ประเด็นในการนําเสนอ
สาระสํ าคัญทีเกียวข้ องกับงานเภสั ชกรรมปฐมภูมิ
ในกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้ องถินหรือ
พืน& ที พ.ศ. 2557
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2.
3.

การบริ หารงบประมาณบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกัน
โรคสําหรับบริ การระดับพืนที"
หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุ ขภาพใน
ระดับท้องถิ"นหรื อพืนที" พ.ศ. 2557
การใช้งบประมาณกองทุนฯท้องถิ"น ปี 2006-2013

รวบรวมโดย ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
สํ านักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ สปสช.
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การบริหารงบประมาณบริการสร้ างเสริมสุ ขภาพและป้องกัน
โรคสํ าหรับบริการระดับพืน& ที (PP area health service)
1.
•

•
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ค่าใช้จ่ายจํานวน 66.38 บาทต่อประชากรไทยทุกสิ ทธิ มีเกณฑ์การใช้
จ่าย ดังนี
บริ การ PP ที"ดาํ เนิ นการในชุมชน ในรู ปแบบ ความร่ วมมือกับอปท.
จํานวน 40 บาทต่ อคน จ่ ายตามจํานวนประชาชนไทยทุ ก สิ ทธิ ใ น
พืนที"รับผิดชอบ ของกองทุนฯ ท้องถิ"น นัน และจํานวน 5 บาทต่อ
คน จ่ายเพิ"มเติม ตามศักยภาพความพร้อมและหรื อผลการดําเนินงาน
Global budget ระดับเขตตามจํานวนประชากรไทยทุกสิ ทธิ ในพืนที"
รับผิดชอบ เพื"อเป็ นค่าใช้จ่ายบริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกัน
โรคที"เป็ นปั ญหาเฉพาะพืนที"หรื อตามนโยบาย สําคัญ บริ การที"ตอ้ งมี
การบริ หารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรื อจังหวัด
4
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ประกาศทีเกียวข้ อง
1. ฉบับที 1: ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื" อง
การกําหนดหลักเกณฑ์เพื"อสนับสนุ นให้ อปท. ดําเนิ นงานและบริ หาร
จัดการกองทุ นหลักประกัน สุ ขภาพในระดับท้องถิ" นหรื อพืนที" พ.ศ.
2557 ลว.19 ก.พ. 2557 (หลักเกณฑ์การใช้งบกองทุนฯท้องถิ"น)
2. ฉบับที 2: ประกาศคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื" องการจัดบริ การ
สาธารณสุ ขของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ"นหรื อพืนที"
พ.ศ. 2557 ลว. 25 มี.ค. 57 (ตัวอย่างกิจกรรมที"สามารถใช้งบกองทุนฯ
ท้องถิ"น)

หลักเกณฑ์ การใช้ งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพในระดับท้ องถินหรือพืน& ที พ.ศ. 2557
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ฉบับที 1: หลักเกณฑ์ การใช้ งบกองทุนฯท้ องถิน

ฉบับที 1 หลักเกณฑ์ การใช้ งบกองทุนฯท้ องถิน (ต่ อ)

1. ข้อ 7 (1) สนับสนุ น หน่ วยบริ การ สถานบริ การ หรื อ หน่ วยงาน
สาธารณสุ ขในพืนที" โดยเน้ นเรื องการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การป้องกัน
โรค การฟื& นฟูสมรรถภาพ และการรั กษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิ งรุ ก
ที"จาํ เป็ นต่อสุ ขภาพและการดํารงชีวิต
1) กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย: แม่และเด็ก, กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มคน
พิการ, กลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพที"มีความเสี" ยง และ กลุ่มผูป้ ่ วยโรค
เรื อรัง
2) จุดเน้น: เน้ นการเข้ าถึงบริการสาธารณสุ ขได้ อย่ างทัวถึงและมี
ประสิ ทธิภาพ (ตัวอย่างกิจกรรมดูในประกาศฉบับที" 2)

2. ข้อ 7 (2) เพื"อสนับสนุนให้ กลุ่ม หรือ องค์ กรประชาชน หรือหน่ วยงาน
อืน ในพืน& ที ได้ดาํ เนินงานตามแผนงาน หรื อโครงการหรื อกิจกรรมเพื"อ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค (ตัวอย่างกิจกรรมดูในประกาศ
ฉบับที" 2) ให้ แก่ สมาชิกหรือประชาชนในพืน& ที
• ซือครุ ภณ
ั ฑ์ได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการและต้องอยูใ่ น
การดูแลรักษาขององค์กรประชาชน หรื อ หน่วยงานอื"นที"ได้รับการ
สนับสนุน
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ฉบับที 1 หลักเกณฑ์ การใช้ งบกองทุนฯท้ องถิน (ต่ อ)

ฉบับที 1 หลักเกณฑ์ การใช้ งบกองทุนฯท้ องถิน (ต่ อ)

3. ข้อ 7 (3) เพื"อสนับสนุ นและส่ งเสริ มกิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การป้ องกันโรค การฟื นฟูสมรรถภาพ และการรั กษาพยาบาลระดับ
ปฐมภู มิเ ชิ ง รุ ก ของศู น ย์ เ ด็ กเล็ก หรื อ ศู น ย์ชื"ออื" น ที" ด าํ เนิ น กิ จ กรรม
เกี" ยวกับการพัฒนาและดู แ ลเด็ก เล็ก ในชุ มชน หรื อ ศู น ย์ พัฒ นาและ
ฟื& นฟู คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ และคนพิก าร หรื อ ศู น ย์ชื" อ อื" น ที" ด าํ เนิ น
กิ จ กรรมเกี" ย วกับการพัฒนาและฟื นฟูคุณ ภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ และคน
พิการในชุมชน เป็ นเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อย 15 ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพในแต่ละปี งบประมาณนัน

4. ข้อ 7 (4) เพือสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทุน แต่ ไม่ เกินร้ อย
ละ 15 ของเงินรายรับในแต่ละปี งบประมาณ และในกรณี ตอ้ งใช้จ่าย
เพื"อซื อครุ ภณ
ั ฑ์ ต้องมี ราคาไม่เกิ น 20,000 บาท ต่อหน่ วย โดยใช้
ระเบียบของ อปท. โดยอนุโลม และครุ ภณ
ั ฑ์ที"จดั หาได้ ให้อยูใ่ นความ
ดูแลของ อปท.
5. ข้อ 7(5) กรณี เกิ ดโรคระบาด หรื อ ภัยพิบตั ิในพืนที" สามารถใช้เพื"อ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
สาธารณสุ ขได้ ตามความจําเป็ น เหมาะสม และ ทันต่อสถานการณ์
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ฉบับที 2 ตัวอย่ างกิจกรรมทีสามารถใช้ งบกองทุนฯ ท้ องถิน

ฉบับที 2 ตัวอย่ างกิจกรรมทีสามารถใช้ งบกองทุนฯ ท้ องถิน (ต่ อ)

1. กิจกรรมส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื นฟู ในระดับปฐมภูมิเชิงรุ ก ของประชากร
กลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี
• หญิงตังครรภ์หลังคลอด
• กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรี ยน
• กลุ่มเด็กวัยเรี ยนและเยาวชน
• กลุ่มวัยทํางาน
• กลุ่มผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง เช่น ปรับเปลี"ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี" ยง
ตามกลุ่มโรคหรื อปั ญหาสุ ขภาพในท้องถิ" น, การเยี"ยมบ้านให้ความรู ้ ให้
คําแนะนํา และติดตามดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี"มีภาวะเสี" ยง และ ผูป้ ่ วยโรค
เรื อรัง
• กลุ่มผูพ้ ิการและทุพพลภาพ

2. กิจกรรมในกลุ่มประชากรทัว" ไปที"มีภาวะเสี" ยง เช่น การบริ โภค เพื"อ
ปรับเปลี"ยนพฤติกรรมการบริ โภคที"ไม่เหมาะสม ที"อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น
• โภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรี ยน สถานประกอบการ
• การส่ งเสริ มพฤติกรรมการบริ โภคที"ถูกต้องและปลอดภัยแก่
ประชาชน
• ให้ความรู ้และส่ งเสริ มพฤติกรรมที"ถูกต้องแก่ประชาชนด้านความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และ
เครื" องสําอาง
• การพัฒนาร้านขายของชํา และแผงลอยจําหน่ายอาหารในชุมชน 12
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จํานวนโครงการทีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนท้ องถินจําแนก
ตามประเด็นสํ าคัญทางด้ านสุ ขภาพตั&งแต่ ปี 2006-2013 (n=147,286)

การใช้ งบประมาณกองทุนฯท้ องถิน
ปี 2006-2013

13

จํานวนโครงการจําแนกตามประเด็นสํ าคัญทางด้ านสุ ขภาพ
ซึงเกียวข้ องกับ DALY LOSS ปี 2006-2012

ประเด็นสําคัญทางด้านสุ ขภาพ อ้างอิงจาก รายงานการสาธารณสุ ขไทยปี 51-53
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จํานวนโครงการจําแนกตามประเภทโครงการทีน่ าสนใจ

คุ้มครองผู้บริโภค
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ตัวอย่ างโครงการซึงใช้ งบประมาณ
ของกองทุนท้ องถินและเกียวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค/งาน
บริการเภสั ชกรรม หรือ งานดูแลผู้ป่วยต่ อเนืองปี 2006-2013
1. จํานวนโครงการตังแต่ปี 49-56 = 347,369 โครงการ
2. โครงการที"เกี"ยวกับงานเภสัชกรรมชุมชน = 5,676
โครงการ (1.63%)
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การใช้ งบกองทุนท้ องถินปี 46-56 ซึงเกียวกับงานเภสั ชกรรมปฐมภูมิ
1. กว่า 70% (5,676 โครงการ) เป็ นโครงการด้านการสร้างความเข้มแข็งด้านยาใน
ชุมชน โครงการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (CP)
2. โครงการอื"นๆ ที"จะอยูใ่ นหมวดนีได้แก่
• แพทย์แผนไทย
• สนับสนุนยาสามัญประจําบ้านให้ชุมชน
• พัฒนาระบบงานเภสัชกรรมในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
• พัฒนาการดูแลต่อเนื"องด้านเภสัชกรรม
• เผยแพร่ ความรู ้เรื" องยาและผลิตสุ ขภาพ
• ส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน
19

ขอบคุณครับ
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