กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ อะไร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต โดยการมี
กรอบใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ดังต่อไปนี้
งบนี้ใช้ได้เฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุนการรักษาระดับปฐมภูมเท่านัน้
ไม่ใช่เพื่อการสงเคราะห์ทุกประเภท
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
เช่น เป็นการจัดรายชุมชน หมายความว่า คนทุกๆคน สามารถ
มีส่วนร่วมกิจกรรมได้ เช่น คนพิการทุกคน เยาวชนทุกคน
สามารถที่จะได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จัดให้เฉพาะบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
ทุกโครงการต้องได้ความเห็นชอบ อนุมัติจาก
คณะกรรมการเท่านั้น (ใช้ฉันทามติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
คณะกรรมการ)
งบประมาณนีไ้ ม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท เช่นรถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน สถานที่ ยกเว้น
การดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเน้น
เรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ การดารงชีวิต
ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผูป้ ระกอบ
อาชีพที่มีความเสีย่ ง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและ
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการหรือสถานบริการอืน่ รวมทั้งสถานบริการ
ทางเลือกในพื้นทีโ่ ดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิทจี่ าเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ
และกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยงและกลุ่มผูป้ ่วยโรค
เรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของ
บริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกาหนด
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ ยให้กลุม่ ประชาชน หรือองค์กร
ประชาชนในพื้นที่จัดทากิจกรรมเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่
4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในรอบปีงบประมาณ
นั้น
หลักเกณฑ์การเข้าร่วม
1.องค์การบริการส่วนตาบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อม และมี
ความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
2.เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลที่มีประสบการณ์
และการดาเนินงานด้านการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในพื้น
ที่มาก่อนแล้ว
3.เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลที่มีความพร้อมใน
การอุดหนุนเงินงบประมาณ เพื่อสมทบกับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกาหนด
แหล่งที่มาของกองทุน

การสมทบเงิน
เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอยซึ่ง
เป็น อบต.ขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รบั จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ประกอบด้วย
1.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
2.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสภาเทศบาลทีส่ ภา
มอบหมายจานวน 2 คน เป็นกรรมการ
3.ผู้แทนหน่วยบริการทีส่ านักงานหลักประกันสุขภาพ
มอบหมาย จานวน 1 คน เป็นกรรมการ
4.ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นที่คัดเลือก
กันเอง จานวน 2 คน เป็นกรรมการ
5.ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนทีป่ ระชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
คัดเลือกกันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คน เป็นกรรมการ

6.ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดเทศบาล เป็น
กรรมการและเลขานุการ
ลักษณะของกิจกรรมทีจ่ ะของบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุน
กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุนสามารถแยกได้เป็น 4 ประเภท
คือ
ประเภทที่ 1 จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ : โดย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 5
กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่มผู้พิการ
และกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ปว่ ยโรค
เรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจะต้องมี
ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักดังกล่าวว่ามีจานวนเท่าใด
และมีการจัดทาแผนงาน/โครงการในแต่ละปีว่าจะตั้งเป้าหมาย
ในการจัดบริการแก่กลุ่มใดบ้างและเป็นจานวนเท่าใด
ประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
สาธารณสุข : โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุกที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต หรือใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น การป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล ให้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น
ประเภทที่ 3 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดย
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น: โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนท้องถิ่น
ครอบคลุม ๕ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มแม่และเด็ก

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยงและกลุ่มผูป้ ่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่
ประเภทที่ 4 การบริหารกองทุน การพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
: โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการหรือการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่น ๆ ที่กรรมการกองทุน
แต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สนับสนุน
การดาเนินงานโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย สาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุม
จ่ายได้ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อครั้ง ทั้งนี้งบประมาณ
ประเภทที่ ๔ สปสช.ได้กาหนดเกณฑ์การใช้จ่ายในประเภทนี้
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนใน
รอบปีงบประมาณนั้น
การของบประมาณ
1. เขียนโครงการรายยาว ตามแบบ กท. 1 ส่งมาที่ที่ทาการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หอย
2. คณะอนุกรรมการกองทุนฯ พิจารณาโครงการที่เสนอ ว่า
เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือไม่ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. แจ้งเจ้าของโครงการเข้ามาทาข้อตกลง เบิกจ่าย
งบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการภายใน 30 วัน นับจาก
ได้รับเงินสนับสนุน
4.ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการต้องรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ หลังจากแล้วเสร็จโครงการให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหอยทราบ

เอกสารประชาสัมพันธ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย

ที่ทาการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหอย
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756534

กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ อะไร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต โดยการมี
กรอบใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ดังต่อไปนี้
งบนี้ใช้ได้เฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุนการรักษาระดับปฐมภูมเท่านัน้
ไม่ใช่เพื่อการสงเคราะห์ทุกประเภท
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพ เช่น เป็นการจัดรายชุมชน หมายความว่า คนทุกๆ
คน สามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมได้ เช่น คนพิการทุกคน
เยาวชนทุกคน สามารถที่จะได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จัด
ให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
งบประมาณนีไ้ ม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท เช่นรถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน สถานที่ ยกเว้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง
รุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และ
เด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยง และกลุ่มผูป้ ่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างถั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อสนั บ สนุ นให้กลุ่ ม หรือองค์กรประชาชน หรือ
หน่วยงานอื่น ในพื้นที่ได้ดาเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่

สมาชิกหรือประชาชนในพื้ นที่ และกรณี มีความจ าเป็ นต้ อง
จัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่
เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่
จั ด หาได้ ให้ อ ยู่ ใ นความดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาของกลุ่ ม หรื อ
องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์
ชื่ออื่นที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน
ชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด เป็นเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุ นหลักประกัน
สุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
แต่ละปีงบประมาณนั้น
5. กรณี เ กิ ด โรคระบาดหรื อ ภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ให้
คณะกรรมการกองทุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุ ข ได้ ต ามความจ าเป็ น เหมาะสม และทั น ต่ อ
สถานการณ์ได้
ลักษณะของกิจกรรมทีจ่ ะของบประมาณจากกองทุนฯ
กิจกรรมที่กองทุนจะสนับสนุนสามารถแยกได้เป็น 7
กิจกรรม ดังนี้
1. กลุ่ ม หญิ ง ตั ง ครรภ์ แ ละหญิ ง หลั ง คลอด เพื่ อ ยกระดั บ
สุขภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอดและหลังคลอด โดย
สร้างการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
เสมอภาค และสนับสนุนให้ได้รับชุดสิทธิประโยชน์หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ด้านการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังอย่าง
ทั่วถึง

2. กลุ่ ม เด็ ก เล็ ก และเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้กลุ่มเด็กแรกเกิด -เด็กเล็ก ได้รับบริการชุดสิทธิ
ประโยชน์ อย่ า งครอบคลุ ม ทั่ ว ถึง และเข้า ถึง บริการอย่ า ง
เสมอภาค สร้างระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-เด็กเล็ก
อย่างมีคุณภาพ เพื่อเด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย เป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุข พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีการ
เจริ ญ เติ บ โต สมองได้ รั บ การเรี ย นรู้ ต ามช่ ว งวั ย และมี
พัฒนาการสมวัย และสร้างการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก
อย่างองค์รวมจากครอบครัวสู่ชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก
3. กลุ่ ม เด็ ก วั ย เรี ย นและเยาวชน เพื่ อ ให้ เ ด็ ก วั ย เรี ย นมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจสมวัย มีส่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับวัคซีนในการป้องกันควบคุมโรค
ตืดต่อที่ป้องกันได้ตามมาตรฐาน และมีสุขภาวะด้านร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่
เหมาะสม ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง
ด้ า นเพศสั ม พั น ธ์ การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ ม โรคเอดส์ แ ละ
โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ในกลุ่ ม เป้ า หมายวั ย รุ่ น และ
เยาวชนที่ อยู่ ในระบบการศึ กษาและนอกระบบการศึ กษา
รวมทั้งชนบทห่างไกล ชุมชนแออัด สถานประกอบการ เด็ก
เร่ร่อน ด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ ป้องกันไม่ให้วัย รุ่นและ
เยาวชนเข้าถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮออล์ ยาเสพติด ได้
ง่าย ให้วัยรุ่นและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา
ด้า นสุ ขภาพกาย จิ ต และสัง คม ได้รับการดู แ ล ช่ว ยเหลื อ
และบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่ ม วั ย ท างาน เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งจากการท างาน
ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในกลุ่ ม วั ย ท างาน และการ
ปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการ
ทางาน ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่นและวัน
ทางาน ป้องกันไม่ให้กลุ่มวัยทางานเข้า ถึงยาสูบ เครื่องดื่ ม

แอลกอฮออล์ ยาเสพติดได้ง่าย ให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
5. กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
และลดการเกิดโรคในกลุ่มที่มีภาวะอ้วน/น้าหนักเกิน กลุ่มที่มี
ภาวะเสี่ ย งต่ อ โรคเรื้ อ รั ง และโรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาในชุ ม ชน ลด
ภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการในกลุ่มผู้ป่วย ส่ งเสริมและ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี สุ ข ภาพที่ พึ ง
ประสงค์ โดยผสมผสานมาตรฐานการดูแลสุ ขภาพแบบองค์
รวมทั้งสุขภาพกายและจิต สนับสนุนระบบบริการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีคุณภาพด้วยบริการเชิงรุกใน
ชุ ม ชน ส่ ง เสรอมสนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ และผู้ ป่ ว ยโรคเรื้อ รั ง
เข้า ถึง บริ การสุ ขภาพอย่ า งถ้ว นหน้ า และเท่ า เที ย มกั น และ
ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนพิการและทุพพลภาพได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
อุปกรณ์เครื่องช่วย องค์กรคนพิการมีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพและรวมกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สามารถ
ร่วมมือกับสถานบริการ ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ
ช่ ว ยเหลื อคนพิ การด้ ว ยกั น เอง รวมถึง ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ด ความ
ร่วมมือในชุมชนระหว่างสถานบริการฟื้นฟูส มรรถภาพแก่คน
พิ ก ารและทุ พ พลภาพที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ
7. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อป้องกัน ควบคุม
ปั จ จั ย เสี่ ย ง และส่ ง เสริ ม ปั จ จั ย ที่ ดี ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนในชุมชนโดยตรง ซึ่งหากไม่ดาเนินการป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดารงชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน ได้แก่ การดาเนินการหรือจัดกิจกรรมต่างๆ
โดยจาแนกตามสาเหตุและที่มาของปัจจัยที่ ทาให้เกิดโรคหรือ
ปัญหาสุขภาพ

7.1 พฤติ ก รรมเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมและการปฏิ บั ติ ต นที่ ไ ม่ เ หมาะสมซึ่ ง อาจจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นการไม่ออกกาลังกาย การับประทาน
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ การใช้สารเสพติด การสาสอนทางเพศ
การพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ระวังป้องกันโรคติดต่อ
7.2 การบริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เหมาะสม ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
7. 3 อุ บั ติ เ ห ตุ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจาวันที่ปลอดภัย ทั้งภายในบ้าน ในโรงเรียน ในสถาน
ประกอบการ และในชุมชน รวมถึงอุบัติเหตุจากการเดินทาง
และจราจร
7.4 สิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อให้เกิด การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อมที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ควบคุมและป้องกันมลพิษในชุมชน เฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในชุมชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
การของบประมาณ
1. เขียนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ส่งมาที่ที่ทา
การกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหอย
2. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหอย
ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยผู้เสนอโครงการต้องมานาเสนอ
โครงการด้วยตนเอง
3. เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ แจ้งเจ้าของโครงการเข้ามาทา
ข้อตกลง เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการภายใน 30 วัน นับจากได้รับเงินสนับสนุน
4. ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการต้องรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ หลังจากแล้วเสร็จโครงการให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหอยทราบ

เอกสารประชาสัมพันธ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย

ที่ทาการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตาบลหนองหอย
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756534

