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กองทุนตําบลกับการจัดการปัจจัยทางสุ ขภาพ
1. ต้ องเริมทีก ารเปลีย นแปลงกระบวนทัศน์
• ส่ วนใหญ่ เข้ าใจว่ าสุ ขภาพเป็ นเรืองการเจ็บป่ วยทางการแพทย์ และ
สาธารณสุ ข ส่ วนน้ อยทีเ ข้ าใจถึงสุ ขภาวะทางด้ านกาย จิต สั งคม และ
ปัญญา
• ส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ คดิ ว่ ากองทุนตําบล จะเป็ นกลไกหนึงในการสร้ างการ
เคลือ นไหวทางสั งคม(Social Movement) อันจะนําไปสู่ ความเป็ นชุ มชน
เข้ มแข็งในการจัดการตนเองของชุ มชนท้ องถิน
• เข้ าใจว่ าการตัEงขึนE มาของกองทุนฯ เป็ นไปเพือ ทําภารกิจทีเ กีย วข้ องกับ
การส่ งเสริมป้องกันโรค และการปรับเปลีย นพฤติกรรมสุ ขภาพ และมอง
ภารกิจของกองทุนอยู่ในขอบเขตของงานสาธารณสุ ข

• การดําเนินงานของกองทุนเป็ นไปเพือ การสนับสนุนงานของหน่ วยงาน
สาธารณสุ ขเป็ นส่ วนใหญ่
• เข้ าใจว่ างบประมาณของกองทุน เป็ นไปเพือ การทํากิจกรรมเพือ
แก้ ปัญหาสาธารณสุ ขในแต่ ละปี นัEนๆ ตามการจัดสรรรายหัวและการ
สมทบขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน ไม่ คดิ ถึงการเติบโตของกองทุน
• อย่ างไรก็ตามพบว่ า ในหลายพืนE ที( บางขัน, ไทรย้ อย) กระบวนทัศน์ เรือง
สุ ขภาพ และเรืองการให้ ความสํ าคัญต่ อการทํางานอย่ างมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชนมีแนวโน้ มทีด ีขนึE ซึงมีผลต่ อรู ปแบบการบริหารจัดการกองทุน
รวมถึงมีการดําเนินงานทีค รบวงจร มีกจิ กรรมเชิงรุ กในการจัดการ
ปัญหาและปัจจัยเสี ยงในชุ มชนอย่ างเป็ นรู ปธรรม เป็ นระบบ และมี
นโยบายสาธารณะในด้ านสุ ขภาพชุ มชนของตนเอง

แนวทาง การเปลีย นแปลง กระบวนทัศน์ ต่ อกองทุนตําบล
ทําความเข้ าใจกับกรรมการกองทุน กลไกสนับสนุน(สสอ. สสจ.) รวมถึง
สปสช. และสธ.
“กองทุนสุ ขภาพตําบล เป็ นการสร้ างการเคลือ นไหวทางสั งคม เพือ ให้
ชุ มชนมีกระบวนเรียนรู้ ร่วมกัน และมีกระบวนการดําเนินการอย่ างมี
ส่ วนร่ วม ทําให้ ชุมชนท้ องถินมีการจัดการตนเองโดยใช้ เรืองสุ ขภาพเป็ น
ตัวเริมต้ น และคาดหวังว่ าจะเป็ นการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นชุ มชนท้ องถิน
เข้ มแข็ง”
ด้ วยหลักการดังกล่ าวจะสอดคล้ องกับทิศทางต่ อไปนีE คือ
– ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย
– ทิศทางการกระจายอํานาจและรองรับการถ่ ายโอนภารกิจ
– ทิศทางการปฏิรูประบบสุ ขภาพ ซึงมุ่งเน้ นให้ เกิดกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพือ สุ ขภาพโดยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน และ
เป็ นการใช้ ยุทธศาสตร์ สามเหลีย มเขยือE นภูเขา
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2. ต้ องมีการจัดการระบบข้ อมูลสุ ขภาพชุมชน
ลักษณะการใช้ ข้อมูลในปัจจุบัน
• เป็ นข้ อมูลสภาพปัญหาซึงได้ จากการปฏิบัติงาน หรือการติดตามเยีย ม
พืนE ที หรือรับฟังเสี ยงสะท้ อนจากกลุ่มเป้าหมาย หรือเวทีชุมชน
• เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ ของหน่ วยงานสาธารณสุ ข และเป็ นข้ อมูลทีใ ช้ ในการ
รายงานต่ อผู้บังคับบัญชาในระบบปกติ
• เป็ นข้ อมูลเพือ ใช้ ประกอบการเขียนโครงการเพือ ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนตําบล โดยเฉพาะเพือ เสนอต่ อกรรมการกองทุน และโดยส่ วนใหญ่
ข้ อมูลมักไม่ มีหลักฐานอ้ างอิงทีช ัดเจน

• การรับรู้ และเข้ าถึงข้ อมูลของชุ มชนไม่ ได้ เปลีย นแปลงมากนัก
• ส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ มีการใช้ ข้อมูลเพือ การวางแผนในระยะยาว มักใช้ ข้อมูล
เพือ การพิจารณาโครงการ
• ประเด็นสํ าคัญ คือ ไม่ ได้ มีการใช้ ข้อมูลเพือ การเสริมพลังอํานาจให้ กบั
กรรมการกองทุน และ ชุ มชน ในทีน ีหE มายถึง ข้ อมูลทีม ีอยู่เป็ นเพียงการ
อธิบายสถานการณ์ ปัญหาเท่ านัEน ไม่ ได้ มีข้อมูลทีแ สดงถึง แนวคิด
วิธีการสํ าคัญ นวัตกรรม ทีจ ะใช้ ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาระบบ
สุ ขภาพชุ มชน ทัEงนีเE พราะไม่ ได้ มีกระบวนการแลกเปลีย นข้ อมูลเพือ
เรียนรู้ ทEงั ในระหว่ างกองทุนด้ วยกันเอง หรือระหว่ างกองทุนกับ
หน่ วยงานทีเ กีย วข้ อง โดยเฉพาะกับหน่ วยงานสาธารณสุ ขและสํ านักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติในระดับเขต

แนวทางการพัฒนาเรืองการจัดการข้ อมูล
• ต้ องสร้ างความตระหนักและการให้ ความสํ าคัญของการใช้ ข้อมูล การ
ออกแบบชนิดและประเภทข้ อมูลทีต ้ องการนํามาใช้ กระบวนการเก็บ
ข้ อมูล การจัดทําฐานข้ อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพือ การจัดทํา
แผน
• นอกจากนีคE วรมีกระบวนการแลกเปลีย นข้ อมูล เพือ การเรียนรู้ ระหว่ าง
กองทุนฯ ต่ างๆ ทัEงนีเE พือ เป็ นการพัฒนาศักยภาพ สร้ างแรงจูงใจ สร้ าง
พลังร่ วม
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3. ต้ องจัดทําแผนสุ ขภาพชุมชน
• แม้ ว่าจะมีความพยายามใช้ แผนทีท างเดินยุทธศาสตร์ เป็ นเครืองมือใน
การบริหารจัดการกองทุนฯ แต่ พบว่ ายังไม่ ให้ ความสํ าคัญกับ
กระบวนการจัดทําแผนทีท างเดินยุทธศาสตร์ เท่ าทีค วร ทัEงนีอE าจ
เนืองมาจากความไม่ เข้ าใจ และ ความไม่ สามารถในการประยุกต์ ใช้ แผนที
ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติจริงได้
• พบว่ ากฎระเบียบทางการเงิน เป็ นข้ ออ้ างสํ าคัญทีเ ป็ นอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามแผนทีท างเดินยุทธศาสตร์ ของกองทุนฯ กรรมการ
กองทุนและผู้ทเี กีย วข้ องมักมีความกังวลกับการใช้ เงินทีเ ป็ นไปตาม
ระเบียบขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินและตามหลักเกณฑ์ ของ
สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ

แนวทางการพัฒนาเรืองการจัดทําแผนสุ ขภาพชุ มชน
1. พัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง คู่มือในการบริหารจัดการใหม่
2. พัฒนากระบวนการประยุกต์ ใช้ แผนทีท างเดินยุทธศาสตร์ ให้ ปฏิบตั ิง่าย
ไม่ ยุ่งยาก
3. พัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง คู่มือในการจัดกระบวนการนโยบาย
สาธารณะด้ านสุ ขภาพ ซึงเป็ นกระบวนการทีค วบคู่กบั การทําแผน โดย
อาจประยุกต์ ใช้ กระบวนการสมัชชาสุ ขภาพในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะของชุ มชน
4. พัฒนาเครืองมือเชิงคุณภาพ เชิงลึก เพือ สร้ างกระบวนการเรียนรู้ การ
ติดตาม ประเมินผลในเชิงคุณค่ า
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4. การบริหารการเงิน งบประมาณเพือ ความยัง ยืนของกองทุน
• ภาพรวมด้ านรายรับเพิม ขึนE เป็ นผลมาจากการสมทบของ อปท. และ
รายจ่ ายรายหัวที สปสช. จัดเพิม ขึนE การมีส่วนร่ วมจากชุ มชนมากขึนE
• ด้ านการจ่ ายเงินพบว่ ามีรายจ่ ายด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพในภาพรวมมี
แนวโน้ มทีด ีขึนE สั ดส่ วนการเพิม ขึนE ในภาพรวมประมาณร้ อยละ 10
• การมีกองทุนฯหรือการเข้ าร่ วมกองทุนไม่ ทาํ ให้ งบประมาณด้ าน
สาธารณสุ ขของ อปท. ลดลงแต่ อย่ างใด
• ประสิ ทธิภาพการใช้ เงินแม้ จะดีขึนE แต่ กย็ งั มีเงินคงค้ างอยู่ถึง ร้ อยละ 40
ลักษณะโครงการทีท าํ การทีค งมีการทําโครงการลักษณะแจกจ่ ายสิ งของ
การ เข้ าถึงกลุ่มด้ อยโอกาสทีด ูแล้ วมิได้ เพิม ขึนE

รายรับกองทุนกองทุน

สั ดส่ วนโดยรวมของการใช้ จ่ายเงินกองทุนเพือ กิจกรรมด้ านต่ างๆ

แนวทางการบริหารเพือ ความยัง ยืนของกองทุน
• คณะกรรมการบริหารกองทุนซึงเป็ นกลไกการบริหารจัดการทีก าํ หนด
เป็ นรู ปแบบทีใ ช้ กนั ทัว ประเทศ ต้ องคิดถึงการเติบโตของกองทุน จึงต้ อง
มีบทบาทส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเงินทัEงการสมทบ การระดมทุน
เพือ สร้ างความเข้ าใจอย่ างต่ อเนืองให้ พนืE ทีเ ข้ าใจและเห็นความสํ าคัญ จึง
อาจจะต้ องปรับโครงสร้ างคณะกรรมการฯเพือ ให้ เอือE ต่ อบทบาทดังกล่ าว
• ควรพัฒนาระบบเฝ้ าระวังทางการเงินและการสร้ างระบบฐานข้ อมูลเพือ
การบริหารและการตัดสิ นในระดับชุ มชน
• เน้ นรู ปแบบและกิจกรรมทีต อบสนองกลุ่มเป้าหมายทีต รงตามความ
จําเป็ นและความต้ องการของพืนE ที

5. ข้ อเสนอการพัฒนาศักยภาพกองทุน
• ระบบCoaching ด้ วยกองทุนชัEนนํา(ผู้บุกเบิกทีม ีความสํ าเร็จ)เป็ นพีเ ลียE ง
ในระดับพืนE ทีแ ละเจ้ าหน้ าทีส าธารณสุ ข เป็ นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ
นิเทศแบบเสริมพลัง
• เวทีแลกเปลีย นเรียนรู้ ระดับอําเภออย่ างต่ อเนืองเพือ นําบทเรียนของ
กองทุนไปใช้ ในการบริหารจัดการกองทุนตนเอง
• Benmarking ให้ เกิดการพัฒนาอย่ างก้ าวกระโดด
• พัฒนาศูนย์ เรียนรู้ กองทุนฯในระดับพืนE ที
• เสริมพลังเจ้ าหน้ าทีส าธารณสุ ข ทีอ ยู่ในระยะปรับตัวทํางานกับผู้คนต่ าง
ภารกิจและต่ างความรู้ เรืองสุ ขภาพให้ เข้ มแข็งด้ วยฐานความรู้วชิ าการที
ต่ อยอดปฎิบัติการและทุนของพืนE ที

