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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ค�าน�า

สถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดล้อม ระบบเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก อนัเนือ่งมำจำกกำรพฒันำ
และกระแสโลกำภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงรวดเร็วจนเกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม ปัญหำมลพิษอำกำศ  
เกดิปัญหำภยัพบิตัทิำงธรรมชำตทิีร่นุแรงและบ่อยครัง้มำกกว่ำอดตี 
รวมถงึกำรเกิดขึน้ของโรคอบุตัใิหม่ทีร้่ำยแรงและแพร่กระจำยไปใน
หลำยพืน้ทีท่ัว่โลก ปัจจยัด้ำนลบเหล่ำนีท้�ำให้เกดิปัญหำสำธำรณสขุ 
หรืออำจจะท�ำให้เกิดปัญหำกับระบบสุขภำพชุมชนขึ้น ส่งผล 
กระทบต่อสขุภำพ ทัง้ร่ำงกำย จิตใจ และสงัคมโดยรวม 

ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ได้จัด
ท�ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนท้องถ่ินในภำวะวิกฤต ิ
เกดิโรคระบำดหรอืภยัพบัิตใินพืน้ที ่ตำมประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�ำเนนิงำนและบรหิำร
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

จัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐(๕) ซึ่งระบุว่ำ “เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรมกรณเีกิดโรคระบำดหรอืภยัพบิตัใินพืน้ที ่ในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำสำธำรณสขุได้ตำมควำมจ�ำเป็น เหมำะสม และ
ทันต่อสถำนกำรณ์ได้” ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทำงให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริกำร สถำนบริกำร หน่วยงำน
สำธำรณสุข หน่วยงำนอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชำชน สำมำรถ
เสนอโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน 
หลักประกันสุขภำพท้องถิ่น (กปท.) มำด�ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นเฉพำะในพื้นท่ีเมื่อ “เกิดโรคระบำด” หรือ  
“เกดิภยัพิบตั”ิ ได้อย่ำงทนัสถำนกำรณ์ สำมำรถด�ำเนนิโครงกำร
กิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 
ระบบสุขภำพชุมชน สมดังเจตนำรมณ์ของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพท้องถิ่น (กปท.) อย่ำงแท้จริง

ส�านกังานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ
มีนำคม ๒๕๖๔
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

บทน�า
กปท : กับการจัดการโรคระบาดและภัยพิบัต ิ
ในชุมชน

จำกหลักกำรตำมเจตนำรมณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๔๗ ที่ก�ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นผู ้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ระบบสุขภำพชุมชน ท้ังกิจกรรมกำรจัดกำรสุขภำพ กิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคต่ำงๆ เพื่อสร้ำงหลักประกัน 
ด้ำนสุขภำพให้แก่ประชำชนในพื้นที่ ภำยใต้กระบวนกำร 
มส่ีวนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ โดยได้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณ 
จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น (กปท.) 

ทว่ำในภำวะท่ีเกิดภัยพิบัติหรือกำรเกิดโรคระบำดซึ่งอำจ 
ไม่ได้วำงแผนหรอืก�ำหนดกจิกรรมไว้ล่วงหน้ำ ประชำชนในพืน้ที่
อำจได้รบัผลกระทบต่อชวีติ ทรพัย์สนิ ควำมเป็นอยูแ่ละสขุภำพ 
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ด้วยเหตนุี ้กองทนุหลักประกันสุขภำพท้องถิน่หรอืพ้ืนที ่(กปท.) 
จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรขอรับกำรสนับสนุนหรือกำรใช้ 
งบประมำณด�ำเนินกิจกรรมในภำวะวิกฤติเกิดโรคระบำดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่ โดยต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมหรือกระบวนกำรส่งเสริม 
สุขภำพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภำพ รักษำพยำบำลระดับ 
ปฐมภมิูเชิงรุก ตำมแผนงำน โครงกำร กจิกรรมทีค่ณะกรรมกำร
อนุมตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกันสขุภำพแห่งชำติ 
เร่ือง กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกัน
สขุภำพในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐(๕) ซ่ึงระบุ
ว่ำ “เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมกรณเีกิดโรคระบำดหรือ 
ภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุข
ได้ตำมควำมจ�ำเป็น เหมำะสม และทันต่อสถำนกำรณ์ได้” ซึ่ง
แนวทำงดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ในกรณีทีใ่นพ้ืนเกิดโรคระบำด
และภัยพิบัติขึ้น ท�ำให้เกิดหรืออำจจะท�ำให้เกิดปัญหำด้ำน
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

สำธำรณสุข ก็สำมำรถเสนอโครงกำรเพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไข
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

อย่ำงไรก็ดี เมื่อไรจึงเรียกว่ำ “เกิดโรคระบำด” เมื่อไรจึง
เรียกว่ำ “เกิดภัยพิบัติ” ในหนังสือ”แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนท้องถิ่นในภำวะวิกฤติเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติใน
พื้นที่” เล่มนี้ได้จัดท�ำเพื่อสร้ำงควำมชัดเจนและสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ตรงกัน โดยเน้ือหำสำระส�ำคัญสำมำรถแบ่งออกเป็น  
๕ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ แนวคิดกำรจดักำรระบบสขุภำพ
ชุมชน ส่วนที่ ๒ หลักกำรส�ำคัญกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
ท้องถิ่น (กปท.) ส่วนที่ ๓ กรณีเกิดโรคระบำดและภัยพิบัติ
ในพื้นที่หลักกำรจัดกำร ส่วนที่ ๔ กำรใช้กองทุนหลักประกัน
สุขภำพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อกำรจัดกำรเกิดโรคระบำด และ 
ภัยพิบัติในพื้นที่ และส่วนที่ ๕ ตัวอย่ำงโครงกำร 
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

โปรดศึกษำจำกแนวทำงเล่มนี้จะช่วยให้ควำมกระจ่ำง เพื่อ
ใช้ประโยชน์เพื่อกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกงบกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น (กปท.) 
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

คณะท�ำงำนผู้จัดท�ำหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ  แนวทำงฯ ดงักล่ำวนี้   
จะช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจและเป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนท้องถ่ินในภำวะวิกฤติเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัต ิ
ในพื้นที่ ได้เป็นอย่ำงดี

คณะท�างานผู้จัดท�า
มีนำคม ๒๕๖๔
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ส่วนที่ ๑   
แนวคิดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนโดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 

กำรขับเคล่ือนงำนกองทุนฯ กปท. เจ้ำภำพหลักอย่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นกลไกส�ำคัญใน
กำรประสำนหน่วยงำน องค์กร และภำคีเครือข่ำย ในพื้นที่
เข้ำมำร่วมค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
ร่วมจัดท�ำแผนชุมชน วำงแผนและส่งเสริมให้เกิดกำร 
ร่วมด�ำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพ สำมำรถติดตำมประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำร 
ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมดแูลสขุภำพของประชำชนจำกหลำย 
ภำคส่วนในสังคม ทั้งยังสนับสนุนให้ประชำชนตระหนักถึง
กำรดแูลสุขภำพป้องกนัโรคและกำรพึง่ตนเอง  และส่งเสริม
ให้บุคลำกรด้ำนสำธำรณสขุในพืน้ทีไ่ด้แสดงบทบำทในกำร
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

สนบัสนนุประชำชนในกำรดูแลสขุภำพ สร้ำงกลไกในสังคม
ทีเ่ข้ำมำร่วมกนัแก้ปัญหำต่ำงๆ ทีม่ผีลต่อสขุภำพเพือ่ให้เกิด
ควำมตระหนักรู้ต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของ
ตนเอง ชุมชน สังคม 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติ เรื่อง กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  
พ.ศ.๒๕๖๑ “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นที่” หรือที่คุ้นชินเรียกว่ำ “กองทุนต�าบล” เพื่อ
สร้ำงอัตลักษณ์กำรจัดบริกำรระบบสุขภำพชุมชนโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรจัด
บริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรกองทุนที่ครอบคลุม จึงใช้ชื่อว่ำ “กองทุน 
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)” โดยก�ำหนด 
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ตรำสัญลักษณ์ รูปสัญลักษณ์ ค�ำขวัญ “สุขภาพด ี
มีหลักประกัน ท้องถิ่นสร้างสรรค์ กปท.สนับสนุน” นับได้
ว่ำเป็นนวตักรรมทีส่�ำคญัในระบบสขุภำพของประเทศไทย 
เป็นตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๑๘ (๔) (๘) (๙) และ
มำตรำ ๔๗ ทีก่�ำหนดให้คณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพ
แห่งชำติ สนับสนุน ประสำน และก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูด้�ำเนินงำนและบรหิำร
จดักำรระบบได้ตำมควำมพร้อม ควำมเหมำะสมและควำม
ต้องกำร เพือ่สร้ำงหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิให้แก่บคุคล
ในพืน้ทีโ่ดยให้ได้รบัค่ำใช้จ่ำยจำกกองทนุ รวมถงึสนบัสนนุ
และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน และ
ภำคเอกชนทีไ่ม่มวีตัถปุระสงค์เพือ่แสวงหำก�ำไร ด�ำเนนิงำน
และบริหำรจัดกำรเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

กำรปฏิรูประบบสุขภำพและสุขภำวะของคนไทยกว่ำ  
๒ ทศวรรษที่ผ่ำนมำ มีหน่วยงำนองค์กรด้ำนสุขภำวะ 
หลำยองค์กร รวมถึงชุมชนท้องถิ่นสุขภำวะร่วมขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนินงำนในหลำยๆ พื้นท่ี อันเป็นทิศทำงน�ำพำ
ประเทศไปสู่สังคมสุขภำวะตำมควำมมุ่งหมำยของระบบ 
หลักประกันสุขภำพซึ่งมีเป้ำหมำยให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
เป็นเจ้ำของระบบหลักประกันสุขภำพ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส�ำคัญในกำรประสำน 
หน่วยงำน องค์กร และภำคีเครือข่ำยในพื้นที่เข้ำมำร่วม
ค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน ร่วมวำงแผน
และส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องเกิดควำมตระหนัก 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ มีขีดควำมสำมำรถดูแล
สุขภำพ และสภำพแวดล้อมได้ด้วยตนเอง รวมถึงกำร
พัฒนำกลไกทำงสังคมให้เข้ำมำร่วมกันแก้ปัญหำสุขภำพ
หรือคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ 
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

๑.๑ ระบบสุขภาพชุมชนคืออะไร
นิยาม ความหมาย คุณลักษณะของค�าว่าระบบ

สขุภาพชมุชน ตาม1ธรรมนูญว่ำด้วยระบบสขุภำพแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ให้ควำมหมำยของค�ำที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสุขภำพชุมชนได้ ดังนี้ 

สุขภาพ หมำยควำมว่ำ ภำวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทำงกำย ทำงจิต ทำงปัญญำ และทำงสังคมเชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล (อ้างถึง พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ระบบสุขภาพ หมำยควำมว่ำ ระบบควำมสัมพันธ์ 
ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ (อ้างถึง พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ชุมชน หมำยถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และ
มีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงเป็นปกติและต่อเนื่อง  
โดยเหตทุีอ่ยูใ่นอำณำบรเิวณเดยีวกนั หรอืมอีำชพีเดยีวกนั 

1 1 เอกสำรอัดสำเนำ.ประกำศคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ เรื่องธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙.
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

หรือประกอบกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ร ่วมกัน หรือ 
มีวัฒนธรรม ควำมเชื่อหรือควำมสนใจร่วมกัน (อ้างถึง  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ชุมชน หมำยถึง กลุ่มประชำกรที่มีเอกลักษณ์เฉพำะ 
อันเนื่องมำกจำกกำรมีผลประโยชน์ หรือมีค ่ำนิยม 
ร่วมกัน หรือ มีปัญหำร่วมกัน หรือ อำศัยอยู่ในอำณำเขต
ทำงภูมิศำสตร์เดียวกัน หรือมีควำมสนใจและมีกิจกรรม
เรื่องใดเรื่องหน่ึงร่วมกัน ในท่ีน้ีให้ควำมส�ำคัญกับชุมชน 
ท่ีมีขอบเขตระดับต�ำบลหรือเทศบำล (ธรรมนูญว่ำด้วย
ระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ขณะที่2ระบบสุขภำพชุมชนตำมกำรให้ควำมหมำย
จำกแผนยุทธศำสตร์ร่วมแห่งชำติว่ำด้วยระบบสุขภำพ
ชุมชน ได้ให้ค�ำจ�ำกัดควำมเชิงปฏิบัติกำรที่ใช้ร่วมกัน ดังนี้ 
ชมุชนสขุภาวะ ชมุชนเข้มแขง็ ชมุชนจดัการตนเอง และ
ชุมชนเป็นสุข หมำยควำมถึง ชุมชนที่มีศักยภำพในกำร 
เรยีนรู ้ปรบัตวั และสำมำรถจัดกำรปัญหำได้ด้วยตนเอง ทัง้
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง สิ่งแวดล้อม สุขภำพและ
คุณธรรมจริยธรรม จนบรรลุซึ่งควำมเข้มแข็ง พึ่งพำตนเอง
ได้อย่ำงมีควำมสุข มีสันติภำพ และมีสุขภำวะในด้ำนต่ำงๆ

ระบบสุขภาพชุมชน คือ ระบบควำมสมบูรณ์และ 
สมดุลย์ทำงสภำวะท่ีเอ้ือให้คนในชุมชนมีสุขภำพทำงกำย 
จิต สังคม และจิตวิญญำณที่เหมำะสมต่อกำรด�ำรงอยู่
รวมกันเป็นชุมชน โดยมีฐำนของควำมเป็นชุมชนที่เป็น
ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันอย่ำงมีระบบกำร
จัดกำรทำงทรัพยำกรพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต กำรจัดกำร
2 เอกสารอัดสาเนา. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาพ
ชุมชน, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖.  
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ทรัพยำกร กำรกระจำยผลประโยชน์และอ�ำนำจ มีระบบ
กำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งและมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันเป็น
สังคมอย่ำงยั่งยืนและเอื้ออำทรต่อกัน (สถำบันวิจัยและ
พัฒนำระบบสุขภำพชุมชน, ๒๕๕๒) 

งานสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน หมำยควำมถึง 
ภำรกิจในกำรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นทั้งใน
ชนบทและในเมือง และชุมชนในรูปแบบอื่นๆ ตำมพลวัตร
ของสังคม ให้มีควำมสำมำรถในกำรรวมตัวกัน ร่วมคิด 
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ร่วมท�ำร่วมแก้ปัญหำ และมีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง
ในทุกด้ำน จนบรรลุถึงคุณภำพควำมเข้มแข็งและควำมมี
สุขภำวะที่ดี 

๑.๒ เปา้หมายระบบสุขภาพชุมชนคืออะไร 
3ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้แนวคดิเก่ียวกับเป้ำหมำยกำร

มีระบบสุขภำพชุมชน ไว้ ๖ ประกำร ดังนี้ 
๑. การดูแลกลุ่มผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

มกีารส�ารวจและช่วยเหลอืผูท่ี้ถูกทอดทิง้ทกุคนในชุมชน 
เช่น คนแก่ คนตำบอด ไม่มีลูกหลำนเลี้ยงดู ต้องอดมื้อ 
กินมื้อ หรือเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตำมล�ำพัง 

๒. การดูแลตนเอง (self care) ตัวอย่างได้แก่ 
การรักษาคนที่เป็นหวัดเจ็บคอได้ทุกคน โดยกำรดูแล
ตนเอง กำรดูแลในครอบครัวหรือในชุมชน โดยไม่ต้องไป 
โรงพยำบำล ซึง่สำมำรถท�ำได้ดกีว่ำและถูกกว่ำกำรรักษำใน

3  เอกสำรอัดสำเนำ “เป้ำหมำย ๖ ประกำรของระบบสุขภำพชุมชน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะส,ี ปี ๒๕๔๙. 
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โรงพยำบำล ถ้ำท�ำได้จะท�ำให้โรงพยำบำลลดภำระลงและ
มีเวลำดูแลผู้ป่วยอื่นๆ ด้วยควำมประณีตมำกยิ่งขึ้น 

๓. การดูแลในกลุ่มโรคเรื้อรัง ตัวอย่างได้แก่การ
รักษาคนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ทุกคน  
คนเป็นเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
กำรวินิจฉัย และคนที่ได้รับกำรวินิจฉัยก็ได้รับกำรรักษำ 
ทีไ่ม่ด ีโรงพยำบำลไม่มีทำงรกัษำโรคเบำหวำนและควำมดนั
โลหิตสูงได้ดี จะดีได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำรดูแลเชิงบุคคลอย่ำง
ต่อเนื่อง ควรส�ำรวจชุมชนและวินิจฉัยคนเป็นเบำหวำน
และควำมดันโลหิตสูงหมดทุกคนเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
และจัดกำรรักษำเชิงบุคคลอย่ำงต่อเนื่องทุกคน ถ้ำคนเป็น 
โรคเบำหวำนและควำมดนัโลหติสงูได้รับกำรควบคมุอย่ำงดี
หมดทุกพื้นที่ จะตัดควำมสูญเสียสุขภำพ สูญเสียชีวิต และ
สูญเสียทำงเศรษฐกิจอย่ำงมโหฬำร ซึ่งนักเศรษฐศำสตร์
สำธำรณสุขจะประเมินได้โดยไม่ยำก 
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๔. การดูแลทางสังคม ตัวอย่างได้แก่ ดูแลผู ้สูงอายุ 
ท่ีเป็นโรคเรื้อรังได้ที่บ้าน ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น  
เป็นอัมพาต ปวดข้อ ถงุลมโป่งพอง ฯลฯ ทัง้แก่ จน และป่วยด้วย 
ต้องไปโรงพยาบาล ล�าบากเหลือก�าลัง และได้รับการบริการที่
ไม่ดีเลย เหมือนตกนรกทั้งเป็น ถ้ามีพยาบาลเยี่ยมบ้านไปเยี่ยม
ถึงบ้าน ดูแลและแนะน�าจะมีความสุขประดุจขึ้นสวรรค์ทีเดียว 

๕. ควบคุมโรคที่พบบ่อย เช่น ไข้เลือดออก ชุมชน 
เข ้มแข็งจะสามารถป้องกันไข ้เลือดออกได ้และควบคุม 
โรคอื่นๆ อีก เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก ติดยาเสพติด ฯลฯ 

๖ .  ชุมชนสร ้ าง เสริมสุขภาพ ชุมชนเข ้มแข็ งจะ 
สร้างเสริมสุขภาพด้วยประการต่างๆ เช่น ขจัดความยากจน  
สร้างเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม  
และสร ้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เช ่น ออกก�าลังกาย  
ไม่สูบบุหรี่ ควบคุมการดื่มเหล้า มีโภชนาการที่ดี เป็นต้น 
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

๑.๓ การจดัการระบบสขุภาพชมุชนโดยกองทนุฯ  
กปท.

“การจัดการ” คือกำรท�ำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ำมำ 
ท�ำงำนร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร ่วมกันขององค์กร  
กำรจัดกำรประกอบด้วยกำรวำงแผน กำรจัดกำรองค์กร  
กำรสรรบคุลำกร กำรน�ำหรอืกำรสัง่กำร และกำรควบคมุองค์กร
หรือควำมพยำยำมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

“ระบบสขุภาพชมุชน” (Community health system)   
หมำยถงึ ระบบทีป่ระกอบด้วยองค์ประกอบต่ำงๆ ทีส่มัพนัธ์กนั 
และท�ำให้เกิดสุขภำวะของประชำชนในชุมชน โดยควำม 
ร่วมมือกนัของสมำชกิกลุม่ต่ำงๆ ในชมุชน  (ตำมนยิำมควำมหมำย 
ของ : สถำบันวิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน (สพช.) 

การจัดบริการสาธารณสุข หมำยควำมว่ำ กำรจัดบริกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภำพ และรักษำ
พยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงกำรจัดกระบวนกำรหรือ
กิจกรรมเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันโรค
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กล ่าวโดยสรุป การจัดการระบบสุขภาพชุมชนโดย 
กองทุนฯ กปท. ก็ควรจะมีความหมายการท�าให้กลุ่มบุคคลใน
องค์กรภาคีเครอืข่ายการขบัเคลือ่นกองทนุฯ กปท. เข้ามาท�างาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ร่วมกันจนเกิด 
ความมั่นคงทางสุขภาพ โดยประสานความร่วมมือของสมาชิก
กลุม่ต่าง ในชุมชนท้องถิน่และจัดการความสมัพนัธ์ทกุภาคส่วน
ทีเ่ก่ียวข้องกนัอย่างเป็นระบบ ให้เกดิสขุภาวะของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นนั่นเอง

ปัจจัยที่ท�าให้ชุมชนมีสุขภาพดีหรือเกิดระบบสุขภาพชุมชน  
คน เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะสขุภาพของสมาชิก และ

ความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน รวมถึงขีดความสามารถ 
ในการจัดการของชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อภาวะ
สขุภาพของชมุชนโดยชมุชน ทีส่มาชกิมภีาวะสขุภาพด ีครอบครัว 
มคีวามเข้มแข็งชมุชนมคีวามสามารถและมรีะบบการจดัการทีด่ี  
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สภาพแวดล้อมที่เอื้อหรือเกี่ยวข้องต่อสุขภาพ ทั้งสถำนที่
เป็นกำยภำพและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ซึ่งสภำพแวดล้อมหรือ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีทั้งที่ส่งเสริมและท�ำลำยสุขภำพ หำก
ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้สมำชิกมีสุขภำพดีก็จะส่งผล
ให้ให้ชุมชนมีสุขภำพดี

ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพ ได้แก่ ระบบสังคม 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบกำรศึกษำ ระบบสวัสดิกำร ระบบ
นันทนำกำร ระบบกำรติดต่อสื่อสำร ระบบศำสนำ ระบบ
กำรเมือง ระบบกำรคมนำนคม ระบบกฎหมำย ระบบบริกำร
สุขภำพ โดยชุมชนท้องถิ่นท่ีมีระบบกลไกที่มีประสิทธิภำพ 
ย่อมส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีสุขภำพที่ดี

ดั งนั้น กำรจัดกำรระบบสุขภำพชุมชนโดยกองทุน 
หลักประกันสุขภำพท้องถิ่น (กปท.) นั้น ควรต้องท�ำให้คน 
กลุ่มต่ำงๆ ในชุมชนท้องถิ่นได้เข้ำถึง เข้ำใจมุมมองทำงสุขภำพ 
ในมิติที่กว้ำงขวำงถึงควำมพออยู่พอกิน ควำมอยู่เย็นเป็นสุข 
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และควำมมั่นคงในชีวิตทุกชีวิต เห็นเหตุและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเป็นระบบเชื่อมโยงกันจึงจะน�ำไปสู่กำรจัดกำร
สุขภำพชุมชนได้และน�ำแนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพ 
ตำมกฎบตัรออตตำว่ำปี ๒๕๒๙ มำใช้เป็นแนวทำงปฏบิตัิ
สร้ำงเสริมสุขภำพ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหำสถำนกำรณ์  
ควำมซบัซ้อน เป็นพลวตัของภำวะทุกขภำวะในชมุชนท้องถ่ิน   
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อีกท้ังยังสอดคล้องกับข้อเสนอจำกงำนมหกรรมกองทุน 
หลักประกันสุขภำพท้องถิ่นที่ สปสช. ได้จัดข้ึนเมื่อวันที่  
๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ “๑๒ ปี กปท. เดินหน้า พลังท้องถิ่นไทย  
รอบรู ้ สร้างสุขภาพ อย่างยั่งยืน” โดยเฉพำะประเด็น 
“กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น (กองทุนต�ำบล) กับกำร
เปลีย่นแปลงสู่กำรพฒันำท้องถิน่ทีย่ัง่ยนื” โดย ศ.วฒุสิำร ตนัไชย  



32
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เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวไว ้ กองทุนฯ  
จะประสบความส�าเร็จจ�าเป็น ที่ต้องใช้ใน ๔ หลัก คือ

 ๑. นวตักรรม ท่ีจะต้องคดิจากปัญหาบนพืน้ฐานภมูสิงัคม
และระเบิดจากข้างใน ผสมผสานระหว่างแนวคิดตะวันตก 
กับวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งสิ่งน้ีจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับอิสระ
ทางความคิด

 ๒. ต้องมีความยืดหยุ่น โดยระเบียบของกองทุนฯ  
จะต้องยืดหยุ่นได้โดยเปิดช่องว่างให้สามารถท�าอะไรได้
มากขึ้น 

 ๓. ความเชื่อมโยง โดยกองทุนฯ จะไม่ยืนอยู่คนเดียว 
ด้วยท้องถิ่น แต่ต้องเชื่อมโยงกับภาครัฐ ท้องถิ่นอื่นๆ  
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการเสริมพลัง ระดม
ทรัพยากร

 ๔. ความโปร่งใส ซึง่ความโปร่งใสของกองทนุฯ จะเป็น
เครื่องมือเดียวในการสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธา ท�าให้
คนมั่นใจในการบริหาร การตัดสินใจ จึงมีความส�าคัญต่อ
การจัดการที่จะท�าให้กองทุนส�าเร็จ  



กปท.

๒
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ส่วนที่ ๒   
หลักการส�าคัญกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ท้องถิ่น (กปท.)  

๒.๑ สุขภาพไม่ได้จ�ากัดแค่ “ปว่ย” หรือ  
“ไม่ปว่ย” 

สุขภาพคืออะไร 
 จดุเริม่ต้นของกำรให้ค�ำนิยำมค�ำว่ำ “สขุภำพ” มำจำก 

ธรรมนูญองค์กำรอนำมัยโลก ท่ีประกำศใช้ในปี ๒๔๙๑ 
(ค.ศ. ๑๙๔๘) ที่บัญญัติไว้ว่ำ

“Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being, and not merely the absence 
of disease and infirmity”

แปลว่ำ “สุขภำพ หมำยถึง สุขภำวะอันสมบูรณ์ทำง
กำย จิต สังคม และไม่ใช่เพียงกำรปรำศจำกโรคและกำร
เจ็บป่วยเท่ำนั้น”
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

จำกกรอบควำมหมำยข้ำงต้น น�ำมำสู่กำรปรับกระบวน
ทัศน์ทำงสุขภำพซึ่งแต่เดิมนั้นให้ควำมส�ำคัญกับเรื่อง
ดุลยภำพของธำตุทั้งหลำยในร่ำงกำย มีลักษณะกำรแพทย์
แบบชีวเวชศำสตร์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรสุขภำพท่ี
มีปัญหำและควำมท้ำทำยใหม่ๆ ท�ำให้สังคมโดยทั่วไปม ี
มุมมองสุขภำพท่ีกว้ำงกว่ำกำรรักษำโรคเท่ำนั้น แต่
เป็นสภำวะของควำมเป็นอยู ่ที่ดีทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับสังคม เป็นผลลัพธ์มำจำกกำรปฏิสัมพันธ์กันทั้ง
ปัจจัยทำงกำยภำพ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
รวมทั้งปัจจัยทำงกำรเมือง ส�ำหรับประเทศไทยมีควำม
เคลือ่นไหวเพือ่กำรปฏริปูระบบสขุภำพของประเทศ โดยใน
ปี ๒๕๔๐ วฒุสิภำโดยคณะกรรมำธกิำรกำรสำธำรณสขุท่ีมี  
ศ.นพ.ประสพ รัตนำกร เป็นประธำนกรรมำธิกำร ได้เสนอ 
“รำยงำนระบบสุขภำพประชำชำติ” เพือ่เสนอแนะเก่ียวกบั 
กำรปรับปรุงและพัฒนำสิ่งที่ส�ำคัญๆ ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภำพโดยตรงและโดยอ้อม โดยรำยงำนฉบับดังกล่ำว 
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ได้ก�ำหนดเจตนำรมณ์ของระบบสุขภำพไทยไว้ว่ำ “ระบบ
สุขภำพแห่งชำติต้องเป็นไปเพื่อกำรพัฒนำคนไทยทุกคน
ให้มีสุขภำวะทั้งทำงกำย จิตใจ สังคมและจิตวิญญำณ โดย 
มุ่งเน้นกำรสร้ำงสุขภำพมำกกว่ำกำรซ่อมสุขภำพ…”

แนวคิดดงักล่ำว ส่งผลให้ในปี ๒๕๔๓ รัฐบำลในขณะนัน้  
ได้มกีำรออกระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรปฏริปู
ระบบสุขภำพแห่งชำติ จัดตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูประบบ
สขุภำพแห่งชำต ิและส�ำนักงำนปฏิรปูระบบสขุภำพแห่งชำติ  
(สปรส.) มหีน้ำทีจ่ดัท�ำร่ำงพระรำชบญัญตัสิขุภำพแห่งชำติ  
เพือ่ใช้เป็นกฎหมำยแม่บทระบบสขุภำพแห่งชำต ิมีกำรท�ำงำน
อย่ำงต่อเนือ่ง จนมำถงึปี ๒๕๕๐ มกีำรตรำพระรำชบญัญัติ
สขุภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้บญัญติัควำมหมำยของ
ค�ำว่ำ “สขุภำพ” ไว้ในกฎหมำยฉบับดงักล่ำวว่ำ

“สุขภำพ” หมำยถึง “ภำวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 
ทำงกำย ทำงจิต ทำงปัญญำ และทำงสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล”
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

จำกควำมหมำยข้ำงต้นถือเป็นกำรขยำยขอบเขต
สขุภำพให้ครอบคลมุองค์ประกอบ ๔ มติิ ทัง้สขุภำพทำงกำย  
สุขภำพทำงจิต สุขภำพทำงสังคมและสุขภำพทำงปัญญำ 
ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล สุขภำพจึง
ไม่ได้ถกูจ�ำกดัด้วยกำรมีหรอืไม่มีโรคหรือควำมพิกำรเท่ำนัน้ 
แต่มีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยอันสลับซับซ้อน 
ทั้งปัจจัยด้ำนบุคคล ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมและปัจจัย
ด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ และมีควำมเป็นพลวัต คือกำร
ควำมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

ในปัจจบุนัมกีำรน�ำค�ำว่ำ “สขุภำวะ” (Well-being) มำ
ใช้แทนค�ำว่ำ “สขุภำพ” (Health) เพือ่ย�ำ้เจตนำทีจ่ะบอกว่ำ 
เป็นกำรมองสขุภำพในควำมหมำยใหม่ทีก่ว้ำงกว่ำเรือ่งกำร
เจบ็ป่วยหรอืเรือ่งทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสขุเท่ำนัน้
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ปัจจัยก�าหนดสุขภาพ
 ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภำพ มีควำมสัมพันธ์

ซ่ึงกันและกัน ซึ่งถ้ำพิจำรณำโดยยึดปัจเจกบุคคลเป็น
ศูนย์กลำง จะแบ่งออกได้เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

 ระดับแรก เป็นปัจจัยเฉพำะเจำะจงที่ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ยำก เป็นคุณสมบัติโดยทั่วไปของปัจเจก 
ได้แก่ อำยุ เพศ และปัจจัยด้ำนชีววิทยำ

 ระดบัทีส่อง เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมทีส่ำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยกำรปรับตัวของแต่ละปัจเจกเอง  
เช่น วิถีทำงในกำรด�ำรงชีวิต พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภำพ 
เช่น กำรสูบบุหรี ่กำรดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ พฤตกิรรม
ทำงเพศ กำรออกก�ำลังกำย และกำรบริโภค

 ระดับสาม เป็นปัจจัยท่ีบ่งชี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจเจกภำยในชุมชน และสังคมที่แวดล้อมใกล้ชิดกับ
ปัจเจกบุคคล ควำมเป็นเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 ระดับสี่ เป็นปัจจัยสะท้อนศักยภำพ หรือสภำพ 
ควำมเป็นอยู่ในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและ กำรท�ำงำน 
ประกอบด้วย ศักยภำพในกำรหำอำหำร สภำพที่อยู่อำศัย 
สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำ กำรท�ำงำน กำรเข้ำถึง
บริกำรต่ำงๆ รวมทั้งบริกำรสุขภำพ

 ระดับห้า เป็นปัจจัยระดับสังคมในวงกว้ำง เช่น 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมและวัฒนธรรม และสภำพ
แวดล้อม 

 ปัจจัยท้ัง ๕ ระดับท่ีกล่ำวมำ มีผลกระทบต่อกำร
ด�ำรงชีวิตและสุขภำพ ดังแสดงในภำพและปัจจัยเหล่ำนี้มี
อิทธิพลซึ่งกันและกัน สุขภำพจึงเป็นผลลัพธ์จำกอิทธิพล
ของปัจจัยดังกล่ำว นอกจำกน้ี พลวัตของแต่ละปัจจัยยัง
ส่งผลต่อปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำงระดับ
กัน และในท้ำยที่สุดแล้วก็จะส่งผลลัพธ์ไปถึงสุขภำพ
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 ภาพที่ ๑.๓ ระดับชั้นของปัจจัยก�ำหนดสุขภำพ

ปัจจัยต่ำงๆ ที่เป็นตัวก�ำหนดสุขภำพในภำพรวม  
จ�ำแนกตำมปัจจัยหลักได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ 
ปัจจัยด้ำนปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม และ
ปัจจัยด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติส่วนบุคคล

วิถีชีวิตส่วนบุคคล

เครือข่ายชุมชนและสังคม

สภาพการดำารงชีวิต
และการทำางาน

สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ภาพแสดง องค์ประกอบของปัจจัยก�ำหนดสุขภำพ

๑. ปัจจัยก�ำหนดสุขภำพด้ำนปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภำพมีมำกมำย แต่ที่ส�ำคัญได้แก่ ปัจจัยด้ำนชีวภำพ 
เช่น พันธุกรรม อำยุและเพศ ปัจจัยด้ำนจิตใจ ครอบคลุม 
ในเรื่องของกำรรับรู้ ทัศนคติ เจตคติ ควำมเชื่อ แรงจูงใจ 
และค่ำนิยมของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งก�ำหนดพฤติกรรมของ

ด้านชีวภาพ
ด้านจิตใจ

ด้านพฤติกรม

รายจ่าย
ความครอบคลุม

ทางกายภาพ
ทางชีวภาพ
ทางเศรษฐกิจ
ทางสังคม

การมีส่วนร่วม

ศักยภาพ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ปัจเจกบุคคล

สุขภาพ

ระบบบริการ
สุขภาพ

สภาพแวดล้อม

พลวัต
                        โครงสร้างองค์กร
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

บุคคลอันจะมีผลต่อกำรเกิดโรคและสุขภำวะของคนๆ นั้น 
และ ปัจจยัด้ำนพฤตกิรรม ได้แก่ กำรด�ำเนนิชวิีตประจ�ำวนั 
กำรเรยีนรู ้กำรงำนและอำชพี กำรเล่นและนนัทนำกำร กำร
ปฏสิมัพนัธ์ พฤตกิรรมสขุภำพ และกำรดแูลสขุภำพตนเอง 

๒. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
ได้แก่ 

 (๑) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ เช่น ทีอ่ยูอ่ำศยั น�ำ้ 
อำกำศ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
กำรคมนำคม สิง่เสพติด (บุหรี ่แอลกอฮอล์ สำรเสพตดิ และ
มลพิษต่ำงๆ) และสิ่งอ�ำนวยสุขภำพ เช่น สวนสำธำรณะ 
สวนสุขภำพ สถำนที่และอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย เวชภัณฑ์ 
วัคซีน เป็นต้น

 (๒) สภำพแวดล้อมทำงชวีภำพ หมำยถงึ สิง่ทีมี่ชวีติ  
ได้แก่ เชื้อโรคที่เป็นสำเหตุของโรคติดเชื้อและมะเร็ง 
บำงชนิด พืช สัตว์ และ มนุษย์ด้วยกันเอง
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 (๓) สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัจจัยทำง
เศรษฐกิจระดับปัจเจกบุคคล ปัจจัยทำงเศรษฐกิจระดับ
พื้นที่ ปัจจัยทำงเศรษฐกิจระดับมหภำค 

 (๔) สภำพแวดล้อมทำงสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้ำน
ครอบครัวและชุมชน ปัจจัยด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียน
รู้ ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม ควำมเชื่อและวิถีชีวิต ปัจจัยด้ำน
กำรเมือง และ ปัจจัยด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 

๓.  ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย  
๖ ด้ำน ได้แก่ รำยจ่ำย ควำมครอบคลุมของบริกำรสุขภำพ 
ศกัยภำพของกำรรกัษำพยำบำล คณุภำพและประสทิธภิำพ
กำรรักษำพยำบำล โครงสร้ำงองค์กำรกำรบริหำรงำน
สุขภำพ และ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

จำกควำมหมำยของค�ำว่ำ “สขุภำพ” และท�ำควำมเข้ำใจ
เรื่อง “ปัจจัยก�ำหนดสุขภำพ” ข้ำงต้น จะน�ำไปสู่ขอบเขต
งำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถ่ินที่สำมำรถน�ำ 
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ไปสู่กำรดูแลสุขภำพท้ังทำงกำย ทำงใจ ทำงปัญญำ และ
ทำงสังคม โดยกิจกรรมสำมำรถด�ำเนินกำรเพื่อกำรจัดกำร
ได้ทั้งปัจจัยด้ำนปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม
และปัจจัยด้ำนระบบริกำรสุขภำพ 

๒.๒ หลักการส�าคญัของกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพท้องถิน่

หำกวิเครำะห์บทบัญญัติตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำช
บญัญตัหิลกัประกนัสุขภำพแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ ทีบ่ญัญตัิ
ไว้ว่ำ “เพื่อสร้ำงหลักประกันสุขภำพแห่งชำติให้กับบุคคล
ในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมกระบวนกำร มีส่วนร่วมตำมควำม
พร้อม ควำมเหมำะสม และควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่น ให้คณะกรรมกำรสนับสนุนและประสำนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้
องค์กรดังกล่ำว เป็นผู้ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ 
หลกัประกนัสขุภำพในระดับท้องถิน่หรอืพืน้ที ่โดยให้ได้รบั
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกองทนุ” จะพบหลกักำรส�ำคญั ประกอบด้วย
หลักกำรส�ำคัญ ๔ ประกำร คือ

(๑) เพือ่ให้มหีลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตใินระดบัพืน้ที่ 
(๒) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
(๓) เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
(๔) เพือ่กระจำยอ�ำนำจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จำกหลักกำรส�ำคัญข้ำงต้น สำมำรถสรุปเป้ำหมำย
ส�ำคัญใน ๒ มิติ ประกอบด้วย

มิติที่ ๑ มิติเชิงกระบวนการ มีเป้ำหมำยเพื่อกระจำย
อ�ำนำจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นในพื้นที่ให้เป็นไป 
ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยกระบวนกำร 
มีส่วนร่วม 
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มิติที่ ๒ มิติเชิงผลลัพธ์ มีเป้ำหมำยอยู่ที่ประชำชนใน
พื้นที่ให้เข้ำถึงบริกำรทำงสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำ
สุขภำพที่เกิดข้ึนในพื้นที่ อันถือเป็นกำรมีหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติในระดับพื้นท่ีอย่ำงมีมำตรฐำน ทั่วถึง  
น�ำไปสู่กำรมีสุขภำพที่ดีของประชำชนทุกคน 

หำกมองประโยชน์ท่ีประชำชนจะได้รับจำกกองทนุหลกั
ประกันสุขภำพท้องถิ่น สำมำรถสรุปได้ ๔ ประกำร ได้แก่

๑. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรจัดบริกำรสุขภำพได้
อย่ำงทั่วถึงและมำกขึ้น

๒. ประชำชนมีบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรบริหำร
จัดกำรกองทุน

๓. กำรจัดกำรสุขภำพของชุมชน มีกำรจัดบริกำร
สุขภำพที่สอดคล้องกับบริบทและปัญหำของแต่ละพื้นที่

๔. ประชำชนเกิดควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
ทุกกลุ่มวัย
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๒.๓ พัฒนาการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิน่

กำรจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น เกิดขึ้น
จำกควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย สมำคมสันนิบำตเทศบำล
แห่งประเทศไทย สมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ 
๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุ ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มบีทบำทส�ำคญัในกำรส่งเสรมิสขุภำพ ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟ ู
สมรรถภำพให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุขได้ทั่วถึง 
และมำกขึ้น สนับสนุนให้ประชำชนได้แสดงบทบำทใน
กำรพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพและส่งเสริมให้บุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุข ในพ้ืนท่ีได้แสดงบทบำทในกำรสนับสนุน
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ประชำชนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ท้ังนี้ยังส่งเสริมให้
ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักต่อกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพของประชำชน สำมำรถดูแลสุขภำพ
ได้ด้วยตนเองและกำรสร้ำงกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ำมำ 
ร่วมกันแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่มีผลต่อสุขภำพให้ลุล่วง โดยเน้น
กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนและองค์กรภำคต่ีำงๆ ในพืน้ที่
ให้เข้ำมำบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพร่วมกันอย่ำงแข็งขัน 
เกิดระบบสุขภำพชุมชนขึ้นในทุกพื้นที่

 ในกำรด�ำเนนิงำนได้มกีำรออกประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหรือเทศบำล
ด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในปีนั้นมีองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำลน�ำร่องทุกอ�ำเภอ จัดตั้ง
กองทุนรวม ๘๘๘ แห่ง  และมีกำรขยำยกำรจัดตั้งกองทุน
อย่ำงต่อเนือ่ง จนในปัจจุบนัปีงบประมำณ ๒๕๖๔ มกีองทนุ
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ทัง้ส้ิน ๗,๗๓๘ แห่ง จำก อปท. ๗,๗๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๕ ของจ�ำนวนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำล
ทั้งหมดของประเทศ  

ปัจจุบันกำรด�ำเนินงำนได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขต่ำงๆ ไว้ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
หลกัประกันสขุภำพในระดบัท้องถ่ินหรอืพืน้ที ่พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ ก่อเกิดกองทุน (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑)
- น�ำร่องอ�ำเภอละแห่ง
- งบส่งเสริมป้องกันโรค ๓๕ บำทต่อหัวประชำกร
- กรรมกำรและกิจกรรมในพื้นที่

ระยะที่ ๒ เติบโต ขยำยกองทุน (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓)
- กองทุนเพิ่มครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง
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- งบส่งเสริมป้องกันโรค ๔๐ บำทต่อประชำกร
- ปรับกลไก โครงสร้ำงให้เหมำะสม
- สร้ำงนวัตกรรมด้องแล้ว

ระยะที่ ๓ กองทุนเต็มพื้นที่ เติบโต ขยำยกองทุน (พ.ศ.
๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

- กองทุนงบส่งเสริมป้องกันโรค ๔๕ บำทต่อประชำกร
- ปรับกลไก โครงสร้ำงให้เหมำะสม
- เพิ่มแนวทำงสร้ำงเสริมศักยภำพ
- สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้  

นอกจำกนี ้ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนำ (COVID 19) มีแนวโน้มกำรระบำดกระจำย
ไปทั่วประเทศ มีผู้ป่วยติดเช้ือและกลุ่มที่ต้องเฝ้ำระวังเพิ่ม
มำกขึน้ คณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำตใินกำร
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม ๒๕๖๓ จึงได้
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มีมติให้ออกประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ด�ำเนนิงำนและบรหิำรจดักำรระบบหลกัประกนั
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพือ่ให้กองทนุหลกัประกนัสขุภำพสขุภำพในระดบัท้องถิน่
หรือพื้นที่ สำมำรถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม  ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ตำมควำมจ�ำเป็น 
เหมำะสม ทันต่อสถำนกำรณ์สอดคล้องกับแนวทำงกำร
เฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรำย และตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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๓
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ส่วนที่ ๓
หลักการจัดการกรณีเกิดโรคระบาดและภัย

พิบัติในพ้ืนที ่

๓.๑ โรคติดต่อ (โรคระบาด)
ควำมหมำย “โรคติดต่อ” หมำยถึง โรคที่สำมำรถถ่ำยทอด

ตดิต่อถึงกนัได้ระหว่ำงบุคคล โดยมเีชือ้จลุนิทรีย์ต่ำงๆ เป็นสำเหต ุ
ของโรค และถึงแม้ว่ำเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรม 
ทีไ่ม่เหมำะสมของมนุษย์ กเ็ป็นปัจจยัร่วมทีส่�ำคญัทีจ่ะท�ำให้เกิด
โรคติดตอ่นั้นๆ ขึ้น

ส�ำหรับในประเทศไทยเป็นบริเวณร้อนชื้น จึงท�ำให้เชื้อโรค
และแมลงที่เป็นพำหะน�ำโรคเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ง่ำย 
ประเทศเขตร้อนจึงพบโรคติดต่อชนิดต่ำงๆ มำกกว่ำประเทศ
ที่มีอำกำศหนำว โดยโรคที่พบบ่อยในแถบเขตร้อน จะเรียก
รวมว่ำ “โรคเขตร้อน” (Tropical Diseases) ซึ่งอำจเกิดจำก
เชือ้ได้มำกมำยหลำยชนดิ นบัตัง้แต่เชือ้ไวรสัซึง่มขีนำดเลก็มำก 
ลงไปจนถึงสัตว์เซลล์เดียว และหนอนพยำธิต่ำงๆ 
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ทั้งนี้ โรคติดต่อ(โรคระบาด) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  
กลุม่ที ่๑ โรคตดิต่อท่ีเป็นอนัตราย (ตาม พ.ร.บ.โรคตดิต่อ พ.ศ. 
๒๕๕๘) และ กลุม่ที ่๒ โรคตดิต่อในพืน้ที ่อาท ิโรคไข้เลือดออก  
ไข้ฉี่หนู โรคมือเท้าปาก ฯลฯ 

โรคติดต่อ ในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ประเทศไทยได้ประกำศใช้พระรำชบญัญตัิ

โรคตดิต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยได้มปีระกำศรัฐมนตรี เร่ืองโรคตดิต่อ
อนัตรำย โรคตดิต่อตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ และโรค
ติดต่อที่ต้องแจ้งควำม ซึ่งจำกข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุว่ำ 
โรคติดต่อ มีดังนี้

โรคตดิต่อ มีทัง้หมด ๕๒ โรค (ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)

- อหิวำตกโรค, กำฬโรค, ไข้ทรพษิ, ไข้เหลอืง, ไข้กำฬหลงัแอ่น,  
คอตีบ, ไอกรน, โรคบำดทะยัก, โปลิโอ, ไข้หัด

- ไข้หัดเยอรมัน, โรคคำงทูม, ไข้อีสุกอีใส, ไข้หวัดใหญ่, 
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พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005-2012)
เอชไอวี / เอดส์
ผู้เสียชีวิต : กว่า 36 ล้านคน
ต้นตอ  : เชือ้ไวรัสเอชไอวี

พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968)
ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง
ผู้เสียชีวิต : กว่า 1 ล้านคน
ต้นตอ  : เชือ้ไข้หวัดสายพันธุ์ 
   เอช3 เอ็น2

พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009)
ไข้หวัดใหญ่ 2009
ผู้เสียชีวิต : 280,000 คน
ต้นตอ  : เชือ้ไข้หวัดใหญ่กลุ่ม เอ 
  (เอช1)

พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020)
โควิด-19
ผู้เสียชีวิต : 14 ล้านคน
ต้นตอ  : โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา
   (COVID-19)

ย้อนประวัติศาสตร์โรคระบาดใหญ่
ศตวรรษที ่20-21

พ.ศ.2263 (ค.ศ.1720)
กาฬโรค
ผู้เสียชีวิต : 100,000 คน
ต้นตอ  : การแพร่เชือ้จากสัตว์สู่คน

พ.ศ.2363 (ค.ศ.1820)
อหิวาตกโลก
ผู้เสียชีวิต : 1 ล้านคน
ต้นตอ  : แบคทีเรีย 
 (Vibrio cholerae)

พ.ศ.2499-2501 (ค.ศ.1965-1967)
ไข้หวัดใหญ่เอเชีย
ผู้เสียชีวิต : กว่า 2 ล้านคน
ต้นตอ : เชือ้ไข้หวัดกลุ่ม เอ
   (เอช2 เอ็น2)

พ.ศ.2461 (ค.ศ.1920)
ไข้หวัดใหญ่สเปน
ผู้เสียชีวิต : 20-50 ล้านคน
ต้นตอ  : เชือ้ไวรัสไข้หวัด
 สายพันธุ์ H1N1

56
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 ไข้สมองอักเสบ, ไข้เลอืดออก, โรคพิษสุนขับ้ำ, โรคตบัอักเสบ,  
โรคตำแดงจำกไวรัส, อำหำรเป็นพิษ

- โรคบดิแบซลิลำรี ่(bacillary dysentery), โรคบดิอมบีำ 
(amoebic dysentery), ไข้รำกสำดน้อย, ไข้รำกสำดเทียม,  
ไข้รำกสำดใหญ่, สครบัไทฟัส (scrub typhus), มรูนีไทฟัส  
(murine typhus), วัณโรค, โรคเรื้อน, ไข้มำลำเรีย

- แอนแทร็กซ์ (antrax), โรคทริคิโนซิส (trichinosis), 
โรคคุดทะรำด, โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู), ซิฟิลิส, 
หนองใน, หนองในเทยีม, กำมโรคของต่อมและท่อน�ำ้เหลอืง,  
แผลริมอ่อน, แผลกำมโรคเรื้อรังที่ขำหนีบ

-  โรคเริมที่อวัยวะเพศ, โรคหูดหงอนไก่, โรคไข้กลับซ�้ำ,  
โรคอจุจำระร่วง, โรคเท้ำช้ำง, โรคเอดส์, โรคอมัพำตกล้ำมเนือ้ 
อ่อนปวกเปียกอย่ำงเฉยีบพลนัในเดก็, โรคทำงเดินหำยใจ 
รนุแรงเฉยีบพลนั (ซำร์ส), ไข้ปวดข้อยงุลำย (ชคินุกุนยำ),  
โรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลำ, โรคทำงเดนิหำยใจตะวนัออกกลำง 
(โรคเมอร์ส) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ
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พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ควำมหมำย
ของโรคติดต่อในกฏหมำย ไว้ดังนี้

“โรคติดต่อ” หมำยควำมว่ำ โรคที่เกิดจำกเชื้อโรคหรือพิษ
ของเชื้อโรคซึ่งสำมำรถแพร่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมมำสู่คน

“โรคติดต่ออันตราย” หมำยควำมว่ำ โรคติดต่อที่มีควำม
รนุแรงสงูและสำมำรถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็ว ต้องรำยงำน
ให้ กรมควบคุมโรคทรำบทันที (ผู้ป่วยสงสัย หรือมีเหตุอันควร
ให้สงสัย) อย่ำงช้ำไม่เกิน ๓ ชม. มี ๑๔ โรค ผู้สัมผัส (closed 
contact) ต้องโดนกักกัน เท่ำกับหรือมำกกว่ำ ๑ ระยะฟักตัว
ที่ยำวที่สุด ขณะเดียวกันกำรไม่รำยงำนโรค หรือ ผู้สัมผัสไม่ให้
ควำมร่วมมือ หรือ มีผู้ขัดขวำงกำรปฏิบัติงำน จะมีควำมผิดทั้ง
จ�ำและปรับ

เขตติดโรค ประกำศโดย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทระทรวง
สำธำรณสุข ผูเ้ดนิทำงจำกเขตตดิโรคจะถูกตดิตำมอำกำรเท่ำกบั 
๑ ระยะฟักตัวสูงสุด ได้ตำมกฎหมำย
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“โรคตดิต่อทีต้่องเฝ้าระวงั” หมายความว่า โรคตดิต่อทีต้่อง 
มีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
ต้องรายงานให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- รายงานสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
- บังคับให้ ทุกโรงพยาบาล และห้อง Lab ทั้งรัฐ  

และเอกชน รายงาน
- มี ๕๗ โรค
- ไม่มมีาตรการกกักนัในผูส้มัผสั ยกเว้น อธบิดกีรมควบคมุ

โรค ประกาศให้เป็นโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติ
- ไม่รายงานมีความผิดทั้งจ�าและปรับ (ปรับกรณีละ 

๒๐,๐๐๐ บาท)
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายถึง โรคท่ีแพร่กระจาย

ได้รวดเร็วมีแนวโน้มจะระบาดในวงกว้างจึงต้องติดตาม
สถานการณ์ โดยเฉพาะแนวโน้มจานวนผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดย
การรายงานจ�านวนผู้ป่วยและรายละเอียดผูป่้วย อย่างน้อยเป็น
รายสัปดาห์ ทางระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506) 
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 “โรคระบาด” หมำยควำมว่ำ โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่
ทรำบสำเหตขุองกำรเกิดโรคแน่ชดัซึง่อำจแพร่ไปสูผู่อ้ืน่ได้อย่ำง
รวดเรว็และกว้ำงขวำง หรอืมภีำวะของกำรเกดิโรคมำกผดิปกติ
กว่ำที่เคยเป็นมำ ต้องรำยงำนให้ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

- รำยงำนภำยใน ๒๔ ชั่วโมง
- บังคับให้ ทุกโรงพยำบำล ทั้งรัฐ และเอกชน รำยงำน
- อธิบดีกรมควบคุมโรคประกำศช่ือโรคระบำด และเขต

โรคระบำด ลงใน รำชกิจจำนุเบกษำ
- ยงัไม่มกีำรประกำศโรคระบำดหำกมกีำรประกำศโรคใด 

เป็นโรคระบำด ผู้สัมผัสจะโดนกักกันเช่นกัน
โรคติดต่ออันตราย เดิมมีทั้งหมด ๑๒ โรค (ประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  คอื กำฬโรค, 
ไข้ทรพษิ, ไข้เลอืดออกไครเมยีนคองโก, ไข้เวสต์ไนล์, ไข้เหลอืง, 
ไข้ลำสซำ, โรคติดเชื้อไวรัสนิปำห์, โรคติดเชื้อไวรัสมำร์บวร์ก, 
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลำ, โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรำ, โรคทำงเดิน
หำยใจเฉียบพลันรุนแรง (ซำร์ส), โรคทำงเดินหำยใจ
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ตะวันออกกลำง (เมอร์ส) ได้มีประกำศเพิ่มเติม อีก ๒ โรค 
ได้แก่ วัณโรคดื้อยำหลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก (Extensively 
Drugs Resistant Tuberculosis : XDR TB) และโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

สาระของโรคติดต่ออันตราย ๑๒ โรค ที่เกิดการระบาดใน
ประเทศไทยที่ส�าคัญๆ ได้แก่

๑. กาฬโรค (Plague) แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
- กำฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic plague) มีอำกำรไข้

สูง หนำวสั่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน้้ำเหลืองบริเวณ 
ขำหนบีหรอืรกัแร้โตและมหีนอง หรือม้ำมโตและมหีนอง

- กำฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ (Septicemic plague) มี
อำกำรของโลหิตเป็นพิษ ไข้สูง ปวดศีรษะ อำเจียน 
คอหอยและทอนซิลอักเสบ อำจมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
และจ้้ำเลือดตำมผิวหนัง

- กำฬโรคปอด (Pneumonic plague) มีอำกำร 
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ไข้สูง หนำวสั่น ไอ มีเสมหะปนเลือด หอบ เมื่อถ่ำยภำพ
เอกซเรย์ที่ปอดจะพบลักษณะของปอดอักเสบ เกิดจำก
เชื้อแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งชื่อ Yersinia pestis

 - รังโรค คือ หมัดหนู
 - กำรติดต่อ: ถูกสัตว์ประเภทหนูกัด หรือหมัดหนูกัด  

เชือ้เข้ำทำงบำดแผล / คนสูค่น โดยกำรหำยใจเอำละออง
เสมหะของผู้ป่วยกำฬโรคปอดเข้ำไป

- ระยะฟักตัว ๑–๗ วัน
๒. ไข้เวสต์ไนล ์(West Nile Fever)
  - พบเชื้อครั้งแรกในปี คศ.๑๙๓๗ ที่ Uganda
  - พบกำรระบำดในทวีปแอฟริกำ อเมริกำ ยุโรป เอเชีย
  - อำกำรโดยทั่วไปคือไข้ปวดศีรษะ ปวดตำมตัว อำจมีผื่น

แดงที่ผิวหนัง 
  - ผู้ติดเชื้อส่วนมำกร้อยละ ๘๐ ไม่มีอำกำร 
  - ผู้ป่วยจ�ำนวนน้อยกว่ำร้อยละ๑ อำจมีอำกำรรุนแรง  

ถ้ำอำยมุำกกว่ำ ๕๐ อตัรำป่วยตำยจะสงูข้ึนเป็น ๓-๑๕% 
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๓. ไข้เหลือง (Yellow fever) มีอำกำรไข้สูงเฉียบพลันเป็น
ระยะเวลำ ๕-๗ วัน ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ 
อำเจียน อำจมีเลอืดก�ำเดำ เลอืดออกในปำก และถ่ำยเป็นเลอืด
จะมีอำกำรตัวเหลืองหรือตำเหลืองในระยะแรก อำจมีอำกำร
มำกขึ้นในระยะต่อมำ และอำจถึงขั้นเสียชีวิตได้

- ยุงลำยเป็นพำหะ
- ระยะฟักตัว ๓–๖ วัน
๔. โรคไขล้าสซา (Lassa fever)
-  Arena virus พบครั้งแรกปี ค.ศ.๑๙๖๙ Nigeria
-  ไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อำเจียน ท้องร่วง เจ็บหน้ำอก

และปวดบริเวณช่องท้อง มีอำกำรตำอักเสบ คออักเสบ
และเป็นหนอง บำงรำยท่ีมีอำกำรรุนแรงจะมีอำกำร
เลือดออก ช็อก มีอำกำร บวมที่หน้ำและคอ จะม ี
ปริมำณเกล็ดเลือดลดลงและกำรทำงำนของเกล็ดเลือด 
ผิดปกติ บำงรำยอำจมีอำกำรหูหนวกจำกพยำธิสภำพที ่
เส้นประสำทสมองคู่ที่ ๘
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ระยะฟักตัวของโรค : ๖ - ๒๑ วัน
การแพร่ติดต่อโรค : เกิดจำกกำรสูดละอองฝอย หรือกำร

สัมผัสจำกอุจจำระของหนูที่ติดเชื้อตำมพื้นผิว และติดต่อทำง
สำรคัดหลั่งจำกคนสู่คน

๕. โรคตดิเชือ้ไวรสันปิาห์ (Nipah virus disease) -เกิดจำก
เชื้อ Henipa virus ใน Paramyxovirus ชนิดใหม่

- พบครั้งแรกในปี ค.ศ.๑๙๙๙ ที่มำเลเชีย 
- ท�ำให้เกิดอำกำรสมองอักเสบ (Encephalitis) และ

ปอดบวม (Pneumonia) หรือ อำจพบทั้งสมองอักเสบ 
และปอดบวมได้ มีไข้สูง ปวดศีรษะ (สัตว์หลำยชนิด 
ติดเชื้อได้ สุกร สุนัข แมว ม้ำ)

- ระยะฟักตัว ๔ –๒๐ วัน
- ระบำดในประเทศมำเลเชีย และสิงคโปร์ ในปี ค.ศ.

๑๙๙๙ และ ประเทศบังคลำเทศ และอินเดีย ในปีค.ศ. 
๒๐๐๑, ๒๐๐๕ และ ๒๐๐๗

๖. โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) 
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ไข้สงูเฉยีบพลนั อ่อนเพลยี ปวดกล้ามเนือ้และปวดศรีษะมาก 
เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว มีอาการ
เลือดออกง่ายซึ่งมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกท�าลาย ไตวาย  
มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง ช็อก อวัยวะหลายระบบ
เสื่อมหน้าที่ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

๗. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease)ไข้ ปวด
กล้ามเนือ้ ปวดศรีษะ อาเจียน ท้องเสีย และมผีืน่ขึน้ บางรายจะ
มีเลือดออกทั้งในอวัยวะภายในและภายนอก ในรายที่มีอาการ
รุนแรงจะพบว่ามีตับวายหรือไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

๘. โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Hendra virus dis.)
- ไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอวิงเวียน ซึม และสับสน หรือ

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการ
รุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว สมอง
อักเสบ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

- การตดิต่อdirect contact with fluids from infected 
horses
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- ระยะฟักตัว ๙–๑๖ วัน 
- Henipa virus (same as nipah)
๙. โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome 

-SARS)ไข้สูง ปวดตำมตัว ปวดศีรษะ บำงรำยอำจมีอำกำรของ
ระบบทำงเดินหำยใจเล็กน้อย อำจมีอำกำรถ่ำยเหลว อำกำร
ปอดอักเสบ และอำจถึงขั้นเสียชีวิต 

๑๐. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 
(Middle East Respiratory Syndrome -MERS) ไข้ ไอ หอบ 
ในรำยที่มีอำกำรรุนแรงมักมีอำกำรแสดงของโรคปอดอักเสบ 
ระบบทำงเดินหำยใจล้มเหลว

๑๑. วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Exten-
sively Drugs Resistant Tuberculosis : XDR TB)

๑๒. โควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือโรคโค
วิด-19 (COVID-19) เป็นโรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรน่ำ
ทีเ่พิง่มกีำรค้นพบใหม่ (ไม่เคยมกีำรพบกำรตดิเชือ้ในคนมำก่อน) 
โดยเริ่มมีกำรระบำดตั้งแต่เดือนธันวำคม ๒๕๖๒  เป็นต้นมำ
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โดยเร่ิมต้นท่ีมณฑลหูเป่ย สำธำรณรัฐประชำชนจีน และแพร่
ระบำดไปหลำยประเทศท่ัวโรค โดยไวรสันีส้ำมำรถกระจำยจำก
คนสูค่นผ่ำนกำรไอจำม สมัผสัโดยตรงกบัสำรคดัหลัง่ เช่น น�ำ้มกู 
น�ำ้ลำย โรคนีท้�ำให้เกดิอำกำรป่วยในระบบทำงเดนิหำยใจ ผูป่้วย 
จะมอีำกำรไข้ร่วมกบั อำกำรทำงเดนิหำยใจ เช่น ไอ จำม มนี�ำ้มกู  
เหนื่อยหอบ เป็นต้น

๓.๒  หลักการจัดการ โรคระบาด : ภัยพิบัติ 
  สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดล้อม ระบบ

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก อันเนื่องมำจำก
กำรพัฒนำ และกระแสโลกำภิวตัน์ ส่งผลให้เกดิกำรใช้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติอย่ำงรวดเร็ว และเกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  
ทั้งรูปแบบและพฤติกรรมกำรบริโภคที่ไม่เหมำะสม ท�ำให้เพ่ิม
ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ ทั้งจำกกำร ปนเปื้อนสำรเคมี มลพิษใน
สิ่งแวดล้อม อำหำร และน�้ำ รวมถึงกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ใหม่ๆ ลักษณะสภำพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีควำม
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หลากหลาย เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อให้เกิดปัญหามลพิษ
อากาศและประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ง่าย รวมทั้งความ
เสีย่งทีป่ระสบกบัปัญหาภยัแล้งและการทีป่ระเทศไทย มสีภาพ
ภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ท�าให้มีช่วงฤดูฝนและฤดูร้อนที่ยาวนาน  
ส่งผลให้ต้องประสบปัญหาภยัธรรมชาต ิท้ังอุทกภัย และพายฤุดู
ร้อน ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในทุกๆ ปี โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ยิ่งส่งผลต่อความรุนแรง 
และความถี่ของภัยธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ความหมายของภัยและภัยพิบัติ 
ภยั (Hazard) หมายถงึ อันตรายท่ีเกิดจากธรรมชาตหิรือจาก

การกระท�าของ มนุษย์ท่ีน�ามาซึง่ความสญูเสยีหรือความเสยีหาย 
โดยภัยแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม 
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า และแผ่นดินไหว และภัยที่เกิด
จากการกระท�าของมนษุย์ เช่น ภยัจากการใช้รถใช้ถนน อคัคภียั  
ภัยจากสารเคมี ภัยสารพิษจากโรงงาน ภัยจากระเบิด และ 
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ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย เป็นต้น

ภยัพบิตั ิ(Disaster) หมำยถงึ ภยัทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชำตหิรอืจำก
กำรกระท�ำของมนษุย์ และส่งผลกระทบหรอืสร้ำงควำมเสยีหำย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมหรือชุมชน โดยชุมชนท่ี
ประสบภยัพบิตัไิม่สำมำรถจัดกำรกบัภยัพบิตัทิีเ่กิดขึน้ได้ด้วยตนเอง

ความแตกต่างระหว่างภัยและภัยพิบัติ
กำรทีภ่ยัจะพฒันำไปเป็นภัยพบิตัไิด้นัน้ ต้องมอีงค์ประกอบ

ส�ำคัญอยู่ ๓ ประกำร ได้แก่ 
เกิดภัย (Hazard) ท้ังอันตรำยท่ีเกิดจำกธรรมชำติหรือ 

จำกกำรกระท�ำของมนุษย์ ซึ่งน�ำมำซึ่งควำมสูญเสียหรือ 
ควำมเสียหำย

มีความล่อแหลม (Vulnerability) หมำยถึง ปัจจัยทั้งด้ำน
กำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่เอื้อให้เกิด
ผลกระทบจำกภัยนั้นๆ มำกยิ่งขึ้น
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ศักยภาพหรือความสามารถในการจัดการกับภัย 
 (Capacity) หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรหรือรับมอืกับ
ภัยที่เกิดขึ้น โดยกำรใช้ทักษะ องค์ควำมรู้ และทรัพยำกรต่ำงๆ 
ที่มีอยู่ในกำรตอบสนอง

หำกชุมชนใดท่ีประสบภัยและมีศักยภำพในกำรจัดกำรกับ
ภัยได้ด้วยตนเอง ควำมเสียหำยที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จะ
น้อยลง แต่ถ้ำหำกชุมชนใดไม่มีศักยภำพเพียงพอที่จะจัดกำรกับ
ภยัทีเ่กดิขึน้ จะส่งผลให้เกิดควำมเสยีหำยต่อชวีติและทรพัย์สนิ
ของคนในชุมชนเป็นอย่ำงมำก

ประเภทของภัยพิบัติ
ตามแนวคดิแบบคลาสสคิ (Classical concept) ได้จ�ำแนก

ประเภทของภยัพบิติัตำมสำเหตุของกำรเกิดเป็น ๒ ประเภท คอื
๑. ภัยพิบัติธรรมชาต ิ (Natural disaster) เช่น อุทกภัย 

วำตภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ไฟป่ำ คลื่น
สึนำมิ เป็นต้น
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๒. ภยัพิบติัจากการกระท�าของมนษุย์ (Man-made disaster)  
เช่น อัคคีภัย ภัยจำกกำรจรำจรและคมนำคมขนส่ง  
ภัยจำกสำรเคมี และวัตถุอันตรำย ภัยจำกกำรท�ำงำน  
ภัยจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น

ตามแนวคิดใหม ่ (Contemporary concept) ได้จ�ำแนก
ประเภทของภัยพิบัติตำมสำเหตุและเจตนำรมณ์ของกำรเกิด
เป็น ๓ ประเภท คือ

๑. ภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural disaster) เป็นภัยที่ 
เกิดโดยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย วำตภัย ดินโคลนถล่ม  
ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ไฟป่ำ คลื่นสึนำมิ เป็นต้น

๒. ภยัพบิตัเิทคโนโลย ี(Technological disaster) เป็นภยั
ที่เกิดจำกกำรกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจำก 
กำรจรำจรและคมนำคมขนส่ง ภัยจำกกำรทำงำน  
ภัยจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น

๓. ภัยพิบัติซับซ้อน (Complex disaster) เป็นภัยที่ 
เกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์โดยกำรมุ่งหวังผลทำง 
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กำรเมืองหรือทำงสังคม (เน้นเชื้อชำติ หรือศำสนำ 
หรือลัทธิ) เช่น กำรชุมนุมประท้วงและก่อจลำจล กำร
ก่อกำรร้ำยรูปแบบต่ำงๆ กำรอพยพหนีภัยกำรเมือง 
ข้ำมประเทศ เป็นต้น

 
 ภยัพบิตัทิำงธรรมชำติท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยมอียูห่ลำย

รปูแบบทีส่�ำคญัและสำมำรถสร้ำงควำมเสยีหำยได้อย่ำงมำก คอื 
วำตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และแผ่นดินไหว วำตภัย และอุทกภัย 
มีสำเหตุหลักมำจำกพำยุหมุนเขตร้อน และพำยุฝนฟ้ำคะนอง
รุนแรง ในขณะที่อัคคีภัย และแผ่นดินไหว มนุษย์มีส่วนกระท�ำ
ให้เกิดขึ้น

 ทัง้นี ้สภำพภูมอิำกำศ ลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นตัวก�ำหนดหลักของลักษณะภูมิ
อำกำศของประเทศไทย ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัด
ระหว่ำง เดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์  อำกำศโดยทั่วไปจะหนำว
เยน็จะแห้งแล้งซึง่เป็นช่วงฤดหูนำว ส่วนลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้
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จะพัดระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึงตุลำคม น�ำอำกำศร้อน และ
ควำมชืน้จำกมหำสมทุรเข้ำมำ ท�ำให้มฝีนตกเกอืบทัว่ไป โดยเฉพำะ 
ตำมบริเวณชำยฝั ่ง และเทือกเขำด้ำนรับลมจะมีฝนตกชุก  
ถือเป็นช่วงฤดูฝน 

 ช่วงกำรเปลี่ยนแปลงฤดูระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึง 
พฤษภำคม มีลมไม่แน่ทิศ และเป็นช่วงที่พ้ืนดินได้รับพลังงำน
จำกดวงอำทติย์สงูสุด อำกำศโดยท่ัวไปร้อนอบอ้ำว และแห้งแล้ง  
และมกัปรำกฎพำยฝุนฟ้ำคะนองในบรเิวณทีม่กีำรก่อตวัข้ึนของ
มวลอำกำศ เช่น ในร่องควำมกดอำกำศต�ำ่ เป็นต้น โดยมลีกัษณะ
กำรก่อตัวรนุแรงเป็นพเิศษในฤดรู้อนโดยเฉพำะในเดอืนเมษำยน 
ก่อให้เกิดลมแรง ลูกเห็บ ฟ้ำผ่ำ และบำงคร้ังเกิดพำยุหมุนซ่ึง 
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก 

นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังมีพำยุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัว 
ผ่ำนเข้ำสู ่ประเทศปีละ ๓-๔ ลูก โดยเริ่มต้นในฤดูฝนถึง 
กลำงฤดูหนำว และมีอัตรำของจ�ำนวนพำยุหมุนเขตร้อนเข้ำสู่
ประเทศไทยมำกท่ีสุดในเดือนตุลำคม หำกมีพำยุหมุนเขตร้อน
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เข้ำมำจะท�ำให้มีลมแรง และฝนตกหนัก ควำมเสียหำยจะเป็น
ไปตำมควำมรุนแรงของพำยุหมุนเขตร้อนนั้น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น 
ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจำกพำยุหมุนเขตร้อนที่มักก่อตัว 
ในทะเลจีนใต้และร่องควำมกดอำกำศต�่ำที่พำดผ่ำน ก่อให้เกิด
ฝนตกปริมำณมำก และเป็นบริเวณกว้ำงในบริเวณที่ปรำกฏ
ลักษณะอำกำศดังกล่ำวของช่วงเดือนต่ำงๆ ในฤดูฝน

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันสามารถแบ่งได้ดังนี้

๑. พำยุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclones)
๒. อุทกภัย (Flood)
๓. พำยุฝนฟ้ำคะนอง (Thunderstorms)
๔. คลื่นพำยุซัดฝั่ง (Storm Surge)
๕. แผ่นดินถล่ม (Land Slide)
๖. แผ่นดินไหว (Earthquake)
๗. คลื่นสึนำมิ (Tsunamies)
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๘. ภัยแล้ง (Drought)
๙. ไฟป่ำ (Forest Fire) 
๑๐. โรคระบำด (epidemic)

วัฏจักรกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ คือ กำรป้องกันและลด
ผลกระทบ และกำรเตรียมควำมพร้อม ควบคู่กับกำรจัดกำร
ภัยในภำวะฉุกเฉินและกำรฟื้นฟูบูรณะ โดยเน้นเร่ืองกำรสร้ำง
องค์ควำมรูแ้ละกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้หน่วยงำนและประชำชน
ให้เข้ำใจลักษณะของภัยจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ตั้งแต่ระยะ
ก่อนเกิดภัย ระหว่ำงเกิดภัยและหลังเกิดภัย ประกอบด้วย

๑.  กำรป้องกันและลดผลกระทบ
๒.  กำรเตรียมควำมพร้อม
๓.  กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน
๔.  กำรจัดกำรหลังเกิดภัย 
โดยมเีป้ำหมำยให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและให้ควำมร่วมมือ

ในระบบบรหิำรจดักำรสำธำรณภยั มคีวำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร 
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เกิด
ภัยพิบัติ 

การจัดการ
ในภาวะ
ฉุกเฉิน

การป้องกัน/
ลดผลกระทบ

การฟื้นฟู
บูรณะ

การเตรียม
ความพร้อม

ระหว่างเกิดภัย

หลังเกิดภัย

ก่อนเกิดภัย

ประชำชนมีจิตส�ำนึกและมีควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัย 
เพื่อร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย (Safety Culture) 
ผู้ประสบภัยได้รับกำรช่วยเหลือและพ้ืนที่ประสบภัยได้รับกำร
ฟื้นฟูบูรณะอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
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ปัญหาและข้อจ�ากัดจากการด�าเนินงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย

๑. ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปัญหาของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ลงทุน

น้อยแต่ต้องการผลตอบแทนท่ีครอบคลุมทุกพื้นที่ พิจารณา 
ได้จาก ๒ เรื่องใหญ่ๆ คือ ๑.๑ เงินงบประมาณในการลงทุน
จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู ่ 
อย่างจ�ากัดโดยไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือลงไปใน 
ทกุพืน้ที ่ทกุชมุชนได้ และ ๑.๒ ผูป้ระสบภัยยงัได้รบัการช่วยเหลอื 
หรอืชดใช้ไม่เพยีงพอ เน่ืองจากระบบการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
เป็นระบบรอตั้งรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรเทาในเบื้องต้น
เท่าน้ัน แต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของสังคมโดยรวมเพื่อร่วมกันสร้างยุทธศาสตร์ในการป้องกัน 
การบรรเทา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒. ระบบการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
๓. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
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๔. ข้อมูลสารสนเทศ
๕. การด�าเนนิงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัป้ิองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๖. การท�างานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน
๗. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดบุคลากรที่

มีความรู้
๘. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดระบบการ

บริหารจัดการ
กล่าวโดยสรุป เร่ืองภัยพิบัติหากส่งผลต่อสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่ กองทุนฯ กปท. สามารถใช้งบประมาณ 
เพื่อการด�าเนินการได้ อาทิเช่น ปัญหาสุขภาพที่มากับน�้าท่วม  
ได้แก่ อาหารเป็นพิษ ไข้ไทฟอยด์ น�้ากัดเท้า โรคฉ่ีหนู  
ไข้เลอืดออก ไข้มาลาเรยี ตาแดง มอื เท้า ปาก ปอดบวม เป็นต้น 
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ตัวอย่างโรคและภัยที่ต้องเฝ้าระวังหลังปัญหาน�้าท่วม  
ที่ส�ำคัญๆ ได้แก่

โรคตาแดง
สาเหต ุ- ติดต่อผ่ำนกำรสัมผัสโดยตรงกับน�้ำตำ ข้ีตำ หรือ

น�้ำมูกของผู้ป่วย และจำกกำรใช้สิ่งของร่วมกัน 
หรือจำกแมลงวันแมลงหวี่ตอมตำ

อาการ - หลงัได้รบัเชือ้ ๑-๒ วนั จะเริม่มอีำกำรระคำยเคอืง
ตำ ปวดตำ น�้ำตำไหล กลัวแสง มีขี้ตำมำก หลังตำบวม 
เยือ่บตุำขำวอกัเสบแดง โดยอำจเร่ิมจำกตำข้ำงหนึง่ก่อน
แล้วลำมไปตำอีกข้ำง ผู้ป่วยมักหำยเองใน ๑-๒ สัปดำห์ 
แต่อำจเกิดอำกำรแทรกซ้อน เช่น กระจกตำด�ำอักเสบ

การป้องกันและรักษา
๑. กำรป้องกันเม่ือฝุ่นละอองหรือน�้ำสกปรกเข้ำตำควรรีบ

ล้ำงตำด้วยน�้ำสะอำด
๒.หมั่นล้ำงมือให้สะอำด ไม่ขยี้ตำ ผู้ป่วยควรนอนแยกจำก

คนอื่น
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๓.หำกอำกำรไม่ทุเลำภำยใน ๑ สัปดำห์ ต้องรีบพบแพทย์ 
รักษำโดยกำรรับยำหยอดตำจำกแพทย์ ทำนยำแก้ปวด
ลดไข้ตำมอำกำร และหมั่นล้ำงมือบ่อยๆ

โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่
สาเหตุ - เกิดจำกเช้ือไวรัส โดยแพร่กระจำยในลมหำยใจ 

เสมหะ น�้ำลำย น�้ำมูก และสิ่งของใช้ของผู้ป่วย
อาการ - มักหำยได้เองภำยใน ๑ สัปดำห์ ส่วนโรคไข้หวัด

ใหญ่ จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตำมตัวมำก 
มีน�้ำมูกไหล คัดจมูก ไอ จำมเจ็บคอ เบื่ออำหำร
และอ่อนเพลีย

การป้องกันและรักษา
 ผูป่้วยควรใช้ผ้ำปิดปำกและจมูกเวลำไอ จำม ป้องกนักำร

แพร่เชื้อ เป็นไข้นำนเกิน ๗ วัน หรือมีอำกำรผิดปกติควรไปพบ
แพทย์
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โรคปอดบวม
สาเหตุ - เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือส�ำลักสิ่งแปลก

ปลอมเข้ำไปในปอด ท�ำให้ปอดอกัเสบ ผูป้ระสบภยั 
น�้ำท่วมหำกมีกำรส�ำลักน�้ำ หรือสิ่งสกปรกต่ำงๆ 
เข้ำไปในปอด มโีอกำสเป็นปอดบวม ซึง่ตดิต่อโดย
กำรหำยใจเอำเชื้อโรคในอำกำศเข้ำไป หรือจำก
กำรคลุกคลีกับผู้ป่วย

อาการ - มีอำกำรสงสัยว่ำเป็นปอดบวม เช่น ไข้สูง ไอมำก 
หำยใจหอบและเร็ว

การป้องกันและรักษา
๑. ต้องรีบพบแพทย์ทันที หำกมีไข้สูง ไอมำก หำยใจหอบ

และเร็ว
๒. ใส่เส้ือผ้ำที่สะอำด ไม่เปียกชื้น และรักษำร่ำงกำยใน

อบอุ่นอยู่เสมอ
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โรคมือ เท้า ปาก
พบบ่อยในเด็กทำรกและเด็กเล็กอำยุต�่ำกว่ำ ๕ ปี
อาการ - หลังได้รบัเชือ้ ๓-๖ วนั จะเริม่แสดงอำกำรป่วย มไีข้

ต�่ำๆ อ่อนเพลียอีก ๑-๒ วัน เจ็บปำก กลืนน�้ำลำย
ไม่ได้เพรำะมตีุม่แดงทีล่ิน้ เหงอืก และกระพุง้แก้ม 
พบตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็กที่ฝ่ำมือ นิ้วมือ ฝ่ำเท้ำ 
อำกำรจะทุเลำและหำยไปปกติภำยใน ๗-๑๐ วัน 
แต่หำกมีไข้สูง ซมึ อำเจียนบ่อย หอบ แขนขำอ่อน
แรง ชัก ต้องรีบพำไปโรงพยำบำลทันที

โรคอุจจาระร่วง
สาเหตุ - เชื้อเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยกำรกินอำหำรหรือดื่มน�้ำ 

ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น อำหำรที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ 
แมลงวันตอม ทิ้งค้ำงคืน

อาการ - ผู้ป่วยจะมีอำกำรอุจจำระเหลวอย่ำงน้อย ๓ คร้ัง  
หรือถ่ำยเป็นน�ำ้อย่ำงน้อย ๑ ครัง้ ภำยใน ๒๔ ชัว่โมง 
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หรอืถ่ำยมมูีกเลอืดหรือมกูปนเลอืด อำเจยีน หำกมอีำกำรรนุแรง
จะถ่ำยเป็นน�้ำคล้ำยน�้ำซำวข้ำว ครำวละมำกๆ

การป้องกันและรักษา
๑. ดื่มน�้ำ และเลือกกินอำหำรที่สะอำด ปรุงสุกใหม่ๆ
๒.ล้ำงมือด้วยสบูก่่อนเตรยีมและปรงุอำหำร ก่อนกนิอำหำร

และหลังกำรขับถ่ำย
๓.ถ้ำอำกำรไม่มำกให้ด่ืมผงเกลือแร่ผสมน�้ำต้ม แต่ถ้ำไม่มี 

ผงเกลือแร่ให้ดื่มน�้ำสำมำรถผสมเอง
๔.ถ้ำมีอำกำรมำก วงิเวียนศรีษะ มอืเท้ำเยน็ มไีข้สงู ชกัหรอื

ซึมมำก ควรพบแพทย์ทันที

โรคฉี่หนู
สาเหต ุ - เกิดจำกเชื้อที่ปนมำกับปัสสำวะสัตว์ ซึ่งมีหนูเป็น

พำหะส�ำคญั ปนเป้ือนอยูใ่นน�ำ้ท่วมขงั หรอืพืน้ดนิ 
ชื้นแฉะ เชื้อจะเข้ำสู่ร่ำงกำยด้วยกำรไชเข้ำทำง
บำดแผลหรือเข้ำทำงเยื่อบุอ่อนๆ เช่น ง่ำมมือ     
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ง่ำมเท้ำ เยื่อบุตำ ขณะที่แช่น�้ำ กินอำหำรหรือน�้ำ
ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคฉี่หนู

อาการ - มักมีอำกำรหลังได้รับเชื้อ ๒-๑๐ วัน มีไข้สูง ปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ โดยเฉพำะน่องและ 
โคนขำ เจ็บคอ ท้องเดิน เย่ือบุตำแดง หรือมี 
เลือดออกท่ีตำขำว หรือมีตำเหลืองเป็นดีซ่ำน มี
ปัสสำวะออกน้อยหรือหอบ

การป้องกันและรักษา
๑. ป้องกันโดยสวมรองเท้ำบู๊ทหำกต้องลุยน�้ำ
๒. เมื่อขึ้นจำกน�้ำแล้ว รีบช�ำระร่ำงกำยให้สะอำด
๓. รับประทำนอำหำรท่ีปรุงสุกทันที และเก็บอำหำรในที่

มิดชิด
๔. ไม่ควรหำยำมำกินเอง ต้องไปพบแพทย์
๕. หลีกเลี่ยงกำรแช่น�้ำย�่ำโคลนนำนๆ เมื่อขึ้นจำกน�้ำต้อง

ช�ำระร่ำงกำยให้สะอำด ควรสวมรองเท้ำบู๊ทและดูแล
ที่พักให้สะอำดไม่ให้เป็นที่อำศัยของหนู
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โรคไข้เลือดออก
สาเหตุ - มียุงลำยเป็นพำหะ
อาการ - จะมไีข้สงูตลอดท้ังวนัประมำณ ๒-๗ วนั ปวดศรีษะ 

ปวดเม่ือยตำมตัว ส่วนใหญ่ มอีำกำรหน้ำแดง อำจ
มจีดุแดงเลก็ๆ ตำมล�ำตวั แขน ขำ คลืน่ไส้ อำเจียน 
ปวดท้อง เบื่ออำหำร ต่อมำไข้จะเร่ิมลง ระยะนี้
ต้องระวังเป็นพิเศษ เพรำะอำจเกิดอำกำรรุนแรง 
ผู้ป่วยจะระสับกระส่ำย มือเท้ำเย็น หรือมีเลือด
ออกผิดปกติ เช่น ถ่ำยด�ำ หรือไอปนเลือด อำจมี
ภำวะช็อก และเสียชีวิต

การป้องกันและรักษา
๑. ก�ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง
๒. ระวงัไม่ให้ยงุกดัในเวลำกลำงวนั โดยกำรนอนกำงมุง้หรือ

ทำยำกันยุง
๓. ใช้ยำลดไข้พำรำเซตำมอล ห้ำมใช้แอสไพริน เพรำะจะ

ท�ำให้เลือดออกง่ำยขึ้น
๔. ให้เช็ดตัวจำกนั้นรีบพำผู้ป่วยไปพบแพทย์
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โรคมาลาเรีย
สาเหต ุ- มียุงก้นปล่องเป็นพำหะ
อาการ - หลังได้รับเชื้อ ๗-๑๐ วัน จะมีอำกำรไข้ ปวดศีรษะ 

บำงรำยอำจมีอำกำรคล้ำยไข้หวัด ในระยะแรก
อำจมีไข้สูงตลอดได้ บำงรำยมีอำกำรหนำวสั่น 
หรือเป็นไข้ จับสั่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของโรค 
ในรำยที่อำกำรรุนแรงอำจเสียชีวิต

การป้องกันและรักษา
๑. ควรนอนกำงมุ้ง ทำยำกันยุง
๒. สวมใส่เสื้อผ้ำปกคลุมร่ำงกำยให้มิดชิด
๓. ถ้ำมีอำกำรป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันที
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๔

กปท
.
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ส่วนที่ ๔ 
การใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

(กปท.) เพ่ือการจดัการเกดิโรคระบาดและภัยพิบัติ
ในพ้ืนที ่

๔.๑ กปท. กบัการจดัการโรคระบาดหรือภัยพิบตัิ
กปท.คืออะไร
กปท. เป็นชื่อย่อของ กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิน่หรอืพืน้ที ่หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่ำกองทนุหลกัประกันสขุภำพ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำง องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น กับ ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จัด
ต้ังเป็น กปท. ขึ้นมำ ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๑๘ (๔) (๘) (๙) และ
มำตรำ ๔๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัด
บริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำร หน่วยงำน
สำธำรณสุข หน่วยงำนอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชำชน เพื่อให้
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บคุคลสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณสขุได้อย่ำงทัว่ถงึและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมตำม
ควำมพร้อม ควำมเหมำะสม และควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่น

กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี  
มีบทบำทส�ำคัญท่ีจะด�ำเนินกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่ 
ได้แก่ กำรส่งเสรมิสขุภำพ กำรป้องกนัโรค กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ 
และกำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เป็นเครื่องมือ
ในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ ฉะนั้น  
กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคในสถำนกำรณ์วิถีชีวิตใหม่ 
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคของกระทรวงสำธำรณสุข ผู ้ที่จะ
ด�ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคในพื้นที่ 
คือ สถำนบริกำร หน่วยบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงำนที่มีหน้ำท่ีทำงด้ำนสำธำรณสุข เช่น ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขอ�ำเภอ เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงำนอ่ืนที่ไม่มีหน้ำที ่
ทำงด้ำนสำธำรณสขุ เช่น สถำบนักำรศกึษำ โรงเรยีน ศนูย์พฒันำ 
เด็กเล็ก สถำนีต�ำรวจ เป็นต้น 
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 กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี  
ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคของกลุ่มองค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน ภำคเอกชนกลุ่มประชำชน หรือบุคลที่รวมตัว
กันตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไปซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิได้แสวงหำก�ำไร เช่น 
ชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอำยุ กลุ่มต่ำงๆในพื้นที่ เป็นต้น สำมำรถ
ขอสนับสนุนงบประมำณไปด�ำเนนิกำรสง่เสรมิสขุภำพและกำร
ป้องกันโรคในสถำนกำรณ์วิถีชีวิตใหม่ได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัด
บริกำรสำธำรณสุข กำรให้ควำมรู้ กำรจัดกิจกรรม รวมถึงกำร
ซือ้วสัด ุอปุกรณ์ ตำมหลกัเกณฑ์ประกำศฯกองทนุ เพือ่ส่งเสรมิ
และป้องกนัโรคระบำดเชงิรกุในพืน้ที ่ให้ประสทิธภิำพและแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน

กำรจดักำรสขุภำพหรอืกำรท�ำกิจกรรมสขุภำพในชมุชนโดย
ขอรบักำรสนบัสนนุงบประมำณจำกกองทนุฯ กปท. นัน้ สำมำรถ
ขอรับกำรสนับสนุนได้ท้ังในช่วงเวลำปกติซึ่งสำมำรถวำงแผน
ก�ำหนดกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำ และในภำวะที่ไม่ปกติซึ่งอำจไม่ได้
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วำงแผนหรือก�ำหนดกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำว่ำจะด�ำเนนิกำรอย่ำงไร 

ค�ำว่ำ “ไม่ปกติ” ในที่นี้หมำยถึงในภำวะที่เกิดภัยพิบัติหรือ
กำรเกิดโรคระบำดท่ีไม่ได้มีใครคำดคิดว่ำจะเกิดหรือไม่ทรำบ
ได้แน่ชัดว่ำจะเกิดอย่ำงไรหรือจะต้องท�ำกิจกรรมอะไรบ้ำง  
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ควำมเป็นอยู่
และสุขภำพของประชำชนอย่ำงแน่นอน ดังนั้น กองทุนหลัก
ประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น (กปท.) จึงเปิดช่องกำรขอรับ
กำรสนับสนุนหรือกำรใช้เงินในกรณีไม่ปกติได้ แต่ต้องเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้ คือ ให้ใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมหรือกระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค 
ฟื้นฟูสมรรถภำพ รักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตำมแผน
งำนโครงกำรกิจกรรมที่คณะกรรมกำรอนุมัติ

ทั้งนี้ ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เร่ือง กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกัน
สขุภำพในระดบัท้องถ่ินหรอืพ้ืนที ่พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐(๕) ระบวุ่ำ 
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“เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบำด
หรอืภยัพบิตัใินพืน้ที ่ในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำสำธำรณสขุ
ได้ตำมควำมจ�ำเป็น เหมำะสม และทันต่อสถำนกำรณ์ได้” 
หมำยควำมว่ำ กรณทีีใ่นพืน้ของกองทุนนัน้ๆ เกดิโรคระบำดและ
ภัยพิบัติขึ้น และท�ำให้เกิดปัญหำสำธำรณสุขหรืออำจจะท�ำให้
เกิดปัญหำสำธำรณสุขขึ้น ก็สำมำรถท�ำโครงกำรเพ่ือป้องกัน
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นหรือแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่และเสนอ
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนได้

อย่ำงไรก็ดี ค�ำถำมส�ำคัญคือเมื่อใดจึงเรียกว่ำ “เกิดโรค
ระบำด” เมื่อใดจึงเรียกว่ำ “เกิดภัยพิบัติ”?

พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้บัญญัติว ่ำ  
“โรคติดต่อ” หมำยควำมว่ำ โรคที่เกิดจำกเชื้อโรคหรือพิษของ 
เช้ือโรคซึ่งสำมำรถแพร่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมมำสู่คน และ 
“โรคระบำด” หมำยควำมว่ำ โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทรำบ
สำเหตุของกำรเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอำจแพร่ไปสู่ผู ้อ่ืนได้อย่ำง
รวดเรว็และกว้ำงขวำง หรอืมภีำวะของกำรเกดิโรคมำกผดิปกติ
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กว่ำท่ีเคยเป็นมำ กรณีโรคระบาดจึงหมายถึง ในพ้ืนที่การเกิด
การเจ็บป่วยด้วยโรคทีส่ามารถตดิต่อได้เป็นจ�านวนมากในระยะ
เวลาอันสั้น 

 ขณะที่ในส่วนของภัยพิบัตินั้น หมำยถึงภัยที่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภำวะ
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และ 
ระยะยำว แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และ
ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้ำงขึ้น

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ ภัยที่มีสำเหตุมำจำกธรรมชำติ 
อำทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย พำยุกำรระเบิดที่กลำ่วถึงนี ้
คือกำรระเบิดของแก๊สท่ีธรรมชำติปล่อยออกมำสู่ภำยนอก 
นอกจำกนี้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติยังรวมถึงภัยจำกนอกโลก
เช่น อุกกำบำต เอำไว้ด้วย 

ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้ำงขึ้น คือ ภัยพิบัติที่มีสำเหตุมำจำก
มนุษย์ เช่น กำรสูบน�้ำใต้ดินปริมำณมำกจนส่งผลให้เกิดกำร 
ทรุดตัวของพื้นดิน กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกปริมำณมำกจำก
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โรงงำนอุตสำหกรรมจนส่งผลให้ระดับน�้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและ
ท่วมพื้นท่ีในระดับต�่ำ กำรเปล่ียนทำงน�้ำจนท�ำให้เกิดภัยแล้ง 
ในบำงพื้นที่ เป็นต้น 

กรณีภัยพิบัติ จึงหมายถึง การเกิดภัยที่กระทบหรือเกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์ แล้วส่งผลให้เกิดปัญหา
สาธารณสุขตามมา 

ด้วยเหตุนี้ กำรเบิกจ่ำยหรือกำรขอรับสนับสนุนเงินกองทุน
ต�ำบลกรณีโรคระบำดและภัยพิบัติตำมประกำศฯ ข้อ ๑๐(๕) 
จึงหมำยถึง กำรเกิดปัญหำสำธำรณสุขที่เป็นผลกระทบหรือ 
ผลสบืเนือ่งจำกกำรเกดิโรคระบำดหรอืภยัพบิตัขิึน้ในพ้ืนที ่แต่ไม่
ได้มีกำรวำงแผนโดยละเอยีดไว้ล่วงหน้ำ สำมำรถเสนอโครงกำร
เพือ่กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำโดยใช้เงนิจำกกองทนุท้องถิน่ได้ 
และคณะกรรมกำรมอี�ำนำจพจิำรณำอนุมตัโิครงกำรได้หำกเป็น
ไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนในเชิงกำรบริหำรจัดกำรหรือ
กำรด�ำเนินงำนกองทุน นอกจำกนี้ ในกรณีเกิดกำรระบำดของ
โรคติดต่ออันตรำย และไม่สำมำรถจัดกำรประชุม
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คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำโครงกำรได้ ประธำนกรรมกำร 
ใช้ดลุพนิจิพจิำรณำอนมุตัโิครงกำรได้หำกว่ำโครงกำรนัน้ขอรบั 
กำรสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขถำพแห่งชำติ เร่ือง กำรก�ำหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด�ำเนนิงำนและบริหำรจดักำรระบบหลกัประกนัสขุภำพในระดบั 
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

ทั้งนี้ ประกำศหลักเกณฑ์กำรด�ำเนินงำน ข้อ ๑๐(๕) ได้ให้
อ�ำนำจคณะกรรมกำรกองทนุฯ กรณเีกดิโรคระบำดหรอืภยัพบิตัิ
ในพื้นที่ กปท. สำมำรถด�ำเนินกำรได้ดังนี้

๔.๑.๑ ก่อนการเกิดโรคติดต่อหรือมีโรคระบาดในพื้นที่
กปท. จัดท�ำแผนกำรเงินประจ�ำปี โดยอนุมัติหลักกำรและ

วงเงินโดยอำจระบุหน่วยงำนท่ีจะรับงบไปด�ำเนินกำร ตำมผัง
ขั้นตอน ดังนี้
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๔.๑.๒ เมื่อมีโรคติดต่อ หรือโรคระบาดในพื้นที่
เมื่อได้รับแจ้งเกิดโรคติดต่อ หรือโรคระบำดในพ้ืนท่ี กปท. 

สำมำรถด�ำเนินกำร ตำมผังขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ประกาศ/
    หลักเกณฑ์

๑

 
๒

๓

๔

 
๕

หน่วยงานที่เสนอ 
แผนงาน/โครงการ 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองทุนฯ

 
ผอ.ส่วนงานคลัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประกาศกองทนุฯ 
 ข้อ ๑๐

 
แบบสรุปผล
โครงการ

บรรจุแผนงานหรือโครงการ
ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหา
ในพื้นที่

รวบรวมแผนงาน/โครงการ
เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
พิจารณา

อทป.ดำาเนินการส่ังจ่ายเงินกอง
ทุนฯ ให้หน่วยงานดำาเนินการ 
ตามมติที่ประชุม เมื่อได้รับ
แจ้งว่ามีโรคติดต่อ

หน่วยงานดำาเนินงานตาม
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ

สรุปรายงานผลการดำาเนินงาน 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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 ขัน้ตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ประกาศ/
    หลักเกณฑ์

๑

 
๒

๓

๔

๕

ฝ่ายเลขานุการ 
กองทุนฯ

 
ฝ่ายเลขานุการ 

กองทุนฯ

ผอ.ส่วนงานคลัง

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประกาศกองทนุฯ 
 ข้อ ๑๐

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อพิจารณาโครงการควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่

หากไม่มีหน่วยงานเสนอ
โครงการให้ใช้มติที่ประชุม
มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่
ดำาเนินการตามโครงการ

อทป. ดำาเนินการสั่งจ่ายเงิน
กองทุนให้หน่วยงานดำาเนิน
การ ตามมติที่ประชุม

หน่วยงานดำาเนินงานตาม
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ

สรุปรายงานผลการดำาเนิน
งานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ส�ำหรบักรณโีรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ (COVID 19) ส�ำนกังำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) มีหนังสือที่ สปสช.  
๓.๖๕ /ว. ๒๓๓๗ ลงวนัท่ี ๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรือ่ง ซกัซ้อม
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ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID 19) ของกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี และแจ้งประกำศคณะกรรมกำร 
หลักประกัน สุขภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรด�ำเนินงำน
และบรหิำรจดักำรกองทนุหลักประกันสขุภำพในระดบั ท้องถิน่
หรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีสำระส�ำคัญ ดังนี้

ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
(COVID 19) มีแนมโน้มกำรระบำดกระจำยไปทั่วประเทศ  
มีผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มที่ต้องเฝ้ำระวังเพิ่มมำกขึ้น และตำมมติ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในกำรประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ออกประกำศ 
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเร่ือง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้กองทุนหลักประกัน
สขุภำพสขุภำพในระดบัท้องถ่ินหรอืพืน้ที ่สำมำรถสนบัสนนุและ 
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ส่งเสริมกิจกรรม ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุข 
ได้ตำมควำมจ�ำเป็น เหมำะสม ทันต่อสถำนกำรณ์สอดคล้อง 
กบัแนวทำงกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่ออันตรำย 
และตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรนี้ส�ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ขอแจ้งประกำศคณะกรรมกำร 
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงำน และบริหำรจัดกำร
ระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และซกัซ้อม ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรสนบัสนนุ 
งบประมำณของกองทุนฯ กปท. เพื่อแก้ปัญหำ กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) และผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นต่อกำรปฏิบัติงำน ของกองทุนฯ กปท. ดังนี้

๑. ประชำสัมพันธ์กำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
กำรควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (COVID-19) โดยงบประมำณกองทุนฯ  
เพือ่ให้หน่วยบรกิำร สถำนบรกิำร หน่วยงำน สำธำรณสขุ  
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หน่วยงำนอื่น องค์กรหรือกลุ ่มประชำชน มำขอรับ
สนับสนุนจำกกองทุนฯ ซึ่งส�ำนักงำนฯ สปสช.ได้จัดท�ำ 
วธิกีำรด�ำเนินงำนและตัวอย่ำงโครงกำรเพ่ือให้พืน้ทีไ่ด้น�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัสภำพพ้ืนที่
ผ่ำนเว็บไซต์ https://obt.nhso.go.th/obt/home

๒. กองทนุ กปท. ควรมกีำรพจิำรณำทบทวน หรือ ปรับเปลีย่น
โครงกำรที่อำจจะไม่สำมำรถ ด�ำเนินกำรได้อันเนื่อง 
มำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ (COVID-19) และควรมีกำรพจิำรณำเพิม่เตมิงบ
ประมำณในกำรควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
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(COVID-19) ให้เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ในพื้นที่
๓. ท�ำควำมเข้ำใจและถอืปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำร

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ือง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�ำเนนิงำนและ
บรหิำรจดักำรระบบหลกัประกนัสขุภำพในระดบัท้องถ่ิน
หรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกำศข้ำงต้น
ให้อ�ำนำจประธำนกรรมกำรกองทนุอนมุตัโิครงกำรหรอื
กิจกรรมได้หำกคณะกรรมกำรกองทุนไม่สำมำรถอนุมัติ
โครงกำรหรอืกจิกรรมได้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ เป็นจ�ำนวนเงิน 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อโครงกำร

ใครสามารถขอรับการสนับสนุน และด�าเนิน
กิจกรรมอะไรได้บ้าง?

กำรขอรับกำรสนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมเป็นค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดตำมแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมที่คณะกรรมกำร
กองทุนอนุมัติดังต่อไปนี้
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๑. เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิกำรจดับริกำรสำธำรณสขุของ
หน่วยบริกำร สถำนบริกำรหรือหน่วยงำนสำธำรณสุข

๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือ
กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคของ
องค์กรหรือกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอื่น

?ใครสามารถขอรับการสนับสนนุ 
และดําเนินกิจกรรมอะไรได้บ้าง
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๓. เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิกำรจดับริกำรสำธำรณสขุของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรพฒันำและดแูลเดก็เลก็ในชมุชน ศนูย์พฒันำคณุภำพ
ชีวิตผู ้สูงอำยุในชุมชนหรือหน่วยงำนที่ รับผิดชอบ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรพฒันำและดแูลเดก็เลก็ในชมุชน หรือกำรพฒันำและ
ฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุหรือคนพิกำรในชุมชน

๔. เพือ่สนบัสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรหรอืพฒันำกองทนุ
หลักประกันสุขภำพให้มีประสิทธิภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบำด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สำธำรณสุขได้ตำมควำมจ�ำเป็น เหมำะสม และทันต่อ
สถำนกำรณ์ได้
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๕
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01

02

03

04

05

06

07

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการ
ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้สูงอายุ) 

โครงการ เยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (COVID-19)

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
และติดเชื้อโควิด-19

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบใหม่ (New Normal)
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก
ยุค Covid-19
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ส่วนที่ ๕
คลิก๊เพ่ือดาวน์โหลดตัวอย่างโครงการ


-ตัวอย่าง-

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19

 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สูงอายุ) 



เรื่อง	ขอเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19

          ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สูงอายุ)  

เรียน	   ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ					



	ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน (ระบุชื่อ)  ชมรม อสม.   มีความประสงค์จะจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สูงอายุ)    ในปีงบประมาณ    -xxxx-        โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ                        เป็นเงิน   -xxxxxx-   บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังมีอยู่ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก ทราบกันดีว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย เป็นเหตุให้รัฐบาลไทยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ออกพระราชกำหนดเพื่อใช้ในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวางมาตรการที่พึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ซึ่งกำหนดให้เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่าย อยู่ในเคหะสถานหรือบริเวณสถานที่พักของตนเองเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ (1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น (2) กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และโรคทางเดินหายใจ หากมีการติดเชื้อโรคโควิด-19 จะมีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงกว่าคนทั่วไป (3) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดที่มีหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก 

ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจพบว่าในหมู่บ้าน............. หมู่ที่ .... จำนวน........หมู่ มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป จำนวน .... คน กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว จำนวน ... คน และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดจำนวน ... คน 

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มประชาชนเพื่อจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคโควิด-19    ได้ เพราะอาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดการระบาด ลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19        ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการโดยจัดให้มีกิจกรรมบริการ ณ บ้านเรือนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและครอบครัวได้ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคได้ ชมรม อสม. จึงจัดให้มีโครงการนี้ 

2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สูงอายุ) และครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแนวทางสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 



2. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สูงอายุ) และครอบครัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติให้สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19



3. วิธีดำเนินการ 

1. ประชุมสมาชิก อสม.บ้าน .... หมู่ ..... เพื่อแสดงความเห็นความต้องการในการกำหนดมาตรการการสร้างความรู้ความเข้าใจกับสมาชิก อสม. 

2. จัดทำแผนวิธีการดำเนินงานโครงการและเขียนโครงการ เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

3. จัดตั้งทีมกระจายความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยในหนึ่งทีมประกอบด้วย อสม. จำนวน 2 – 3 คน รับผิดชอบให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สูงอายุ)  ณ บ้านเรือน จำนวน 24 – 30 บ้านเรือนต่อทีม (อาจปรับเปลี่ยนจำนวนสมาชิกในทีมและบ้านเรือนที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม) แล้วให้แต่ละทีมเข้าจัดบริการให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง(ผู้สูงอายุ) และครอบครัว จนครบจำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง 

4. ระยะเวลาดาเนินการ 

ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ ……… เดือน............... 2564 

5. สถานที่ดำเนินการ 

             พื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงผู้สูงอายุ (จำนวนหมู่......................)

6. งบประมาณ 

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ...................................... รวมจำนวน .... บาท รายละเอียด ดังนี้ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิิบัติหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงผู้สูงอายุและครอบครัว จำนวน ... คน ๆ ละ xxx บาท/วัน จำนวน xxx วัน เป็นเงิน xxxx บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ..... คน ๆละ ............. ชมๆละ xxxxx บาท เป็นเงิน .............. บาท

- ค่าเอกสารและค่าวัสดุ เช่น เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการระบาด/ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-ต แผ่นพับ โพสเตอร์/โพสการ์ด เอกสารอื่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ หน้ากากป้องกันละอองและสารคัดหลั่ง (Face Shield) เจลล้างมือ ฯลฯ จำนวน ......... บาท 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงผู้สูงอายุและครอบครัวได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากโรคติดเชื้อโควิด-19

        *เนื้อหารายละเอียดครบทั้ง ๓ ส่วน ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามภาคผนวก ๔*

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )



ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

	

ส่วนที่ 3 :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

USER
File Attachment
Ex1 โครงการส่งเสริมป้องกัน ปชช.เสี่ยงสูง.docx


-ตัวอย่าง-

โครงการ เยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)


เรื่อง	ขอเสนอโครงการ เยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโรค

      	โควิด-19  (COVID-19

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ					



	ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน (ระบุชื่อ)  (หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/ ศูนย์ฯ/องค์กร/กลุ่มประชาชน)   มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ เยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุผู้สี่ยงสูงจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19 ในปีงบประมาณ  -xxxx-        โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ               เป็นเงิน   -xxxxxx-   บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

1. หลักการและเหตุผล 

		สถานการณ์โลก : การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวน 103,854,085 ราย เสียชีวิต 2,245,582 ราย ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศ : ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวนรวม ๒๐,๔๕๔ ราย รักษาหายแล้ว ๑๓,๒๑๗ ราย และเสียชีวิต ๗๙ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  การระบาดระลอกใหม่นี้มีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก จากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของประเทศไทย ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศยกระดับพื้นที่ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๑๗) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศให้จังหวัดต่างๆจำนวน  ๒๘ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และมี ๕ จังหวัดจาก ๒๘ จังหวัดดังกล่าวถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร   

 ดังนั้น พื้นที่.........................มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อหรืออาจเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19 ในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้จะต้องแยกตัวออกกลุ่มคนอยู่ในที่พักของตนเอง งดการทำกิจกรรมใด ๆ ร่วมกับผู้อื่น แยกรับประทานอาหาร แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รวมถึงทำความสะอาดที่พักและของใช้ส่วนตัวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และหากพบว่าเริ่มมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไป ดังนั้นเพื่อลดโอกาสและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่น ในพื้นที่ อปท................................................ จึงจัดทำโครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยจากของผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19

๒. วัตถุประสงค์

	๒.๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องสามารถกักกันตัวเอง จำนวน 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

	๒.๒ เพื่อให้สมาชิกภายในครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงสูง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

	๒.๓ เพื่อให้ของผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัวได้รับการตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม



๒.๔ เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงสูงตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

๓. วิธีดำเนินการ

๓.๑ แต่งตั้งคณะทำงานเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัว พร้อมทั้งจัดทำแผน เยี่ยมบ้าน

๓.๒ ประชุมชี้แจงคณะทำงานเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัว

๓.3 ลงพื้นที่ติดตามดูแลผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 ใน 3 ประเด็นดังนี้

		๓.๓.1 ทำความเข้าใจ แนะนำให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุผู้เสียงสูง และสมาชิกภายในครอบครัว เรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

	๓.๓.2 คัดกรองดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัว

	๓.๓.3 แนะนำจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัยตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

๓.๔ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคเช่นหน้ากากอนามัย เจลหรือสบู่ล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวหรืออื่นๆ ให้แก่ผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัว

๓.๕ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

	๔.๑ ผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัวในพื้นที่ อปท......จำนวน............คน

           ๔.๒ ผู้กักกันตนเองที่บ้านในพื้นที่ อปท.... จำนวน....................คน

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

	ระหว่างเดือน.....................-.เดือน................................๒๕๖๔.

๕. สถานที่ดำเนินการ

	ครอบครัวกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงสูง ในพื้นที่รับผิดชอบอบต./เทศบาล....................

๖. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ..................  จำนวนxxxxxxบาท  รายละเอียด  ดังนี้

๖.๑ กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงาน

-ค่าอาหารกลางวัน ในการประชุมคณะทำงาน จำนวน xxคนๆ ละ xx บาท/มื้อ จำนวน xx มื้อ	เป็นเงิน	xxx บาท

-ค่าอาหารว่างในการประชุมคณะทำงาน จำนวน xx คนๆ ละ xx บาท/มื้อ จำนวน xx มื้อ		เป็นเงิน	xxx บาท

๖.๒ กิจกรรมทำความเข้าใจ แนะนำให้ความรู้ ตรวจคัดกรองและดูแลสขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัว

-ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เช่น สติกเกอร์โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่ออื่นๆจำนวน xxแผ่น/ชิ้นๆละ..........เป็นเงิน	xxx บาท

-ค่าหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เสี่ยงสูงและสมาชิกภายในครอบครัวและคณะทำงานเยี่ยมบ้าน จำนวน xx ชิ้นๆละเป็นเงิน	xxx บาท

-ค่าเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในการป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุผู้เสียงสูงและสมาชิกภายในครอบครัวและคณะทำงานเยี่ยมบ้าน ้างมือำความสะอาดยในครอบครัวกภายในครอบครัวยในครอบครัวจำนวน xx หลอดๆละ เป็นเงิน	xxx บาท





-ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์สำหรับทำความสะอาดสำหรับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุผู้เสียงสูง และสมาชิกภายในครอบครัวจำนวน xx ขวดๆละ เป็นเงิน xxx บาท

-ค่าพาหนะเหมาจ่ายในการเดินทางเยี่ยมบ้าน เป็นเงิน  xxx บาท

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ ผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูง และสมาชิกภายในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
ตามมาตรการของการกระทรวงสาธารณสุข

	๗.๒ ผู้สูงอายุผู้เสียงสูง และสมาชิกภายในครอบครัวได้รับการตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

๗.๓ ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุผู้ผู้เสี่ยงสูงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19ในพื้นที่

๘. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า ๑รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )



        *เนื้อหารายละเอียดครบทั้ง ๓ ส่วน ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามภาคผนวก ๔*

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )



ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

	

ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)



USER
File Attachment
Ex2 โครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ.docx


-ตัวอย่าง-

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19



เรื่อง	ขอเสนอโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาด

ของโรคโควิด-19

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ…………………………………………………………..



	ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ......รพ./รพ.สต./กองสาธารณสุข..... มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ............................. เป็นเงิน xxxxxxบาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้



ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม )

ชื่อโครงการ“จัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19” 



หลักการและเหตุผล

		สถานการณ์โลก : การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวน 103,854,085 ราย เสียชีวิต 2,245,582 ราย สถานการณ์ภายในประเทศ : ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวนรวม ๒๐,๔๕๔ ราย รักษาหายแล้ว ๑๓,๒๑๗ ราย และเสียชีวิต ๗๙ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  การระบาดระลอกใหม่นี้มีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก จากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของประเทศไทย ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศยกระดับพื้นที่ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๑๗) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศให้จังหวัดต่างๆจำนวน  ๒๘ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และมี ๕ จังหวัดจาก ๒๘ จังหวัดดังกล่าวถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร    ดังนั้น พื้นที่......................... มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อหรืออาจเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ได้

ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวอบต./เทศบาล.............................................. จึงจัดทำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้ทุกพื้นที่ของ อบต./เทศบาล...................... มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับความร่วมมือจากทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19

๑. วัตถุประสงค์

	๑.๑  	เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19

	๑.๒ 	เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขได้ถูกต้อง

๑.๓ 	เพื่อให้ครัวเรือน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19





๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมโรคการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19                         

๒.๒ประชุมคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 และดำเนินงานตามแนวทาง ๓ ประเด็นคือ

		๒.๒.๑ กิจกรรมทำความเข้าใจ แนะนำให้ความรู้และประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย    (แต่ละพื้นที่เลือกเฉพาะที่มีในพื้นที่หรือใส่สถานที่ระบุจำนวน เป้าหมายที่มี....... )

			-ขนส่งสาธารณะ/สถานีรถไฟ 

			-สถานดูแลผู้สูงอายุ

			-ศาสนสถาน

			-ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

			-คอนโดมิเนียม อาคารชุด 

			-โรงภาพยนตร์

			-สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

			-ตลาดสด ตลาดนัด 

			-ร้านค้าปลีก/ส่ง (มินิมาร์ท/ร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาเก็ตฯ)

			-ร้านอาหาร 

			-หอพักแฟลต อพาร์ทเม้นท์

			-ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี

			-ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์

			-แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว

		๒.๒.๒ กิจกรรม Big Cleanig ในสถานที่สาธารณของทางราชการประกอบด้วย ตลาดนัด/ตลาดสด/สวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ แหล่งท่องเที่ยว/สถานีขนส่งสาธารณะ/สถานีรถไฟ / ศาสนสถาน (เฉพาะที่มีในพื้นที่หรือเพิ่มเติมตามบริบท)

		๒.๒.๓ กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามมาตรการในสถานที่สาธารณะของราชการที่สำคัญเน้นการทำความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อมตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง (เฉพาะที่มีในพื้นที่หรือเพิ่มเติมตามบริบท)

		-ตลาดนัด/ตลาดสด โดยการจัดให้มีการรักษาระยะห่าง ให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือเจลล์แอลลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ,จัดทำความสะอาดตามหลักสุขสภิบาล สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง, การจัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม และจุดเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทางปฏิบัติทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว

		-สวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ แหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดให้มีการรักษาระยะห่าง ให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือเจลล์แอลลกอฮอล์อย่างเพียงพอ , การจัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม และจุดเสี่ยงต่างๆสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทางปฏิบัติทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว 



    ๒.๓ 	ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินโครงการ

๓.กลุ่มเป้าหมาย 

	๓.๑ สถานประกอบการ กิจการ ในพื้นที่ อปท....................แห่ง

	๓.๒ สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่ อปท. .................... แห่ง



๔. ระยะเวลาดำเนินการ

	เดือน.....................-เดือน.........................๒๕๖๔

๕. สถานที่ดำเนินการ

	สถานประกอบการ กิจการ สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่.....................................................................

๖. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ..................  จำนวนxxxxxxบาท  รายละเอียด  ดังนี้

๖.๑ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

-ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะกรรมการ จำนวนxxคนๆ ละ xx บาท/มื้อ จำนวน xx มื้อ	เป็นเงิน	xxx บาท

-ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการ จำนวน xxคน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จำนวน xx มื้อ		เป็นเงิน	xxx บาท

๖.๒ กิจกรรมทำความเข้าใจ แนะนำให้ความรู้ และประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เช่น สติกเกอร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายไวนิลสื่ออื่นๆจำนวน xxแผ่น/ชิ้นๆละ..........เป็นเงิน	xxx บาท

- ค่าแบบประเมินตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขฯ จำนวน.... ชุดๆละ ........ บาท เป็นเงิน จำนวน .............. บาท

๖.๓ กิจกรรม Big Cleanigและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรการต่อเนื่อง

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ความรู้และแนวทางการปฏิบัติภาษาไทยและภาษาพม่า ขนาด ...... จำนวน ......  ผืน	x ………บาท =..............บาท 

		-ค่าเจลล้างมือแอลกอฮอล์ขนาด .....ml จำนวน…….…ขวดx ..........บาท =……………………...  บาท

-ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ขนาด ......จำนวน ..... ขวด/แกลลอน x .......บาท =................

-ค่าน้ำยาคลอรีน ขนาด ......จำนวน ..... ขวด/แกลลอน x .......บาท =................ (กรณีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล)

-ค่าเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเหยียบ จำนวน ...... (พิจารณาตามความเหมาะสม)

- เครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรตอัตโนมัติชนิดขาตั้ง .....(พิจารณาตามความเหมาะสม)

-ค่าถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด จำนวน ..........กล่อง/ชิ้น .......

-ค่าถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียว (Dispose) จำนวน ........ กล่อง .........

-ค่าผ้ายางกันเปื้อน……..จำนวน ....... 

-เน็ตคลุมผม จำนวน ........ ชิ้น...

-รองเท้าบู๊ทจำนวน ....... คู่....

-หน้ากาก face shield จำนวน ........ อัน ....

- หน้ากากอนามัย จำนวน ............ กล่อง .....

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น เช่น ถังน้ำ แปรง กะละมัง ฯลฯ

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ







๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีการระบาดในพื้นที่

	๓.๒ ผู้ประกอบมีการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้

๓.๓ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่



        *เนื้อหารายละเอียดครบทั้ง ๓ ส่วน ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามภาคผนวก ๔*

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )



ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

	

ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)








ส่วนที่ ๓ :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)



ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม......................................................................................................................................



๑. ผลการดำเนินงาน

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

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

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

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

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

๒.๑การบรรลุตามวัตถุประสงค์

	บรรลุตามวัตถุประสงค์

	 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ...............................................................................................................

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

๒.๒จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมคน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	บาท

	งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		บาท   คิดเป็นร้อยละ ..............................

	งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	บาท   คิดเป็นร้อยละ ..............................

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

	ไม่มี

	 มี

		ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ........................................................................................................................

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

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

		แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ......................................................................................................................

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

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





ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน

 (                                                           )

ตำแหน่ง ................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................









USER
File Attachment
Ex3 โครงการ Covid จัดงานสิ่งแวดล้อม.docx


-ตัวอย่าง-


โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (COVID-19)

เรื่อง
ขอเสนอโครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (COVID-19)





เรียน
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..................................................................................................


ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน (ระบุชื่อ)  (หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/
 ศูนย์ฯ/องค์กร/กลุ่มประชาชน)                            มีความประสงค์จะจัดทำ โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น
 ในปีงบประมาณ     -xxxxxx-                      โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ                             .เป็นเงิน       -xxxxxx-                     บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล ตามที่มีประชาชนจำนวนมากได้เดินทางภูมิลำเนาอันเนื่องมาจากการประกาศปิดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางจุด ส่งผลให้การเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขยายพื้นที่ออกไปในวงกว้าง ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพ............................ ได้เล็งเห็นถึงสภาวะอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ จึงจัดทำโครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (COVID-19) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนฯ

1. วัตถุประสงค์



1. เพื่อจัดทำทะเบียนบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 


2. เพื่อคัดกรองค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่


3. เพื่อป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดโดยติดตาม เฝ้าระวัง ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

2. วิธีดำเนินการ


1. แจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทำการสำรวจและจัดทำทะเบียนบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 


2. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการคัดกรองตามข้อ 1


3. จัดทีมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังในรายที่ตรวจพบว่ามีภาวะเสี่ยงตามแนวทางของกรมควบคุมโรค


4. ให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (COVID-19)


5. รายงานผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์ให้ประธานกองทุนทราบ

3. กลุ่มเป้าหมาย     -xxxx-       คน


4. ระยะเวลาดำเนินการ


ตามสถานการณ์ของแนวทางการควบคุมโรค

5. สถานที่ดำเนินการ


พื้นที่รับผิดชอบของกองทุนฯ

6. งบประมาณ


จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ.................................................................................................... 
จำนวน      -xxxx-     บาท  รายละเอียด  ดังนี้


- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ (ตามอัตราของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เป็นเงิน      -xxxx-       บาท


- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง






   เป็นเงิน      -xxxx-       บาท


- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการคัดกรอง





   เป็นเงิน      -xxxx-       บาท


- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์



- ค่าเอกสารที่ใช้ในโครงการ เช่น แบบทะเบียน แบบคัดกรอง เป็นต้น

   เป็นเงิน      -xxxx-       บาท


- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน




   เป็นเงิน      -xxxx-     บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. มีทะเบียนจำนวนบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 



2. มีการคัดกรองค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่



3. มีการป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดโดยติดตาม เฝ้าระวัง ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

        *เนื้อหารายละเอียดครบทั้ง ๓ ส่วน ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามภาคผนวก ๔*


8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ส่วนที่ 3 :
แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

USER
File Attachment
Ex4 โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจ.doc


-ตัวอย่าง-

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19



เรื่อง	ขอเสนอแผนงาน/โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ…………………………………………………………..

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ......รพ./รพ.สต./กองสาธารณสุข..... มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................... เป็นเงิน xxxxxxบาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม )



ชื่อโครงการ  “โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19” ปีงบประมาณ ๒๕๖4



หลักการและเหตุผล

	สถานการณ์โลก : การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวน 103,854,085 ราย เสียชีวิต 2,245,582 ราย ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศ : ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวนรวม ๒๐,๔๕๔ ราย รักษาหายแล้ว ๑๓,๒๑๗ ราย  และเสียชีวิต ๗๙ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  การระบาดระลอกใหม่นี้มีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก จากสถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของประเทศไทย ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  อบต./เทศบาล/รพสต.......................... รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงต้องมีการมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 

    ดังนั้น พื้นที่..........(ชื่อตำบล)............มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อหรืออาจเกิดการระบาดของโรคในพื้น ที่ได้ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบล.........(ชื่อตำบล)..........จึงจัดทำ“โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19   ปีงบประมาณ ๒๕๖4” โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ และปฏิบัติตน อย่างถูกต้อง ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19

๑. วัตถุประสงค์

	๑.๑ เพื่อจัดทำสื่อสนับสนุนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ลดการกระจายแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

	๑.๒ เพื่อจัดทำสื่อสนับสนุนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ลดการกระจายแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

          ๑.๓  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

          ๑.๔ 	เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องสามารถป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19



๒. กลวิธีดำเนินการ/กิจกรรม

          ๒.1 ชี้แจงและสำรวจข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน เพื่อกำหนดจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จุดแจกจ่ายแผ่นพับหรือสื่ออื่นๆสำรวจจำนวนครัวเรือนในพื้นที่และกำหนดเส้นทางรถแห่สปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์  

         ๒.2 เขียนโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล..(ชื่อตำบล).......

        ๒.3  เสนอประธานคณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาขออนุมัติโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล.......(ชื่อตำบล)....

        ๒.4  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามโครงการ

  ๒.๔.๑จัดจ้างทำสื่อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองและบุคคล   ในครอบครัวจากการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 และแผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง กรณี กักตัว และ แยกตัว

๒.๔.2 ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามจุดที่กำหนดในพื้นที่ตำบล...(ชื่อตำบล).........

๒.๔.3 จัดส่งแผ่นพับแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ให้ทุกครัวเรือนเป้าหมาย

๒.๔.4 จัดจ้างทำสื่อสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์(หรือ ขอสนับสนุนจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานทางราชการ)

๒.๔.5 ดำเนินการจัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ตามเส้นทางที่กำหนด

         ๒.5 ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดำเนินโครงการ

๓. เป้าหมาย

         ๓.๑ กำหนดจุดติดป้ายประชาสัมพันธ์..............................แห่ง

         ๓.๒ กำหนดเส้นทางรถแห่ประชาสัมพันธ์..............................แห่ง

         ๓.๓ แผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัว กลุ่มเสี่ยง ........... แผ่น



๔. ระยะเวลาดำเนินการ

	ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน 2564 



๔. สถานที่ดำเนินการ

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



๖. งบประมาณ

	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล.........(ชื่อตำบล)................จำนวนxxxxxxบาท  รายละเอียด  ดังนี้

· จัดจ้างทำสื่อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ขนาด...........จำนวน xx  แผ่น ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน xxx บาท

· ค่าแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 จำนวน xx แผ่น ๆ ละ xx บาท  เป็นเงินxxxบาท

· ค่าแผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง กรณี แยกตัว และกักตัวจำนวน xx แผ่น ๆ ละ xxบาท  เป็นเงินxxxบาท

· ค่าจัดจ้างทำสื่อสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์  จำนวน xx เทป		เป็นเงิน	xxxบาท

· ค่าจัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่                                             เป็นเงิน xxxบาท

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ



๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสามารถป้องกันตนเอง และเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ได้

	2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ได้ถูกต้อง

๓. ไม่มีการติดเชื้อ และแพร่กระจายของการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่



        *เนื้อหารายละเอียดครบทั้ง ๓ ส่วน ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามภาคผนวก ๔*

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )



ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

	

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)



USER
File Attachment
Ex5 โครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเ.docx




-ตัวอย่าง-

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ยุค Covid-19



เรื่อง	ขอเสนอโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ยุค Covid-19

เรียน	   ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ					



	ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน (ระบุชื่อ)  (หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/ ศูนย์ฯ/องค์กร/กลุ่มประชาชน)  มีความประสงค์จะจัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก       ยุค Covid-19 ในปีงบประมาณ  -xxxx-        โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ…………………………… เป็นเงิน   -xxxxxx-   บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สังคมไทยและทั่วโลกต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตในยามว่าง สำหรับประเทศไทย กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบอย่างมากอีกกลุ่มในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักในประเทศ คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เคยใช้ชีวิตการเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้าน เมื่อไม่ได้ไปเรียน ก็ส่งผลต่อพัฒนาการทุกด้าน ทำอย่างไรให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย โดยปลอดภัยจากโควิด-19 ไปพร้อมกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.................... ตระหนักและรับรู้ถึงข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จึงคิดค้นอุปกรณ์พัฒนาการและการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นทักษะให้กับเด็กเล็ก และยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย ศูนย์เด็กเล็ก..................................จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กยุค Covid-19 ดังกล่าวขึ้น

2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

	2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

	2.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างเด็ก/ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	2.3 เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในช่วงปิดการเรียนการสอนเนื่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาด 	Covid-19

	2.4 เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมทางกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แทนการใช้สื่อ ITเพียงเพื่อความบันเทิง

3. วิธีดำเนินการ

3.1 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.........................

3.2 ขั้นตอนวางแผนงาน

- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและ

รูปแบบวิธีการดาเนินงานโครงการ

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ

- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินงาน

3.3 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

	3.4 ดำเนินงานตามแผนงาน

                         3.4.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์            

                         3.4.2 จัดเตรียม ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรม

                         3.4.3 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โดยเข้าเยี่ยมครอบครัวของเด็กเล็ก และชี้แจงการจัดกิจกรรมส่งเสริม		    พัฒนาการและการเรียนรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษาในการใช้สื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการ			    เรียนรู้ของเด็กเล็ก ดังต่อไปนี้

			3.4.3.1 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน ส่งเสริม				พัฒนาการด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมจินตนาการ 

			3.4.3.2 กิจกรรมหนูน้อยนักปั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก 				ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา สติปัญญา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 

			3.4.3.3 กิจกรรมจิตรกรน้อย เพื่อส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ ส่งเสริมพัฒนาการด้าน			ร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 			การแสดงออกทางอารมณ์ผ่านการวาดภาพ ระบายสี 

3.4.3.4 กิจกรรมระบายสีสร้างสรรค์ อยู่บ้านต้านโควิด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทัน โรคระบาด Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

		       3.4.4 ติดตามประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเล็กหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมด้วย

  			    เครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการ DSPM และแบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน

                                   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

                            3.3.5 ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรม/โครงการ

	3.5 สรุปผลการดำเนินงาน/ปรับปรุง/พัฒนากิจกรรม โครงการ

4. ระยะเวลาดำเนินการ

	ระหว่างเดือน ………….– เดือน ………… 2564

5. สถานที่ดำเนินการ

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก………………………… 

6. งบประมาณ

	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ …………………………………จำนวน ...xxx,xxx,xxx...... บาท  รายละเอียด  ดังนี้

	- ค่า หนังสือนิทาน (xxxคน X xxxบาท)                          เป็นเงิน  .......x,xxx........  บาท

	- ค่า แป้งโดว์ = แป้งสาลี+เกลือ+กระปุกใส่แป้ง

                              +น้ำมันพืช+สีผสมอาหาร			เป็นเงิน  .......x,xxx......  บาท

	- ค่า สีเทียน (xxx คน X  xxx บาท)                        	เป็นเงิน  .......x,xxx......  บาท

          - ค่า สมุดระบายสี ผักผลไม้ (xxx คน X  xxx  บาท)            เป็นเงิน    .......xxx .....  บาท

          - ค่า สีน้ำ (xxx คน X  xxx   บาท)                                เป็นเงิน  .......x,xxx......  บาท

          - ค่า พู่กัน (xxx คน X   xxx  บาท)                                เป็นเงิน  .........xxx  ....  บาท

          - ถ่ายเอกสารชุดนิทาน อิเล้งเค้งโค้ง (xxx คน X xxx  บาท)    เป็นเงิน  ......xxx.........  บาท

          - แผ่นเคลือบแข็ง (xx ชุด =  xxx   บาท)                         เป็นเงิน  ......xxx........  บาท



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	7.1 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ได้รับการจัดกิจกรรมผ่านประสบการณ์จริงด้วยการเรียนรู้และลงมือทำ

	7.2 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ได้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในช่วงปิดเรียนเนื่องด้วย

                สถานการณ์ โควิด-19

	7.3. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน มีกิจกรรมทางกาย แทนการใช้สื่อ ITเพียงเพื่อความบันเทิง











        *เนื้อหารายละเอียดครบทั้ง ๓ ส่วน ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามภาคผนวก ๔*

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )



ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

	

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)



USER
File Attachment
Ex6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ใ.docx


-ตัวอย่าง-

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



เรื่อง	ขอเสนอโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

           ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ					



	ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน (ระบุชื่อ)  (หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/ ศูนย์ฯ/องค์กร/กลุ่มประชาชน)   มีความประสงค์จะจัดทำ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ  -xxxx-        โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ               เป็นเงิน   -xxxxxx-   บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั่วประเทศ    ซึ่งโรคนี้

สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยไอ จามหรือ

หายใจ ฝอยละอองเหล่านี้จะตกลงสู่วัตถุหรือพื้นผิวรอบๆ จากนั้นเรารับเชื้อได้ด้วยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุ

เหล่านั้นแล้วมาจับตา จมูกหรือปากของเราเอง และเรายังสามารถรับเชื้อโดยตรงได้จากการหายใจเอาฝอย

ละอองของผู้ป่วยเข้าไปเมื่อผู้ป่วย ไอ จาม หรือหายใจออก ทำให้ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ดำรงชีวิต ในหลายรูปแบบ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่พบปะหรือเข้าที่แออัด ไม่ใช้มือสัมผัสสิ่งของสาธารณะโดยตรง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ Social distancing กินร้อน ช้อนตัวเอง ซึ่งหลังจากโรคโควิด-19 (COVID-19) คลี่คลายลง สังคมไทยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หรือเรียกว่า New Normal คือความปกติใหม่ที่เราต้องพบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่รวมเด็กในพื้นที่ในวัย 2-4 ปี   ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงทีมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งต้องมาอยู่รวมกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดได้ง่ายทั้งนี้ยังไม่รวมผู้ปกครองเด็กที่ต้องรับส่ง ครู พี่เลี้ยง ที่ต้องพูดคุย สัมผัสกับจำนวนเด็กในศูนย์ที่มีจำนวนมาก ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นสถานที่ที่ต้องมีองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ (New Normal)    ในการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ  เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล…………………… ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่งคือ ......................................... จึงจัดทาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ใหม่(NewNormal) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขึ้น



2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้ความรู้ คำแนะนา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 

              ให้กับ ผู้ปกครองเด็กที่ต้องรับส่ง ครู ผู้ช่วยครู รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

2. เพื่อให้ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบใหม่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

3. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ หรือกระบวนการคัดกรอง และป้องกันโรคที่เหมาะสม

3.วิธีดำเนินงาน

1. ขั้นตอนวางแผนงาน

- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและ

รูปแบบวิธีการดาเนินงานโครงการ

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ

- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินงาน

2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

3. ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) เพื่อใช้ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

2. ดำเนินการ อบรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กที่ต้องรับส่ง ครู ผู้ช่วยครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา ในเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ (New Normal) เพื่อห่างไกลโรคโควิด-19 (COVID-

19) จำนวน ......... คน

3. จัดทาขั้นตอน การคัดกรอง การอยู่ร่วมกันของเด็ก โดยครู และ ผู้ช่วยครู

4. สรุปผลการดาเนินงาน และ รายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ

4. ระยะเวลาดำเนินงาน   ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

5. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลxxxxx จำนวน........ แห่ง

6. งบประมาณ

จากงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ…………จำนวน ........... บาท (.........................) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ค่าอาหาร และเครื่องดื่มในการอบรม ให้ความรู้ จานวน...คน x…บาท x…ครั้ง เป็นเงิน ...............บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการอบรม ให้ความรู้ จานวน...คน x…บาท x…ครั้ง เป็นเงิน ........บาท

3.ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ..... คน ๆละ ............. ชมๆละ XXX บาท เป็นเงิน .............. บาท

4.ค่าวัสดุในการคัดกรองและป้องกันโรค เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล , แอลกอฮอล์ 70%,

             เจลล้างมือแอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย , น้ายาฆ่าเชื้อโรค เป็นเงิน............ บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กลุ่มเป้าหมายมี่ความรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบใหม่ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกระบวนการคัดกรอง และป้องกันโรคที่เหมาะสม



        *เนื้อหารายละเอียดครบทั้ง ๓ ส่วน ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามภาคผนวก ๔*

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )



ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

	

ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)







กำหนดการ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบใหม่(New Normal) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



		ช่วงเวลา

		กิจกรรม



		๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

		-บรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบใหม่(New Normal) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

-ประเด็นซักถามแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ

โดย ..................................................





		๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

		พักรับประทานอาหารกลางวัน





		๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

		-บรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบใหม่(New Normal) ในการป้องกัน

โรคที่เกิดในเด็ก ความรู้เบื้องต้นในการสังเกต การแยกโรค รวมทั้งการส่งต่อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

-ประเด็นซักถามแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ



โดย .....................................................







      ** ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสมของ บริบทพื้นที่ **__
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01

02

03

04

05

06

07

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการ
ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้สูงอายุ) 

โครงการ เยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุผู้เสี่ยงสูงจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (COVID-19)

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
และติดเชื้อโควิด-19

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบใหม่ (New Normal)
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก
ยุค Covid-19

ภาคผนวก
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

๑.	หนังสือ	 ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 ที่	
สปสช.๓.๖๕/๖๔๖๔	ลงวันที่	๖	มีนำคม	๒๕๖๓	เรื่อง		
ขอประสำนควำมร ่วมมือประชำสัมพันธ ์กำรใช	้
งบประมำณกองทุนท้องถิ่นด�ำเนินกำรควบคุมป้องกัน
กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ	19	(COVID-19)

๒.	หนังสือ	 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน	 กระทรวง
มหำดไทย	 ที่	 มท.๐๘๑๙.๒/ว.๑๒๑๒	 ลงวันที่	 ๒๐	
เมษำยน	๒๕๖๓	เรื่อง	แจ้งประกำศคณะกรรมกำรหลัก
ประกันสุขภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรด�ำเนิน
งำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(ฉบับที่	๓)	และช่องทำงกำรเข้ำ
ถงึข้อมลูกำรสนบัสนนุงบประมำณกองทนุหลกัประกนั
สขุภำพในระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ที	่ในกำรควบคมุป้องกนั

หนังสือ.pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการ.doc หนังสือ.pdf
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กำแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ	(COVID-19)

๓.	หนงัสอื	คณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำต	ิตำมพระรำช
บญัญตัโิรคตดิต่อ	พ.ศ.๒๕๕๘	กรมควบคมุโรค	ด่วนทีส่ดุ	
ที่	สธ.	๐๔๑๐.๗/ว.๑	ลงวันที่	๓	มกรำคม	๒๕๖๔	เรื่อง	
ขอควำมร่วมมือในกำรส่ือสำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน
และกลุ่มเสีย่งในกำรป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรน่ำ	2019	(COVID-19)	หรือ	โควิด	19)

แบบเสนอโครงการ 

หนังสือ.pdf แบบฟอร์มเสนอโครงการ.doc หนังสือ.pdf
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เรื่อง
ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม....................................................................................................................

เรียน
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) .................................................................................................................................

1. วัตถุประสงค์



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


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


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


2. วิธีดำเนินการ


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


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


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



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


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

3. กลุ่มเป้าหมาย                       คน

4. ระยะเวลาดำเนินการ


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


5. สถานที่ดำเนินการ


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


6. งบประมาณ


จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ.................................................................................................... 
จำนวน ................................. บาท  รายละเอียด  ดังนี้


- ค่า..................................................................


เป็นเงิน  ...............  บาท


- ค่า..................................................................


เป็นเงิน  ...............  บาท


- ค่า..................................................................


เป็นเงิน  ...............  บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………



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


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

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 
โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น )

8.1
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)


ชื่อ(หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน)................................................................................................


(  1. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10 (1)]


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


(  3. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ 10 (1)]


(  4. หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ 10 (2)]


(  5. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)]


(  6. ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ 10 (3)]



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


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


( 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน


 สาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]


( 2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กร


 หรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)]



( 3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ (เด็กเล็ก/


 ผู้สูงอายุ/คนพิการ) [ข้อ 10 (3)]


( 4. สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]


( 5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

8.3
กลุ่มเป้าหมายหลัก


( 1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน                คน


( 2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน               คน


( 3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน                  คน


( 4. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน              คน


( 5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน               คน


( 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน                คน


( 7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน                 คน


( 8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน                  คน


( 9. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 


( 10. กลุ่มอื่น ๆ (ระบุ)                                                               จำนวน               คน

8.4
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก



(  8.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่



( 6. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม



( 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก


( 8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์



( 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย



( 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก



( 8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์



( 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย



( 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม



( 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์


( 9. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.4 กลุ่มวัยทำงาน


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน



( 6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน



( 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม



( 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์


( 9. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ


( 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า



( 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม



( 8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง


( 6. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ



( 7. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง



( 8. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง



( 9. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ


( 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า



( 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม



( 8. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง


( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ


( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ



( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


( 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ



( 6. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................


( 8.4.9 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]



( 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม


( 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


( 3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ


( 4. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์


( 5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) ...........................................................................................................

( 8.4.10 กลุ่มอื่น ๆ (ระบุ).................................................................


( 1. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ                                              ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(                                             )


           ตำแหน่ง ............................................................

          วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................................

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)


ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่          / 25          เมื่อวันที่                                    ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

( งบประมาณที่เสนอ จำนวน                                        บาท

( อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน                              บาท


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




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



( ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 



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




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



หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................



( ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ ………………………………………………….........


ลงชื่อ ....................................................................

       (                                                  )

ตำแหน่ง ................................................................


วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

ส่วนที่ 3 :
แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ......................................................................................................................................

1. ผลการดำเนินงาน


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

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

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

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

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์


2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์



( บรรลุตามวัตถุประสงค์


( ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ...............................................................................................................

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

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                             คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ


งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
                                      บาท


งบประมาณเบิกจ่ายจริง 

                                      บาท   คิดเป็นร้อยละ ..............................


งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ
                                      บาท   คิดเป็นร้อยละ ..............................

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน


( ไม่มี


( มี



ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ........................................................................................................................

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

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



แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ......................................................................................................................

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

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

ลงชื่อ .................................................................... ผู้รายงาน

       (                                                   )

ตำแหน่ง ................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

เอกสารอ้างอิง 

๑. คูมื่อปฏบัิติงำนกองทุนหลกัประกนัสขุภำพในระดบัท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติฯ พ.ศ. ๒๕๖๑),ส�ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ.๒๕๖๑. 

๒. เอกสำรวชิำกำร : ประเด็นและขอบเขตฐำนข้อมลูชมุชน
เข้มแข็ง, มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพ
ชุมชน.๒๕๖๑ (เอกสำรอัดส�ำเนำ)

๓. ประเวศ วะสี, กำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน สุขภำวะ
ชุมชนเป็นรำกฐำนของสุขภำวะทั้งมวล. ๒๕๔๙. 

๔. ปำฐกถำ ณัฐ ภมรประวตั ิคร้ังที ่๒๔ “กำรจดักำรสขุภำพ
โดยชุมชน” โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ. 
๒๕๕๔. 

ข้อมูลอ้ำงอิง https://obt.nhso.go.th/obt/home
ข้อมูลอ้ำงอิง https://www.posttoday.com/life/

healthy/599620 สืบค้น; ๑ ธค. ๒๕๖๓
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ข้อมูลอ้ำงอิง https://www.scb.co.th/th/person-
al-banking/stories/tips-for-you/300-years-pandemics.
html

อ้างอิง
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ https://ddc.moph.go.th/

law.php?law=1
ประกำศ โควิด https://ddc.moph.go.th/uploads/

files/10020200514102630.PDF
โรคติดต่อ ๑๔ โรค http://www.rpchospital.com/

knowledge_detail.php?id=194
โรคติดต่อ มีอะไรบ้ำง รู้จักอำกำรโรคติดต่อส�ำคัญ http://

kayukhla.go.th/index.php?op=dynamiccontent_de-
tail&dynamiccontent_id=74204&id=1075
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แนวทาง
การบริหารจัดการ
กองทุนท้องถิน่ 
ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพ้ืนที่
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