
บทบาทกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั

พืน้ที ่ต่อภาวะโภชนาการเดก็



กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ที่

    พรบ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2545

     มาตรา 47  เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลใน

พืน้ที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความ

เหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นระบบให้

คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วน

ท้ อ ง ถิ่ น   กํ า ห น ด ห ลัก เ ก ณ ฑ์ เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น                  

ผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิน่หรือพืน้ที ่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน



ภาพรวมเงนิ UC ปี 60

PPIPOP Central re-im.

PP_nation

PP_A

(4บ./ปชก.)

PP_Basic
(360บ.)

PP_community

45 บ./ปชก.
กองทุนฟ้ืนฟู

16บ./ปชก.

อบจ.

สมทบ 100%

อปท.

สมทบ 30-60%

กองทุนย่อย

LTC



กองทุนสุขภาพตาํบล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กองทุนสุขภาพตําบล
กองทุน

LTC

7(1)  หน่วยบริการ สถานบริการ

หน่วยงานสาธารณสุข 

7(2)  ชมรม/กลุ่มองคก์รภาค ปชช./

หน่วยงานอ่ืน (ครุภณัฑ<์ 5,000 บาท)

7(3) ศูนยดู์แลเดก็เลก็ 

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุและ

คนพิการ(> 15%ของงบประมาณปีนั้น)

7(4)  งบบริหารจดัการ (< 15%ของ

งบประมาณปีนั้น)

7(5)  งบภยัพิบติัและโรคระบาด        

(< 5%-10 %ของงบประมาณปีนั้น)

สปสช.45 บ./

หัว ปชก.

ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

และคนพกิาร

ท้องถิน่สมทบ 

30-60%

หน่วยบริการ

CM/40 คน CG/10 คน

โครงการ อบรม CM-CG

ครุภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพประจําศูนย์ฯ

ทาํระบบข้อมูลผู้สูงอายุ-คนพกิาร

กจิกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต-พบปะสังสรรค์

ค่าบริการ1 แสนบาท/ปี ค่าบริการLTC

NHSO กองทุน

ฟ้ืนฟู

กจิกรรมเสริมด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ลงให้บริการตาม CPสนับสนุนงบประมาณ

ประกาศ ฉ.2

กองทุนชุมชน

-แพมเพสิ

-สัจจะออมทรัพย์



เจตนารมณ์กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน

“การจดับรกิารสาธารณสขุ หมายถงึ การจดับรกิารและการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การสรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรกัษาพยาบาลระดบัปฐมภมูิ

เชงิรกุเพือ่ใหก้ลุ่มแมแ่ละเดก็ กลุม่ผูส้งูอายุ กลุ่มคนพกิาร กลุม่ผูป้ระกอบอาชพีทีม่ ี

ความเสีย่ง กลุม่ผูป้ว่ยเรื้อรงั รวมทัง้กลุม่ประชาชนทัว่ไปทีม่ภีาวะเสีย่งทีอ่ยูใ่นพื้นที ่

สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุไดอ้ยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ โดยสง่เสรมิ

กระบวนการมสีว่นรว่มตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความตอ้งการในพื้นที”่

คณะอนุกรรมการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 

ภายใตค้ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต,ิ 2557



สัดส่วนสนับสนุนงบกองทุนฯแยกตามประเภท ปี 59

ตกเกณฑ์ 9.79 %



จาํนวนโครงการสนบัสนุนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย



สถานการณ์เงนิคงเหลอื ปี 60
• เขต 12 สงขลา มีกองทุนสุขภาพตาํบล จาํนวน 617 แห่ง 

• เงนิเหลอืสะสม 435 ล้านบาท (ทัว่ประเทศ 4,313 ล้านบาท) 

   ( obt.nhso.go.th)

• ปี 60 ได้รับจดัสรรเพิม่จากเงนิโอนของ สปสช.(45บาท/หัว ปชก.) 

อกี 218 ล้านบาท ได้รับสมทบจาก อปท. 110 ล้านบาท 

• เงนิทีอ่ยู่ในกองทุนสุขภาพตาํบล เขต 12  ประมาณ 770 ล้านบาท

เป้าหมาย: แผนการใช้เงนิดาํเนินโครงการให้เงนิคงเหลอืไม่เกนิ 10% 

(ไม่เกนิ 80 ล้านบาท)



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



รายช่ือกองทุนสุขภาพตาํบลทีเ่งนิคงเหลอืมาก



องค์ประกอบความเช่ือมโยงขององค์กรและบทบาทของฝ่ายต่างๆ ในระบบสุขภาพชุมชน

การเงนิ กรรมการ

การจดัการ

ระบบ

สขุภาพ

ชุมชน

สวสัดิการ/

อาชีพ

คนพิการ/

ผูด้อ้ยโอกาสควบคุมโรค

ดูแลตนเอง

ผูสู้งอายุเด็ก/เยาวชน

ส่งเสริม
สุขภาพ โรคเร้ือรัง

องคค์วามรู้

องคก์รดา้นสขุภาพ
(หน่วยบรกิาร/ 
บรหิารจดัการ)

อปท.และทอ้งที�

หน่วยงานอนื

(รฐั/ ชุมชน)

กลุ่ม/องคก์ร          

ภาคประชาชน

ในชุมชน

o สถาบนัการศกึษา

o องคก์รวชิาการ(วจิยัและ

พฒันา สรา้งความรู)้

o กระทรวงสาธารณสขุ

o กระทรวงมหาดไทย

o กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั �นคงของมนุษย์

o สาํนักงานหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาติ

o สาํนักงานกองทุน

สนบัสนุนการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ

o องคก์รอื�นๆ

ภาคีภายนอก



แนวคดิการดูแลเดก็และเยาวชน 7 ระดบั

1. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)  เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถเขา้ถึงสิทธิ

และสวสัดิการต่างๆ และมีสุขภาวะท่ีดี  

       การเขา้ถึงบริการสุขภาพ การจดัตั้งสภาเดก็และเยาวชน   กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนสาํหรับเดก็และเยาวชน การพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของ

เดก็และเยาวชน ประเดน็ การพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้นการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ 

การแกปั้ญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นกบัการตั้งครรภท่ี์ไม่พร้อม การแกปั้ญหาเดก็

และเยาวชนกบัการสูบบุหร่ีและการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การแกปั้ญหา

เดก็ติดเกม การแกปั้ญหาความรุนแรงในเดก็และเยาวชน การสนบัสนุนใหมี้

โรงเรียนพิเศษหรือหอ้งเรียนพิเศษในโรงเรียนเพื่อจดัการศึกษาใหแ้ก่เดก็พิเศษ

ในพ้ืนท่ี



2. ระบบข้อมูล (Information) การมีและใชป้ระโยชน์ขอ้มูล เช่น ขอ้มูลสุขภาพ เพื่อ

ตรวจคดักรองและใหบ้ริการสุขภาพเดก็และเยาวชนท่ีเหมาะสม ขอ้มูลวยัรุ่นใน

ชุมชน

3. ระบบบริการสุขภาพพืน้ฐาน (Primary Health Care) เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดรั้บ

บริการสุขภาพ ทั้งดา้นการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ส่งเสริมภาวะโภชนาการ ส่งเสริม

การออกกาํลงักาย การป้องกนัโรค เช่น ฉีดวคัซีน ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพฟัน

และช่องปาก ตรวจวดัระดบัการไดย้นิ ตรวจวดัสายตาและตาบอดสี เอก็ซเรยป์อด 

ตรวจวินิจฉยัโรคโลหิตจางทางพนัธุกรรม-ใหค้วามรู้เร่ืองการวางแผนครอบครัว 

และการป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พร้อม การรักษา การฟ้ืนฟสูภาพ และไดรั้บ

บริการปรึกษาดา้นจิตใจ ตลอดจนสามารถเขา้ถึงบริการรักษาและการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพในสถานพยาบาลท่ีตอ้งการสถานพยาบาลใกลบ้า้น

แนวคดิการดูแลเดก็และเยาวชน 7 ระดบั(ต่อ)



4. การเปิดพืน้ทีส่าธารณะ/พืน้ทีท่างสังคม (สังคม วฒันธรรม จิตใจ) (Public & 

Social Space) เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชน ครอบครัว และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ทาํกิจกรรมและมีพื้นท่ีสร้างสรรคท์างสังคม เช่น การจดักิจกรรมของศูนยเ์ดก็เลก็ 

วดั โรงเรียน ชุมชน ชมรม to be number one กิจกรรมรณรงคต่์างๆ 

5. สวสัดิการ (Welfare) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม

ตามวยั เช่น ใหบ้ริการปัจจยั 4 การดูแลรักษาพยาบาล พฒันาการดา้นร่างกาย 

จิตใจ การศึกษา การฝึกอาชีพ นนัทนาการฯลฯ ตลอดจนใหก้ารศึกษาและฝึก

ทกัษะอาชีพแก่เดก็และเยาวชน เพื่อใหส้ามารถนาํความรู้ไปประกอบอาชีพเล้ียง

ตนเองไดต่้อไป 

แนวคดิการดูแลเดก็และเยาวชน 7 ระดบั(ต่อ)



6. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety) เพื่อป้องกนัการ

เกิดอุบติัเหตุ อาชญากรรม และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเดก็และเยาวชน 

ตลอดจนการรับส่ือท่ีไม่เหมาะสม เช่น การจดัท่ีอยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้มใน

ชุมชนใหป้ลอดภยัจากแหล่งมัว่สุมต่างๆ 

7. การพฒันาศักยภาพและเสริมพลงั (Strengthening & Empowerment) เพื่อให้

เดก็และเยาวชนพฒันาการเรียนรู้ทางวิชาการ ทกัษะชีวิต มีภูมิคุม้กนัตนเอง 

รู้เท่าทนัส่ือ และลดการเขา้ถึงแหล่งอโคจร แหล่งอบายมุข ยาเสพติด เคร่ืองด่ืม

ท่ีมีแอลกอฮอล ์เช่น อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ อบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนร่วมแก่ครู พอ่แม่ 

ผูป้กครอง เพื่อใหก้ารช่วยเหลือเดก็พเิศษ จดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อ

ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ

แนวคดิการดูแลเดก็และเยาวชน 7 ระดบั(ต่อ)



แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเดก็เลก็ 

ตามประกาศฯขอ้ 7 เงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใหใ้ชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนหรือ

ส่งเสริมเป็นค่าใชจ่้ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการ

กองทุนอนุมติั ดงัน้ี

(3) เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเ์ดก็เลก็

หรือศูนยช่ื์ออ่ืนท่ีดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาและดูแลเดก็เลก็ในชุมชน 

หรือศูนยพ์ฒันาและฟ้ืนฟคุูณภาพชีวิตผูสู้งอายแุละคนพิการ หรือศูนยช่ื์ออ่ืนท่ี

ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาและฟ้ืนฟคุูณภาพชีวิตผูสู้งอายแุละคนพิการใน

ชุมชน ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด เป็นเงินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของเงิน

รายรับของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 



แนวทางและหลกัเกณฑส์นบัสนุนงบ

1.ศนูยเ์ดก็เลก็หรือศนูยช่ื์ออ่ืน ดําเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาและดูแลเดก็เลก็ใน

ชุมชน

2. มีอาคารสถานท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีทาํการของศนูยฯ์ เป็นการถาวร

3. บริหารจดัการศนูยโ์ดยมีกลไกของคณะกรรมการ 

4. มีการจดัทาํแผนเงิน/แผนงบประมาณ และแผนการดาํเนินงาน 

5. มีการกาํหนดเวลาทาํการหรือเวลาใหบ้ริการของศนูยฯ์ และกาํหนดหรือระบุตวับุคคล

ผูป้ฏิบติังานประจาํศนูยฯ์ 

6. มีการจดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่ายของศนูยฯ์ 

7. มีการจดัทาํขอ้มูลหรือระบบขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

8. จดัทาํสรุปผลงานหรือรายงานผลการดาํเนินงานของศนูยฯ์ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง



กองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่

คณะกรรมการกองทุนฯ 

สนับสนนุและสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชน

- สนบัสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเด็กดีในศูนยดแูลเด็กเล็กโดยการมสีวนรวมของครอบครัวและชุมชน

- จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูในเด็กเล็ก และเดก็กอนวัยเรียน

- ประเมินภาวะโภชนาการ เฝาระวัง และแกไขปญหาภาวะโภชนาการในเดก็เลก็และเดก็กอนวัยเรียน

- การสงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคในชองปากในเดก็กอนวัยเรียน

-การมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากเดก็กอนวัยเรียน

- การสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเดก็เลก็

- เด็กพิเศษสามารถเขาถงึบริการรักษาในสถานพยาบาลทีต่องการหรือสถานพยาบาลใกลบาน

-พัฒนาทักษะชีวิตเด็กนักเรียนและเสริมสรางครอบครัวอบอุน เพ่ือปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน

-กลุมเปาหมาย

- กลุมเดก็แรกเกิด

- กลุมเดก็กอนวัยเรียน

- กลุมปฐมวัย

กิจกรรม

ศูนยดูแลเดก็เลก็

คณะกรรมการศูนยฯ

กิจกรรม

ศูนยดูแลสูงอายุ
กิจกรรม

ศูนยดูแลคนพิการ



เป้าหมาย กองทุนสุขภาพตาํบล ปี 2560

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

• บริหารเงนิคงเหลอืเงนิไม่เกนิ 10% (ไม่เกนิ 80 ลบ.จาก 770 ลบ.)

• เกดิทมีพีเ่ลีย้ง(Coaching) จังหวดัละ 70 คน

• เกดิระบบตดิตามกองทุนสุขภาพตาํบล Online 

(www.localfund.happynetwork.org)

นวตักรรมที่เอือ้ต่อ

การสร้างเสริม

สุขภาพ

• เกดิวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของกองทุนสุขภาพตําบล (ประเดน็โรคเร้ือร้ัง บุหร่ีและ

ยาเสพตดิ  เดก็และโภชนาการ ขยะและส่ิงแวดล้อม)

นโยบายสาธารณะ

ด้านสุขภาพ

• กองทุนสุขภาพตาํบลจัดทํานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพผ่านเคร่ืองมือ

ธรรมนูญสุขภาพ 45 แห่ง



จดัทาํแผนสุขภาพระดบัเขต เพือ่แก้ไขเงนิค้างท่อกองทุนจาํนวนมาก

เป้าหมาย

สปสช.เขต-สธ.- สจรส.มอ.- อปท.

(กองทุนสุขภาพตําบลคงเหลอื 25 แห่ง)

ผลผลติ:แผนสุขภาพตําบล ระยะเวลา  3 ปี 

ประเดน็ร่วม
- ผู้สูงอายุ

- โรคเร้ือรัง(เบาหวาน ความดนั)

- ตาต้อกระจก

- อุบัตเิหตุ

- ขยะ

-อาหาร-โภชนาการ

-บุหร่ี ยาเสพตดิ

โครงการแก้ปัญหาสุขภาพระดบัพืน้ที่

กองทุนสุขภาพระดบัพืน้ที่

ระยะเวลา 3 ปี

Workshop (28-11-59) สจรส.มอ.

แผนสุขภาพกองทุนตําบลระดบัเขต

ระยะเวลา 3 ปี

ทมีพีเ่ลีย้งตดิตาม

กองทุนสุขภาพระดบัพืน้ที่



เป้าหมาย 1:แก้ปัญหาประเดน็สุขภาพ:เดก็และเยาวชน (ภาวะโภชนาการ พฒันาการเดก็ โรงเรียนพ่อแม่)

2.พฒันาศักยภาพครูพีเ่ลีย้งประจําศูนย์

3.กองทุนสุขภาพตําบลสนับสนุนโครงการศูนย์เดก็เลก็ > 15 %

                 4.พฒันาระบบข้อมูล –พฒันาโครงการ-ติดตามและประเมนิผล

วางกรอบการดําเนินงาน
เป้าประสงค์: ตัวช้ีวดั-กระบวนการ

ประเดน็:เดก็เยาวชน

Workshop จดัการศูนยเ์ดก็เลก็

 -รพ.สต. ครูพี่เล้ียง 100 แห่ง 

(3โซน)

พฒันาแผนงานโครงการ
พฒันาศักยภาพ ครูพีเ่ลีย้ง

 -Thai School launch

-การประเมนิภาวะโภชนาการ

-การประเมนิพฒันาการเดก็

พีเ่ลีย้ง-กรรมการกองทุน

ลงพืน้ทีพ่ฒันาโครงการ

(ตามประเดน็/พืน้ที)่

ปฏิบัติการในพืน้ทีพ่ีเ่ลีย้ง

ลงตดิตามในพืน้ที่

เวทสีรุป-ทบทวนผลการ

ดาํเนินงาน

กองทุนสุขภาพตําบลให้การ

สนับสนุนงบประมาณ
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