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วตัถปุระสงค์การสนบัสนุนเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

แผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรมทีต่อ้งดำาเนนิการ (ต้องทำา)

กลุม่เดก็เลก็และเด็กกอ่นวยัเรยีน 

กลุม่เดก็วยัเรยีนและเยาวชน 

กลุม่หญิงตัง้ครรภแ์ละหญงิหลงัคลอด 

กลุม่ผู้สูงอายุและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

กลุม่คนพิการและทพุพลภาพ 

กลุม่วยัทำางาน 

กลุม่ประชาชนทัว่ไปทีม่ภีาวะเส่ียง 

แผนงาน โครงการ หรอืกจิกรรมทีค่วรดำาเนนิการ (ควรทำา) 

กลุม่เดก็เลก็และเด็กกอ่นวยัเรยีน 

กลุม่เดก็วยัเรยีนและเยาวชน 

กลุม่หญิงตัง้ครรภแ์ละหญงิหลงัคลอด 

กลุม่ผู้สูงอายุและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

กลุม่คนพิการและทพุพลภาพ 

กลุม่วยัทำางานและประชาชนทัว่ไปทีม่ภีาวะเส่ียง 

บรรณานกุรม

ภาคผนวก



วตัถปุระสงค์ 

ตัวอย่างโครงการที่ต้องดำาเนินการ (ต้องทำ�) 

กลุ่มเด็กเล็ก เด็กกอ่นวยัเรยีน 

กลุ่มเด็กวยัเรยีน เยาวชน 

กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์หญิงหลังคลอด 

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยโรคเรือ้รงั 

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 

กลุ่มวยัทำางาน 

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 

ตัวอย่างโครงการที่ควรดำาเนินการ (ควรทำ�) 

กลุ่มเด็กเล็ก เด็กกอ่นวยัเรยีน 

กลุ่มเด็กวยัเรยีน เยาวชน 

กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์หญิงหลังคลอด 

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยโรคเรือ้รงั 

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 

กลุ่มวยัทำางาน 

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 

ภาคผนวก



สารจากเลขาธกิาร สปสช.
 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เกิดขึ้นจาก 
หลักการส�าคญัภายใต้มาตรา 47 ของพระราชบญัญติัหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นรปูธรรมที่แสดงถึงความยั่งยืน
ของความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถ่ินกับส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วัตถุประสงค์กองทุนฯ  
เพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ 
และสร้างความตระหนักรู้ เรื่องสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย  
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เป็นเครื่องมือ
ส�าหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อ 
สุขภาพของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ และสร้างความร่วมมือ 
ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยองค์กรปกครอง 
ท้องถ่ินเปน็ผู้บรหิารจดัการกองทุนฯ
 ปัจจุบัน กปท. ได้เดินทางล่วงเข้าสู่ปีที่ 16 แล้ว มีความ
ครอบคลุมของการด�าเนินการในท้องถ่ินเกือบท่ัวประเทศ  
การบริหารจดัการกองทุนฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  
มาร่วมก�ากับเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส ประสิทธิภาพ  
ตามหลักธรรมาภิบาล อาจท�าให้องค์กรปกครองท้องถ่ินมีความ
ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจ เนื่องจากท้องถ่ินที่มีการเปล่ียนแปลงผู้บรหิาร 
และคณะกรรมการกองทุนฯ ตามวาระ ดังน้ัน แนวทาง  
และตัวอย่างจากการด�าเนินการโครงการฯ ภายใต้กองทุน 
หลักประกันสุขภาพทอ้งถิน่ (กปท.) ฉบบัน้ี จะชว่ยสรา้งความมัน่ใจ 
และสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรปกครองท้อง ถ่ิน  
เพื่อเดินหน้าในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน 
ในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ โดยส�านักงานฯ   
ยินดีรับฟงัข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ บทเรียนต่างๆ ตัวอย่าง 
ด้านการด�าเนนิงานทีดี่จากทกุทา่น  เพือ่น�ามาปรบัปรงุหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

  นายแพทยจ์เดจ็ ธรรมธชัอารี
  เลขาธกิารส�านกังานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
  เมษายน 2565 



ค�าน�าจากรองเลขาธกิาร สปสช.
 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) เป็นความ 
ร่วมมือร่วมทุน (Matching Fund) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
กับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2549  
โดยกองทุนฯ ได้ท�าหน้าที่ดูแลสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชน 
ในพื้นที่ในขอบเขตบรกิารที่ด�าเนินการในชมุชน (Community Care) 
พร้อมกับช่วยเติมเต็มบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ในเรือ่งสุขภาพ ตามอ�านาจหนา้ทีข่องทอ้งถ่ินทีก่�าหนด และสนบัสนนุ
กฎหมายด้านการกระจายอ�านาจให้ท้องถ่ินเป็นผู้ด�าเนินการและ 
บรหิารจดัการระบบสุขภาพที่ชดัเจนเปน็รปูธรรมที่เด่นชดัมากที่สุด
 แนวทาง ตัวอย่างโครงการส�าหรับกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพท้องถิ่นฉบับนี้  จัดท�าขึ้นเป็นฉบับที่  2 เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงทางบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และปัจจัย
แวดล้อมโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะ COVID-19 ได้ส่งผลต่อวิถีชวีิต
ของประชาชนและการบรหิารจดัการต่างๆ ท�าให้ต้องมีการปรบัตัว 
และรู้เท่าทัน โดยมีกองทุนเป็นเครื่องมือส�าคัญในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน กับกลุ่มเปา้หมายเน้นหนัก เชน่ ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยโรคเรือ้รงั 
เด็กและเยาวชน หญิงต้ังครรภ์ กลุ่มเปราะบางท่ียังมีปัญหา 
ในการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
จะรับรู้ รับทราบปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพในพ้ืนท่ี 
ได้ดีที่สุด
   ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยินดีจะ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นท�าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในทุกมิติในขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีมี ทั้งเรือ่งงบประมาณ 
ข้อมูล การพัฒนายกระดับคุณภาพบริการ การปรับปรุงแก้ไข 
ข้อจ�ากัดต่างๆ เพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้อย่างคล่องตัว  
โดยแนวทาง ตัวอย่างการด�าเนินโครงการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพท้องถ่ินฉบับน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะมีประโยชน์ส�าหรับ 
การบรหิารจดัการกองทุนฯ ได้เปน็อย่างดีครบั

  นายแพทยอ์ภชิาต ิรอดสม
  รองเลขาธกิารส�านกังานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
  เมษายน 2565



6 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

วัตถุประสงค์
การสนับสนุนเงิน
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่



7 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565



8 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสุขของหนว่ยบรกิาร สถาน

บรกิาร หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร หรอืกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคล
สามารถเข้าถึงบรกิารสาธารณสุขไดอ้ย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพมากขึ้น โดยส่งเสรมิ
กระบวนการมีส่วนรว่มตามความพรอ้ม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท์ีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
เรือ่ง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินงานและบรหิารจดัการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ พ.ศ. 2561 และประกาศฉบับเพิ่มเติม 
 ประกาศจงึก�าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสรมิเป็นค่าใช้จา่ยตามแผนงาน 
โครงการ หรอืกิจกรรม โดยคณะกรรมการกองทุนมีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติ  
เพื่อให้เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามข้อ 10 (1) (2) (3) (4) และ (5) ดังนี้ 
  ( 1 )  เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสุขของหน่วยบรกิาร สถาน
บรกิาร หรอืหน่วยงานสาธารณสุข
 (2)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสรมิการจดักระบวนการหรอืกิจกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ 
และการปอ้งกันโรคขององค์กรหรอืกลุ่มประชาชน หรอืหน่วยงานอื่น 
 (3)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือศูนย์ที่ด�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรอืหน่วยงานที่รบัผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรอืศูนย์ 
ที่ด�าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟืน้ฟู
คุณภาพชวีิตผู้สูงอายุหรอืคนพิการในชมุชน 
 (4)  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (5)  เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิกิจกรรมกรณเีกิดโรคระบาด
หรอืภยัพบิติัในพืน้ที ่ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ได้ตามความจ�าเปน็เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้



9 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

 ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานหลักประกันุสขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบาย 
มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงบรกิารสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กองทุนฯ ท้องถิ่นจงึเป็นกลไกส�าคัญที่จะชว่ยลดชอ่งว่างการเข้าไม่ถึง
บรกิารสาธารณสุขใหกั้บประชาชนคนไทยทกุคน สปสช. โดยกลุ่มภารกิจสนบัสนนุการจดัหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ิน จงึจดัท�าแนวทางการสนบัสนนุเงนิกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 2565 ส�าหรับเป็นข้อแนะน�าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่เข้าร่วมด�าเนินงานและบรหิารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่  
ใชเ้ปน็แนวทางประกอบการสนบัสนนุเงนิกองทนุฯ โดยก�าหนดเปน็ตัวอยา่งแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมถึงการ 
จดักระบวนการที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ของบุคคล 
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียน 
และเยาวชน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรือ้รงั  
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ กลุ่มวัยท�างานและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง  
โดยแนวทางดังกล่าวนี้ได้แบ่งตัวอย่างออกเปน็ 2 กรณี ดังนี้
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แผนงาน โครงการ 
หรอืกิจกรรมที่ตอ้งด�าเนินการ 
(ตอ้งท�า) 

 มีลักษณะทีก่องทนุฯ ต้องสนบัสนนุใหห้นว่ยบรกิาร สถานบรกิาร หนว่ยงาน 
สาธารณสุข หนว่ยงานอืน่ องคก์ร หรอืกลุ่มประชาชน เพือ่สนับสนนุและส่งเสรมิ
การจดับรกิารสาธารณสุข รวมถึงการจดักระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รบัการ
ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจติใจ โดยเป็นการควบคุมปัจจยัเส่ียงและส่งเสริม
ปัจจยัท่ีดี มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม รวมถึงการ 
ดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด โรคท่ี 
เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรอืภัยพิบัติที่มนุษย์สรา้งขึ้น และโรคที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ หากไม่ได้รบัการปอ้งกันหรอืแก้ไขปัญหาจะเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการด�ารงชวีิตของประชาชนได้ จงึก�าหนดชือ่แผนงาน โครงการ 
หรอืกิจกรรม ที่ตอ้งท�า แบ่งตามกลุ่มเปน็ตัวอย่างไว้ ดังนี้ 

กรณทีี ่1
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1 การเฝา้ระวังประเมินพัฒนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

2 การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็ก 
 ก่อนวัยเรยีน

3 การติดตามความครอบคลุมของการได้รบัวัคซนีขั้นพื้นฐาน 
 ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

4 การดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีนหลังได้รบัวัคซนี

5 การเฝา้ระวังการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19

6 ส่งเสรมิพัฒนาการและสานสัมพันธลู์กน้อยกับครอบครวั

7 การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพเด็กดี

8 การส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9 การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

A การให้ความรูเ้รือ่งการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของเด็กเล็ก 
 และเด็กก่อนวัยเรยีน

B การใหค้วามรูเ้รือ่งการให้ภูมิคุม้กันและการปอ้งกันความเจบ็ปว่ย 
 ของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

C การให้ความรูเ้รือ่งความเส่ียงและปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ 
 ของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

D ส่งเสรมิสุขภาพเด็กน้อยฟนัสวย

E ส่งเสรมิพัฒนาการและสานสัมพันธลู์กน้อยกับครอบครวั

กลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรยีน1
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การเฝา้ระวังประเมินพัฒนาการในเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรยีน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / อสม.

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพือ่พฒันาความรู ้ความเชีย่วชาญ การเฝา้ระวงัพัฒนาการเดก็ 
แกอ่าสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

2. เพือ่ใหอ้าสาสมัครสาธารณสุขดำาเนนิการเฝา้ระวงัพัฒนาการเดก็     
ในพื้นที่

วิธดี�าเนินการ 1. ให้ความรู ้/ ฝกึทักษะวธิกีารตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยวทิยากรผู้มีความรู้

2. จดัทำาทะเบียนกลุ่มเปา้หมาย และแบ่งกลุ่มเปา้หมายแยกเปน็ 
กลุ่มตามพื้นที่ และแบ่งหน้าที่การติดตามเฝา้ระวงัภายในทีม 
ที่รบัผิดชอบโครงการ

3. ดำาเนินการประเมินเฝา้ระวงัพัฒนาการเด็กตามอายุ และบันทึก
ในคู่มือเฝา้ระวงัและพัฒนาการเด็กทุก 2 สัปดาห์ หรอื 1 เดือน 
พรอ้มให้คำาแนะนำาพ่อแม่หรอืผู้ปกครองในการฝกึกระตุ้น 
และสังเกตพัฒนาการเด็ก

4. หากพบเด็กมีพัฒนาการที่สงสัยล่าช้า ประสานเจา้หน้าที่  
รพ.สต. และแจง้พ่อแม่หรอืผู้ปกครองพาเด็กไปตรวจคัดกรอง
พัฒนาการกบัเจา้หน้าที่ 

5. สรปุผลการเฝา้ระวงัพัฒนาการรายบุคคล ส่งให้กบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มี
พัฒนาการไม่สมวยั

6. สรปุผลการดำาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ พรอ้มแบบ
รายงาน ส่งใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

กลุ่มเปา้หมาย เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มเดก็เล็กและเดก็ก่อนวัยเรยีน
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ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ 1.  ค่าอาหารกลางวนั สำาหรบักลุ่มเปา้หมายและผู้ดำาเนินงาน 
จำานวน xx คน คนละ xx บาท / มือ้ จำานวน xx มือ้ เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม สำาหรบักลุ่มเปา้หมายและ 
ผู้ดำาเนินงาน จำานวน xx คน คนละ xx บาท / มื้อ จำานวน xx มื้อ 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าตอบแทนวทิยากร จำานวน xx ชัว่โมง ชัว่โมงละ xxx บาท  
เปน็เงิน xxx บาท

4. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1.  เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีนทุกคน ได้รบัการเฝา้ระวงัตรวจ    
ประเมินพัฒนาการ

2. เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีนที่มีพัฒนาการไม่สมวยั 
ได้รบัการตรวจคัดกรองและแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การประเมินและแก้ไขปญัหาภาวะโภชนาการในเดก็เลก็
และเด็กก่อนวัยเรยีน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินและเฝา้ระวงัภาวะโภชนาการเด็กเล็ก 
และเด็กกอ่นวยัเรยีน 

2. เพือ่ให้เด็กเลก็และเดก็กอ่นวยัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ (อว้น) 
และทุพโภชนาการ (ผอม) ได้รบัการดูแลแกไ้ข
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วิธดี�าเนินการ  1. ตรวจสอบสภาพเครือ่งชัง่นำ้าหนักและที่วดัส่วนสูง หากชำารดุ 
ขอสนับสนุนกองทุนฯ เพื่อจดัหาทดแทน

2. ดำาเนินการชัง่นำ้าหนักและวดัส่วนสูงเด็กเล็กที่พ่อแม่นำามาฝาก 
ทุก 3 เดือน 

3. บันทึกผลนำ้าหนักและส่วนสูงในสุมดทะเบียนเด็ก พรอ้มแจง้ 
พ่อแม่ทราบและบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพเด็กสีชมพู

4. จดัทำาทะเบียนเด็กที่มีนำ้าหนักเกนิหรอือว้น และเด็กที่มีนำ้าหนัก
น้อยหรอืผอม แยกเปน็การเฉพาะ

5. เชญิพ่อแม่เด็กที่มีนำ้าหนักเกนิหรอือว้น นำ้าหนักน้อยหรอืผอม 
เข้ารว่มการอบรมเชงิปฏิบัติการในการดูแลนำ้าหนักเด็ก โดย
วทิยากรจาก รพ. หรอื รพ.สต. (หรอืตามหลกัสูตรกรมอนามยั)

- ความสำาคัญของอาหาร อาหารที่เหมาะสมสำาหรบัเด็กอว้น 
อาหารที่ควรเพิ่มสำาหรบัเด็กผอม

- วธิกีารปรบัพฤติกรรมและนิสัยการกนิของเด็ก
- ความสำาคัญของการเล่นและการออกกำาลัง
- วธิกีารกระตุ้นให้เด็กเล่นและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
- การเปน็แบบอย่างที่ดีแกเ่ด็ก

6. ครผูู้ดูแลเด็กรว่มกบัพ่อแม่ในการแกป้ัญหาเด็กนำ้าหนักเกนิ 
หรอือว้น นำ้าหนักน้อยหรอืผอม โดย
6.1 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครผูู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กอว้นลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง  

และออกไปเล่นในสนามอย่างน้อยให้ได้วนัละ 60 นาที 
หรอืมากกวา่ กระตุ้นให้เด็กกนิผักผลไม้มากขึ้น  
(ตามที่กรมอนามัยแนะนำา)

 - กรณีเด็กผอม ครผูู้ดูแลเด็กเพิ่มอาหารเสรมิให้เด็ก 1 มื้อ 
เชน่ นมและไข่ กระตุ้นให้เด็กเล่นตามปกติ อย่างน้อย 
วนัละ 60 นาที (ตามที่กรมอนามัยแนะนำา)

6.2 ที่บ้าน
- พ่อแม่ กรณีเด็กอว้น ดูแลเรือ่งการกนิของเด็ก ลดการ 

กนิขนมกรบุกรอบ / ขนมหวาน กนิโปรตีนเนื้อสัตว ์กระตุ้น
ให้เล่นเพิ่มเติม กรณีเด็กผอม กระตุ้นให้เด็กกนิมากขึ้น  
เพิ่มอาหารที่มีไขมัน / โปรตีน (ตามที่กรมอนามัยแนะนำา)  

7. จัดหานม ปลากระป๋องและไข่เพ่ิมเติม สำาหรับให้เด็กที่ 
ศูนย์เด็กเล็ก และสนับสนุนให้เด็กที่ครอบครวัมีฐานะยากจน

8. ชัง่นำ้าหนัก / วดัส่วนสูงเด็ก เดือนละ 1 ครัง้ จนครบ 3-6 เดือน  
และแนะนำาพ่อแม่ให้ดำาเนินการต่อเนื่อง 

9. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแนบรายงาน 
ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

ส่งเสรมิพัฒนาการและสานสัมพันธล์ูกน้อย 
กับครอบครวั

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. คา่เครือ่งชัง่นำา้หนกั (หากชำารดุ) จำานวน 1 เครือ่ง เปน็เงิน xxx บาท
2. ค่าที่วดัส่วนสูง (หากชำารดุ) จำานวน 1 เครือ่ง เปน็เงิน xxx บาท 
3. ค่าการจดัอบรมให้ความรู ้จำานวน 1 วนั เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าอาหารกลางวนั จำานวน xxx คน คนละ xxx บาท / มื้อ  

จำานวน xxx มื้อ เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ จำานวน xx คน คนละ xxx บาท / ม้ือ 

จำานวน xxx มื้อ เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าตอบแทนวทิยากร จำานวน xxx ชัว่โมง ชัว่โมงละ xxx บาท  

เปน็เงิน xxx บาท
7. คา่อาหารเสรมิ เชน่ นมกลอ่ง จำานวน xx กลอ่ง กลอ่งละ xxx บาท  

เปน็เงิน xxx บาท ปลากระป๋อง จำานวน xx กระป๋อง กระป๋องละ 
xxx บาท เปน็เงิน xxx บาท ไข่ จำานวน xx ฟอง ฟองละ xx บาท 
เปน็เงิน xxx บาท เปน็ต้น

8. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
9. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
10. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีนมีภาวะโภชนาการปกติ



16 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

วัตถุประสงค์ 1.  พ่อแม่หรอืผู้ปกครองมีความสนใจและตระหนักในการ 

ส่งเสรมิให้เด็กได้กล้าแสดงออกตามพัฒนาการที่เหมาะสม

และตามความสามารถของตนเอง

2. พ่อแม่หรอืผู้ปกครองมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิและกระตุ้น

พัฒนาการตามความสามารถและศักยภาพของเด็ก

3. เด็กได้รบัการกระตุ้นพัฒนาการและมีส่วนรว่มในการแสดง 

ออกถงึพัฒนาการด้านรา่งกาย จติใจ สังคม และอารมณ์

วิธดี�าเนินการ 1.  ชีแ้จงและอธบิายให้พ่อแม่ หรอืผู้ปกครองมีความรูเ้กีย่วกบั

พัฒนาการของเด็กวยักอ่นวยัเรยีน และให้เห็นความสำาคัญ

ของการส่งเสรมิพัฒนาการทั้งด้านรา่งกาย จติใจ สังคม 

และอารมณ์

2. พ่อแม่ หรอืผู้ปกครองมีส่วนรว่มในการดูแลบุตร และกระตุ้น

พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เพื่อเตรยีมตัวเข้ารว่มในกจิกรรม

งานส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก

3. พ่อแม่หรอืผู้ปกครองนำาบุตรเข้ารว่มกจิกรรมงานส่งเสรมิ

พัฒนาการเด็กตามระดับอายุ เชน่

 - พ่อแม่หนูอยู่ไหน (คลานหาพ่อแม่)

 - หนูแข่งกนัแต่งตัว

 - หนูค้นหาของกบัพ่อแม่

 - ครอบครวัรว่มออกกำาลังกายตามจงัหวะเพลง

4. ประเมินความรูพ้่อแม่หรอืผู้ปกครอง เพื่อนำาไปดูแลบุตร 

หลังดำาเนินงานครบกจิกรรมตามโครงการ

5. ทดสอบพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินหผลลัพธห์ลังดำาเนินงาน 

ครบกจิกรรมตามโครงการ

6. สรปุผลการดำาเนินงานพรอ้มแนบรายงาน ส่งให้กองทุน 

หลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย พ่อแม่หรอืผู้ปกครอง / เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ 

ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ



17 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

งบประมาณ 1.  ค่าการจดัอบรม จำานวน xx วนั เปน็เงิน xxx บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั จำานวน xx คน คนละ xx บาท / มื้อ  

จำานวน 1 มื้อ เปน็เงิน xxx บาท
3. ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม จำานวน xx คน คนละ xx บาท / 

มื้อ จำานวน 1 มื้อ เปน็เงินxxx บาท
4. ค่าตอบแทนวทิยากร จำานวน xx ชัว่โมง ชัว่โมงละ xxx บาท  

เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน -xxx- บาท
6. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
7. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. พ่อแม่หรอืผู้ปกครองมีความรู ้และเห็นความสำาคัญของการ 
ส่งเสรมิพัฒนาการทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สังคม และอารมณ์

2. เด็กได้รบัการส่งเสรมิพัฒนาการด้านรา่งกาย จติใจ สังคม  
และอารมณ์ จากพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง
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แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

1 การส่งเสรมิสนับสนุนการออกก�าลังกายแก่เด็กวัยเรยีนและเยาวชน 
 ทั้งในโรงเรยีนและในชมุชน

2 การประเมินและจดักิจกรรมส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ 
 ในเด็กวัยเรยีนและเยาวชน

3 การติดตามความครอบคลุมของการได้รบัวคัซนีตามอายขุองเด็กวยัเรยีน

4  การดูแลเด็กวยัเรยีนหลังได้รบัวัคซนี และการติดตาม คน้หา เด็กขาดนัด  
 ขาดวัคซนี

5  การเฝา้ระวังการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19

6  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะการดูแลเด็กวัยเรยีนและเยาวชน แก่ พ่อ แม่  
 หรอืผู้ปกครอง

7  การตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็น

8, การส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ

9 ความรูเ้รือ่งการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรยีน

A  ความรูเ้รือ่งความเส่ียงและปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญของเด็กวัยเรยีน

B  ความรูเ้รือ่งการส่งเสรมิสุขภาพของเด็กวัยเรยีน

C  อ้วน...สลายได้

D  ศิลปะส่ือภาษา ส่ือความคิด ส่ืออารมณ์

E  เรยีนรูจ้ากชมุชนของเรา

F โครงการพยาบาลน้อย

G  ความรูเ้รือ่งการส่งเสรมิสุขภาพของเด็กวัยรุน่

H  ท่องโลกอินเทอรเ์น็ตเรือ่งพัฒนาการวัยรุน่

I  เครอืข่ายเพื่อนเตือนเพื่อน

J  วัยรุน่สมัยใหม่ ไรเ้หล้า ปลอดบุหรี่

K  วัยรุน่ยุคใหม่ มีรกั ไม่มีเซก็ซ์

L  เปา้หมายชวีิตและประสบการณ์ของพี่แบ่งปันให้น้อง

M  ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

N  สรา้งสายสัมพันธ ์สานสายใยรกัพ่อแม่

O  โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยอบายมุข

P  แอโรบิกแดนซส์�าหรบัเด็กวัยเรยีนและเยาวชน

กลุ่มเด็กวัยเรยีน
และเยาวชน2
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แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

อ้วน...สลายได้

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / โรงเรยีน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาโรคอว้น

วิธดี�าเนินการ 1.  คัดกรองภาวะสุขภาพนักเรยีน (คัดเลือกเด็กที่มีภาวะ 
เด็กอว้นเกนิไป)

2. ให้ความรูเ้รือ่งโทษของอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อรา่งกาย
3. จดัให้มีการบรหิารรา่งกายที่เหมาะสมกบัเด็กที่มีภาวะ 

เด็กอว้นเกนิไป ทุกวนัๆ กอ่นเข้าเรยีน 15 นาที และกอ่นกลับบ้าน
4. ส่งเสรมิให้เดินหรอืขี่จกัรยานมาโรงเรยีนแทนการนั่งรถรบั-ส่ง 

(กรณีบ้านอยู่ห่างโรงเรยีนในระยะไม่เกนิ 500 เมตร) 
5. จดักจิกรรมทดสอบสมรรถภาพรา่งกายเปน็ระยะ เชน่ ทกุ 1 เดอืน 

ติดตามทุก 4 เดือน หรอื 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อรวบรวมผล 
ของแต่ละบุคคล และจดัทำาสรปุเพื่อประกอบการประมวล
ผลลัพธข์องรา่งกาย เพื่อนำ้าหนักเด็กลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ

6. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนินงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 
รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย เด็ก / นักเรยีน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มเดก็วัยเรยีนและเยาวชน



20 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

งบประมาณ 1.  คัดกรองประเมินรา่งกายตามนำ้าหนักตัวตามชว่งอายุ
2. ค่าวทิยากรให้ความรูด้า้นโภชนาการแนะนำาอาหารทีเ่ปน็ประโยชน์

และโทษของอาหาร (ตามอัตราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ)  
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั เด็ก / นักเรยีน ที่เข้ารว่มโครงการมีนำ้าหนักเหมาะสมตามเกณฑ์

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

ศิลปะส่ือภาษา ส่ือความคิด ส่ืออารมณ์

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / โรงเรยีน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1.   เพือ่ส่งเสรมิการส่ือภาษา การแสดงออกทางความคดิและเหตผุล
และการแสดงอารมณ์จากภาพวาด

2. เพื่อเบี่ยงเบนพฤติกรรมเส่ียงและมีสุขภาพจติดีตามวยั

วิธดี�าเนินการ 1.  รวมกลุ่มตั้งเปน็ชมรมรกัศิลปะ กำาหนดวนันัดพบของสมาชกิ 
และวาดรปูรว่มกนั

2. คัดเลือกบุคคลในชมุชนที่มีความสามารถด้านศิลปะในชมุชน 
(ศิลปะแขนงตา่งๆ) เพือ่เปน็คร ูหรอืแบบอยา่งท่ีดใีหแ้กเ่ดก็รุน่หลงั

3. กำาหนดใหแ้ตล่ะครัง้หลงัจากวาดภาพเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ดก็
แต่ละคนบอกถงึความคิดและเหตุผลจากภาพที่วาดวา่ส่ืออะไร

4. จดัสถานทีแ่สดงภาพวาดใหก้บัเด็กๆ เพือ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจ
ในผลงานของตนเองตามทีไ่ดถ้า่ยทอดความรูสึ้กผา่นภาพวาด

5. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง
รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ
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กลุ่มเปา้หมาย เด็ก / นักเรยีน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาสุขภาพและความจ�าเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ 1. ค่าวิทยากรให้ความรู้ด้านศิลปะเสริมทักษะให้กับเด็กๆ  
(ตามอัตราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

2. คา่อาหารและเครือ่งด่ืม (ตามอตัราของระเบียบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ที่ใชใ้นการด�าเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอื่นที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1. เด็กมีพัฒนาการด้านการส่ือภาษา การแสดงออกทาง 
ความคิดและเหตุผล และการแสดงอารมณ์

2. เด็กที่เข้ารว่มโครงการใชเ้วลาว่างให้เปน็ประโยชน์  
ลดพฤติกรรมเส่ียง และมีสุขภาพจติดีตามวัย



22 
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1  การติดตาม คน้หา หญงิต้ังครรภแ์ละหญงิหลังคลอด ท่ีขาดนดั  
 หรอืมภีาวะเส่ียง

2  การใหค้วามรูแ้ละค�าแนะน�าในชมุชน โรงเรยีน หรอืหน่วยงานต่างๆ  
 ในชมุชน แก่หญงิต้ังครรภแ์ละหญงิหลังคลอด ในการเตรยีมตัว  
 การปฏบิติั และการดูแลตัวเอง

3  การเตรยีมความพรอ้มก่อนการต้ังครรภ์

4  การเตรยีมความพรอ้มของหญงิต้ังครรภใ์นชว่ง 3 เดือนแรก

5  การเตรยีมความพรอ้มของหญงิต้ังครรภใ์นชว่ง 4-6 เดือน

6  การเตรยีมความพรอ้มของหญงิต้ังครรภใ์นชว่ง 7-9 เดือน

7  การเตรยีมความพรอ้มก่อนคลอด

8  การเฝา้ระวงัโรคเบาหวานในหญงิต้ังครรภ์

9  การเสรมิสรา้งความรูใ้นการออกก�าลังกายในหญงิต้ังครรภ์

A  การเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

B  การบรหิารรา่งกายในหญงิต้ังครรภ์

C  รูท้นัอาการผดิปกติในหญิงต้ังครรภ์

D การเสรมิสรา้งสุขภาพจติในหญงิต้ังครรภโ์ดยการมีส่วนรว่มของ 
 คูส่มรส

E  สรา้งเสรมิองคค์วามรูภ้มูปัิญญาชาวบา้นเพือ่ดูแลหญงิต้ังครรภ์ 
 ในชมุชน

F  นมแมน่ี.้..ดีทีห่นึง่

G  พ่อเฒา่แมเ่ฒา่บอกกล่าวสายใยรกัในครอบครวั

กลุ่มหญงิตั้งครรภ์
และหญงิหลังคลอด3
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

นมแม่นี้...ดีที่หนึ่ง

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / อสม.

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มารดามีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเลี้ยงลูก 
ด้วยนำ้านมแม่

2. เพื่อให้ทารกได้รบันมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน  
และต่อเนื่องไปจนอายุ 2 ปีหรอืมากกวา่ และมารดาได้รบั 
ความรูเ้รือ่งอาหารเสรมิตามวยัของทารกที่ถกูต้อง

วิธดี�าเนินการ 1. สำารวจและทำาทะเบียนแม่หลังคลอดในพ้ืนที่ 
2. ให้ความรูเ้รือ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แกห่ญิงหลังคลอด 

โดยวทิยากร
 - ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำานวน 1 ชัว่โมง
 - วธิกีารให้นมลูก จำานวน 1 ชัว่โมง
 - สาธติการให้นมลูกอย่างถกูวธิ ีจำานวน 1 ชัว่โมง
 - การเตรยีมนมให้ลูกสำาหรบัแม่ที่ต้องไปทำางานนอกบ้าน 

จำานวน 1 ชัว่โมง
 - ความรูเ้รือ่งการบรโิภคอาหารสำาหรบัแม่ จำานวน 1 ชัว่โมง

3. ติดตามดูแลหญิงหลังคลอดเพื่อดูวธิกีารปฏิบัติของแม่ 
ในการให้นมลูก สอบถามปัญหา และให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม 
ตามความจำาเปน็ ทุก 2 สัปดาห์ ชว่งหลังคลอด 1 � เดือนแรก 
จากนั้นทุก 1-2 เดือน

4. รายที่ผิดปกติ ประสานแจง้เจา้หน้าที่ รพ.สต. เพื่อนัดหมาย 
การดูแล

5. ประเมินผลการดำาเนินงาน โดยแบบทดสอบความเข้าใจ 
กอ่น-หลังการได้รบัความรู้

6. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 
ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มหญงิตัง้ครรภแ์ละหญิงหลังคลอด
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กลุ่มเปา้หมาย พ่อแม่หลังคลอด หรอืผู้ที่ชว่ยเลี้ยงดูเด็กในครอบครวั

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม (ตามอตัราของระเบียบหน่วยงาน 
ที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. มารดามีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่
2. ทารกได้รบันมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และต่อเนื่อง 

ไปจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่า และมารดามีความรู้เรื่อง 
อาหารเสรมิตามวยัของทารกอย่างถกูต้อง
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

สรา้งเสรมิองค์ความรูภู้มิปัญญาชาวบ้าน 
เพื่อดูแลหญงิตั้งครรภ์ในชมุชน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน   

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข /  
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้หญิงตั้งครรภไ์ด้รบัการดูแลที่ต่อเนื่อง และได้รบัการแกไ้ข
เมื่อมีปัญหาเกดิขึ้น

2. เพื่อให้ชมุชนมีส่วนรว่มในการดูแลหญิงตั้งครรภ์

วิธดี�าเนินการ 1. สำารวจและทำาทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ในชุมชน 
2. จดัสถานที่เพื่อประชมุกลุ่มเปา้หมายทบทวนความรูเ้กีย่วกบั 

การดูแลหญิงตั้งครรภ ์โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ด้วยภมูิปัญญาท้องถิน่

3. จดัเวทีพูดคุยสะท้อนปัญหาและระดมสมองเพื่อแกป้ัญหา 
และพัฒนาการดูแลหญิงตั้งครรภท์ี่เหมาะสมตามสภาพการณ์  
โดยปราชญ์ชมุชนที่มีความรูเ้กีย่วกบัการดูแลหญิงตั้งครรภ์

4. ให้ความรูเ้พิ่มเติมในผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มากอ่น เชน่  
ผู้นำาหมู่บ้าน / ชมุชน 

5. จดัทมีดแูลหญิงตัง้ครรภโ์ดยปราชญ์ชมุชนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ ์หรอืแกนนำาที่ได้รบัการถา่ยทอดองค์ความรู้

6. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 
ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย หญิงตั้งครรภ์

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ 1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. หญิงตั้งครรภไ์ด้รบัการดูแลที่ต่อเนื่อง และได้รบัการแกไ้ข 
เมื่อมีปัญหาเกดิขึ้น

2. ชมุชนมีส่วนรว่มในการดูแลหญิงตั้งครรภ์
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

พ่อเฒ่าแม่เฒ่าบอกกล่าวสายใยรกัในครอบครวั

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1.  เพือ่ให้ครอบครวัมีสัมพนัธภาพทีด่ตีอ่กนัภายในครอบครวัและชมุชน
2. เพื่อให้คนในครอบครวัและมารดาหลังคลอดได้รบัความรูเ้กีย่วกบั

ภมูิปัญญาไทย ในการดูแลตนเอง และมีนำ้านมเลี้ยงดูทารก 
อย่างต่อเนื่องโดยปราชญ์ชาวบ้าน

วิธดี�าเนินการ 1.  สำารวจและทำาทะเบียนหญิงหลังคลอดในชมุชน 
2. ปราชญ์ชาวบ้านหรอืพ่อเฒ่าแม่เฒ่าผู้มีประสบการณ์ถา่ยทอด 

องค์ความรูก้ารอยู่ไฟหลังคลอด อาหารการกนิแม่หลังคลอด  
โดยใชภ้มูิปัญญาไทย และถา่ยทอดประสบการณ์การเลี้ยงลูกหลาน 
ของคนรุน่หลัง พรอ้มสอนบทเพลงกล่อมเด็ก

3.  ตดิตามดูแลแมห่ลงัคลอดหลังจากไดร้บัการถา่ยทอดความรู ้ 
และชว่ยปฏิบัติที่บ้านของแม่หลังคลอด รวมถงึอาหารการกนิ

4.  สรปุผลการดำาเนินงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 
ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย หญิงหลังคลอด

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ 1.  ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม (ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1.   ครอบครวัมสัีมพนัธภาพทีด่ตีอ่กนัดว้ยการดแูลกนัเกดิข้ึน 
ในครอบครวัและชมุชน

2. คนในครอบครวั และมารดาหลังคลอด มีความรูเ้กีย่วกบัภมูิปัญญา
ไทยในการดูแลตนเอง และมีนำ้านมเลี้ยงดูทารกอย่างต่อเนื่อง 
โดยปราชญ์ชาวบ้าน
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1  การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรอืความบกพรอ่ง 
 ทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่มที่มีภาวะเส่ียงและผู้สูงอายุ

2  การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเส่ียงตามกลุ่มโรคหรอืปญัหาสุขภาพ 
 ในท้องถ่ิน

3  การส่งเสรมิสนบัสนนุนวตักรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพด้วยภมิูปญัญา 
 ท้องถ่ินและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

4  การส่งเสรมิสนบัสนนุการดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายแุละผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 
 ด้วยการแพทย์แผนไทย

5  การส่งเสรมิสนับสนุนภาคีเครอืข่ายสุขภาพดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

6  การเฝา้ระวังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจ

7  การเฝา้ระวังการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19

8  การส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

9  การส่งเสรมิสนับสนุนกายภาพบ�าบัดและกิจกรรมบ�าบัดชมุชนในพื้นที่

A  การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

B  การตรวจวดัสายตาและแก้ไขปญัหาการมองเห็นไมช่ดัในกลุ่มผูสู้งอายุ

C  การตรวจสุขภาพชอ่งปากและแก้ไขปัญหาเรือ่งการบดเคี้ยว 
 ในกลุ่มผู้สูงอายุ

D  การส่งเสรมิความปลอดภัยในบ้านส�าหรบัผู้สูงอายุ

E  การส่งเสรมิการออกก�าลังกายส�าหรบัผู้สูงอายุ

F  การสรา้งเสรมิสุขภาพจติผู้สูงอายุ

G  การส่งเสรมิกิจกรรมการส่งเสรมิคุณค่าผู้สูงอายุตามประเพณี 
 และวัฒนธรรม

H  การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

I  การพัฒนากลุ่มแกนน�าในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

J  การสรา้งเครอืข่ายเพื่อส่งเสรมิการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคเรือ้รงั4
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม
การส่งเสรมิการออกก�าลังกายส�าหรบัผู้สูงอายุ

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 

กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 

หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง

2. เพื่อปอ้งกนัการเกดิโรคทางกาย และภาวะแทรกซอ้นต่างๆ  

เชน่ ข้อติด นำ้าตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เปน็ต้น

วิธดี�าเนินการ 1.  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกลุ่มการออกกำาลังกาย

2. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการออกกำาลงักายทีเ่หมาะสมสำาหรบั 

ผูสู้งอายุ

3. ให้ผู้มีความรูแ้ละทักษะการออกำาลังกายมาถา่ยทอด 

และนำาการออกกำาลังกายต่างๆ แต่ละวนั เชน่ การรำาไทเกก๊  

การบรหิารลมปราณไทช-ิซีก่ง หรอืการออกกำาลังกาย  

ตามรปูแบบศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพื่อเปน็แบบอย่าง 

4. จดัเตรยีมสถานที่สำาหรบัการออกกำาลังกายสำาหรบัผู้สูงอายุ

5. ประเมนิสมรรถนะรา่งกายหรอืทำาการทดสอบความรู ้

กอ่นและหลงัเข้ารว่มโครงการ

6. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรือ้รงั
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งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรใหค้วามรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ)  
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
2. ลดการเกดิโรคทางกายและภาวะแทรกซอ้นต่างๆ  

จากการออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การส่งเสรมิความปลอดภัยในบ้านส�าหรบัผู้สูงอายุ

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกดิความปลอดภยัในการใชช้วีติประจำาวนั

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจสภาพบ้านของผู้สูงอายุ เชน่ ทางเข้า-ออกบ้าน บันได 
ที่นอน ห้องนำ้า ห้องครวั เปน็ต้น

2. วเิคราะห์สภาพบ้านที่อาจจะทำาให้เกดิอบุัติเหตุต่อการใชช้วีติ 
ประจำาวนั เชน่ ห้องนำ้าที่เหมาะสมควรมีลักษณะเปน็พื้นไม่ลื่น 
และมีราวเกาะ โถส้วมควรเปน็ชนดินัง่ราบ ไมค่วรเปน็ชนดินัง่ยอง

3. รว่มกบัคนในครอบครวัเพ่ือหาแนวทางในการปรบัปรงุให้เหมาะสม
4. หาแหล่งสนับสนุนในการปรบัปรงุสภาพบ้าน
5. ประเมินผลลัพธข์องผู้สูงอายุและคนในครอบครวัหลังจากได้รบั

การปรบัปรงุสภาพบ้านให้มีความปลอดภยัมากขึ้นแล้ว
6. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่
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กลุ่มเปา้หมาย ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรใหค้วามรู ้(ตามอตัราของระเบียบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าพาหนะเดินทางของทีมสำารวจบ้านผู้สูงอายุ (ตามอตัราของ
ระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม เปน็เงิน xxx บาท กรณีมีความจำาเปน็
ต้องประชมุหารอื

4. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านที่มีความปลอดภยั
2. ลดการเกดิอบุัติเหตุกบัผู้สูงอายุที่เกดิขึ้นภายในบ้าน

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การส่งเสรมิกิจกรรมการส่งเสรมิคุณค่าผู้สูงอายุ
ตามประเพณแีละวัฒนธรรม

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสรา้งเสรมิความมีคุณค่าทางใจให้กบัผู้สูงอายุด้วยประเพณี
และวฒันธรรม

2. เพื่อให้เกดิการดูแลกนัและกนัทั้งภายในครอบครวัและชมุชน
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วิธดี�าเนินการ  1. ปลกูฝงัแนวคดิเกีย่วกบัความกตัญญูต่อผู้มพีระคุณ บดิา มารดา 
และผู้สูงอายุ ไม่ปล่อยทอดทิ้งให้ใชช้วีติด้วยความยากลำาบาก

2. จดักจิกรรมวนักตัญญูในวนัสงกรานต์ เพื่อส่งเสรมิขวญั 
และกำาลังให้กบัผู้สูงอายุ โดยการรดนำ้าดำาหัว ขอพร  
หรอืจดัการแสดงความเคารพผู้สูงอายุในวนัสำาคัญอืน่ๆ  
ตามประเพณีและวฒันธรรมในพื้นที่ และให้มีการสนทนา
ถา่ยทอดความรูภ้มูิปัญญาท้องถิน่ในการดูแลสุขภาพ  
เพื่อเปน็ประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายและใจให้กบัผู้สูงอายุ

3. ประเมินผลโดยทำาแบบทดสอบกอ่นและหลังเข้ารว่มกจิกรรม
4. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ผู้สูงอายุเกดิความรูสึ้กมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น
2. ครอบครวัและชมุชนเกดิการดูแลกนัและกนั
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1  การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปากในกลุ่มคนพกิารและทพุพลภาพ

2  การส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารและทพุพลภาพในชมุชน

3  การสรา้งและพัฒนาจติอาสาดูแลคนพกิารและทพุพลภาพในชมุชน

4  การส่งเสรมิสนบัสนนุการฟืน้ฟูสภาพคนพกิารทางการเคล่ือนไหว 
 ด้วยการแพทย์แผนไทย

5  การพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชมุชน

6  การส่งเสรมิสนบัสนนุกิจกรรมศูนยดู์แลผูพ้กิาร

7  การรณรงคต์รวจประเมนิความพกิารเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพ 
 และจดทะเบยีนคนพิการ

8  การฟืน้ฟูสมรรถภาพและใหก้ารชว่ยเหลือคนพกิารทีอ่ยูห่า่งไกล 
 และทรุกันดาร

9  การพัฒนาศักยภาพผูดู้แลคนพกิาร

A  การปรบัสภาพแวดล้อมเพือ่คนพกิาร

B  การฟืน้ฟูสมรรถภาพและปอ้งกันภาวะแทรกซอ้นในคนพกิารทางกาย

C  การฟืน้ฟูสมรรถภาพและปอ้งกันภาวะแทรกซอ้นในคนพกิารทาง
 สติปญัญา

D  การฟืน้ฟูสมรรถภาพและปอ้งกันภาวะแทรกซอ้นในคนพกิารทางจติ
 และอารมณ์

E  การรว่มด้วยชว่ยกัน ชมุชนสมานฉนัท์ ใหค้วามส�าคญักับคนพกิาร

F  การเฝา้ระวงัความพิการ

G  เยีย่มบา้นใหค้นพิการคลายทุกข์

H  การส่งเสรมิศักยภาพของครอบครวัในการเล้ียงดูคนพกิาร

I  การส่งเสรมิการใชก้ายอุปกรณ์

J  การส่งเสรมิการศึกษาและการส่ือสารผา่นอกัษรเบรลล์

K  การใหค้วามรูเ้รือ่งการส่ือสารโดยใชภ้าษามือ

L  การแลกเปล่ียนก�าลังใจ เปล่ียนวธิคีดิ ชวีติเปล่ียน

M  การพัฒนาศักยภาพภมูปัิญญาทอ้งถ่ินเพือ่การดูแลคนพกิารทางจติใจ 
 และอารมณ์

N  การแลกเปล่ียนประสบการณก์ารดูแลคนพกิารทางสติปัญญา

5 กลุ่มคนพิการ
และทุพพลภาพ 
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การส่งเสรมิศักยภาพของครอบครวัในการเลี้ยงดู 
คนพิการ

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คนพิการได้รบัการดูแลจากคนในครอบครวั
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิคนในครอบครวัดูแลคนพิการ

วิธดี�าเนินการ 1. ประเมินศักยภาพของครอบครวัในการเลี้ยงดูคนพิการ 
2. ใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้ง วธิกีาร ในการดแูลคนพิการ และคณุภาพ

ชวีติของคนพิการ
3. รว่มกนัวางแผนการดแูล พูดคยุถงึปญัหาในการดำาเนนิการตา่งๆ
4. ใหก้ำาลงัใจและส่งเสรมิศักยภาพในการดูแลคนพิการของครอบครวั
5. ประเมนิผลลพัธโ์ดยทำาแบบทดสอบกอ่นและหลงัเข้ารว่มกจิกรรม
6. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย คนพิการและทุพพลภาพ 

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
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งบประมาณ  1. คา่วทิยากรใหค้วามรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2.  ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงนิ xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. คนพิการได้รบัการดูแลจากคนในครอบครวั
2. คนในครอบครวัสามารถดูแลคนพิการได้อย่างถกูต้องเหมาะสม

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการดูแลคนพิการทางจติใจและอารมณ์

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้คนพิการมีสุขภาพจติที่แจม่ใส เบิกบาน
2. เพื่อให้คนพิการมีความผ่อนคลาย มีกจิกรรมคลายเหงา
3. เพื่อใชภ้มูิปัญญาท้องถิน่มาใชใ้นการดูแลผู้ปว่ยจติเวช

วิธดี�าเนินการ  1. จดักจิกรรมใหค้นพิการทางจติและอารมณ ์/ ไดร้วมกลุม่กนั 
และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน 
ผ่านเวทีการให้ความรู้

2. จดักจิกรรมปฏบิตัธิรรมในวนัสำาคญัทางศาสนาเพือ่ใหป้ระชาชน
มีความสุขทางใจและส่งผลต่อรา่งกาย

3. สรา้งเสรมิสุขภาพใจรวมกลุ่มคนพิการทางจติทำากจิกรรมตา่งๆ 
ที่เหมาะสมกบัพื้นที่ เชน่ การเพาะเห็ดฟาง กจิกรรมประดิษฐ ์
ดอกไม้จนัทน์ เปน็ต้น

4. ประเมนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมการส่งเสรมิสุขภาพทางจติใจและ
อารมณ ์รวมถงึความพึงพอใจในการรว่มกจิกรรมของคนพิการ

5. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 
ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่
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กลุ่มเปา้หมาย คนพิการทุกประเภท 

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1.  คนพิการทางจติใจและอารมณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม 
สุขภาพทางจติและอารมณ์อย่างสมำ่าเสมอ

2. คนพิการทางจติใจและอารมณ์มีจติใจที่แจม่ใสและเบิกบาน 
3. เกดิการสืบทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่และรกัษาวฒันธรรมการดแูล

อย่างต่อเนื่อง
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ชื่อแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม

การฟืน้ฟูสมรรถภาพและป้องกันภาวะแทรกซอ้น
ของคนพิการทางสติปัญญา

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร /
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพือ่สำารวจและคน้หาปญัหาเกีย่วกบัภาวะสุขภาพ
2. เพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพและการปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น 

ของคนพิการตามลักษณะความพกิาร
3. เพือ่คัดกรองอาการ โรค หรอือาการแทรกซอ้น
4. เพือ่รว่มกนัวางแผนการฟืน้ฟูสมรรถภาพระหวา่งหนว่ยงาน  

ผูด้แูล และคนพกิาร

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจและคน้หาปญัหาเกีย่วกบัภาวะสุขภาพ
2. วางแผนการดูแลรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ  

ผูด้แูล และคนพิการ
3. มกีารใหค้วามรูใ้นการใชก้ายอปุกรณ ์และส่งเสรมิการทำากลุม่ 

ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะความพิการ
4. มกีารใหค้วามรูพ้ืน้ฐานสอนญาติหรอืผูดู้แลคนพิการเกีย่วกบั

การทำากายภาพบำาบดัเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพและนำาไป 
ปฏบิตัเิองได้

5. มเีวทใีนการพูดคยุเพือ่ใหญ้าตหิรอืผูด้แูลคนพกิารสอบถาม
เกีย่วกบัภาวะสุขภาพรา่งกายและอาการแทรกซอ้นจาก 
ความพกิาร พรอ้มให้ขอ้แนะนำาถงึวธิกีารดแูลทีถ่กูตอ้ง

6. ประเมนิผลโครงการตามทีว่างแผนไว้
7. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบ

รายงาน ส่งให้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ 
หรอืพืน้ที่

กลุ่มเปา้หมาย คนพิการทางสติปัญญาในทุกชว่งอายุ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ
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งบประมาณ 1.  คา่วทิยากรใหค้วามรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงนิ xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงนิ xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ไวนิล เปน็เงนิ xxx บาท
4. คา่วสัด ุ/ อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการดำาเนนิงาน เปน็เงนิ xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงาน เปน็เงนิ xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ทราบปญัหาเกีย่วกบัภาวะสุขภาพ
2. เกดิการฟืน้ฟูสมรรถภาพและการปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น 

ของคนพกิาร
3. คัดกรองอาการ หรอืโรค หรอือาการแทรกซอ้น
4. เกดิความรว่มมอืดา้นฟืน้ฟูสมรรถภาพระหวา่งหนว่ยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ผูด้แูลและคนพกิาร
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1  การตรวจวดัและคัดกรอง ความผดิปกติหรอืความบกพรอ่ง 
 ทางการมองเหน็และการได้ยินในกลุ่มวยัท�างานท่ีมีภาวะเส่ียง

2  การส่งเสรมิสนบัสนนุนวตักรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพด้วยภมูปัิญญา 
 ทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมพ้ืนบ้าน

3  การส่งเสรมิสนบัสนนุการดูแลสุขภาพกลุ่มวยัท�างานด้วย 
 การแพทย์แผนไทย

4  การส่งเสรมิสนบัสนนุการออกก�าลังกายในกลุ่มวยัท�างาน 
 และผูท้ีม่ภีาวะเส่ียงจากการท�างาน

5  การเฝา้ระวงัโรคหวัใจ เบาหวาน และความดันโลหติสูง

6  การตรวจสุขภาพเฝา้ระวงัโรคมะเรง็

7  การเฝา้ระวงัสุขภาพคนท�างาน

8  การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันสู้กับมะเรง็

9  การพฒันาศักยภาพผูดู้แลผูป้ว่ย โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหติสูง

A  การพฒันาศักยภาพผูดู้แลผูป้ว่ยมะเรง็

B  การสรา้งเสรมิสุขภาพผูดู้แลผูป้ว่ยห่างไกลบหุรี่

C  ลดสุรา ชวีาสดชืน่

D  ลดการใชส้ารเสพติด

E  กินอยา่งไร ใหส้มดุล

F  ออกก�าลังกายวนัละนดิ พชิติโรค

G  ชวีตินีดี้ ถ้าไมม่เีครยีด

H  อุบติัเหตุปอ้งกันได้ ถ้าใส่ใจ

I  เซก็ซ ์เรือ่งทีไ่มค่วรมองขา้ม

J  แอโรบกิวยัท�างาน

K  บา้นนา่อยู ่นา่ดูนา่มอง

L  การเฝา้ระวงัส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท�างาน

M  การเตรยีมความพรอ้มก่อนสู้กับงาน

N  ชวีติคู ่มคีวามสุข เมือ่เตรยีมพรอ้ม

O  การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วยัทอง

P  เตรยีมตัวอยา่งไรเมือ่ใกล้วยัชรา

6 กลุ่มวัยท�างาน
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การเฝา้ระวังสุขภาพคนท�างาน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการทราบสถานการณ์และปัจจยัเส่ียง 
ทางสุขภาพของคนทำางาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรูเ้รือ่งการตรวจสุขภาพ  
และประเมินความเส่ียงโรคจากการทำางาน

3.  เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการมีทัศนคติที่ดีเกีย่วกบัการตรวจ
สุขภาพ และประเมินความเส่ียง

4. เพื่อให้หน่วยงานมีนโยบายการดูแลสุขภาพของคนทำางาน

วิธดี�าเนินการ  1. ประเมินภาวะสุขภาพและปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพของคนทำางาน 
    โดยการตรวจสุขภาพที่เกีย่วข้องกบัการทำางาน
2. จดัทำาทะเบียนผลการประเมินภาวะสุขภาพ
3. จดัเวทีการพูดคุยในหน่วยงานเพื่อหาข้อกำาหนดและนโยบาย 

การดูแลสุขภาพของคนทำางาน 
4. สุขศึกษารายบุคคลกรณีที่มีปัญหาหรอืต้องการคำาปรกึษา 

เฉพาะเรือ่ง
5. เมื่อพบคนทำางานที่มีภาวะเส่ียงจำาเปน็ต้องได้รบัคำาแนะนำา 

และตรวจวนิิจฉยัยืนยันจากแพทย์ อำานวยความสะดวก 
ประสานหน่วยบรกิาร

6. ประเมินผลโครงการตามที่วางแผนไว้
7. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย คนทำางาน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มวัยท�างาน
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สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ผู้เข้ารว่มโครงการทราบสถานการณ์และปัจจยัเส่ียงทาง
สุขภาพจากการทำางาน

2. ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรูเ้รือ่งการตรวจสุขภาพ และประเมิน
ความเส่ียงโรคจากการทำางาน

3. ผู้เข้ารว่มโครงการมีทัศนคติที่ดีเกีย่วกบัการตรวจสุขภาพ  

และประเมินความเส่ียง
4. หน่วยงานมีนโยบายการดูแลสุขภาพให้กบัคนทำางาน

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

กินอย่างไรให้สมดุล

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
การรบัประทานอาหารที่สมดุล

2. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกีย่วกบัอาหาร 
ที่สมดุล

3. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการรบัประทานอาหารที่สมดุล
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วิธดี�าเนินการ  1. ประเมินภาวะโภชนาการผู้เข้ารว่มโครงการ
2. สรา้งความตระหนักโดยยกตัวอย่างผู้ปว่ยในพื้นที่  

หรอืเชญิมารว่มพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3. ให้ความรูเ้รือ่งอาหารที่สมดุล
4. สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) แยกเพศ และความเส่ียง
5. ให้สุขศึกษากรณีที่มีปัญหาเฉพาะและทำาโปรแกรมปรบัเปลี่ยน

พฤติกรรม และสรา้งกลุ่มพูดคุยทาง Line เพื่อจงูใจการมี
สุขภาพดีอย่างสมดุล

6. ประเมินผลจากการทำาแบบประเมินภาวะโภชนาการ 
หรอืแบบทดสอบความรูห้ลังดำาเนินโครงการ / แบบสอบถาม
ทัศนคติ หลังดำาเนินโครงการ / ข้อมูลการเฝา้ระวงั 
ภาวะโภชนาการ

7.  สรปุผลการดำาเนินงานตามแผนงานโครงการพรอ้ม 
แบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่ 
หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย คนทำางาน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการรบัประทาน 
อาหารที่สมดุล

2. ผู้เข้ารว่มโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกีย่วกบัอาหารที่สมดุล
3. ผู้เข้ารว่มโครงการรบัประทานอาหารที่สมดุล
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การเฝา้ระวังส่ิงแวดล้อมในสถานที่ท�างาน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการทราบสถานการณ์และปัจจยัเส่ียง 

จากส่ิงแวดล้อมในที่ทำางาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรูเ้รือ่งการจดัส่ิงแวดล้อม 

ในที่ทำางาน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการมีข้อกำาหนดและนโยบายการดูแล 

ส่ิงแวดล้อมในที่ทำางาน
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการมกีารปฏบิตัดิแูลส่ิงแวดลอ้มในทีท่ำางาน
5. เพื่อให้สถานที่ทำางานมีส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการทำางาน 

และสุขภาพของวยัผู้ใหญ่

วิธดี�าเนินการ  1. ให้ความรูเ้รือ่งส่ิงแวดล้อมและความเส่ียงในการทำางาน 
ตามลักษณะงานของกลุ่มเปา้หมาย

2. ประเมินส่ิงแวดล้อมในการทำางาน โดยการสำารวจขั้นต้น  
(Walkthrough Survey)

3. จดัเวทีพูดคุยเพื่อหาข้อกำาหนดและนโนบายการดูแลส่ิงแวดล้อม
ในที่ทำางานรว่มกนัในหน่วยงาน

4. ดำาเนินการพัฒนาและปรบัปรงุส่ิงแวดล้อมในที่ทำางาน
5.  ติดตามและประเมินผลจากการทำาแบบประเมินสุขภาพที่ได้รบั

จากส่ิงแวดล้อมกอ่นและหลังการทำาโครงการ
6. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย คนทำางาน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ
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งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรใหค้วามรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการรบัประทาน
อาหารที่สมดุล

2. ผู้เข้ารว่มโครงการมีทัศนคติที่เหมาะสมเกีย่วกบัอาหารที่สมดุล
3. ผู้เข้ารว่มโครงการรบัประทานอาหารที่สมดุล
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1 การรณรงคห์รอืจดักิจกรรมส่งเสรมิการปลอดเหล้า บุหรี ่และอบายมขุ 
 ในชมุชน

2 การส่งเสรมิและพัฒนาความฉลาดทางอารมณแ์ละทกัษะชวีติ 
 ตามชว่งวยัต่างๆ

3  การส่งเสรมิการออกก�าลังกายในโรงเรยีน ในสถานประกอบการ 
 และในชมุชน

4  การส่งเสรมิสนบัสนนุการออกก�าลังกายและการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
 ด้วยภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมพืน้บ้าน

5  การส่งเสรมิสุขภาพจติด้วยการปฏบิติัธรรม

6 การส่งเสรมิการดูแลสุขภาพชอ่งปากและฟนัชว่งวยัต่างๆ ในโรงเรยีน  
 สถานประกอบการ และชมุชน

7  การส่งเสรมิและพัฒนาบุคคลต้นแบบในการสรา้งเสรมิสุขภาพ

8  การพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ผูน้�าชมุชน และผูน้�านักเรยีน  

 ด้านการสรา้งเสรมิสุขภาพและการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

9  การพฒันาหมูบ่า้นต้นแบบการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเพือ่การ 
 สรา้งเสรมิสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ

A  การส่งเสรมิโภชนาการและอาหารปลอดภยัในโรงเรยีน สถานประกอบการ 
 และชมุชน

B  การรณรงคก์ารใชเ้กลือผสมไอโอดีนเสรมิปัญญาในโรงเรยีนและในชมุชน

C  การรณรงคแ์ละให้ความรูใ้นการบรโิภคอาหารปลอดสารพษิ พชืสมนุไพร  
 และการปลูกผกักินเอง

D  การส่งเสรมิพฤติกรรมการบรโิภคท่ีถูกต้องและปลอดภยัแก่ประชาชน

E  การใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิพฤติกรรมท่ีถูกต้องแก่ประชาชน ด้านความ 
 ปลอดภยัจากการใชย้า เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร และเครือ่งส�าอาง

F  การส่งเสรมิการพัฒนารา้นขายของช�าและแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร 
 ในชมุชนเรือ่งอาหารและความปลอดภยัในการบรโิภค

G  การส่งเสรมิการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั ถูกกฎจราจร และลดความเส่ียง 
 จากอุบติัเหตุในการเดินทาง

H  การส่งเสรมิสนบัสนนุกิจกรรมเมาไม่ขบั

7 กลุ่มประชาชนทั่วไป
ที่มีภาวะเส่ียง
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I  การรณรงคป์อ้งกันอุบัติเหตุบนท้องถนนหรอืการจราจรทางน�า้

J  การรณรงคป์อ้งกันอุบัติเหตุและสรา้งความปลอดภยัภายในบ้าน   
 โรงเรยีน สถานประกอบการ และชมุชน

K  การรณรงคอ์นรุกัษ์และดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมในชมุชนอยา่งยัง่ยนื

L  การส่งเสรมิการควบคุมและปอ้งกันมลพษิในชมุชน

M  การส่งเสรมิการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใชส้ารเคมี

N  การตรวจคดักรองระดับสารเคมีในเลือดแก่ประชาชนท่ีมีความเส่ียง

O  การก�าจดัและปอ้งกันการเกิดลูกน�า้ยงุลายเพือ่ปอ้งกันและควบคมุ 
 โรคไขเ้ลือดออก

P  การรณรงคใ์หป้ระชาชนดูแลรกัษาทีอ่ยูอ่าศัยและชมุชนให้ถูกสุขลักษณะ

Q  การส่งเสรมิการจดัการขยะอยา่งถูกสุขลักษณะโดยชมุชน

R  การปอ้งกันและควบคมุโรคอจุจาระรว่ง โรคหนอนพยาธ ิและโรคทีเ่กิดจาก 
 อาหารและน�า้เปน็ส่ือ ในชมุชน

S  การปอ้งกันและควบคุมโรคไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หม่ 

T  การสรา้งเครอืขา่ยการเฝา้ระวงั ปอ้งกัน ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ 
 ในชมุชน

U  การควบคมุปอ้งกันโรคและภยัคกุคามท่ีเปน็ปัญหาในชมุชน

V  การสนบัสนนุและส่งเสรมิเพือ่ปอ้งกันควบคมุโรคติดต่อในโรงเรยีน  
 สถานประกอบการ และชมุชน

W  การสนบัสนนุและส่งเสรมิเพือ่การเฝา้ระวงัโรคโควดิ-19 ในชมุชน
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ชือ่แผนงาน / โครงการ / 
กจิกรรม

การสนับสนุนและส่งเสรมิเพื่อการเฝา้ระวังโรคโควิด-19 
ในชมุชน

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงสูงได้รบัการเฝา้ระวงั คัดกรองเบื้องต้น
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ ให้ความรู้
ด้านการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 เพื่อไม่ให้เปน็พาหะ 
นำาโรคระบาดในชมุชน

2. เพื่อสรา้งความตระหนักให้กบัประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง  
และครอบครวัรวมถงึบุคคลในท้องถิน่พื้นที่ในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม ทัศนคติให้สามารถลดความเส่ียงการแพรร่ะบาด 
ติดเชือ้โรคโควดิ-19 

3. สรา้งกลไกการมีส่วนรว่มของชมุชนในการดูแลกนัและกนั 
ในการปอ้งกนัการระบาดของโรคโควดิ-19

วิธดี�าเนินการ  1. จดัวงพูดคุยในทีมสมาชกิ (ทีมงานและผู้ที่เกีย่วข้อง) จนท.  
หน่วยบรกิาร อสม. และแกนนำาชมุชน เพื่อให้ความรูแ้ละ 
ทำาความเข้าใจกระบวนการและมาตรการปอ้งกนัโรคโควดิ-19 
สำาหรบันำาไปดำาเนินการตามโครงการ

2. อปท. ออกคำาส่ังแต่งตัง้ จนท. หนว่ยบรกิาร / อสม. / แกนนำาชมุชน / 
และผู้ที่เกีย่วข้องเปน็ผู้ปฏิบัติหน้าที่รว่มควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 
โดยการดำาเนินการคัดกรองเชงิรกุด้วย ATK ในพื้นที่และกลุ่ม
บุคคลที่มีความเส่ียงสูง (กรณี อปท. เปน็ผู้ของบฯ กองทุนฯ)

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง
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3. อปท. กำาหนดพ้ืนทีแ่ละกลุม่บคุคลทีม่คีวามเส่ียงสูง โดยรว่มกบั
หนว่ยบรกิารในพื้นที่ ประสานรายชือ่ผู้เส่ียงสูงและประเมิน 
ความเส่ียงของบุคคลผู้สัมผัสใกล้ชดิกำาหนดให้เข้าสู่การตรวจ 
คัดกรองเชงิรกุ จากหน่วยบรกิารสาธารณสุข จดัทำาทะเบียน 
ผู้รบัการคัดกรองประกอบด้วยข้อมูล ชือ่-สกลุ เลขบัตรประชาชน 
วนัที่ตรวจ (ควรจดัเกบ็ด้วย Excel) เพื่อประโยชน์ในการ 
ตรวจสอบภายหลัง) ผู้เข้ารบัการคัดกรอง ATK ด้วยเงิน กปท. 
หรอืเงินจากงบประมาณของ อปท. หน่วยบรกิารไม่สามารถ 
นำาไปออเทนเพื่อรบัค่าคัดกรอง ATK จาก สปสช. อกี

4. อปท. ประสานทีมเพื่อวางแผนจดัการขยะติดเชือ้
5. จดัตั้งทีมกระจายความรูป้อ้งกนัโรคโควดิ-19 โดยในหนึ่งทีม

ประกอบด้วย อสม. จำานวน 2-3 คน และผู้เกีย่วข้อง ในการ 
รบัผิดชอบให้ความรูก้บัประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง ณ ที่พักอาศัย 

6. แกนนำาชมุชน อสม. หรอืผู้เกีย่วข้องออกกำากบัติดตามเฝา้ระวงั
ประชาชนกลุ่มเส่ียงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความรู ้ 
สรา้งความตระหนักในการปอ้งกนัโรค และมอบวสัดุปอ้งกนัโรค 
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ครวัเรอืน

7. มีการติดตาม หรอืให้กลุ่มที่ได้รบัการตรวจ ATK สังเกตอาการ
ตนเองหลังการตรวจอกี 3-5 วนั หากมอีาการไข ้ไอ ความผดิปกติ
ทางสุขภาพ ให้รบีแจง้ อสม. / รพ.สต. / รพ. เพื่อประเมินอาการ 
โดยอาจมีการตรวจด้วย ATK ซำา้

8. หากมีพบผลการตรวจ ATK เปน็บวกให้พิจารณาประสาน 
หน่วยบรกิารในการเข้าระบบ Community Isolation  
หรอื Home Isolation เพื่อการดูแลรกัษาตามมาตรฐานต่อไป

9. มีมาตรการทางสังคม ประชาชนรว่มกนัสังเกตผู้มาจากพื้นที่ 
เส่ียงสูง รายงานผู้รบัผิดชอบ เพื่อรบัการคัดกรองด้วย ATK 
ประสานเข้าระบบกกักนั กรณีมีผลเปน็ลบ และสรา้งความเข้าใจ 
ในการกกักนัตัวเพื่อลดความกงัวลจากประชาชนในชมุชน  
หรอืประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการดูแลสุขภาพจติชมุชน

10. สรปุผลการดำาเนินงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 
ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ
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งบประมาณ  1. ค่าจดักจิกรรมให้ความรูเ้พื่อทำาความเข้าใจถงึกระบวนการ 
และมาตรการปอ้งกนัโรคโควดิ-19 (ทีมงานและผู้ที่เกีย่วข้อง) 
อสม. และแกนนำาชมุชน
- ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม xxx คน X .... บาท X 2 มื้อ  

เปน็เงิน xxxx. บาท
- ค่าอาหารกลางวนัและเครือ่งดื่ม xxx คน X .... บาท X 1 มื้อ  

เปน็เงิน xxxx บาท
- ค่าสมนาคุณวทิยากร x คน คนละ .... ชัว่โมง ชัว่โมงละ 600 บาท 

เปน็เงิน xxxx บาท
- แฟม้ซองพลาสติก A4 มีกระดุม xxx แฟม้ เปน็เงิน xxxx บาท
- สมุดปกออ่น .... xxx เล่ม เปน็เงิน xxxx บาท
- ปากกา .... xxx ด้าม เปน็เงิน xxxx บาท
- ค่าถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ แนวทางดำาเนินงาน  

เปน็เงิน xxx บาท
- ค่าชดุตรวจ ATK สำาหรบัสาธติ จำานวน เปน็เงิน xxx บาท
- ค่าชดุ PPE สำาหรบัสาธติ จำานวน xxx ชดุ เปน็เงิน xxx บาท 

รวม..................บาท
2. กจิกรรมค้นหา / เฝา้ระวงัและปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 

คัดกรองด้วย ATK
- ค่าชดุตรวจ ATK ที่ได้รบัการรบัรองจาก อย. จำานวน..........ชดุ 

ชดุละ.........บาท เปน็เงิน xxx บาท 
- ค่าเจลล้างมือ จำานวน.............ลิตร เปน็เงิน xxx บาท 
- ค่าหน้ากากอนามัย จำานวน............กล่อง เปน็เงิน xxx บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงแกนนำาชมุชน เจา้หน้าที่ หรอืผู้ที่เกีย่วข้อง 

จำานวน..........คน เปน็เงิน xxx บาท (ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง 
ไปราชการหรอืตามระเบียบ อปท.)

- ค่าจา้งเหมาพาหนะในการออกปฏิบัติงาน (ออกติดตาม 
เฝา้ระวงั / คัดกรองกลุ่มเส่ียงสูงด้วย ATK) จำานวน............บาท 
ต่อวนั เปน็เงิน xxx บาท

- ค่าชดุ PPE ปอ้งกนัเชือ้ไวรสั เชือ้โรค และสารเคมี จำานวน........ชดุ 
เปน็เงิน xxxx บาท

- ค่านำ้ายาฆ่าเชือ้ จำานวน............. เปน็เงิน xxx บาท
- ถงุมือยางปอ้งกนัเชือ้โรค จำานวน............. เปน็เงิน xxx บาท
- ค่าเครือ่งพ่นละอองฝอยฆ่าเชือ้โรค จำานวน...... เครือ่ง  

เปน็เงิน.............บาท
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- ค่าอาหารและนำ้าดื่ม จำานวน 1 มื้อ มื้อละ xx บาท จำานวน.........คน 
เปน็เงิน xxxx บาท (หากจดัอาหารต้องหักเบี้ยเลี้ยง) 

- ค่าเครือ่งวดัอณุหภมูิแบบอนิฟราเรด จำานวน xx เครือ่ง  

เครือ่งละ xxxx บาท เปน็เงิน xxxxx บาท
- ค่าถา่ยเอกสารและค่าวสัดุในโครงการ เชน่ เอกสารให้ความรู้

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการระบาด / ปอ้งกนัการตดิเชือ้โรค 

โควดิ-19 / แนวทางการปฏิบัติตัว หรอืชอ่งทางการติดต่อ 
เจา้หน้าที่ เชญิลงทะเบียนรบัวคัซนี / New Normal / DMHTT 
แผ่นพับ / โปสเตอร ์/ โปสการด์ เอกสารอืน่ๆ เปน็เงิน xxx บาท 

- ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
- ค่าถงัขยะและถงุแดงขยะติดเชือ้ จำานวน xxx ชดุ ชดุละ xxx บาท  

เปน็เงิน xxx บาท
3. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท 

เปน็เงิน...................บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1. ประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง ได้รบัการเฝา้ระวงั คัดกรองเบื้องต้น 

ด้วย ATK ติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ ได้รบัความรูด้้านการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 เพื่อไม่ให้เปน็พาหะนำาโรคระบาดในชมุชน

2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง และครอบครวัรวมถงึบุคคลในท้องถิน่พื้นที่

มีพฤติกรรมตามหลัก New Normal และ DMHTT สามารถ 
ลดความเส่ียงการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 

3. มีกลไกการมีส่วนรว่มของชมุชนในการดูแลกนัและกนัในการ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การรณรงค์และให้ความรูใ้นการบรโิภคอาหาร
ปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการปลูกผักกินเอง

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรูแ้ละบรโิภคอาหารอย่างปลอดภยั

วิธดี�าเนินการ  1. จดัให้มีการรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งเกีย่วกบัการเลือกซือ้อาหาร 
ใหป้ลอดภยัจากสารปนเปือ้น สารตกคา้งในอาหาร ทัง้ยาฆา่แมลง
ที่ตกค้างในผัก สารเรง่เนื้อแดงในเนื้อหมู การใส่สารกนัเชือ้รา 
(เชือ้ราในถัว่ลสิง) อาหารแชส่ารฟอรม์าลนี (ถัว่งอก อาหารทะเล)  
ทำาให้ประชาชนได้รบัประทานอาหารที่ปลอดภยั มีสุขภาพดี

2. จดัเวทีพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความรูก้ารบรโิภคอาหาร 
ปลอดสารพิษ รวมถงึการรบัประทานพืชสมุนไพร และวธิกีาร
ปลูกผักปลอดสารพิษรบัประทานเอง

3. ติดตามและประเมินผลกอ่นและหลังการทำาโครงการ
4. สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ประชาชนมีความรูแ้ละบรโิภคอาหารอย่างปลอดภยั
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การส่งเสรมิการจดัการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
โดยชมุชน

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข / 
หน่วยงานอืน่ / องค์กร / กลุ่มประชาชน

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อลดปัญหาทางสุขภาพที่เกดิจากขยะในชมุชน
2. เพื่อให้มีส่ิงแวดล้อมที่เปน็ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน

วิธดี�าเนินการ   1. รณรงค์คนในชมุชนและออกข้อกำาหนดในการจดัการขยะ
2. จดัภาชนะแยกขยะตั้งตามจดุสำาคัญในชมุชน
3. คนในครวัเรอืนรว่มกนัแยกขยะตามประเภท เชน่ ขยะเปียก 

พลาสติก เปน็ต้น
4. นำาวสัดุเหลือใช ้(ทิ้งเปน็ขยะ) มาดัดแปลงเปน็เครือ่งดนตร ี/  

สินค้าอืน่ที่กอ่ให้เกดิรายได้ เชน่ ขวดพลาสติกแปรรปูเปน็กระถาง
ปลูกดอกไม้ เปน็ที่ใส่อปุกรณ์เครือ่งเขียน เปน็ต้น

5. แปรรปูขยะบางชนิดเปน็ปุ๋ยธรรมชาติ
6. รณรงค์ให้ตลาดนัด / โรงเรยีน / รา้นค้าในชมุชน ลดการใช ้

ถงุพลาสติกและใชว้สัดุธรรมชาติแทน
7. ติดตามและประเมินผลกอ่นและหลังการทำาโครงการ
8. สรปุผลการดำาเนินงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน 

ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวิทยากรให้ความรู ้(ตามอัตราของระเบียบหน่วยงานท่ีรบังบฯ)   
เป็นเงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานท่ีรบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. ลดปัญหาทางสุขภาพที่เกดิจากขยะของประชาชนในชมุชน
2. ชมุชนมีส่ิงแวดล้อมที่เปน็ประโยชน์ต่อสุขภาพ
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แผนงาน โครงการ 
หรอืกิจกรรมที่ควรด�าเนินการ 
(ควรท�า) 

 มีลักษณะทีก่องทุนฯ ควรสนับสนนุใหห้นว่ยบรกิาร สถานบรกิาร หนว่ยงาน 
สาธารณสุข หรือหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน ที่มีศักยภาพร่วม
สนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนให้ได้รับบริการ
สาธารณสุข รวมถึงได้รบัการติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ ทั้งในหน่วยบรกิารและ
ชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคตาม 
ชดุสิทธปิระโยชนใ์นระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ โดยสนับสนนุเปน็คา่ใชจ้า่ย 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการ 
และชมุชน เพือ่เติมเต็มการให้บรกิารสาธารณสุขเกิดขึน้กับประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
หากบรกิารใดมีงบประมาณรองรบัไว้แล้วไม่ควรเบิกจากกองทุนฯ เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ�า้ซอ้นของงบประมาณ จงึก�าหนดชือ่ แผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม  
ที่ควรท�า แบ่งตามกลุ่มเปน็ตัวอย่างไว้ ดังนี้

กรณทีี ่2
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1  การส�ารวจ ค้นหา และจดัท�าทะเบยีน เด็กเกิดใหม ่เด็กยา้ยเขา้-ย้ายออก

2  การซกัประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรา่งกาย และจดัท�า 
 สมุดบันทึกสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

3  การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและ 
 เด็กก่อนวัยเรยีน

4  การติดตามผลการรกัษา การรบั-ส่ง และการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก 
 และเด็กก่อนวัยเรยีนอย่างต่อเนื่อง

5  การส่งเสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูใ้นเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก 
 และเด็กก่อนวัยเรยีน

6  การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝา้ระวัง และการแก้ไขปัญหา 
 ภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

7  การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

กลุ่มเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรยีน1
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปากในเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรยีน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน ได้รบัการส่งเสรมิสุขภาพ 
ในชอ่งปาก 

2. เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ 
ชอ่งปากอย่างถกูวธิ ี

3. เพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชน

วิธดี�าเนินการ 1. ใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลสุขภาพชอ่งปากใหก้บัผู้ปกครองและเดก็  
โดยวทิยากร ดังนี้

    - หนา้ทีแ่ละความสำาคัญของอวยัวะในชอ่งปาก จำานวน 1 ชัว่โมง
    - การดูแลสุขภาพชอ่งปาก จำานวน 1 ชัว่โมง
    - การแปรงฟนัอย่างถกูวธิ ี/ ฝกึปฏิบัติจรงิ จำานวน 1 ชัว่โมง
2. ครูพี่เลี้ยงนำาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแปรงฟนั 

หลังอาหารเที่ยง
3. ประสานทันตภบิาลจากหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพชอ่งปาก 

และทาฟลูออไรด์วานิช แกเ่ด็กอายุ 9, 18, 24, 36 เดือน  
และตรวจติดตามทุก 6 เดือน

4. สรปุผลการดำาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุน
หลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

เดก็เล็กและเดก็ก่อนวัยเรยีน
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กลุ่มเปา้หมาย เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ 1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าพาหนะรบั-ส่งเด็กรบับรกิารตรวจสุขภาพชอ่งปาก 
และทาฟลูออไรด์วานิช และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง (ตามอตัรา 
ของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงิน xxx บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท 
6. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
7. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารตรวจสุขภาพชอ่งปากและทาฟลูออไรด์วานิชเบิกจาก 
หน่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ  
ในกรณีกองทุนฯ จะสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของ 
คณะกรรมการกองทุนฯ แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่อตัราของส่วนราชการที่เกีย่วข้อง
กำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. เดก็เลก็และเดก็กอ่นวยัเรยีนได้รบัการส่งเสรมิสุขภาพในชอ่งปาก 
2. ผู้ปกครอง มีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพชอ่งปาก 

อย่างถกูวธิ ี
3. เพิ่มการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขของกลุ่มเปา้หมายในระดับ

ชมุชน
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการ
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรยีน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร สถานบรกิาร หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1.  เพือ่ให้กลุม่เปา้หมายไดร้บัการดแูล เจรญิเติบโต และมีพัฒนาการตามวยั
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชน

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจกลุม่เปา้หมายในพ้ืนทีเ่พือ่คดักรอง ประเมนิการเจรญิเตบิโตเบ้ืองตน้
2. จดัทำาทะเบียนกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่ และแบ่งทีมเพื่อตรวจประเมิน  

และติดตามกลุ่มเปา้หมาย
3. ให้ความรูแ้ละคำาแนะนำากบัพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง เพื่อให้เกดิความสนใจ

และตระหนักถงึการส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวยั 
4. บันทึกในคู่มือเฝา้ระวงัและพัฒนาการเด็กปฐมวยั ทุก 1 เดือน 
5. จดัพาหนะรบั-ส่ง หากพบเด็กมีพัฒนาการผิดปกติ เข้ารบับรกิาร 

และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง พรอ้มจดัอาหาร
รองรบัในระยะเวลาการเดินทาง หรอืแจง้พ่อแม่หรอืผู้ปกครอง 
พาเด็กไปตรวจคัดกรองพัฒนาการกบัเจา้หน้าที่ โดยทีมประสานงาน
หน่วยบรกิารรองรบั

6. สรปุผลการเฝา้ระวงัพัฒนาการรายบุคคล ส่งให้กบัหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการให้กบัเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวยั 

7. สรปุผลการดำาเนินงานตามแผนงานโครงการพรอ้มแบบรายงาน  
ส่งให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิน่หรอืพื้นที่

กลุ่มเปา้หมาย เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ
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งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ)  
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าพาหนะรบั-ส่งเด็กมีพัฒนาการผิดปกติ พรอ้มพ่อแม่ 
หรอืผู้ปกครอง และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง (ตามอตัราของระเบียบ 
หน่วยงานที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม (ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ)  
เปน็เงิน xxx บาท

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น  
เปน็เงิน xxx บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด 
ในพื้นที่)

5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท 
6. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
7. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารตรวจพัฒนาการผิดปกติเบิกจากหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (บรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคทั่วไป) จงึไม่ปรากฏรายการ 
จากงบกองทุนฯ ในกรณีกองทุนฯ จะสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่อตัราของส่วนราชการ 
ที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1.  กลุ่มเปา้หมายได้รบัการดูแล เจรญิเติบโต และมีพัฒนาการเหมาะสม
เปน็ไปตามวยั

2. เพิ่มการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขของกลุ่มเปา้หมายในระดับชมุชน
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1  การซกัประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรา่งกาย และจดัท�า 
 สมุดบันทึกสุขภาพเด็กวัยเรยีนและเยาวชน

2  การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กวัยเรยีน

3  การติดตามผลการรกัษา การรบั-ส่ง และการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
 และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

4  การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝา้ระวัง และการแก้ไขปัญหา 
 ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรยีนและเยาวชน

5  การสรา้งเสรมิสุขภาพฟนัในเด็กวัยเรยีนและเยาวชน 

6  การคัดกรองและรบั-ส่งเด็กที่มีสายตาผิดปกติหรอืการได้ยิน 
 ในเด็กวัยเรยีนและเยาวชน

7  การคัดกรอง การปอ้งกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซมึเศรา้
 และผู้มีภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

8  การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา เรือ่ง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อ 
 ทางเพศสัมพันธแ์ก่เด็กวัยเรยีนและเยาวชน ทั้งในโรงเรยีนและในชมุชน

9  การส่งเสรมิความปลอดภัยและปอ้งกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวัยเรยีน 
 และเยาวชน

A  การให้ความรูเ้รือ่งการวางแผนครอบครวั และการปอ้งกันการ 
 ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ / การต้ังครรภ์ไม่พรอ้ม แก่เด็กวัยเรยีน 
 และเยาวชน

กลุ่มเด็กวัยเรยีน
และเยาวชน2
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การคัดกรองและรบั-ส่งเด็กที่มีสายตาผิดปกติ

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยงานสาธารณสุข (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.))

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้เด็กได้รบัการตรวจคัดกรองสายตา
2. เพือ่ให้เด็กทีม่ผีลการตรวจคัดกรองแล้วพบสายตาผดิปกติ  

ไดร้บั-ส่งไปตรวจยืนยันกบัจกัษุแพทย์
3. เพื่อให้เด็กที่มีสายตาผิดปกติได้รบั-ส่ง เพื่อไปรบัแวน่ตา 

และตรวจติดตามประเมิน
4. เพื่อให้เด็กที่มีสายตาผิดปกติสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสุข

ในระดับชมุชน

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจและตรวจคดักรองสายตาเด็กเบือ้งตน้ เมือ่พบเดก็ทีม่ี 
สายตาผิดปกติ จดัทำาแผนการรบั-ส่งต่อเพื่อไปตรวจยืนยันผล 
และรบับรกิารกบัจกัษุแพทย์

2. จดัทำาทะเบียนเพื่อนัดหมายเด็กที่มีสายตาผิดปกติตรวจยืนยัน 
กบัจกัษุแพทย์ ทดสอบแวน่ตา และการตรวจติดตามประเมิน

3. จดัเตรยีมวสัดุ / อปุกรณ์ เพื่อปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ตามแนวทาง   
ของกรมควบคมุโรค (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

4. จดัพาหนะรบั-ส่งเดก็ทีม่สีายตาผิดปกตเิขา้รบับรกิารและเจา้หนา้ที่  
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การดแูลอย่างตอ่เนือ่ง พรอ้มจดัอาหารรองรบั 
ในระยะเวลาการเดินทาง

5. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนินงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 
 รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย เด็ก / นักเรยีน

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มเดก็วัยเรยีนและเยาวชน
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สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ 1. ค่าพาหนะรบั-ส่งเด็กที่มีสายตาผิดปกติ และเจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง 
(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงิน xxx บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด 
ในพื้นที่)

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้องกบัการคัดกรองสายตาเบื้องต้น  
เปน็เงิน xxx บาท เชน่ แผ่นทดสอบระดับสายตา ไม้บังตา เปน็ต้น

5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าตรวจกบัจกัษุแพทย์และค่าแวน่ตาเบิกจากหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณีกองทุนฯ จะสนับสนุน 
งบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ แต่ไม่ควร 
มีราคาสูงเกนิกวา่อตัราของส่วนราชการที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. เด็กได้รบัการตรวจคัดกรองสายตา
2. เด็กที่มีผลการตรวจคัดกรองแล้วพบสายตาผิดปกติ ได้รบั-ส่ง 

ไปตรวจยืนยันกบัจกัษุแพทย์
3. เด็กที่มีสายตาผิดปกติได้รบั-ส่งเพื่อไปรบัแวน่ตาและตรวจ

ติดตามประเมิน
4. เด็กที่มีสายตาผิดปกติเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชน
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การสรา้งเสรมิสุขภาพฟนั 

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้เด็กได้รบัการดูแลสุขภาพฟนัอย่างถกูวธิี
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฟนั

สำาหรบัเด็กอย่างถกูวธิ ี
3. เพื่อให้เด็กได้รบั-ส่งไปตรวจสุขภาพฟนัและรบัการ 

เคลือบฟลูออไรด์ / เคลือบหลุมร่องฟนั 
4. เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชน

วิธดี�าเนินการ  1. ให้ความรูก้ารดูแลสุขภาพฟนัให้กบัผู้ปกครองและเด็ก  
(ตามรปูแบบแนวทางของหน่วยขอรบังบฯ)

2. สำารวจและตรวจสุขภาพฟนัเด็กเบื้องต้น 
3. จดัทำาทะเบียนเพื่อนัดหมายเด็กไปตรวจสุขภาพฟนัและรบัการ

เคลือบฟลูออไรด์ / เคลือบหลุมรอ่งฟนั 
4. จดัเตรยีมวสัด ุ/ อปุกรณ ์เพือ่ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ตามแนวทาง

ของกรมควบคุมโรค (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

5. จดัพาหนะรบั-ส่งเด็ก เพื่อไปตรวจสุขภาพฟนัและรบัการ 
เคลือบฟลูออไรด์ / เคลือบหลุมรอ่งฟนั พรอ้มเจา้หน้าที่ 
ที่เกีย่วข้อง เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง พรอ้มจดัอาหารรองรบั 
ในระยะเวลาการเดินทาง

6. ประเมินผลผู้เข้ารว่มโครงการกอ่นและหลังการดำาเนินกจิกรรม
7. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 

รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย เด็กวยัเรยีนและเยาวชน 

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ
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งบประมาณ 1. ค่าพาหนะรบั-ส่งเด็กที่มีปัญหาสุขภาพฟนัและเจา้หน้าที่ 
ที่เกีย่วข้อง เปน็เงิน xxx บาท (ตามอตัราของระเบียบ 
หน่วยงานที่รบังบฯ)

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงิน xxx บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด 
ในพื้นที่)

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้อง เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารการเคลือบฟลูออไรด์/เคลือบหลุมรอ่งฟนัเบิกจากหน่วยบรกิาร
ในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณี
กองทุนฯ จะสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการกองทุนฯ แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่อตัราของส่วนราชการ
ที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. กลุ่มเปา้หมายได้รบัการดูแลสุขภาพฟนัอย่างถกูวธิี
2. กลุ่มเปา้หมายมีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฟนั

สำาหรบัเด็กอย่างถกูวธิ ี
3. กลุ่มเปา้หมายได้รบั-ส่งไปตรวจสุขภาพฟนัและรบัการ 

เคลือบฟลูออไรด์/เคลือบหลุมรอ่งฟนั 
4. เพิ่มการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชนให้กบั 

กลุ่มเปา้หมาย
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1  การส�ารวจ คน้หา และจดัท�าทะเบียน หญงิต้ังครรภร์ายใหม่

2  การประเมนิภาวะโภชนาการ การเฝา้ระวงั และการแก้ไขปญัหา 
 หญงิต้ังครรภท์ีม่ภีาวะโภชนาการต�า่กวา่เกณฑ์

3  การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปากในหญงิต้ังครรภแ์ละหญงิหลังคลอด

4  การคดักรองและปอ้งกันโรคโลหิตจางธาลัสซเีมียในหญงิต้ังครรภ์

5  การควบคมุและปอ้งกันภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
 ในหญงิต้ังครรภ์

6  การส่งเสรมิสนบัสนนุเกลือเสรมิไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญงิต้ังครรภ์

7  การส่งเสรมิสนบัสนนุการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

8  การส่งเสรมิสนบัสนนุโครงการสายใยรกัแห่งครอบครวัในการใหค้วาม 
 ส�าคญักับสถาบนัครอบครวั และการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนอยา่งใกล้ชดิ

9  การเยีย่มบา้นให้ความรู ้ค�าแนะน�า และติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอด 
 และหลังคลอด

A  การดูแลผูป้ว่ยหญงิหลังคลอดด้วยการแพทยแ์ผนไทย

B  การคดักรองมะเรง็ปากมดลูกและมะเรง็เต้านมในหญงิวยัเจรญิพนัธุ์

กลุ่มหญงิตั้งครรภ์
และหญงิหลังคลอด3
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝา้ระวัง 
และการแก้ไขปัญหาหญงิตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โภชนาการต�่ากว่าเกณฑ์

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพือ่ให้หญงิตัง้ครรภไ์ดร้บัการประเมินภาวะโภชนาการ เฝา้ระวงั   
 และการแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการตำ่ากวา่เกณฑ์

2. เพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชนให้กบั 
หญิงตั้งครรภ์

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจและตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภใ์นพื้นที่ 
2. จดัทำาทะเบียนเพื่อประเมินภาวะโภชนาการตำ่ากวา่เกณฑ์ เพื่อให้ 

ได้รบัการดูแลรกัษาปอ้งกนั หากตรวจพบความผิดปกติรวมถงึ
การแกไ้ขภาวะทุพโภชนาการ

3. จดัเตรยีมวสัด ุ/ อปุกรณ์ เพือ่ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ตามแนวทาง
ของกรมควบคมุโรค (กรณสีถานการณโ์รคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

4. ประสานหน่วยบรกิารที่หญิงตั้งครรภไ์ปฝากครรภ ์ 
หรอืหน่วยบรกิารในพื้นที่กรณีจำาเปน็ เพื่อนำาพาหญิงตั้งครรภ ์
ที่พบความผิดปกติ 

5. ประเมินผลกอ่นและหลังการเข้ารว่มโครงการ
6. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนินงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 

รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย หญิงตั้งครรภ์

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มหญงิตัง้ครรภแ์ละหญิงหลังคลอด
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แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าพาหนะรบั-ส่งหญงิตัง้ครรภก์รณพีบความผดิปกต ิพรอ้ม 
เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง (ตามอตัราของระเบียบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน XXX บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน XXX บาท

3. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงนิ XXX บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด 
ในพื้นที่)

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน  
เปน็เงิน XXX บาท

5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน XXX บาท
6. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน XXX บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารทางการแพทย์เบิกจากหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสุขภาพ 
แห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณีกองทุนฯ จะสนับสนุน 
งบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ 
แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่ของส่วนราชการที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. หญิงตั้งครรภไ์ด้รบัการประเมินภาวะโภชนาการ เฝา้ระวงั  
และการแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการตำ่ากวา่เกณฑ์

2. หญิงตั้งครรภเ์ข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชน
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกและมะเรง็เต้านม
ในหญงิวัยเจรญิพันธุ์

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้หญิงวยัเจรญิพันธุ ์ได้รบัการคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก
และมะเรง็เต้านม

2. เพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชนให้กบั 
หญิงวยัเจรญิพันธุ์

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจและตรวจคดักรองหญิงหลงัคลอดหรอืหญิงทีม่ภีาวะเส่ียง 
ในพื้นที่

2. จดัทำาทะเบยีนเพ่ือการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูและมะเรง็เตา้นม
เบื้องต้น

3. ให้ความรูเ้รือ่งการคัดกรองมะเรง็เต้านมด้วยการตรวจคลำา 
เต้านมด้วยตนเอง

4. จดัเตรยีมวสัด ุ/ อปุกรณ ์เพือ่ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ตามแนวทาง
ของกรมควบคมุโรค (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

5. ประสานหน่วยบรกิารและนำาพากรณีที่พบหญิงที่มีความ 
ผิดปกติ เพื่อตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกด้วยวธิแีปปสเมียร ์
หรอืวธิวีไีอเอ หรอืหากผลคัดกรองพบความผิดปกติ 
ให้หน่วยบรกิารตรวจยืนยัน ตามข้อบ่งชีข้องแต่ละกรณี 

6. ประเมินผลกอ่นและหลังการเข้ารว่มโครงการ
7. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง

รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ
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กลุ่มเปา้หมาย หญิงวยัเจรญิพันธุ์

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าพาหนะรบั-ส่งหญิงกรณีพบความผิดปกติ พรอ้มเจา้หน้าที่ 
ที่เกีย่วข้อง (ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ)  
เปน็เงิน xxx บาท

3. ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม (ตามอตัราของระเบียบหน่วยงาน 
ที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงนิ xxx บาท (กรณีสถานการณโ์รคโควดิ-19 ยงัแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

5. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน  
เปน็เงิน xxx บาท

6. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท 
7. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท
 
หมายเหตุ : ค่าบรกิารทางการแพทย์ในการคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกและมะเรง็เต้านม 
รวมถงึบรกิารตรวจยืนยันผลตามข้อบ่งชี ้เบิกจากหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณีกองทุนฯ จะสนับสนุน 
งบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ 
แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่ของส่วนราชการที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1. หญิงวยัเจรญิพันธุไ์ด้รบัการคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก 
และมะเรง็เต้านม

2. หญิงวยัเจรญิพันธุท์ี่มีความผิดปกติเข้าถงึบรกิารสาธารณสุข
ในระดับชมุชน
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1  การซกัประวติั ประเมนิพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรา่งกาย วดัรอบเอว  
 วดัดัชนมีวลกาย และจดัท�าสมดุบันทึกสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายแุละผูป้ว่ย 
 โรคเรือ้รงั

2  การคดักรองและค้นหา ภาวะเส่ียงโรคเรือ้รงั และโรคท่ีเปน็ปัญหา 
 ในชมุชน เชน่ โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคมะเรง็ปากมดลูก โรคมะเรง็ 
 เต้านม วณัโรค โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง เปน็ต้น

3  การคดักรองมะเรง็ล�าไส้ใหญแ่ละล�าไส้ตรง

4  การติดตามผลการรกัษา การรบั-ส่ง และการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ  
 ผูท้ีม่ภีาวะเส่ียง และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัอยา่งต่อเนือ่ง

5  การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปากในกลุ่มผูสู้งอายุ

6  การเยีย่มบา้นให้ความรู ้ใหค้�าแนะน�า และติดตามดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ  
 ผูท้ีม่ภีาวะเส่ียงและผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั

7  การส่งเสรมิสนบัสนนุการออกก�าลังกายแก่ผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีภาวะเส่ียง  
 และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั

8  การใหค้วามรูเ้รือ่งการดูแลสุขภาพจติแก่ผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีภาวะเส่ียง  
 และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั

9  การคดักรอง การปอ้งกัน และการแก้ไขปญัหา ภาวะซมึเศรา้  
 สมองเส่ือม และผูม้ภีาวะเส่ียงต่อการฆา่ตัวตายในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
 และผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั

กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคเรือ้รงั4
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การคัดกรองมะเรง็ล�าไส้ใหญแ่ละล�าไส้ตรง

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งโรคมะเรง็ลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรง
2. เพื่อคัดกรองมะเรง็ลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรง
3. เพื่อรบั-ส่งกลุ่มเปา้หมายไปตรวจยืนยันและรบัการวนิิจฉยั 

จากแพทย์
4. เพื่อเพิ่มการเข้าถงึบรกิารมะเรง็ลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรง 

ในระดับชมุชน

วิธดี�าเนินการ  1. ให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งโรคมะเรง็ลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรง 
(ตามรปูแบบแนวทางของหน่วยขอรบังบฯ)

2. สำารวจและคัดกรองกลุ่มเปา้หมายเบื้องต้น จดัทำาแผน 
การรบั-ส่งเพื่อไปตรวจยืนยันและรบัการวนิิจฉยัจากแพทย์

3. จดัทำาทะเบียนเพื่อนัดหมายกลุ่มเปา้หมายเพื่อไปตรวจมะเรง็
ลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรง และการวนิิจฉยัจากแพทย์ (สามารถ
เพิ่มเติมการตรวจติดตามประเมินอาการกลุ่มเปา้หมายได้ 
ตามความจำาเปน็)

4. จดัเตรยีมวสัด ุ/ อปุกรณ ์เพือ่ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรค (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพร่
ระบาดในพื้นที่)

5. จดัพาหนะรบั-ส่ง กลุ่มเปา้หมายเพื่อไปตรวจมะเรง็ลำาไส้ใหญ่ 
และลำาไส้ตรง และการวินิจฉัยจากแพทย์ และเจา้หน้าที่ 
ที่เกีย่วข้อง เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง พรอ้มจดัอาหารรองรบั
ในระยะเวลาการเดินทาง

6. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนินงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง
รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรือ้รงั
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กลุ่มเปา้หมาย ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. คา่วทิยากรใหค้วามรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงนิ xxx บาท

2. ค่าพาหนะรบั-ส่งผูสู้งอายทีุพ่บความผดิปกติ พรอ้มเจา้หนา้ที่ 
ทีเ่กีย่วข้อง (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ)  
เปน็เงนิ xxx บาท

3. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงาน 
ทีร่บังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์เปน็ต้น  
เปน็เงนิ xxx บาท (กรณสีถานการณโ์รคโควดิ-19 ยงัแพรร่ะบาด
ในพ้ืนที)่

5. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง เปน็เงนิ xxx บาท
6. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนลิ เปน็เงนิ xxx บาท
7.  ค่าใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงนิ xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าตรวจคัดกรองมะเรง็ลำาไส้ใหญ่ ด้วย FIT Test เบิกจากหน่วยบรกิาร
ในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณี
กองทุนฯ จะสนบัสนุนงบประมาณทัง้หมดอตัราตอ้งเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่ของส่วนราชการที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. กลุ่มเปา้หมายมีความรูค้วามเข้าใจเรือ่งโรคมะเรง็ลำาไส้ใหญ่ 
และลำาไส้ตรง

2. กลุ่มเปา้หมายได้รบัการคัดกรองมะเรง็ลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรง
3. กลุม่เปา้หมายได้รบั-ส่งไปตรวจยืนยันและรบัการวนิจิฉยัจากแพทย์
4. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้เข้าถึงบรกิารมะเรง็ลำาไส้ใหญ่ 

และลำาไส้ตรงเพิ่มขึ้น
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การคัดกรองและค้นหาภาวะเส่ียงโรคเรือ้รงั 
และโรคที่เป็นปัญหาในชมุชน

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสำารวจและค้นหาปัญหาเกีย่วกบัภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
2. เพื่อคัดกรองอาการหรอืโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เชน่  

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด

วิธดี�าเนินการ  1. การคัดกรองและคน้หาผูสู้งอายทีุม่ภีาวะสุขภาพทีผ่ดิปกติ  
เพือ่วางแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกบัภาวะสุขภาพ 
ของผู้สูงอายุ

2. ตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางกาย เชน่ การชัง่นำ้าหนัก  
วดัส่วนสูง ประเมินค่าดัชนีมวลกาย วดัความดันโลหิต 
และประเมินภาวะผิดปกติ วดัระดับนำ้าตาลในเลือดและประเมิน
ภาวะผิดปกติ การวดัระดับไขมันในเส้นเลือด

3. ตรวจประเมินภาวะสุขภาพทางจติและอารมณ์ และภาวะสุขภาพ
ทางสังคม

4. ให้ความรูแ้ละคำาแนะนำากบัผู้สูงอายุตามแนวทาง
5. ประเมินผลโดยสำารวจจำานวนผู้สูงอายุที่เข้ารบัการตรวจ

ประเมินภาวะสุขภาพ และผลการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ 
ของผู้สูงอายุ

6. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 
รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ
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งบประมาณ  1. ค่าวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าพาหนะรบั-ส่งผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติ พรอ้มเจา้หน้าที่ 
ที่เกีย่วข้อง (ตามอตัราของระเบียบหน่วยงานที่รบังบฯ)  
เปน็เงิน xxx บาท 

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงิน xxx บาท

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงิน xxx บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

5. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้อง เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
7. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคทั่วไป / บรกิารคัดกรองเบาหวาน / 
การตรวจวดัความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน เบิกจากหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณีกองทุนฯ จะสนับสนุน
งบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ  
แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่ของส่วนราชการที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. พบผูสู้งอายุทีม่ภีาวะสุขภาพเส่ียงได้รบัคำาแนะนำาและการปฏบิติัตน
2. ผู้สูงอายุเข้าถงึบรกิารเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในระดับ

ชมุชนเพิ่มขึ้น
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1  การซกัประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรา่งกาย และจดัท�า 
 สมุดบันทึกสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพ

2  การส�ารวจ ค้นหา ขึ้นทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพและการ
 รบัเอกสารรบัรองความพิการ รวมถึงการส่งต่อคนพิการ 
 และทุพพลภาพให้ได้รบัอุปกรณ์เครือ่งชว่ยความพิการ 

3  การติดตามผลการบรกิารฟืน้ฟูสมรรถภาพ การรบั-ส่ง และการดูแล 
 สุขภาพคนพิการและทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

4  การประเมิน แก้ไขความพิการ และฟืน้ฟูสมรรถภาพ แก่คนพิการ 
 และทุพพลภาพ

5  การบรกิารฟืน้ฟูสมรรถภาพ และการเฝา้ระวังปอ้งกันภาวะแทรกซอ้น 
 เชน่ กายภาพบ�าบดั การฝกึสอนญาติ / ผู้ดูแล และการอาชวีบ�าบัด  
 เปน็ต้น

6  การพัฒนาระบบบรกิารดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพ 
 แบบองค์รวมด้วยทีมสุขภาพ

7  การเยี่ยมบ้านให้ความรู ้ให้ค�าแนะน�า ติดตามดูแลสุขภาพ 
 และฟืน้ฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ

5 กลุ่มคนพิการ
และทุพพลภาพ 
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การบรกิารฟืน้ฟูสมรรถภาพ และการเฝา้ระวัง
ป้องกันภาวะแทรกซอ้น

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อสำารวจและค้นหาปัญหาเกีย่วกบัภาวะสุขภาพ
2. เพื่อการฟืน้ฟูสมรรถภาพและการปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น 

ของคนพิการตามลักษณะความพิการ
3. เพื่อคัดกรองอาการ โรค หรอือาการแทรกซอ้น และเพิ่ม 

การเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชนให้กบัคนพิการ

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจและค้นหาปัญหาเกีย่วกบัภาวะสุขภาพ และข้อจำากดั 
ในการเคลื่อนไหว

2. วางแผนการดูแลรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานที่รบัผิดชอบ ผู้ดูแล  
และคนพิการเอง

3. มกีารใหค้วามรูใ้นการใชก้ายอปุกรณ ์และส่งเสรมิการทำากลุม่ 
(การเปิดโอกาสให้ผู้ดูแล และผู้พิการ มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ตรง เชน่ เรือ่งการปรบัตัวในระยะแรก และการดูแล 
ที่เหมาะสม เปน็ต้น) ที่เหมาะสมกบัลักษณะความพิการ

4. นำาพาคนพิการเข้ารบับรกิารการทำากายภาพบำาบัด เพื่อการ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพ รว่มกบัการให้ความรูเ้พือ่นำาไปปฏบิตัเิองทีบ่า้น

5. ใหค้วามรูแ้กผู่ด้แูลและคนพิการเพิม่เติมประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
ภาวะสุขภาพรา่งกายและอาการแทรกซอ้นจากความพิการ 
พรอ้มใหค้ำาแนะนำาและวธิกีารดูแลที่ถกูต้อง

6. ประเมินผลโครงการตามที่วางแผนไว้
7. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนินงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง

รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
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กลุ่มเปา้หมาย คนพิการ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ 1. ค่าตอบแทนวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหน่วยงาน 
ทีร่บังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าพาหนะรบั-ส่งคนพิการเข้ารบับรกิารทำากายภาพบำาบดั 
เพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพ และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง (ตามอตัรา
ของระเบยีบหน่วยงานทีร่บังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ (ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงานทีร่บังบฯ) 
เปน็เงนิ xxx บาท

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์เปน็ต้น 
เปน็เงนิ xxx บาท (กรณสีถานการณโ์รคโควดิ-19 ยงัแพรร่ะบาด 
ในพืน้ที)่

5. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง เปน็เงนิ xxx บาท
6. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนลิ เปน็เงนิ xxx บาท
7. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารทำากายภาพบำาบัดเพื่อการฟืน้ฟูสมรรถภาพ เบิกจากหน่วยบรกิาร
ในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณี
กองทุนฯ จะสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่ของส่วนราชการที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. คนพกิารได้รบัการสำารวจและคน้หาภาวะสุขภาพ
2. คนพกิารได้รบัการฟืน้ฟูสมรรถภาพและการปอ้งกนัภาวะ 

แทรกซอ้นของคนพิการ ตามลกัษณะความพิการ
3. คนพกิารได้รบัการคัดกรองอาการ โรค หรอือาการแทรกซอ้น 

และเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดบัชมุชน
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การเยีย่มบา้นใหค้วามรู ้ค�าแนะน�า ติดตามดแูลสุขภาพ 
และฟืน้ฟูสมรรถภาพ แก่คนพิการและทุพพลภาพ

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกดิการดูแลด้านจติใจ รา่งกาย แกค่นพิการและทุพพลภาพ

วิธดี�าเนินการ  1. สำารวจและวางแผนการเยี่ยมบ้านระหวา่งเจา้หน้าที่ที่รบัผิดชอบ
รว่มกบัคนในชมุชน เชน่ อสม. พระภกิษุสงฆ์ เปน็ต้น

2. จดัทำาตารางเข้าเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพพลภาพ  
และครอบครวั เพื่อครอบครวัจดัเตรยีมส่ิงของกรณีต้องการ
ทำาบุญกบัพระภกิษุสงฆ์

3. ให้คนพิการได้รว่มกนัฟงัธรรมะและสนทนาธรรม เพื่อให้เกดิ
ความผ่อนคลาย

4. ให้ความรูก้ารดูแลรา่งกาย จติใจ ให้กบัคนในครอบครวั  
เพื่อรว่มมือกนัดูแลฟืน้ฟูรา่งกาย จติใจ เพื่อการปฏิบัติตน 
และการดำารงชวีติได้ด้วยตนเอง ในกรณีคนพิการพอที่จะ 
ชว่ยเหลือตนเองได้

5. ประเมินผลโครงการตามที่วางแผนไว้
6. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 

รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย คนพิการและทุพพลภาพ

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ
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งบประมาณ  1. ค่าตอบแทนวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบ 
หน่วยงานที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม (ตามอตัราของระเบียบหน่วยงาน 
ที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

3. คา่วสัด ุ/ อปุกรณ ์เชน่ หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล ์เปน็ตน้ 
เปน็เงนิ xxx บาท (กรณีสถานการณโ์รคโควดิ-19 ยงัแพรร่ะบาด 
ในพื้นที่)

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน  
เปน็เงิน xxx บาท

5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั คนพิการและทุพพลภาพได้รบัความรู ้คำาแนะนำา และการติดตาม 
ดูแลสุขภาพ รวมถงึการฟืน้ฟูสมรรถภาพในชมุชน
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1  การซกัประวติั ประเมนิพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจรา่งกาย วดัดัชนีมวลกาย  
 วดัรอบเอว และจดัท�าสมุดบันทึกสุขภาพ

2  การสนบัสนนุส่งเสรมิการคดักรองมะเรง็ปากมดลูก 

3  การสนบัสนนุส่งเสรมิการคดักรองมะเรง็ล�าไส้ใหญแ่ละล�าไส้ตรง

4  การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก

5  การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มวยัท�างานท่ีมีภาวะเส่ียง

6  การใหค้วามรูเ้รือ่งการดูแลสุขภาพจติแก่ประชาชนท่ีมีภาวะเส่ียง
 จากการท�างาน

7 การคดักรอง การปอ้งกัน และการแก้ไขปญัหา ภาวะซมึเศรา้ สมองเส่ือม  
 และผูม้ภีาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มวยัท�างาน

8  การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาเรือ่ง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อ 
 ทางเพศสัมพันธ ์
 

6 กลุ่มวัยท�างานและ
ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง
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ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยท�างาน
ที่มีภาวะเส่ียง

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้กลุ่มวยัทำางานเข้าถงึบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนั 

โรคทั่วไป
2. กลุ่มวยัทำางานปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียง 

ต่อรา่งกาย

วิธดี�าเนินการ  1. ใหค้วามรูค้วามเข้าใจเรือ่งบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนั
โรคทั่วไป (ตามรปูแบบแนวทางของหน่วยขอรบังบฯ)

2. สำารวจและคัดกรองคนวยัทำางานที่มีพฤติกรรมเส่ียง 

เพื่อให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติตน

3. จดัทำาทะเบียนบันทึกกจิกรรมของกลุ่มเปา้หมายเพื่อเปน็ข้อมูล 

ประกอบการปรบัพฤติกรรม 
4. ประเมินผลกลุ่มเปา้หมายกอ่นและหลังเข้ารว่มโครงการ
5. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนนิงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 

รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มวยัทำางานหรอืประชาชนที่มีภาวะเส่ียง 

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

ตวัอย่างแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม
กลุ่มวัยท�างาน
และประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง
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งบประมาณ 1. ค่าตอบแทนวทิยากรใหค้วามรู ้(ตามอตัราของระเบยีบหนว่ยงาน 
ที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

2. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงิน xxx บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด 
ในพื้นที่)

3. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน  
เปน็เงิน xxx บาท

4. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคทั่วไป เบิกจากหน่วยบรกิารในระบบ
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ ในกรณีกองทุนฯ  
จะสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ 
แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่อตัราของส่วนราชการที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. กลุม่วยัทำางานเขา้ถงึบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคทัว่ไป
2. กลุ่มวยัทำางานสามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียง 

ต่อรา่งกายได้ในระดับหนึ่ง

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา 
ภาวะซมึเศรา้ สมองเส่ือม และผู้มีภาวะเส่ียงต่อ
การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยท�างาน

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร / 
กลุ่มประชาชน

หน่วยบรกิาร / สถานบรกิาร / หน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียด (เหตุผล) เพิ่มเติมรายละเอยีดตามสภาพปัญหาและความจำาเปน็ในพื้นที่

วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้กลุ่มวยัทำางานเข้าถงึบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนั 
โรคทั่วไป

2. กลุ่มวยัทำางานได้รบัการคัดกรอง ปอ้งกนั และการแกไ้ข 
ภาวะซมึเศรา้ สมองเส่ือม และผู้มีภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย  
เกดิการเข้าถงึบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชน
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วิธดี�าเนินการ  1. ใหค้วามรูค้วามเข้าใจบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคทัว่ไป  
รวมถงึความเส่ียงทีค่นทำางานไดร้บัจากการทำางาน (ตามรปูแบบ 
แนวทางของหน่วยขอรบังบฯ)

2. สำารวจและคัดกรองคนวยัทำางานและผู้ที่มีภาวะเส่ียง ให้เข้าถงึ 
บรกิารการรกัษา รวมถงึใหค้ำาแนะนำากบัคนในครอบครวั 
เพือ่การดูแลอย่างใกล้ชดิ

3. จดัทำาทะเบียนบันทึกกจิกรรมของผู้ที่มีภาวะเส่ียงเพื่อเปน็ข้อมูล 
ประกอบการรกัษา 

4. ประเมินผลกลุ่มเปา้หมายกอ่นและหลังเข้ารว่มโครงการ
5. จดัทำารายงานสรปุผลการดำาเนินงานตามโครงการ พรอ้มจดัส่ง 

รายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
เมื่อเสรจ็ส้ินโครงการ

กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มคนวยัทำางานและผู้มีภาวะเส่ียง

ระยะเวลาด�าเนินการ ตามสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาสุขภาพและความจำาเปน็ในพื้นที่

สถานที่ด�าเนินการ พื้นที่รบัผิดชอบของกองทุนฯ

งบประมาณ  1. ค่าตอบแทนวทิยากรให้ความรู ้(ตามอตัราของระเบียบ 
หน่วยงานที่รบังบฯ) เปน็เงิน xxx บาท

2. ประสานหน่วยบรกิารเพื่อนำาพาผู้ที่มีภาวะเส่ียงให้ได้รบัการรกัษา
ตามอาการ รวมถงึการตรวจติดตามประเมินอาการ

3. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ เชน่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เปน็ต้น 
เปน็เงิน xxx บาท (กรณีสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยังแพรร่ะบาด
ในพื้นที่)

4. ค่าวสัดุ / อปุกรณ์ที่เกีย่วข้อง เปน็เงิน xxx บาท
5. ค่าปา้ยประชาสัมพันธไ์วนิล เปน็เงิน xxx บาท
6. ค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการดำาเนินงาน เปน็เงิน xxx บาท

หมายเหตุ : ค่าบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคทั่วไป เบิกจากหน่วยบรกิาร
ในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ จงึไม่ปรากฏรายการจากงบกองทุนฯ  
ในกรณีกองทุนฯ จะสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดอตัราต้องเปน็ไปตามดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการกองทุนฯ แต่ไม่ควรมีราคาสูงเกนิกวา่อตัราของส่วนราชการ 
ที่เกีย่วข้องกำาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั  1. กลุ่มวยัทำางานเข้าถงึบรกิารส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคทัว่ไป
2. กลุ่มวยัทำางานได้รบัการคัดกรอง ปอ้งกนั และการแกไ้ขภาวะ 

ซมึเศรา้ สมองเส่ือม และผู้มีภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย 
เข้าถงึการบรกิารสาธารณสุขในระดับชมุชน
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 คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ตามประกาศ 
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561)

 ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิน่หรอืพื้นที่ (กองทุน อบต. - เทศบาล) ปี 2556

 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
เล่ม 1 และเล่ม 2  

 แนวทางการดำาเนนิงานและตวัอย่างโครงการทางเวบ็ไซต์ https: / / obt.nhso.go.th / obt / home

บรรณานกุรม



83 
แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ 2565

1.  -ตวัอย่าง-  แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรม

แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ  .........................................................

เรือ่ง ขอเสนอแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ..........................................................................................................................

เรยีน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ .............................................................................................................

 ด้วยหน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มประชาชน (ระบุชื่อ) ........................................................................................... 

มีความประสงค์จะจดัทำาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในปีงบประมาณ .......................... โดยขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน..................................................บาท  

โดยมีรายละเอยีด ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (ส�าหรบัผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

    หลักการเหตผุล (มีหรอืไม่มีกไ็ด้) ..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

.. 1. วัตถุประสงค์

  1. ..........................................................................................................................................................................................................................

  2. .........................................................................................................................................................................................................................

  3. .........................................................................................................................................................................................................................

 2. วิธดี�าเนินการ

  1. .........................................................................................................................................................................................................................

  2. ......................................................................................................................................................................................................................... 

  3. .........................................................................................................................................................................................................................

  4. .........................................................................................................................................................................................................................

  5. ......................................................................................................................................................................................................................... 

 3. กลุ่มเป้าหมาย.............................คน ............................................................................................................................................... 

 4. ระยะเวลาด�าเนินการ.........................................................................................................................................................................

 5. สถานที่ด�าเนินการ..............................................................................................................................................................................

ภาคผนวก
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 6. งบประมาณ

  จากงบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพ..................................................................................................................... 

  จำานวน ................................. บาท รายละเอยีด ดังนี้

  - ค่า..............................................................................................     เปน็เงิน ...................................... บาท

  - ค่า..............................................................................................     เปน็เงิน ...................................... บาท

  - ค่า..............................................................................................     เปน็เงิน ...................................... บาท

 7. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

  1. ...........................................................................................................................................................................................................................

  2. ............................................................................................................................................................................................................... 

  3. .........................................................................................................................................................................................................................

 8. สรปุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

  (ผูเ้สนอฯ ลงรายละเอยีดเพือ่ใหเ้จา้หน้าที ่อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมือ่ไดร้บั 

  อนุมตัแิล้ว โดยสามารถลงรายการไดม้ากกวา่ 1 รายการ ส�าหรบัใชใ้นการจ�าแนกประเภท 

  เท่านั้น)

  8.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มประชาชน ที่รบัผิดชอบโครงการ / กิจกรรม  

  (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

    ชือ่ (หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มประชาชน)............................................................................................................

       1 . หน่วยบรกิารหรอืสถานบรกิารสาธารณสุข เชน่ รพ.สต. [ข้อ 10 (1)]

      2. หน่วยงานสาธารณสุข เชน่ อปท. [ข้อ 10 (1)]

      3. หน่วยงานสาธารณสุขอืน่ของรฐั เชน่ สสอ. [ข้อ 10 (1)]

      4. หน่วยงานอืน่ๆ ที่ไม่ใชห่น่วยงานสาธารณสุข เชน่ โรงเรยีน [ข้อ 10 (2)]

      5. องค์กรหรอืกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)]

      6. ศูนย์ฯ หรอืหน่วยงานที่รบัผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ 10 (3)]

      7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) [ข้อ 10 (4)]

  8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

      1. สนับสนุนและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสุขของหน่วยบรกิาร สถานบรกิาร  

      หรอืหน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]

       2. สนบัสนนุและส่งเสรมิการจดักระบวนการหรอืกจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ และการ 

      ปอ้งกนัโรคขององค์กร หรอืกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)]
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      3. สนับสนุนและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรอืหน่วยงาน 

      ที่รบัผิดชอบศูนย์ฯ (เด็กเล็ก / ผู้สูงอายุ / คนพิการ) [ข้อ 10 (3)]

      4. สนับสนุนการบรหิารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]

      5. สนับสนุนและส่งเสรมิกจิกรรมกรณีเกดิโรคระบาดหรอืภยัพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

  8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก

       1. กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงหลังคลอด จำานวน...........คน

      2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน จำานวน...........คน

      3. กลุ่มเด็กวยัเรยีนและเยาวชน จำานวน...........คน

      4. กลุ่มวยัทำางาน จำานวน...........คน

      5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำานวน...........คน

      6. กลุ่มผู้ปว่ยโรคเรือ้รงั จำานวน...........คน

      7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำานวน...........คน

      8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง จำานวน...........คน

      9. สำาหรบัการบรหิารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 

      10. กลุ่มอืน่ๆ (ระบุ) จำานวน...........คน

  8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

    8.4.1 กลุ่มหญิงตัง้ครรภ์และหญิงหลังคลอด

     1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

     2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

     3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพกอ่นคลอดและหลังคลอด

     4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

     5.  การส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

     6.  การคัดกรองและดูแลรกัษามะเรง็ปากมดลูกและมะเรง็เต้านม

     7.  การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก

     8.  อืน่ๆ (ระบุ) .........................................................................................................................................................................

    8.4.2 กลุ่มเดก็เล็กและเดก็ก่อนวัยเรยีน

      1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

      2.  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

      3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
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      4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

      5. การส่งเสรมิพัฒนาการตามวยั / กระบวนการเรยีนรู ้/ ความฉลาดทางปัญญา

      และอารมณ์

      6.  การส่งเสรมิการได้รบัวคัซนีปอ้งกนัโรคตามวยั

      7. การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก

      8.  อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................

 

    8.4.3 กลุ่มเดก็วัยเรยีนและเยาวชน

      1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

      2.  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

      3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

      4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

      5.  การส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย / กระบวนการเรยีนรู ้/ ความฉลาดทางปัญญา 

      และอารมณ์

      6.  การส่งเสรมิการได้รบัวคัซนีปอ้งกนัโรคตามวยั

      7.  การปอ้งกนัและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ ์/ การตั้งครรภไ์ม่พรอ้ม

      8.  การปอ้งกนัและลดปัญหาด้านสารเสพติด / ยาสูบ / เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

      9.  อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................

    8.4.4 กลุ่มวัยท�างาน

      1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

      2.  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

      3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

      4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

      5.  การส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำางานและการปรบัเปลี่ยนส่ิงแวดล้อม 

      ในการทำางาน

      6.  การส่งเสรมิการดูแลสุขภาพจติแกก่ลุ่มวยัทำางาน

      7.  การปอ้งกนัและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ ์/ การตั้งครรภไ์ม่พรอ้ม

      8.  การปอ้งกนัและลดปัญหาด้านสารเสพติด / ยาสูบ / เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

     9.  อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................
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    8.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ

     1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

     2.  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

     3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

     4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

     5.  การส่งเสรมิพัฒนาทักษะทางกายและใจ

     6.  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซมึเศรา้

     7.  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม

     8.  อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................

    8.4.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รงั

     1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

     2.  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

     3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

     4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

     5.  การคัดกรองและดูแลผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

     6.  การคัดกรองและดูแลผู้ปว่ยโรคหัวใจ

     7.  การคัดกรองและดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง

     8.  การคัดกรองและดูแลผู้ปว่ยโรคมะเรง็

     9.  อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................

    8.4.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

     1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

     2.  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

     3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

     4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

     5.  การส่งเสรมิพัฒนาทักษะทางกายและใจ

     6.  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซมึเศรา้

     7.  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม

     8.  อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................
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    8.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง

     1.  การสำารวจข้อมูลสุขภาพ การจดัทำาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

     2.  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง

     3.  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

     4.  การรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์/ ฝกึอบรม / ให้ความรู้

     5.  การส่งเสรมิการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

     6. อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................

    8.4.9 ส�าหรบัการบรหิารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]

     1.  ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ

     2.  ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง

     3.  ค่าใชจ้า่ยในการอบรม / พัฒนาศักยภาพ

     4.  ค่าวสัดุ / ครภุณัฑ์

     5.  ค่าใชจ้า่ยอืน่ (ระบุ) ...................................................................................................................................................

    8.4.10 กลุ่มอื่นๆ (ระบ)ุ ..........................................................................................................................................................

     1.  อืน่ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................

       ลงชือ่.......................................................................ผูเ้สนอแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม

                            (...................................................................)

                   ตำาแหน่ง .....................................................................

        วนัที่-เดือน-พ.ศ. .....................................................................
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ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (ส�าหรบัเจา้หน้าที่ อปท. 

  ที่ไดร้บัมอบหมายลงรายละเอียด)

  ตามมติการประชมุคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ.......................................................................... 

ครัง้ที่ ........... / 25 ............. เมื่อวนัที.่............................ ผลการพิจารณาแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ดังนี้

    งบประมาณที่เสนอ จำานวน................บาท

    อนุมัตงิบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม จำานวน..................บาท

     เพราะ .............................................................................................................................................................................................  

     ...............................................................................................................................................................................................................

    ไม่อนุมัตงิบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม 

     เพราะ .............................................................................................................................................................................................  

     ............................................................................................................................................................................................................... 

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถา้มี) .........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

    ให้รายงานผลความสำาเร็จของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม  

     (ส่วนที่ 3) ภายในวนัที่ .......................................................................................................................................................

       ลงชือ่ ....................................................................

                    (....................................................................)

                                         ตำาแหน่ง .....................................................................

                              วนัที่-เดือน-พ.ศ. ......................................................................
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ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการด�าเนินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ไดร้บังบประมาณ 

  สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสรจ็ส้ิน

  การด�าเนินงาน)

ชือ่แผนงาน / โครงการ / กจิกรรม .........................................................................................................................................................

 1.  ผลการด�าเนินงาน ............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

 2. ผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค์

  2.1 การบรรลุตามวตัถปุระสงค์

   บรรลุตามวตัถปุระสงค์

   ไม่บรรลุตามวตัถปุระสงค์ เพราะ ................................................................................................................................... 

  2.2 จำานวนผู้เข้ารว่มใน แผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ................... คน

 3. การเบิกจา่ยงบประมาณ

  งบประมาณที่ได้รบัการอนุมัติ ......................................................... บาท

  งบประมาณเบิกจา่ยจรงิ ...................................................................... บาท คิดเปน็รอ้ยละ ..........................................

  งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ..................................................  บาท คิดเปน็รอ้ยละ ...........................................

 4. ปัญหา / อุปสรรคในการด�าเนินงาน

   ไม่มี

   มี

  ปัญหา / อปุสรรค (ระบุ) ....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

  แนวทางการแกไ้ข (ระบุ) ....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

       ลงชือ่ ....................................................................

                    (....................................................................)

                                         ตำาแหน่ง .....................................................................

                              วนัที่-เดือน-พ.ศ. .....................................................................
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สปสช.เขต งานกองทุนฯ (กปท.) Email เบอรโ์ทรศัพท์

1 เชยีงใหม่ นางสาวมนัสชนก ณ มงคล manatchanok.n@nhso.go.th 08 5041 4847

2 พิษณุโลก นายนพดล พุ่มยิ้ม noppadon.p@nhso.go.th 09 0880 8226

3 นครสวรรค์ นายพนมศักดิ์ เอมอยู่ panomsak.e@nhso.go.th 08 9961 5246

4 สระบุรี นายประพจน์ บุญมี prapot.b@nhso.go.th 08 4439 0145

5 ราชบุรี นายสมหวงั ทรพัอนันต์ somwang.s@nhso.go.th 08 9916 6941

6 ระยอง วา่ที่รอ้ยตร ีอดุลย์ ศิรสิาร adul.s@nhso.go.th 08 7770 5894

7 ขอนแกน่ นายปรเมศร ์เพ็งสวา่ง poramete.p@nhso.go.th 09 0197 5209

8 อดุรธานี นายสกลุ วนัศรี sakul.w@nhso.go.th 08 4439 0121

9 นครราชสีมา นายสวสัดิ์ชยั คล้ายทอง swatchai.k@nhso.go.th 09 0197 5226

10 อบุลราชธานี นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์ somboon.p@nhso.go.th 09 0197 5243

11 สุราษฎรธ์านี นายเชาวลิต ลิบน้อย chaowalit.l@nhso.go.th 09 8279 7706

12 สงขลา นายสมชาย ละอองพันธุ์
นางสาววนัดี แสงเจรญิ

somchai.l@nhso.go.th
wandee.s@nhso.go.th

08 6694 0954
08 4439 0159

2. รายชือ่ผู้ประสานงานกองทนุหลักประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่ของ สปสช. เขต

mailto:manatchanok.n@nhso.go.th
mailto:noppadon.p@nhso.go.th
mailto:panomsak.e@nhso.go.th
mailto:prapot.b@nhso.go.th
mailto:somwang.s@nhso.go.th
mailto:somchai.l@nhso.go.th
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 สปสช.สวนกลาง (กรณีทั่วไป)

สปสช. ตอบขอหารือตามแนวทางวินิจฉัยฯของ 

สํานักงานที่วินิจฉัยแลว และสามารถสามารถสืบคนได 

จากเว็บไซตหัวขอตอบขอหารือกองทุน

https://obt.nhso.go.th/obt/home หรือ 

https://chf.nhso.go.th/chf/me

สปสช.สวนกลาง (กรณีขอกฎหมาย) 

 สปสช.ตอบขอหารือโดยฝายกฎหมาย สปสช. 

พิจารณาขอกฎหมาย เมื่อผูบริหาร สปสช.เห็นชอบ 

แลวแจง สปสช.เขต/กปท. และนําขึ้นเว็บไซต์

หัวขอตอบขอหารือกองทุน

https://obt.nhso.go.th/obt/home หรือ 

https://chf.nhso.go.th/chf/me

 สปสช.สวนกลาง (กรณีปญหาจากการตรวจสอบ)  

สปสช. นําเขาหารือคณะทำงานฯ เพื่อวินิจฉัย เมื่อไดมติจาก

คณะทํางานฯแลว เสนอผูบริหารเห็นชอบและแจง สปสช.เขต/ 

กปท. ทาง email /ไปรษณีย  

หมายเหตุ : หากเปนประเด็นปญหาเฉพาะในพื้นที่ 

ไมนำขึ้นเว็บไซตตอบขอหารือกองทุน

สปสช.เขต สงหนังสือ

หาร�อมายัง สปสช.

สวนกลาง 

กองทุน กปท.สงหนังสือ

ขอหาร�อเขามา สปสช.เขต

              แนวทางการแก�ไขป�ญหา
     อันเนื่องมาจากการดำเนินงาน
ตามประกาศ ฯ กปท. พ.ศ.2561 และที่เพ��มเติม

              หากพบการกระทำทุจร�ตในการดำเนินงาน กปท.

 โปรดแจง 

              แนวทางการแก�ไขป�ญหา
     อันเนื่องมาจากการดำเนินงาน
ตามประกาศ ฯ กปท. พ.ศ.2561 และที่เพ��มเติม

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

ผูดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน กปท. 

มีขอสงสัย/ปญหา/อุปสรรค/

ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุน กปท.

ตามประกาศฯกองทุนฯทองถิ่น

 ผูขอรับสนับสนุน

(หนวยบริการ/สถานบริการ/หนวยงานสาธารณสุข

/ศูนยเด็ก,ผูสูงอายุ,คนพิการ/องคกร/กลุมประชาชน)

มีขอสงสัย/ปญหา/อุปสรรคในการขอรับสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุน กปท.
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  ตามประกาศฯ ของ กปท. ไดกำหนด ผูที่มีสิทธ�ขอรับการสนับสนุน

  งบประมาณ ดังนี้

1. “หนวยบร�การ” หมายความวา หนวยบร�การตามกฎหมายวา

    ดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

2. “สถานบร�การ” หมายความวา สถานบร�การตามกฎหมายวา

    ดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

3. “หนวยงานสาธารณสุข” หมายความวา หนวยงานที่มีภารกิจ

    ดานการสาธารณสุขโดยตรงแตมิไดเปนสถานบร�การหร�อหนวยบร�การ 

4. “หนวยงานอื่น” หมายความวา หนวยงานที่มิไดมีภารกิจดานการสาธารณสุข 

5. “องคกรหร�อกลุมประชาชน” หมายความวา องคกรชุมชน องคกรเอกชน 

    ภาคเอกชนหร�อบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแตหาคนข�้นไป ซ�่งมีวัตถุประสงค

    ที่มิใชเปนการแสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเปนนิติบุคคลหร�อไมก็ได

ใครบาง ? ที่จะขอใชงบประมาณ กปท. ได ใครบาง ? ที่จะขอใชงบประมาณ กปท. ได 
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    หลักในการจัดทำ /การพ�จารณา /การอนุมัติ
   แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

    1. ตองคำนึงถึงประโยชนที่ประชาชนในพื้นที่จะไดรับเปนสำคัญ

 2. ตองเปนไปตามวัตถุประสงค ของงบประมาณกองทุนฯ ที่พึงสนับสนุนได

 3. ตองเปนไปตามความตองการของประชาชน และตามปญหาดานสาธารณสุข 

        ของแตละพื้นที่

 4. ตองคำนึงถึงศักยภาพ/ความพรอม ในการดำเนินงาน

 5. ตองไมซ้ำซอนกับงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงอื่น

 6. ตองโปรงใส สุจริต ตรวจสอบได

 7. ตองรายงานผลการดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และภายในระยะเวลาที่กำหนด

   1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ

 2. วิธีดำเนินการ ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 3. ไมกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน (นิยม เขียนครอบปงบประมาณ)

 4. งบประมาณ ฯ ไมสอดคลองกับวิธีดำเนินการ (มีคาใชจายนอกเหนือจากวิธีการที่ตั้งไว 

        หรือคาใชจายที่ไมเกี่ยวของ)

 5. ไมลงรายละเอียดงบประมาณ ฯ ใหชัดเจน

 6. ผลที่คาดวาจะไดรับ ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ข�อพ�งระวัง
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120 หมู 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0 2141 4000 โทรสาร 0 2143 9730-1

ติดตามขาวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น (กปท.) ไดที่
https://obt.nhso.go.th/obt/home  และ https://www.nhso.go.th

https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

Line Official Account สปสช. พิมพคนหาคำวา “@nhso”


