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการบูรณาการขับเคลื่อน
งานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพ้ืนที่ 

กรณีศึกษา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

13 กันยายน 2563

นายประวิช ขุนนิคม ดร.กฤษเนตร เกษสระ นางฐิตชิญาน์ บุญโสม และนางสาวฐาณัชชา  ณ นคร



บทน า
พชอ.เป้าหมาย กระบี่ อ าเภอคลองท่อม จ านวนกองทุนสุขภาพ

9 กองทุน
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วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพ้ืนที่ 

กรณีศึกษา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี



กรอบแนวคิดตามปัจจัยก าหนดสุขภาพ

กระบวนการด าเนินงาน โครงการ

1. สรา้งทมี/คณะท างาน

2. พัฒนาหลักสูตรการท าแผน การท า
โครงการ การติดตามประเมินผล 

3. สรา้งทมีประสานงานระดับเขต พัฒนา
ศักยภาพพี่เลี้ยง 

4. ทมีประสานงานและพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพ
กรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบกองทุน และ
ผู้เสนอโครงการ เรื่องการท าแผน การท า
โครงการ และการติดตามประเมินผล 

5. ทมีประสานงานเขตประชุมท าความเข้าใจ
และความร่วมมือกับ พชอ.

6. ทมีประสานงาน และทมีพี่เลี้ยงหนุนเสรมิ
การจัดท าแผน การพัฒนาโครงการ และ
การติดตามประเมินผล

7. สรุปงานและด าเนินงานตอ่ไปร่วมกับ พชอ.

ผลผลิต

1. กองทุนต าบลมีแผนตาม
ประเด็นปัญหา

• ปัจจัยเส่ียง  เหล้า บุหรี่ 
ยาเสพติด

• อาหาร

• กิจกรรมทางกาย

2. โครงการที่ของบจากกองทุน
เป็นโครงการที่มคีุณภาพ

• ปัจจัยเส่ียง  เหล้า บุหรี่ 
ยาเสพติด

• อาหาร

• กิจกรรมทางกาย

3. กองทุนต าบลมรีะบบติดตาม
ประเมินผลแบบ online

ผลลัพธ์

1. พชอ.ได้แผนบูรณาการจ าแนก
ตามประเด็นจากแผนของแต่ละ
กองทุน

2. การด าเนินโครงการระดับ
อ าเภอมีการบูรณาการร่วมกัน

3. พชอ.มีฐานข้อมลูสถานการณ ์
และแผนงานระดับต าบลและ
อ าเภอ

ผลกระทบ

สถานการณร์ะบบสขุภาพชุมชนดีขึ้น

สถานการณสุ์ขภาพปัจจุบนัของอ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี ่

และปัจจยัเอือ้/อปุสรรค คน สภาพแวดลอ้ม กลไก/กระบวนการ/ระบบ 

1.ขั้นตอนการกลั่นกรอง

ข้อเสนอของโครงการ 
(Screening)

2.ขั้นตอนการก าหนด
ขอบเขต (Scoping) 

3.ประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพ (Assessing) 

4.ขั้นตอนการรับฟัง
ความคิดเหน็
(Public Review)

HIA



พชอ.เป้าหมาย กระบี่ อ าเภอคลองท่อม จ านวนกองทุนสุขภาพ 9

กองทุน

1.ขั้นตอนการกลั่นกรอง และก าหนดขอบเขตของการประเมิน

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

อบต.คลองท่อมใต้

อบต.คลองท่อมเหนือ

เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา

เทศบาลต าบลทรายขาว

อบต.พรุดินนา

อบต.เพหลา

อบต.ห้วยน้ าขาว

เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้

เทศบาลต าบลคลองพน

อบต.คลองท่อมใต้ อบต.คลองท่อมเหนือ เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา เทศบาลต าบลทรายขาว อบต.พรุดินนา อบต.เพหลา อบต.ห้วยน้ าขาว เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ เทศบาลต าบลคลองพน

งบประมาณ 208,450.00 219,610.00 50,000.00 60,000.00 706,162.00 0 361,460.00 193,760.00 70,000.00

จ านวนโครงการ 2 7 1 1 13 0 6 2 2

งบประมาณ จ านวนโครงการ

34 โครงการ 1,869,442 บาท
สรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณ แยกตามประเภทประเภท 1 สนับสนุน

หน่วยบรกิาร/สถานบรกิาร/หน่วยงานสาธารณสุข

ที่มา ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ . (2563). โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ท่ี. สืบค้น 4 สงิหาคม 2563, จาก
https://obt.nhso.go.th/obt/project_summary_report?zonecode=11&provincecode=8100&districtcode=8104&budgetyear=2020



ผลการกลั่นกรองเบื้องต้นของโครงการ ตามแผนการด าเนนิงาน 5 เรื่อง คือปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ยาเสพย์ตดิ อาหาร และกจิกรรม
ทางกาย  ประกอบด้วย จ านวนแผนงานที่บันทึก จ านวนโครงการที่บันทึก การระบุสถานการณ์ปัญหา ขนาดของปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ขนาด เป้าหมาย การะบุงบประมาณในแผน โครงการที่ควรท า

Link https://localfund.happynetwork.org/project/planning )

1.ขั้นตอนการกลั่นกรองข้อเสนอของโครงการ (Screening) (ต่อ)



ก าหนดขอบเขตของการประเมิน
1. การพัฒนาคณะท างาน ทีมงาน พี่เลี ยง ระดับต่าง ๆ

1)ความเข้าใจรายละเอียดโครงการบูรณาการ

2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มพี่เลี ยง คณะกรรมการกองทุน ผู้ขอรับทุน

1)ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของพี่เลี ยง 

2)หลักสูตร  คู่มือ

3)Website

3.กระบวนการ/วิธีการท างานของทีมประสานงานเขต/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/

4. การประสานงานกับคณะกรรมการ พชอ.

5. ผลผลิตการเกิดแผนงาน 5 เรื่องในกองทุน

6. ผลผลิตการเกิดโครงการ ตามแผนในข้อ 4 

7. ผลผลิตเกิดการติดตามประเมินผล 



1. การพัฒนาคณะท างาน ทีมงาน พ่ีเลี้ยง ระดับต่าง ๆ

ผลการประเมิน

“ได้รับการช้ีแจง อธิบายข้ันตอน กระบวนการด าเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงช้ีแจง 1 ครั้ง 
ประมาณ เดือนธนัวาคม 2562 เรือ่งการจัดท าโครงการ การด าเนินงาน การสรุปผล
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ และทดลองใช้โปรแกรม แต่ยังไม่ชัดเจน ได้
ปรึกษาพ่ีเลี้ยงระดับต าบลและอ าเภอแล้วเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล ทั้งขั้นตอนและ
กระบวนการท าก็ยังท าไม่ถูกในบางประเด็น”

(ตัวแทนองค์กรปกครองท่องถิ่น อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11 สงิหาคม 2563 )

1.1 ความเข้าใจรายละเอียดโครงการบูรณาการ

ผู้รับผดิชอบกองทุนหลักประกันสุขภาพจากรพ.คลองท่อม รพ.สต.บ้านทรายขาว อบต.พรุดนินา สสอ.คลองท่อม 
รพ.สต.บ้านทุ่งล้อ รพ.สต.บ้านพรุดินนา อบต.พรุดนินา เทศบาลต าบลทรายขาว รพ.สต.บ้านพรเุตย เทศบาล
ต าบลคลองพนพัฒนา รพ.สต.บ้านบางคราม อบต.คลองท่อมใต้ อบต.คลองท่อมใต้ อบต.เพหลา

ผู้ให้ข้อมูล 



2. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มพ่ีเลี้ยง คณะกรรมการกองทุน ผู้ขอรับทุน

ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถหรือมีสมรรถนะ
ในการท าแผนงาน โครงการ ระบบตดิตามประเมินผลระดับปานกลาง

“ผู้อบรมสามารถท าได้เบื้องต้นแต่ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งในข้อมูลบางส่วน เพราะนานๆท าทีปลีะแค่ครั้งถึงสองครั้ง”

(ตัวแทนองค์กรปกครองท่องถิ่น อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11 สิงหาคม 2563 )

2.1   ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของพี่เลี้ยง 



2.2 หลักสูตร  คู่มือ

“ได้ใช้หลักเกณฑ์การด าเนนิงานจากคู่มือของกองทุนเป็นหลักแต่ในคู่มือเป็น
เฉพาะระเบียบ แต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดการปฏบิัติ จงึเป็นข้อจ ากัดใน
การปฏิบัติ เนื่องจากไม่แน่ใจในข้อห้ามหรอืข้อปฏิบัติว่าจะท าได้หรือไม่ 

(ตัวแทนองค์กรปกครองท่องถิ่น อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11  สงิหาคม 2563 )



“เข้าใช้เว็บไซต์ ของ สปสช. เป็นหลัก: น าเข้าข้อมูล/รายงานผล/ส่งในเสร็จ/หน้า   

ฏีกา อุปสรรค   ทีค่วรปรับปรุงคือ เวบ็ไซด์เข้ายาก เสียเวลาในการรอ  ค้างบ่อย  

เน้นคีย์ไม่มีการประมวล ควรพัฒนาระบบ server  ไม่ควรเปลีย่นบ่อยๆ”

(ตัวแทนองค์กรปกครองท่องถิ่น อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11  สงิหาคม 2563 )

“ส่วนเว็บไซต์ที่ของสถาบันนโยบาย ม.อ.ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะผู้
ปฏิบัตเิข้าใจว่าการลงข้อมูลในครั้งก่อนหน้านี้ เป็นแค่เพียงการทดลองใช้
ในการบันทึกข้อมูล เลยไม่ได้เจาะประเด็นในการลงข้อมูลแบบเชิงลึก”

2.3 Website



3.กระบวนการ/วิธีการท างานของทีมประสานงานเขต/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และการ
ประสานงานกับคณะกรรมการ พชอ.

ระดับเขต 11 สุราษฎร์ธานี

ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอ าเภอ

ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทนุสุขภาพต าบล
ของอ าเภอคลองท่อม จ านวน 9 กองทุน 

ชุมชน/หมู่บ้าน

ด าเนินการชี้แจง อธิบายขั้นตอน กระบวนการด าเนนิงาน ทมีพี่เล้ียงชี้แจง 1 ครั้ง 
ประมาณ เดือนธันวาคม 2562

อ าเภอคลองท่อมมีการวางแผน และด าเนินการขับเคล่ือนประเด็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ (พชอ.) ประกอบด้วย
1.อุบัติเหตุทางการจราจร 
2.โรคติดต่อ (โรคไข้เลอืดออก โรคโคโรน่าไวรัส 2019) 
3.อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย 
4.ปัญหาขยะ

“การท างานของ อปท. เป็นการท างานตามค าสั่งจากหน่วยงานบังคับบัญชา หรือตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา หากงานไหนผูบ้ังคับบัญชาเห็นดว้ย การ
ด าเนนิงานก็จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว แต่การปฏบิัติงานก็ต้องยดึถือระเบียบราชการ 
การจะก าหนดแผน ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บรหิาร/หรือด าเนนิงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ใหไ้ว้ หรือหากจะคิดพฒันาโครงการใหม่ ก็ต้องดูว่า
สอดคล้องกับนโยบายที่วางไวห้รือไม”่ (ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น อ าเภอคลองท่อม, สัมภาษณ์ 11  สิงหาคม 2563 )



แผนพชอ. บูรณาการร่วมกับประเด็นของกองทุน

การขับเคลื่อนประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) 

1.อุบัตเิหตุทางการจราจร 

2.โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก โรคโคโรน่าไวรัส 2019) 

3.อาหารริมบาทวถิปีลอดภัย 

ไมพบแผนงาน /โครงการ

มีแผนงาน /โครงการจ านวน 3 อปท.

มีแผนงาน /โครงการจ านวน 1 อปท.

ไม่พบแผนงาน /โครงการ

4.ปัญหาขยะ

5. ปัจจัยเสี่ยง  เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย

มีแผนงาน /โครงการจ านวน 3 อปท.



กองทุนสุขภาพต าบล ปัจจัยเสี่ยง อื่นๆ ระบุ
เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย 

อบต.คลองท่อมใต้
อบต.คลองท่อมเหนือ
เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา     แผนงานโรคเรื อรัง 

เทศบาลต าบลทรายขาว แผนงานโรคเรื อรัง

อบต.พรุดินนา  แผนงานโรคเรื อรัง

อบต.เพหลา แผนงานโรคเรื อรัง

อบต.ห้วยน  าขาว แผนงานโรคเรื อรัง 
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี
ความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้    แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรค
ระบาด 
แผนงานการบริหารจัดการกองทุน
สุขภาพต าบล 
แผนงานผู้สูงอายุ 

เทศบาลต าบลคลองพน แผนงาน
แผนงานโรคเรื อรัง 

ผลผลิตการเกิดแผนงาน



ผลผลิตการเกิดโครงการ 
กองทุนสุขภาพต าบล ปัจจัยเสี่ยง

เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย 

อบต.คลองท่อมใต้
อบต.คลองท่อมเหนือ

เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

เทศบาลต าบลทรายขาว

อบต.พรุดินนา 1 โครงการ

อบต.เพหลา

อบต.ห้วยน  าขาว

เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

เทศบาลต าบลคลองพน



สรุป

ไมพ่บแผนงาน/โครงการ เรื่องการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

22%
แผนงาน/โครงการบุหรี่

11%
แผนงาน /โครงการยาเสพติด 

33%
แผนงาน/โครงการอาหาร

22%

แผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย 

67%

แผนงานโรคเรื้อรัง 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง ติดเชื้อในกระแสเลือด

ปี 59 52 25 11 7 3

ปี 60 42 38 14 4 4

ปี 61 38 29 15 6 4
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สาเหตุการตาย 5 อันดับโรค 



คุณภาพของโครงการทีข่องบจากกองทุน

มีการระบุสถานการณแ์ละขนาดของปัญหา แต่ยังไม่ครอบคลุมขาดการ
วเิคราะห์พฤติกรรมทางสังคม  สังคม วัฒนธรรม สังคมย่อย ท าให้ไม่สามารถ
ค้นหาสาเหตุและปัจจัยก าหนดพฤตกิรรมเสีย่งทางสุขภาพได้

โครงการชุมชนร่วมใจ ลด ละ เลกิบุหรี่โดยใช้ชุมขนเปน็ฐาน ป ี2563

                              พิจารณาจากการระบุสถานการณ์ปญัหา ขนาดของปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ขนาด เป้าหมาย การะบุงบประมาณ ตาม
ตัวอย่างของโครงการฯ ดังนี้ 



กลุ่มเป้าหมายไม่ถูกชีแ้จงแยกกลุ่มอย่างละเอยีด ท าให้ยากต่อการติดตาม และ
ประเมินผล

ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ กับผลที่คาดว่าจะได้รับรวมกัน ท าให้การออกแบบ
กิจกรรม และการวัดผลไม่สอดคล้อง

คุณภาพของโครงการทีข่องบจากกองทุน (ต่อ)



ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาต่อ

  ประชาชนมีข้อจ ากัดเร่ืองการเขียนการพัฒนาโครงการ หรือเม่ือมีการด าเนินงาน เงินงบประมาณที่ใช้ใน
การปฏิบัติไม่สามารถเบิกจ่าย เน่ืองจากผิดพลาดเร่ืองเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ 

 ทอ้งถิ่นและ รพ.สต. ท างานร่วมกัน เป็นผู้เขียนโครงการ โดยน ามาจากความต้องการของประชาชนว่า
ต้องการพัฒนาในเร่ืองอะไร จึงน ามาเขียนเป็นโครงการและด าเนินงานตามระบบการเบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ของ สปสช.  ซึ่งมีท้ังข้อดีและข้อเสยี 

 ข้อดีคือ ผิดพลาดเร่ืองหลักฐานการเบิกจ่ายจะมีน้อย 
o ข้อเสีย คือ เป็นโครงการที่ไม่สรา้งสรรคก์ิจกรรมใหม่ๆ ได้ ส่วนมากจากเป็นลักษณะกิจกรรมที่เป็นการ

อบรม เน่ืองจากง่ายตอ่การจัดท าหลักฐานการเบิก  เป็นข้อเสียท่ีท าให้ไมส่ามารถเกดิโครงการ/กจิกรรมท่ี
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเร่ืองการหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อจ ากัดเรื่องของการพัฒนาโครงการของประชาชนทั่วไป 



ข้อจ ากัดเรื่องของการพัฒนาโครงการ

• ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรสั 2019 ท าใหแ้ผนงาน/โครงการไม่
สามารถด าเนนิการได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด และโครงการบางส่วนต้องยกเลิก และด าเนินการ
คนืงบประมาณที่ได้รับ 

• แผนงาน/โครงการทีไ่ด้รับผลกระทบจะถูกน าไปพิจารณาในรอบของปี 2564 อีกครั้ง




