
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ

จังหวัดสระบุรี



ขอตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพระดับจงัหวัด

ระหวาง

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิและองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555



ความเปนมาและกรอบแนวความคิด

ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการท่ีมี

องคประกอบของผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด

สระบุรี  ผูแทนจากหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย  ผูแทนจากหนวยบริการ  ผูแทนจาก      

ผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของและผูแทนจากกลุม/องคกร/
ชมรมภาคประชาชนผูพิการ/ผูสูงอายุท่ีเก่ียวของ



โครงสรางกองทุนฟนฟูฯ จ.สระบุรี

นายแพทยประสิทธิ์ชัย ม่ังจิตร 

นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรม

ปองกัน สสจ.สระบุรี
(ประธานคณะอนุกรรมการดานขอมูล

และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

บริหารจัดการกองทุน)

นางสาวน้ําคาง คันธรักษ

พัฒนาสังคมและความม่ันคง               

ของมนุษยจังหวัดสระบุรี
(ประธานคณะอนุกรรมการ                 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต)

นายแพทยกฤษณ สกุลแพทย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
(ประธานคณะอนุกรรมการดานการจัดบรกิาร         

ฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยและสาธารณสุข)

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดสระบุรี

สนง.เลขานุการกองทุนฟนฟู

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
(ประธานคณะอนุกรรมการ

ดานการบริหารจัดการ)

นายสัญญา บุญ-หลง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
(ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสขุภาพจงัหวัดสระบุรี)



โครงสรางกองทุนฟนฟูสมรรถภาพฯ จ.สระบุรี

ฝาย

อํานวยการ

ฝาย

ตรวจสอบ

ภายใน

ฝาย

พัสดุและ

ทรัพยสิน

ฝาย

การเงินและบัญชี

ฝาย

แผนและ

งบประมาณ

ฝาย

เลขานุการ

สนง.เลขานุการกองทุนฟนฟู



วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูที่จําเปนตองฟนฟูฯ เขาถึงหรือไดรับบริการอยางทั่วถึง

และครอบคลุม

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการฟนฟูใหตอบสนองตอความจําเปนของผูที่จําเปน

ตองฟนฟูในทองถิ่นชุมชน

3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแลชวยเหลือ และฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผูสูงอายุ 

ผูที่จําเปนตองฟนฟูฯ ในระดับชุมชนและในครอบครัวเชื่อมโยงกับหนวยบริการ

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งขององคกรคนพิการ และองคกรผูสูงอายุ และองคกรอ่ืนๆ 

5. เพ่ือสนับสนุนใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 

ไดรับบริการ ขั้นพ้ืนฐานใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางอิสระ

6. เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองไมเกิน 

รอยละ 15 ของคาใชจายทั้งหมดของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพในรอบปงบประมาณนั้น



กลุมเปาหมายที่ตองไดรับการดูแล

ครอบคลุมประชากรผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 3 กลุม คือ

1. คนพิการ “ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” (ท.74)
2. ผูสูงอายุ “ที่มีความจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพฯ”
3. ผูปวยที่อยูในระยะกึ่งเฉียบพลัน “ผูที่อยูในระยะตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพ
4.ผูที่มีภาวะพ่ึงพิง “ผูที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ตามดัชนีบารเธลเอดีแอล (Bathel ADL index) 
เทากับ หรือ นอยกวา สิบคะแนน



งบประมาณของกองทุนฟนฟูฯ จ.สระบุรี

ปงบประมาณ งบประมาณ (บาท) รวม (บาท)

สปสช. อบจ.สระบุรี

2556 2,200,000 2,200,000 4,400,000

2557 5,000,000 5,000,000 10,000,000

2558 5,000,000 5,000,000 10,000,000

2559 5,000,000 5,000,000 10,000,000

2560 4,000,000 4,000,000 8,000,000

2561 4,000,000 4,000,000 8,000,000

2562 4,000,000 4,000,000 8,000,000

2563 2,180,545 2,180,545 4,361,090

2564 2,178,150 2,178,150 4,356,300

รวมทั้งสิ้น 33,558,695 33,558,695 67,117,390



แผนงาน โครงการ คณะอนุกรรมการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีและสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เขต  4 สระบุรี สมทบงบประมาณรวมกัน ฝายละ 2,178,150 บาท เปนเงิน 

4,356,300 บาท การจัดสรรงบประมาณใหกับคณะอนุกรรมการของกองทุนฟนฟูฯ ดังนี้

คณะอนุกรรมการ รอยละ งบประมาณ

ที่จัดสรร

1. คณะอนุกรรมการดานการจัดบริการฟนฟู

สมรรถภาพดานการแพทยและสาธารณสุข

50 2,178,150.00

2. คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 25 1,089,075.00 

3. คณะอนุกรรมการดานการบริหารจัดการ 15 653,445.00 

4. คณะอนุกรรมการดานขอมูลและการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการกองทุน

10 435,630.00

รวม 100 4,356,300.00



กิจกรรมโครงการ 

ของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปน

ตอสุขภาพจังหวัดสระบุรี



โครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับ

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะที่จําเปน

ตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ





สรุปผลการดําเนินการโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับ

คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพ
ลําดับ ป รวมจํานวน 

(ราย)

งบประมาณ

(บาท)

1 ป 2559 114 1,912,413.24

2 ป 2560 166 2,847,917.13

3 ป 2561 55 940,191.67

4 ป 2562 54 986,158.59

5 ป 2563 34 641,835.75

รวม 423 7,328.516.38



โครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ 

และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพประจําป 2563 



โครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ 

และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ประจําป 2563  



ลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล

กอนดําเนินการประชุมพิจารณา 

ตามโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการฯ



ลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล

กอนดําเนินการประชุมพิจารณา 

ตามโครงการปรับสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการฯ



ลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล

กอนดําเนินการประชุมพิจารณา 

ตามโครงการปรับสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการฯ



ลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล

กอนดําเนินการประชุมพิจารณา 

ตามโครงการปรับสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการฯ



ลงพ้ืนที่สํารวจขอมูล

กอนดําเนินการประชุมพิจารณา 

ตามโครงการปรับสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการฯ



ภาพลงพื้นที่กอนการพิจารณา ตามโครงการปรับสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะ

ที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ประจําป 2564



ภาพลงพื้นที่กอนการพิจารณา ตามโครงการปรับสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะ

ที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ประจําป 2564



ประชุมคณะทํางานพิจารณาการปรับสภาพแวดลอม

ที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะ

ที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ประจําป 2564



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

อบต.เริงราง
นางพวง กุมภีพงษ อายุ 82 ป 

บานเลขที่ 38/2 ม.7 ต.เริงราง อ.เสาไห 

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 19,971 บาท

กอนดําเนินการอําเภอเสาไห



ขณะดําเนินการ
หลังดําเนินการ

อบต.หนองปลิง
นายประชุม ขาวผอง

บานเลขที่ 24 ม.5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 20,000 บาท

กอนดําเนินการอําเภอหนองแค



ขณะดําเนินการ
หลังดําเนินการ

รพ.สระบุรี
นายนอม เหมจันทึก

บานเลขที่ 2/99 ซอย 10 ถนนเทศบาล4

ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 11,766 บาท

กอนดําเนินการอําเภอเมือง



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

ทต.สรางโศก
นางบรรจง ฉิมชาง

บานเลขที่ 47/1 ม.9 ต.สรางโศก อ.บานหมอ

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 18,515.28 บาท

กอนดําเนินการอําเภอบานหมอ



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

อบต.หนองหัวโพ
นายชาลี ย้ิมละมูล

บานเลขที่ 28 ม.6 ต.หนองสีดา อ.หนองแซง

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 7,185 บาท

กอนดําเนินการอําเภอหนองแซง



ขณะดําเนินการ
หลังดําเนินการ

อบต.มิตรภาพ
น.ส.จรัสศรี นครชะ

บานเลขที่ 173 ม.3 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหลก็

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 18,694 บาท

กอนดําเนินการอําเภอมวกเหล็ก



กองทุนฟ้ืนฟูฯ

ขณะดําเนินการ
หลังดําเนินการ

อบต.วังมวง
นายมี เอี่ยมรอด

บานเลขที่ 11 ม.1 ต.วังมวง อ.วังมวง

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 5,700 บาท

กอนดําเนินการอําเภอวังมวง



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

อบต.ผ้ึงรวง
นายหนู ญาติดีพันธ

บานเลขที่ 43 ม.1 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 20,000 บาท

กอนดําเนินการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

อบต.เขาวง
นายหวัน อายสุริยวงศ

บานเลขที่ 13/1 ม.7 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 20,000 บาท

กอนดําเนินการอําเภอพระพุทธบาท



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

อบต.หนองหมู
นายใหม บุญธรรม

บานเลขที่ 168 ม.8 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 7,562 บาท

กอนดําเนินการอําเภอวิหารแดง



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

ทม.ทับกวาง
นางสมจิตร ศรีมะโน  อายุ 78 ป

บานเลขที่ 10 ม. 8 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 19,992 บาท

กอนดําเนินการอําเภอแกงคอย



ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ

อบต.บานกลับ
นายสงา  ขาวสําลี

บานเลขที่ 36 ม.1 ต.บานโปรง อ.หนองโดน

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 20,000 บาท

กอนดําเนินการอําเภอหนองโดน



ขณะดําเนินการ
หลังดําเนินการ

ทต.ดอนพุด
นางละออง  มะบุญ

บานเลขที่ 31 ม.2 ต.ไผหลิ่ว อ.ดอนพุด 

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 20,000 บาท

กอนดําเนินการอําเภอดอนพุด



แบบฟอรมขอรับการสนับสนุนอุปกรณ



ลําดับ อําเภอ รวม จํานวน (ราย) รวมงบประมาณ (บาท) 

1 เมืองสระบุรี 51 928,286.60 

2 พระพุทธบาท 28 319,033.26 

3 หนองแซง 37 694,436.27 

4 วังมวง 20 327,291.45 

5 บานหมอ 46 790,569.92 

6 หนองโดน 20 308,821.53 

7 เสาไห 58 1,037,766.06 

8 เฉลิมพระเกียรติ 26 470,005.39 

9 ดอนพุด 30 521,745.00 

10 มวกเหล็ก 24 468,676.00 

11 แกงคอย 18 344,082.25 

12 หนองแค 45 796,070.65 

13 วิหารแดง 20 321,732.00 

รวม 423 7,328,516.38 



โครงการที่เก่ียวกับการจัดหาอุปกรณทางการแพทย 

เพื่อชวยเหลือผูพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะ

ที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 

ที่นอนลม เตียงปรับระดับไดเกาอี้นั่งถาย





โครงการที่เก่ียวกับการจัดหาอุปกรณทางการแพทย เพ่ือชวยเหลือผูพิการ ผูสูงอายุ 

และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 





กิจกรรมมอบอุปกรณทางการแพทย (แบบใหยืม) แกผูพิการ 

ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

เครื่องผลิตออกซิเจน ที่นอนลม

เตียงไมเตี้ย มีราวก้ัน

เตียงปรับระดับได

เกาอี้นั่งถาย



สรุปผลการดําเนินการโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย

สําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับ

การฟนฟูสมรรถภาพ

ลําดับ ป รวมจํานวน (ราย)

1 ป 2557 110

2 ป 2558 260

3 ป 2559 242

4 ป 2560 245

5 ป 2561 279

6 ป 2562 321

7 ป 2563 263

รวม 1720



กิจกรรมมอบอุปกรณทางการแพทย (ใหยืม) แกผูพิการ 
ผูสูงอายุ และผูท่ีอยูในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพ



กิจกรรมมอบอุปกรณทางการแพทย (ใหยืม) แกผูพิการ 
ผูสูงอายุ และผูท่ีอยูในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพ



กิจกรรมมอบอุปกรณทางการแพทย (ใหยืม) แกผูพิการ 
ผูสูงอายุ และผูท่ีอยูในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพ



แบบฟอรมขอรับการสนับสนุนอุปกรณ



โครงการพัฒนาศูนยรวมสุข จังหวัดสระบุรี
เพ่ือเปนการสนับสนุนใหภาคีเครือขายสุขภาพอําเภอ บูรณาการ

และความรวมมือ ในการสรางเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวย

ระยะสุดทาย อยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง ภายใตแกนนําของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดตั้งศูนยรวมสุขจังหวัดสระบุรี จํานวน 71 ศูนย 

ครอบคลุม 13 อําเภอ ในจังหวัดสระบุรี



ศูนยรวมสุข จังหวัดสระบุรี



โครงการที่ใหการสนับสนนุ

เกี่ยวกบัคนพกิาร 

จังหวัดสระบุรี



โครงการพัฒนาศักยภาพนักฟนฟูชุมชน (Community 

Rehabilitiors) เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ ผูปวยระยะกึ่งเฉียบพลัน

ผูสูงอายุและคนพิการ จังหวัดสระบุรี

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายในการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยระยะกึง่เฉยีบพลนั 

(Intermediate Care) ผูสูงอายุ และคนพิการในชุมชน และเพิ่มการเขาถึงบริการฟนฟู

สมรรถภาพสูชุมชน ท้ัง ๑๓ อําเภอ ศูนยรวมสุข รวม ๔๒ ศูนย ในพื้นท่ีจังหวัดสระบรุี



โครงการพัฒนาระบบดูแลคนพิการแบบองครวมและมีสวนรวม

เพื่อใหมีการดูแลคนพิการอยางตอเน่ืองย่ังยืนและมีสวนรวมของคนพิการ

ดวยกันเอง และแกนนํา/อสม. ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 

รวมท้ังคนพิการรายเดมิท่ีจาํเปนตองไดรับการดูแลและผูพิการท่ียังไมเคยไดรับการฟนฟู

สมรรถภาพในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของสถานีอนามยั ตําบลพุแค ตลอดจนเปนการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของผูพิการในชุมชนท่ีดีขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นท่ีใหสามารถดแูลและชวยเหลอื

กันเองในชมรมไดอยางย่ังยืนและตอเน่ือง



โครงการซอมรถเข็น รถโยก สําหรับคนพิการ ในจังหวัดสระบุรี

สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ไดจัดต้ังศูนยบริการซอมรถเข็นนั่งและรถสามลอโยก 

เพ่ือใหคนพิการไดมีรถเข็นนั่งและรถสามลอโยกสําหรับใชในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและดําเนิน

ชีวิตอยูรวมในสังคมอยางมีความสุขและเทาเทียมกัน และทําใหคนพิการมีความรูเร่ืองการบํารุง 

รักษารถเข็นนั่งและรถสามลอโยก



โครงการซอมรถเข็น รถโยก สําหรับคนพิการ ในจังหวัดสระบุรี

กอนสงซอม หลังสงซอม



โครงการหนวยบริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่

เพื่อใหคนพิการไดรับการจดทะเบียน คนพิการเพิ่มขึ้น และใหคนพิการไดรับ

สวัสดิการ ตามกฎหมายและสิทธิที่พึงไดรับในเขตพื้นที่ ๑๓ อําเภอ จังหวัดสระบุรี



โครงการจัดทําขาเทียม จังหวัดสระบุรี ตามโครงการออกหนวย

ทําขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมฯ

เพ่ือจัดบริการทําขาเทียมสําหรับคนพิการขาขาด และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร เพ่ือติดตาม ประเมิน และดูแลคนพิการท่ีใสขาเทียม  และสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและญาติ



โครงการฟนฟูสุขภาพเตรียมความพรอมตอการทํางาน 

ตามมาตรา 35 ป 2562
เพื่อใหคนพิการเขาใจถึงพระราชบัญญตั ิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ ป 2550 

มาตรา 33-34-35 และใหคนพิการมคีวามพรอมในการดแูลสขุภาพกอนเขาสูการทํางาน



โครงการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยเพื่อพัฒนาการเขาถึง

บริการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ จังหวัดสระบุรี 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ

ตําบล ท่ีมีศูนยรวมสุข (ดีเดน) 14 แหง เพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ
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