
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2564

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
28-29 ตุลาคม 2563 

สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างาน
โทร.098-2797712  e-mail: twoseadj@gmail.com

ภาพรวมเงิน UC
ส่งเสริมป้องกัน**ผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก

ส่งเสริมป้องกันระดับชาติ
(PP_nation)

ส่งเสริมป้องกันระดับเขต
PP_A 

ส่งเสริมป้องกันในหน่วยงานสาธารณสขุ
(PP_Basic) 

ส่งเสริมป้องกัน_ชุมชน**
45 บ./ปชก. กองทุนฟ้ืนฟู

อปท.
สมทบตามระดับรายได้ 30-50%

กองทุนย่อย

กองทุนดูแล
ผู้สูงอายุ ฯ

ไต

ลอกต้อ

บุคคลทุกสิทธิและอายุADL≤ 11 คะแนน
6,000 บาท



การสรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนั
โรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรกัษา

ปฐมภมูเิชงิรุก

กจิกรรมหรือกระบวนการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค

การสรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนั
โรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
รกัษาปฐมภมูเิชงิรุก

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
กองทนุ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน

วสัดทุีม่ีลกัษณะครุภณัฑ์

แกป้ญัหาเบื้องตน้และบรรเทา
ปญัหาสาธารณสขุจากโรค
ระบาด หรือภยัพบิตัิ

10,000 บ./โครงการ

ครุภณัฑ์ไมจ่าํกดั

ครุภณัฑ์ไมจ่าํกดั 

 15-20      รายรบัปีนัน้
ครุภณัฑ์ตามความจาํเป็น
ไมจ่าํกดัรายการและวงเงนิ 

หน่วยงาน/องคก์ร/กลุม่ที่
พรอ้มขอรบัทนุ
ครุภณัฑ์ไมจ่าํกดั 

อปท.

การเบิกจ่ายเงนิและเงนิคงเหลือกองทุนสุขภาพตาํบล รายจงัหวดั

เงินคงเหลือสะสม 

327 ล้านบาท
ล้านบาท

การเบิกจ่าย

54.82 %



สถานการณ์สุขภาพของชุมชน
คนไทยสูญเสียช่วงชีวิตที่จะอยู่อย่างมีความสขุไปถึง 10.2 ล้านปี หรือ 10.2 ล้าน DALY 
สาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงห้าอันดับแรก ดังนี้ 

ชายไทย
การบริโภคแอลกอฮอล์      ร้อยละ 15.7 
การสูบบุหรี่                  ร้อยละ 11.3 
ความดันโลหิตสูง             ร้อยละ  6.2 
การไม่สวมหมวกนิรภัย      ร้อยละ  5.9 
ภาวะคอเลสเตอรอลสูง      ร้อยละ  3.1 

หญิงไทย
ดัชนีมวลกายสูง (อ้วน)          ร้อยละ 7.7 
ความดันโลหิตสูง                 ร้อยละ 6 
การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย ร้อยละ 5.4 
ภาวะคอเลสเตอรอลสูง          ร้อยละ 3.3 
การสูบบุหรี่                       ร้อยละ 2.2
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สถานการณ์สุขภาพท่ีสําคัญของชุมชน ต้ังต้นทําแผนสุขภาพและโครงการของกองทุน

จากข้อมูลสาเหตุการตายและข้อมูลการสูญเสียปีสุขภาวะ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนมีสาเหตุหลักตอ่ไปนี้
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทําให้เกิดโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด สุขภาพจิต ปัญหาทางสังคม ครอบครัว อาชญากรรม 
อุบัติเหตุ ซึ่งได้แก่
   1) เหล้า
   2) บุหรี่
   3) สารเสพติด
2. โรคเรื้อรงั ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง ทุพโภชนาการ ความเฉลียวฉลาด ซึ่งเกิดจาก
   4) ระบบอาหาร : การมีและเข้าถงึอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
   5) มีกิจกรรมทางกาย : การทํางาน การสัญจร นันทนาการ กีฬา
3) ปัญหาสุขภาพของพื้นท่ีตามประเด็น พชอ. เช่น อนามัยแมแ่ละเด็ก การฉีดวัคซีนเด็ก ขยะและส่ิงแวดล้อม
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ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ
บุหร่ี สุรา สารเสพตดิ

ผู้สูงอายุกจิกรรมทางกาย 
(PA)

อาหารและโภชนาการ อุบัตเิหตุ

ยุทธศาสตร์ระดับตําบล โดยกลไกกองทุนสุขภาพตําบล

ยุทธศาสตร์ระดับอําเภอ โดยกลไกคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ

ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพระดับจังหวัด (????)

ผลักดันสู่วาระจังหวัด โดยกลไกสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ระดับเขต โดยกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน

ผังแสดงการเชื่อมโยงการทํางานของกลไกสุขภาพ

กองทุนสุขภาพตาํบลต่อการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเดก็

แผนอาหารและโภชนาการ

กองทุนสุขภาพตาํบล

o โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภยั
o โครงการเดก็ไทย แก้มใส
o โรงเรียนพ่อแม่ชุมชน
(เน้นการเตรียมตวัตั้งครรภ์ทีม่คีุณภาพ 
มคีวามเข้าใจการปฏิบัตติวัทีด่ใีนกรณี
ตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครบ เร็ว)

o โครงการลูกโตสมวยั ฉลาด เก่งสดใส
o โครงการเพิม่การเข้าถงึวคัซีน
(เน้นการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ บริโภคอาหาร
เหมาะกับทารก ฉีดวคัซีนครบ ประเมนิและ
กระตุ้นพฒันาการเดก็)

 

o โครงการบูรณาการระบบอาหารใน ศพด.
o โครงการเรียน กอด เล่น เล่า
o โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
o โครงการป้องกันการจมนํา้
(การทานอาหารเช้า หยอดยาเสริมธาตุเหล็ก 
บริโภคผกัเพยีงพอ กระตุ้นพฒันาการ)

หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เด็ก 0-2 ปี เด็ก 2-4 ปี







กองทุนสุขภาพตาํบลต่อการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเดก็

แผนอาหารและโภชนาการ

กองทุนสุขภาพตาํบล

o โครงการลูกเกิดรอด แม่
ปลอดภยั

o โครงการเดก็ไทย แก้มใส
o โรงเรียนพ่อแม่ชุมชน
(เน้นการเตรียมตวัตั้งครรภ์ทีม่ี
คุณภาพ มคีวามเข้าใจการปฏิบัตติวั
ทีด่ใีนกรณตีั้งครรภ์)

o โครงการลูกโตสมวยั ฉลาด เก่ง
สดใส

(เน้นการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ บริโภคอาหาร
เหมาะกับทารกการฉีดวคัซีนครบ 
ประเมนิและกระตุ้นพฒันาการเดก็) 

o โครงการบูรณาการ
ด้านอาหารใน
โรงเรียน

o โครงการบูรณาการระบบอาหาร
ใน ศพด.

o โครงการเรียน กอด เล่น เล่า
o โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปาก
(การทานอาหารเช้า หยอดยาเสริมธาตุเหล็ก 
บริโภคผกัเพยีงพอ กระตุ้นพฒันาการ)

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







การสมัครสมาชิกเพ่ือเขียนโครงการผา่นระบบออนไลน์


