
๑ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๑. ก่อนเกิดโรค 
 - ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนกําจัด
แหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ํายุงลายในบ้าน
ตนเองทุกวันศุกร์ 
 - วางแผนการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดย
คณะทํางาน ผู้นํา
ชุมชน อสม. และ
ประชาชน  ร่วมกัน
กําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย  

๑. เพื่อป้องกัน 
ควบคุม และลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
๒. เพื่อเสริมสร้าง/
สนับสนุนชุมชน  ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความสําคัญ 
ในการกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย และการกําจัด
ยุงลายตัวแก่ 

๑. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
๒. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
๓. จัดเตรียมวัสดุในการ
ดําเนินงาน 
๔. ดําเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยการกําจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ 
๕. ให้สุขศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์ 
๖. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- อสม.จํานวน 
๔๕ คน/๕ หมู่ 
ได้แก่ 
๓,๕,๗,๙,๑๑ 
ต.เขากระปุก 
ทุกหลังคาเรือน 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน ๗๙,๓๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ก่อนเกิดโรค (๒๙,๕๐๐บาท) 
๑. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินงาน จํานวน 
๔๕ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ มื้อ  
จํานวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินงาน  จํานวน 
๔๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท  จํานวน ๒ ครั้ง เป็น
เงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๓. ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด  ๑ x ๓ 
เมตร จํานวน ๑ ป้ายๆละ ๔๒๐ บาท ป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์ขนาด  ๑ x ๓ เมตรจํานวน 
๔ ป้ายๆละ ๔๒๐ จํานวน ๔ ป้ายๆละ เป็น
เงิน ๑,๖๘๐ บาท   รวมทั้งสิ้น๒,๑๐๐ บาท  
๔. ค่าสติกเกอร์ขนาด เอ๔ จํานวน ๘๐๐  
แผ่นๆ ละ ๒๓ บาท เป็นเงิน ๑๘,๔๐๐   บาท 

๑. การเฝ้าระวังโรคมี
ความทันเวลา ในการ
รายงานผู้ป่วย  
ภายใน ๒๔ ชั่วโมงทุก
ราย 
๒. การป้องกันโรค มี
การกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายทุกหลังคาเรือน 
  ๒.๑ ค่า HI ใน
หมู่บ้าน ชุมชน  ไม่
เกินร้อยละ ๑๐ 
  ๒.๒ ค่า CI ใน
โรงเรียน สถานที่
ราชการ ศาสนสถาน  
เท่ากับ ๐ 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 

 
 
 
 
 



๒ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ๒. กรณีเกิดโรค 
 - ประสานงานกับ
คณะทํางาน 
 - พ่นหมอกควัน
กําจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
พร้อมทั้งทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ํายุงลาย (ทันที
ที่ได้รับแจ้ง) และ
ดําเนินการซ้ําเมื่อ
ครบ ๗ วัน 
 - เฝ้าระวังโรค
ต่อเนื่องจนครบ ๒๘ 
วัน (๔ สัปดาห์) 

  - ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
-- ปี ๕๖ มี ๑๒ 
ราย 
- ปี ๕๗ มี ๒๔ 
ราย 
- ปี ๕๘ มี ๓๓ 
ราย 
- ปี ๕๙ มี ๑๓ 
ราย  
- ปี ๖๐ มี ๖ ราย 
- คาดว่าปี ๖๑ มี 
๑๓ ราย 
 
(จํานวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกใช้
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง ๕ ปี 
ย้อนหลัง) 

 กรณีเกิดโรค (๔๙,๘๒๐ บาท) 
๕. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันหมู่บ้านที่พบ
ผู้ป่วย และละแวกที่เกิดโรค  ๑๓  ราย  คน
พ่นรายละ ๒ คน ๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๒๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท 
๖. ค่าโลชั่นทากันยุงขนาด๘ มล.จํานวน ๑๘ 
โหลๆละ ๖๐ บาท เป็นเงิน  ๑,๐๘๐ บาท   
๗. ค่าสเปรย์กระป๋องกําจัดยุง ขนาด ๖๐๐   
ซีซี จํานวน ๒๖ กระป๋องๆละ ๙๐ บาท เป็น
เงิน ๒,๓๔๐ บาท 
๘. ค่าน้ํามันดีเซลจํานวน ๘๐๐ บาทผสม
น้ํายาพ่น และน้ํามันเบนซินจํานวน ๒๐๐ 
บาทใส่เครื่องพ่น รวมรายละ ๑,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๑๓ ราย เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท       
๙. ค่าน้ํายาเดลทาเมทริล ๒.๕% กําจัดยุงลาย 
จํานวน ๕ ขวดๆละ ๑,๑๐๐ บาท เป็นเงิน 
๕,๕๐๐ บาท  
๑๐. ค่าทรายเคมีทีมีฟอส๑%กําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย จํานวน ๕ ถังๆละ ๓,๕๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๗,๕๐๐ บาท 

๓. การควบคุมโรค 
 ๓.๑ มีการควบคุม
โรคโดยการพ่นหมอก
ควันกําจัดยุงลายตัว
แก่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
พร้อมทั้งทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย (ทันทีที่ได้รับ
แจ้ง) และดําเนินการ
ซ้ําเมื่อครบ ๗ วัน 
 ๓.๒ มีการเฝ้าระวัง
โรคต่อเนื่องจนครบ 
๒๘ วัน (๔ สัปดาห์) 
 ๓.๓ โรคสงบ ใน
หมู่บ้านที่มีการระบาด 
ไม่มีผู้ป่วย Second  
generation (ผู้ป่วยที่
เกิดขึ้นหลัง ๑๔ วัน 
จากผู้ป่วยรายแรก) 
ในละแวกที่เกิดโรค 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 

 

 

 



๓ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก  ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒ ๑. อบรมฟื้นฟู
ทักษะการตรวจเต้า
นมให้แก่แกนนํา
สตรีอายุตั้งแต่ ๓๐ 
– ๖๐ ปี  
๒. ประเมินทักษะ
การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรี
อายุ ตั้งแต่ ๓๐ – 
๖๐ ปี โดยใช้แบบ
ประเมิน 

๑. เพื่อฟื้นฟูความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านม
ให้กับแกนนําสตรี ฝึก
ปฏิบัติ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
๒. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ ๓๐ – ๖๐ ปี มี
ความรู้ และสามารถ
ตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเอง 
๓. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ ๓๐ – ๖๐ ปี ที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง 

๑. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
๒. อบรมฟื้นฟูทักษะการ
ตรวจเต้านมให้แก่แกนนํา
สตรีอายุตั้งแต่ ๓๐ – ๖๐ 
ปี  
๓. แกนนําสตรีปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี โดยใช้
แบบประเมิน 
๔. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานเยี่ยม
บ้าน 
๕. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- แกนนําสตรีอายุ 
๓๐ – ๖๐ ปี 
จํานวน ๕๕ คน 
 - สตรี อายุ  ๓๐ 
– ๖๐  ปี ทั้งหมด 
จํานวน ๕๐๗ 
คน/ 
๕. หมู่ ได้แก่ 
๓,๕,๗,๙,๑๑ 
ต.เขากระปุก 
ทุกหลังคาเรือน 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  ๑๑,๔๒๐ บาท เพือ่จ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาํนวน ๕๕ คน ๆ 
ละ ๒๕ บาท จาํนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๒,๗๕๐ 
บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
จํานวน ๕๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท  เป็นเงิน ๒,๗๕๐ 
บาท 
  ๓. ค่าปา้ยโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร 
จํานวน ๑ ปา้ยๆละ ๔๒๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๐
บาท 
๔. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการในการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก ่แฟ้มพลาสติก สมุด 
ปากกา จาํนวน ๕๕ ชุด ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 
๒,๗๕๐ บาท 
๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับแกนนํา
สตรี ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านฯ จํานวน ๕๕ คนๆละ ๒๕ 
บาท จาํนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน  ๒,๗๕๐ บาท 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี  
มีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
๒. ร้อยละ 100 ของ
สตรีอายุ๓๐ – ๖๐ ปี 
ที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและการรักษาที่
ถูกต้อง 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 

 

 

 



๔ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓ ๑. อบรมให้ความรู้
แก่สตรีอายุ ๓๐ – 
๖๐ ปี 
๒. ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
แก่สตรีอายุ ๓๐ – 
๖๐ ปี  ในเขตตําบล
ท่าไม้รวก 
๓. สตรีอายุ ๓๐ – 
๖๐ ปี ในเขตตําบล
เขากระปุกที่ตรวจ
พบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อ เพื่อ
รับการรักษาที่
ถูกต้อง และ
ต่อเนื่อง 

๑. เพื่อให้สตรีอายุ 
๓๐ – ๖๐ ปี มีความรู้
เรื่องมะเร็งปากมดลูก 
๒. เพื่อให้สตรีอายุ๓๐ 
– ๖๐ ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 
๓. เพื่อให้สตรีอายุ 
๓๐ – ๖๐ ปี ปี ที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง 

๑. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
๒. อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
อายุ ๓๐ – ๖๐ ปี 
๓. ดําเนินการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแก่
สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี 
๔. ผู้ที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ 
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 
๕. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- ร้อยละ ๒๐ 
ของสตรีอายุ ๓๐ 
– ๖๐ ปี จํานวน  
๑๐๒ คน(จาก
ทั้งหมด ๕๐๗ 
คน) 
 - หมู่
๓,๕,๗,๙,๑๑ 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  ๑๕,๗๒๐ บาทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน ๑๐๒ คน ๆ ละ ๒๕ 
บาท จํานวน ๒ มื้อ  เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม  จํานวน ๑๐๒ คน ๆ ละ ๕๐ 
บาท เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท 
๓. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกา จํานวน ๑๐๒ ชุด ๆ 
ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท 
๔. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด ๑ x ๓ เมตร 
จํานวน ๑ ป้ายๆละ ๔๒๐ บาท  เป็นเงิน  
๔๒๐ บาท 

๑. ผู้เข้ารับการอบรม
ฯ มีความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
๒. ร้อยละ ๒๐ ของ
สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี 
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี 
ที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและการรักษาที่
ถูกต้อง 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ  เกษตรกรสุขภาพดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔ ๑. ตรวจสารเคมีใน
เลือดแก่เกษตรกร 
๒. จัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง 
๓. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้
แรงงาน 

๑. เพื่อให้เกษตรกรมี
ความตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองขณะใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี 
๒. เพื่อให้เกษตรกร
ลดการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช  โดย
เปลี่ยนมาใช้วิธีทาง
ชีวภาพ หรือใช้แบบ
ผสมผสาน 
๓. เพื่อให้เกษตรกรมี
สุขภาพที่ดี 

๑. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
๒. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินงาน 
๓. ตรวจสารเคมีใน
เกษตรกรพร้อมแจ้งผล
การตรวจ 
๔. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
๕. ตรวจสารเคมีซ้ําใน
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
๖. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน 
เรื่อง 
    - การใช้ Position ใน
การทํางาน และการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ 
    - การปลูกและใช้
สมุนไพรในครัวเรือนเพื่อ
ลดอาการปวดเมื่อย 
    - โรคเกี่ยวกับระบบ
ย่อยอาหาร 
๗. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- เกษตรกรผู้ใช้
สารเคมี หมู่ละ 
๒๐ คน 
รวม ๑๐๐ คน , 
 - เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยง ๕๐ คน  
- หมู่๓,๕,๗,๙,๑๑ 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  ๑๒,๖๗๐ บาทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารเคมีใน
เลือด จํานวน ๑,๒๕๐ บาท ค่าแผ่นสไลด์ 
๑๐๐ แผ่น ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 
๑๐๐ คนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ 
บาท 
๓. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด ๑  x ๓ เมตร 
จํานวน ๑ ป้าย เป็นเงิน   ๔๒๐  บาท  
๔. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จํานวน ๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ มื้อ 
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
๕. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๕๐ 
คนๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท  
๖. ค่าวัสดุในการในการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ๑,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าจัดทําเอกสารสุขศึกษา ๒๐๐ ชุดๆ ละ 
๑๐ บาท เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 

๑. เกษตรกรมีความ
ตระหนักและมีความรู้
ถึงอันตรายของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐  
๒. เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 

 



๖ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35-60 ปีขึ้นไป  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 1. ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน
อายุ 35-60 ปีขึ้น
ไป 

1. เพื่อค้นหาผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ 35 - 
60 ปีขึ้นไป 
2. เพื่อเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ35-60 
ปีขึ้นไป 

1. อบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะการตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงแก่ อสม./แกน
นําทีมสุขภาพ  
2. จนท.รพ.สต.ร่วมกับอ
สม./แกนนําตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย 
3. ให้คําแนะนําตาม
สภาวะสุขภาพ/นัดหมาย
เพื่อตรวจซ้ํา/ส่งต่อเพื่อ
การวินิจฉัย 
4. บันทึกข้อมูลผลการคัด
กรองความเสี่ยงใน
โปรแกรม สนง.สร้าง
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 

- ประชาชนอายุ
35-60 ปี ขึ้นไป 
ทั้งหมด 1,250 
คน 
 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนอายุ 
35-60  ปี ขึ้นไป 
จํานวน 1,125 
คน 
 - อสม. 45 คน/ 
 - หมู่ 
3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. 6๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 1๖,๑๑๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 45 คน ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,250 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 45 คน ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,250 บาท            
3. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 45 ชุด ๆ ละ
50 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 
๔. ค่าแผ่นตรวจระดับน้ําตาลในเลอืด 
(กล่องละ ๕๐ แผ่น) จํานวน ๑๔ กล่อง ๆ 
ละ 390 บาท เป็นเงิน ๕,๔๖๐บาท 
๕. ค่าเข็มเจาะเลือด Safe T-pro (กล่อง
ละ 200 ชิ้น) จํานวน ๔ กล่องๆละ 450 
บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๖. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1 x 3 เมตร 
จํานวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๒๐ บาท ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  จํานวน ๔ ป้าย ๆ ละ 420 
บาท  เป็นเงิน  ๑,๖๘๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๒,๑๐๐ บาท 

1. ประชาชนอายุ 
35-60 ปีขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
09๓-9๗๑๐๐๖๗ 

 

 
 



๗ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖ อบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

๑. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 
๒. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
๓. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  
สามารถลดระดับ
ความดันโลหิต  และ
ระดับน้ําตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ 

๑. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
๒. จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนิน งาน 
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๑ วัน เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  ดังนี้ 
    ๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองให้
เหมาะสม  ความรู้เรื่องการ
ออกกําลังกาย 
๓.๒ การฝึกปฏิบัติการ
สาธิตประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ การออกกําลังกาย  
การฝึกจิต  
    ๓.๓ การควบคุม
น้ําหนัก  และการคิดค่า
พลังงานอาหาร 
๓.๔ ติดตามและประเมิน 
ผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 6 เดือนหลังการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔. สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน
หรือความดัน
โลหิตสูง  จํานวน 
๕๐ คน/ 
 - หมู่
๓,๕,๗,๙,๑๑ 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  ๙,๖๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 ๑.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๕๐ 
คน ๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ มื้อ เป็นเงิน 
๒,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๕๐ 
คน ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท    
๓. ค่าวัสดุในการในการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   ได้แก่ แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา 
จํานวน ๕๐ ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
๒,๕๐๐ บาท 
๔. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1 x 3 เมตร 
จํานวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๔๒๐ บาท ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  จํานวน ๔ ป้าย ๆ ละ 420 
บาท  เป็นเงิน  ๑,๖๘๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๒,๑๐๐ บาท 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพ ที่ถูกต้อง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เข้าประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพที่ถกูต้อง โดย
ประเมินจาก
แบบสอบถาม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ๘๐ (ติดตามหลัง
การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ๖ เดือน) 
๓. ระดับความดันโลหิต
ของผู้เข้าประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มี
ภาวะเสี่ยงลดลงอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ  ๘๐ 
(ติดตามหลังการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๖ 
เดือน) 
๔. ระดับน้ําตาลในเลือด
ของผู้เข้าประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มี
ภาวะเสี่ยง  ลดลงอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ  ๘๐ 
(ติดตามหลังการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๖
เดือน) 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 



๘ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ  ควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗ ๑. อบรมฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ 
การตรวจคัดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
แก่ อสม. /แกนนํา
ทีมสุขภาพ 
๒. อสม.ติดตาม
ดูแลเยี่ยมผู้ป่วยวัณ
โรคระบบยาระยะ
สั้นและกํากับการ
กินยาระบบ DOT 

๑.เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องโรควัณโรค และ
สามารถดูแลผู้ป่วยวัณ
โรคในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ 
๒. สามารถค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่และผู้มี
อาการสงสัย (ญาติ
ผู้ป่วย/ผู้ที่เคยเป็น
แล้ว) และส่งต่อผู้ป่วย
ที่มีอาการผิดปกติเพื่อ
รับการรักษาที่ถูกต้อง 
โดย อสม.ได้ 
๓. อสม.สามารถดูแล
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณ
โรคด้วยระบบยาระยะ
สั้นและกํากับการกิน
ยาระบบ DOTS ได้ 

๑. ฟื้นฟู อบรม อสม. 
เรื่องการค้นหาผู้ป่วยวัณ
โรค และการดูแลผู้ป่วย
วัณโรค ๓๔ คน 
๒. ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
และผู้มีอาการสงสัย (ญาติ
ผู้ป่วย/ผู้ที่เคยเป็นแล้ว) 
โดย อสม. ที่ผ่านการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓. ส่งต่อในรายที่ผิดปกติ
เพื่อรับการวินิจฉัยที่
ถูกต้อง 
๔. ดูแล ติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก 
ด้วยระบบยาระยะสั้นและ
กํากับการกินยาระบบ 
DOTS โดย อสม./พี่เลี้ยง 

๑. อสม. จํานวน 
๔๕ คน 
๒. ผู้ป่วยวัณโรค 
ในพื้นที่รพ.สต.
เขากระปุก(ข้อมูล
ปี ๖๐) ผู้ป่วยวัณ
โรค  จํานวน ๒ 
ราย     
๓. ประชากร- หมู่
๓,๕,๗,๙,๑๑ 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  ๙,๒๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๔๕ 
คน ๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ มื้อ เป็นเงิน 
๒,๒๕๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๔๕ 
คน ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท 
๓. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ได้แก่ แฟ้มพลาสติก 
สมุด ปากกา จํานวน ๔๕ ชุด ๆ ละ ๕๐ บาท 
เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท 
๔. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ 
ขนาด ๑ x ๓ เมตร จํานวน ๑ ป้าย เป็นเงิน
๔๒๐ บาท และป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 
๔ ป้าย ๆ ละ ๔๒๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๘๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๒,๑๐๐  บาท 
๕. ค่าแบบคัดกรอง ๘๐๐ ชุดๆ ละ ๐.๕๐ 
บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 

๑. อสม. มีความรู้และ
ทักษะในการค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ 
๒. ผู้ป่วยวัณโรคได้รับ
การกินยาและควบคุม
การกินยาด้วยระบบ 
DOTS ทุกราย 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 

 

 

 



๙ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๘ ๑. อบรมความรู้ใน
การฝากครรภ์
ให้แก่หญิงวัยเจรญิ
พันธุ์ที่มีคู่ 
๒. อบรม อสม.
เรื่องการฝากครรภ ์

๑. เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ฝากครรภ์
เร็ว และครบ ๕ ครั้ง
ตามเกณฑ์   
๒.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ด้าน
ความรู้เรื่องการฝาก
ครรภค์ุณภาพ 

๑.อบรมกลุ่มหญิงวัย
เจริญพันธุ์อายุ ๑๕-๔๔ 
ปี ที่อยู่กินกับสามี ร้อย
ละ ๒๐  
๒. อบรม อสม.เรื่องการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์
คุณภาพ         
๓. อสม. ค้นหากลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ในเขต
รับผิดชอบและตดิตาม
ให้มาฝากครรภ์ให้เร็ว
ที่สุด  
๔. จัดทําป้าย
ประชาสมัพันธ์เรื่องการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์
คุณภาพ 
๕. ติดตามและเฝ้าระวัง
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

๑.กลุม่หญิงวัย
เจริญพันธุ์อายุ 
๑๕-๔๔ ปี ที่อยู่
กินกับสามี
จํานวน ๓๐ คน  
๒. กลุ่ม อสม.
จํานวน  ๔๕  
คน 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน ๑๓,๓๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
๑. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
ขนาด ๑  x ๓ เมตร จํานวน ๔ ป้าย ๆ ละ 
๔๒๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๘๐ บาท และป้าย
โครงการ ขนาด ๑  x ๓ เมตร จํานวน ๑ ป้าย 
เป็นเงิน ๔๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๑๐๐ 
บาท        
๒. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๗๕ 
คน ๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน๒ มื้อ เป็นเงิน 
๓,๗๕๐ บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ ผู้
เข้ารับกาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จํานวน  
๗๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๕๐ 
บาท               
๔. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้แก่ แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา 
จํานวน ๗๕ ชุด ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 
๓,๗๕๐ บาท            

๑.กลุม่หญิงวัยเจริญ
พันธุ์อายุ ๑๕-๔๔ ปี 
ร้อยละ ๒๐ฝาก
ครรภค์รบ ๕ ครั้ง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ  
๘๐          
๒..อสม.มีความรู้ 
ด้านความรูเ้รื่องการ
ฝากครรภ์คุณภาพ
ร้อยละ ๑๐๐ 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 



๑๐ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๙ ๑. อบรมฟื้นฟู  
อสม. และผู้ดูแลผู้
พิการ 
๒. สํารวจผู้พิการ
และจัดแยกเป็น 3 
กลุ่ม 
  กลุ่มที่ ๑ ติด
สังคม 
  กลุ่มที่ ๒ติดบ้าน 
  กลุ่มที่ ๓ ติด
เตียง 
๔. ติดตามเยี่ยมผู้
พิการ 

๑. เพื่อฟื้นฟูความรู้
ของ อสม. ในการ
ดูแลผู้พิการ 
๒. เพื่อให้ญาติ หรือ
บุคคลในครอบครัวมี
ความรู้เรื่องการดูแล
ผู้พิการได้อย่างถูกวิธี 
๔. เพื่อให้ผู้พิการ
ได้รับการดูแลทั้ง
ด้านกาย จิต และ
สังคม 

๑. ประชุมชี้แจง
โครงการ ๑  ครั้ง และ
ประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้การดําเนินงาน
ตามโครงการ ๑ ครั้ง 
๒. จัดการอบรมฟื้นฟู
ความรู้ อสม. และผู้ดูแล
ผู้พิการ ในเรื่องการดูแล
ผู้พิการด้านกาย จิต 
และสังคม  เพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
๓. สํารวจผู้พิการและ
จัดแยกเป็น ๓ กลุ่ม 
  - กลุ่มที่ ๑ ติดสังคม 
(ผู้พิการที่ช่วยเหลือ
ตนเองไดด้ี  ประกอบ
อาชีพได้) 
- กลุ่มที่ ๒ ติดบ้าน (ผู้
พิการที่ช่วยเหลือตนเอง
ได้บ้าง ไมม่ีโรคเรื้อรัง 
ประกอบอาชีพไมไ่ด้) 
  - กลุ่มที่ ๓ ตดิเตียง (ผู้
พิการที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ มีโรคเรื้อรัง ขาด
ผู้ดูแล) 

- อสม.จํานวน 
๔๕ คน 
 - ผู้พิการ  ๔๒
คน/ 
 - หมู่
๓,๕,๗,๙,๑๑ 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. ๖๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขา
กระปุก จํานวนเงิน  ๒๔,๗๒๐บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสาํหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงานตามโครงการ 
จํานวน ๔๕ คนๆ ละ ๒๕ บาท  จํานวน ๒ 
วัน ๆ ละ ๒ มื้อ  เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงานตามโครงการ 
จํานวน  ๔๕  คนๆ ละ ๕๐ บาท  จํานวน 
๒ ครั้ง  เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่า'งพร้อมเครื่องดื่มสาํหรับ 
อสม. และ ผู้ดูแลผู้พิการ ที่เข้ารับการ
อบรมฟื้นฟู ในเรื่องการดูแลผู้พิการด้าน
กาย จิต และสังคม  เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ จํานวน ๙๐ คนๆ ละ 
๒๕ บาท  จํานวน ๒ มื้อ  เป็นเงิน ๔,๕๐๐ 
บาท 
 

๑. ผู้พิการไดร้ับการ
คัดกรองเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง 
ร้อยละ ๙๐ 
๒. ผู้พิการไดร้ับการ
ตรวจประเมิน
ความเครยีด  ภาวะ
ซึมเศรา้ และความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตาย ร้อยละ ๙๐ 
๓. ผู้พิการหรือ
ผู้ดูแลผู้พิการมีความ
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายนิคม  ปลื้มจิตต์ 
๐๙๓-๙๗๑๐๐๖๗ 

 



๑๑ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขากระปุก ประจําปี 2560 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   ๔. ติดตามเยี่ยม/ตรวจ
สุขภาพ และมอบกาย
อุปกรณ์(ในรายที่จําเป็น)
แก่ผู้พิการ ๑ ครั้ง โดยทีม
สุขภาพจากโรงพยาบาล
ท่ายางและ รพ.สต.เขา
กระปุก 
๕. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

  ๔. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ 
อสม. และผู้ดูแลผู้พิการ ที่เข้ารับการ
อบรมฟื้นฟู ในเรื่องการดูแลผู้พิการด้าน
กาย จิต และสังคม  เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ จํานวน ๙๐ คนๆ ละ 
๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๕. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด ๑ x ๓ เมตร 
จํานวน ๑ ป้าย  เป็นเงิน  ๔๒๐บาท 
๖. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ได้แก่ แฟ้มพลาสติก 
สมุด ปากกา จํานวน ๙๐ ชุด ๆ ละ ๕๐ 
บาท เป็นเงิน  ๔,๕๐๐ บาท 
๗. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน ๒ คนๆ 
ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑,๘๐๐ บาท 

   

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10 1. กรณีเกิดโรค 
 - ประสานงานกับ
คณะทํางาน 
 - พ่นหมอกควัน
กําจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมทั้งทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ํายุงลาย (ทันที
ที่ได้รับแจ้ง) และ
ดําเนินการพ่นซ้ําเมื่อ
ครบ 3 วันและ 7 
วันรวม 3 ครั้งต่อ
ผู้ป่วย 1 ราย 
 - เฝ้าระวังโรค
ต่อเนื่องจนครบ 28 
วัน (4 สัปดาห์) 

1. เพื่อป้องกัน 
ควบคุม และลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อเสริมสร้าง/
สนับสนุนชุมชน  ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความสําคัญ 
ในการกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย และการกําจัด
ยุงลายตัวแก่ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุในการ
ดําเนินงาน 
4. ดําเนินการป้องกัน/
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และกําจัดแหล่วเพาะพันธ์
ยุงลาย 
5. ให้สุขศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์ 
6. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก  
- ปี 56 มี 2 ราย 
- ปี 57 มี 7 ราย 
- ปี 58 มี 14 
ราย 
- ปี 59 มี 16 
ราย 
- ปี 60 มี 9 ราย 
- ปี 61 คาดว่า 
จะมี 9  ราย 
- หมู่ 1,2,4, 
10,12          
ต.เขากระปุก 
(จํานวนผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก
ใช้ค่ามัธยฐาน ๕ 
ปีย้อนหลัง) 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน ๕๔,๐00 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  
1. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันหมู่บ้านที่พบ
ผู้ป่วย และละแวกที่เกิดโรค  ๙ คน 200 
บาท/ครั้ง  จํานวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๖00 
บาท 
2. ค่าน้ํามันดีเซลผสมน้ํายาพ่น รายละ ๘๐๐ 
บาท ค่าน้ํามันเบนซิลแก๊สโซฮอล์95  ใส่เครื่อง
พ่น รายละ ๒๐๐ บาท เป็นเงินรายละ 1,000 
บาทจํานวน ๙ ราย เป็นเงิน  ๙,000 บาท 
3.ค่าน้ํายาเคมีเดลต้าเมททิน ๒.๕ % จํานวน 
๙ ขวด ๆ ละ 1,100 บาท เป็นเงิน ๙,๙๐๐ 
บาท 
4.ค่าทรายเคมีทีมีฟอร์ดกําจัดลูกน้ํายุงลาย
จํานวน ๙ ถังๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน      
3๑,๕00 บาท 

1. การควบคุมโรค 
1.1 มีการควบคุมโรค
โดยการพ่นหมอกควัน
กําจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมทั้งทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย (ทันทีที่ได้รับ
แจ้ง) และดําเนินการ
ซ้ําเมื่อครบ ๗ วัน 
1.2 มีการเฝ้าระวัง
โรคต่อเนื่องจนครบ 
28 วัน (4 สัปดาห์) 
1.3 โรคสงบ ใน
หมู่บ้านที่มีการระบาด 
ไม่มีผู้ป่วย Second  
generation (ผู้ป่วยที่
เกิดขึ้นหลัง 14 วัน 
จากผู้ป่วยรายแรก) 
ในละแวกที่เกิดโรค 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี  
086-0083101 
 

 

 

 

 



๑๓ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11 1. อบรมฟื้นฟูทักษะ
การตรวจเต้านม
ให้แก่แกนนําสตรี
อายุตั้งแต่ 30 - 70 
ปี  
2. ประเมินทักษะ
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 -70 ปี 
โดยใช้แบบประเมิน 

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านม
ให้กับแกนนําสตรี ฝึก
ปฏิบัติ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 70 ปี มี
ความรู้ และสามารถ
ตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเอง 
3. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 70 ปี ที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมฟื้นฟูทักษะการ
ตรวจเต้านมให้แก่แกนนํา
สตรีอายุตั้งแต่ 30 - 70 
ปี  
3. แกนนําสตรีปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 70 ปี โดยใช้
แบบประเมิน 
4. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานเยี่ยม
บ้าน 
5. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- แกนนําสตรี
อายุ 30 - 70 ปี 
หมู่ละ 15 คน 
รวม 75 คน 
 - สตรีอายุ    
30 - 70 ปี 
ทั้งหมด จํานวน 
915 คน 
ประกอบด้วย 
- หมู่ที่ 1 
จํานวน 158 
คน 
- หมู่ที่ 2 
จํานวน240 คน 
- หมู่ที่ 4 
จํานวน 241คน 
- หมู่ที่ 10 
จํานวน 121 
คน 
- หมู่ที่ 12 
จํานวน 155 
คน 

ต.ค. 60–
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สําหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 75 คนๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 3,750 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมจํานวน 75คน คนละ 50 บาท 
เป็นเงิน 3,750 บาท 
3. ค่าวัสดุในการจัดอบรม ได้แก่ แฟ้มพลาสติก 
สมุด ปากกา จํานวน 75 ชุด ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน  3,750  บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับแกนนํา
สตรี ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านฯ จํานวน 75 คนๆ ละ 25 
บาท จํานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน  3,750บาท 

1. ร้อยละ 80 ของ
สตรีอายุ 30-70  ปี  
มีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
2. ร้อยละ 100 ของ
สตรีอายุ 30-70 ปี ที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี 
086-0083101 

 

 

 



๑๔ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

12 1. อบรมให้ความรู้
แก่สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี 
2. ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
แก่สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี  ในเขตตําบล
เขากระปุก 
3. สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี  ในเขตตําบล
เขากระปุกที่ตรวจ
พบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อ เพื่อ
รับการรักษาที่
ถูกต้อง และ
ต่อเนื่อง 

1. เพื่อให้สตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี มี
ความรู้เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก 
2. เพื่อให้สตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
3. เพื่อให้สตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี ที่ตรวจ
พบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
อายุ 30 ถึง 60 ปี 
3. ดําเนินการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
4. ผู้ที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ 
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 
5. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- ร้อยละ 20 
ของสตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี  
(จํานวน  125
คน) 
ประกอบด้วย 
 - หมู่ที่ 
1,2,4,10,12ต.
เขากระปุก 

ต.ค. 60 – 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 1๘,๗๕0 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  
1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 125 คนๆละ 50 
บาท  เป็นเงิน  6,250 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จํานวน 125 คน คนละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 6,250 บาท  
3. ค่าวัสดุในการจัดอบรมได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกาชุดละ 50 บาท 
จํานวน ๑๒๕ ชุด  เป็นเงิน  6,๒๕0 บาท 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ฯ มีความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. ร้อยละ 20 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 60 
ปี  ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
3. ร้อยละ 100 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 60 
ปี ที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและการรักษาที่
ถูกต้อง 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี 
086-0083101 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ เกษตรกรอยู่ดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13 1. ตรวจสารเคมีใน
เลือดแก่เกษตรกร 
2. จัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง 
3. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้
แรงงาน   

1. เพื่อให้เกษตรกรมี
ความตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองขณะใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี 
2. เพื่อให้เกษตรกร
ลดการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช  โดย
เปลี่ยนมาใช้วิธีทาง
ชีวภาพ หรือใช้แบบ
ผสมผสาน 
3. เพื่อให้เกษตรกรมี
สุขภาพที่ดี 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินงาน 
3. ตรวจสารเคมีใน
เกษตรกรพร้อมแจ้งผล
การตรวจ 
4. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
5. ตรวจสารเคมีซ้ําใน
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
6. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน 
ดังนี้ 1. การใช้ Position 
ในการทํางาน และการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ 2. การ
ปลูกและใช้สมุนไพรใน
ครัวเรือนเพื่อลดอาการ
ปวดเมื่อย 3.  โรค
เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 
7. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- เกษตรกรผู้ใช้
สารเคมี หมู่ละ 
30 คน 
รวม 150 คน  
 - เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยงโดยคัดจาก
แบบสอบถาม
จํานวน 50 คน  
 - เกษตรกรและ
ผู้ใช้แรงงานที่มา
ใช้บริการที่ รพ.
สต.บ้านหนองโรง 
250 คน 
ประกอบด้วย หมู่
ที่ 1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60 –
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 1๔,750 บาทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  
1. ค่าชุดตรวจสารเคมีในเลือด จํานวน ๒ ชุด 
ชุดละ ๑,๒๕๐ บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
และแผ่นตรวจ ๒ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน 
150 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,750 
บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันและน้ําดื่ม  สําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 50 คนๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,500  บาท  
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จํานวน 50 คน คนละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 
5. ค่าวัสดุในการอบรม ได้แก่ แฟ้มพลาสติก 
สมุด ปากกา ชุดละ 50 บาท จํานวน 50 ชุด 
เป็นเงิน 2,500 บาท 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
2. ระดับสารเคมีใน
เลือดของเกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง อยู่ในระดับ
ที่ดีขึ้น ร้อยละ 20 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี 
086-0083101 

 

 

 



๑๖ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองโรง ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

14 ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 

1. เพื่อค้นหาผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 
2. เพื่อเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ 35ปี
ขึ้นไป 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินงาน 
3.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงแก่อสม. 
4. ดําเนินการตรวจคัด
กรองกลุ่มเป้าหมาย 
5. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- ประชาชนอายุ 
35 ปี ขึ้นไป 
ทั้งหมด 1,722
คน 
 - ร้อยละ 55 
ของประชาชน
อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
จํานวน 947 คน 
 - อสม. 43 คน  
 - หมู่ที่ 
1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60 –
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 1๓,๙๖๐ บาทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าแผ่นตรวจระดับน้ําตาลในเลอืด 
(กล่องละ ๕๐ แผ่น) จํานวน ๑๙ กล่อง ๆ 
ละ 390 บาท เป็นเงิน ๗,๔๑๐ บาท 
๒. ค่าเข็มเจาะเลือด Safe T-pro (กล่อง
ละ 200 ชิ้น) จํานวน ๕ กล่องๆละ 450 
บาท เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จํานวน 43 คน คนละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,150 บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวันและน้ําดื่ม  สําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 43 คนๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,150  บาท 

1. ประชาชนอายุ 35 
ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี  
086-0083101 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

15 การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  
สามารถลดระดับ
ความดันโลหิต  และ
ระดับน้ําตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสาร  
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงาน 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2 วัน เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  ดังนี้ 
    3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเองให้
เหมาะสม  ความรู้เรื่อง
การออกกําลังกาย 
    3.2 การฝึกปฏิบัติ    
การออกกําลังกายดัวยวิธี
สมาธิบําบ้ด  
    3.3 การควบคุม
น้ําหนัก  และการคิดค่า
พลังงานอาหาร 
4. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

- ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน
หรือความดัน
โลหิตสูง  จํานวน 
75 คน 
 - หมู่ที่ 
1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60– 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขา
กระปุก จํานวนเงิน 18,750 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม สําหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จํานวน 75 คน ๆ ละ 
50 บาท จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 7,500  
บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสาํหรับผู้
เข้ารับการอบรมจํานวน 75 คน 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บาท 2 วัน เป็นเงิน 7,500
บาท  
3. ค่าวัสดุในการในการจัดได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 75 ชุด ๆ
ละ 50 บาทเป็นเงิน 3,750 บาท 
  
 

1. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าอบรมมี
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง โดย
ประเมินจาก
แบบสอบถาม  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
(ติดตามหลังการ
อบรม 6 เดือน) 
3. ระดับความดัน
โลหิตของผู้เข้าอบรม
ที่มีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ  80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 
4. ระดับน้ําตาลใน
เลือดของผู้เข้าอบรมที่
มีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ 80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี 
086-0083101 

 



๑๘ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ควบคุมและป้องกันโรควัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี พ.ศ.256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

16 1. อบรมฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ 
การตรวจคัดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
แก่ อสม. /แกนนํา
ทีมสุขภาพ 
2. อสม.ติดตาม
ดูแลเยี่ยมผู้ป่วยวัณ
โรคระบบยาระยะ
สั้นและกํากับการ
กินยาระบบ DOTS 

1.เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องโรควัณโรค และ
สามารถดูแลผู้ป่วยวัณ
โรคในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ 
2. สามารถค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่และผู้มี
อาการสงสัย (ญาติ
ผู้ป่วย/ผู้ที่เคยเป็น
แล้ว) และส่งต่อผู้ป่วย
ที่มีอาการผิดปกติเพื่อ
รับการรักษาที่ถูกต้อง 
โดย อสม.ได้ 
3. อสม.สามารถดูแล
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณ
โรคด้วยระบบยาระยะ
สั้นและกํากับการกิน
ยาระบบ DOTS ได้ 

1. อบรม อสม. เรื่องการ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค และ
การดูแลผู้ป่วยวัณโรค 43 
คน 
2. ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
และผู้มีอาการสงสัย (ญาติ
ผู้ป่วย/ผู้ที่เคยเป็นแล้ว) 
โดย อสม. ที่ผ่านการ
อบรม 
3. ส่งต่อในรายที่ผิดปกติ
เพื่อรับการวินิจฉัยที่
ถูกต้อง 
4. ดูแล ติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก 
ด้วยระบบยาระยะสั้นและ
กํากับการกินยาระบบ 
DOTS โดย อสม./พี่เลี้ยง 

1. อสม. จํานวน 
43 คน 
2. ผู้ป่วยวัณโรค 
ในพื้นที่รพ.สต.
บ้านหนองโรง 
(ข้อมูลปี 59) 
ผู้ป่วยวัณโรค  
จํานวน 2 ราย 
3. ประชากรหมู่ 
1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 6,450 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 43 คน ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,150 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 43 คน ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,150  บาท 
3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  ได้แก่ 
แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 43 ชุด 
ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,150  บาท 
 

1.อสม. มีความรู้และ
ทักษะในการค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ 
2.ผู้ป่วยวัณโรคได้รับ
การกินยาและควบคุม
การกินยาด้วยระบบ 
DOTS ทุกราย 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี 
086-0083101 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการฟันดีมีสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองโรง ประจําปี พ.ศ.2561 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑๗ 1.ตรวจสุขภาพปาก
และฟัน 
2. อบรมฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ 
การดูแลสุขภาพใน
ช่องปาก 
3.ถอนฟัน  ขูด
หินปูน 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากให้กับผู้ป่วย
เรื้อรัง 
2.ผู้สูงอายุที่ฟันแท้
หลุดหมดปากได้รับ
การขึ้นทะเบียนรับฟัน
เทียมทุกคน 
3.เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังมีความรู้เรื่อง
สุขภาพในช่องปาก 
 

1. อบรม ผู้ป่วยโรคเรื้อร้ง 
 เรื่องการดูแลสุขภาพใน
ช่องปาก6 เดือน/ครั้งรวม 
2ครั้ง/ปี 
2. ดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟันพร้อมให้ความรู้
และติดตามสุขภาพเหงือก
และฟันโดยทันตแพทย์
เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 
ครั้ง/ปี 
3. ขึ้นทะเบียนรับฟัน
เทียม 

1. ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง จํานวน 
100 คน 
2. ประชากรหมู่ 
1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 25 
บาท จํานวน 4 มื้อ เป็นเงิน 10,000บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน100 คน ๆ ละ 50 
บาทจํานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 10,000  บาท 
3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  ได้แก่ 
แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 100ชุด 
ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
 

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อร้งมมี
ความรู้เรื่องสุขภาพ
ช่องปากและฟัน 
2. .ผู้สูงอายุที่ฟันแท้
หลุดหมดปากได้รับ
การขึ้นทะเบียนรับฟัน
เทียมทุกคน 
 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางสาวมาลี  โมลี 
086-0083101 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1๘ 1. ก่อนเกิดโรค 
 - ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนกําจัด
แหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ํายุงลายในบ้าน
ตนเองทุกวันศุกร์ 
 - วางแผนการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดย
คณะทํางาน ผู้นํา
ชุมชน อสม. และ
ประชาชน  ร่วมกัน
กําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย และพ่น
หมอกควันกําจัด
ยุงลายตัวแก่  ปีละ 
2 ครั้ง (ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 
2559 และ
พฤษภาคม 2560) 

1. เพื่อป้องกัน 
ควบคุม และลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อเสริมสร้าง/
สนับสนุนชุมชน  ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความสําคัญ 
ในการกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย และการกําจัด
ยุงลายตัวแก่ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุในการ
ดําเนินงาน 
4. ดําเนินการป้องกัน/
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
(ใส่ทรายอะเบทกําจัด
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 2 
เดือนต่อ 1 ครั้ง) ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่ ละ 
1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 
5. ให้สุขศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์การควบคุม
ควบคุม การป้องกัน และ
เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
6. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. อสม.ในพื้นที่
รับผิดชอบ 4 
หมู่บ้านรวม 34 
คน 
2. พื้นที่
รับผิดชอบ 4 
หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ 6 ,8 , 13 
และ14  

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 29,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
ก่อนเกิดโรค (งบประมาณ 6,780 บาท) 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 1 
ครั้ง อสม.จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท วัน
ละ 2  มื้อ  จํานวน เป็นเงิน 1,700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 1 
ครั้ง อสม.จํานวน 34 คน ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 1,700 บาท                     
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้แก่ แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 
34 ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน  1,700 บาท                         

1. การเฝ้าระวังโรค ; 
มีความทันเวลา ใน
การรายงานผู้ป่วย  
ภายใน 24 ชั่วโมงทุก
ราย 
2. การป้องกันโรค ; 
มีการกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลายทุกหลังคาเรือน 
  2.1 ค่า HI ใน
หมู่บ้าน ชุมชน  ไม่
เกินร้อยละ 10 
  2.2 ค่า CI ใน
โรงเรียน สถานที่
ราชการ ศาสนสถาน  
เท่ากับ 0  
3. การควบคุมโรค 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 
 
 
 



๒๑ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 2560 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. กรณีเกิดโรค 
 - ประสานงานกับ
คณะทํางาน 
 - พ่นหมอกควัน
กําจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมทั้งทําลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ํายุงลาย (ทันที
ที่ได้รับแจ้ง) และ
ดําเนินการซ้ําเมื่อ
ครบ 7 วัน 
 - เฝ้าระวังโรค
ต่อเนื่องจนครบ 28 
วัน (4 สัปดาห์) 

  ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก        
- ปี 56 จํานวน 
11 คน   
- ปี 57 จํานวน 
2 คน 
- ปี 58 จํานวน 
8 คน 
- ปี 59 จํานวน - 
คน                  
- ปี 60 จํานวน 
2 คน 
 - คาดว่าปี 61 มี 
๒  ราย/ 
 - หมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 
(จํานวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกใช้
ค่ามัธยฐาน ๕ ปี
ย้อนหลัง) 

 4. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธโ์ครงการฯ 
ขนาด 1 x 3 เมตร จํานวน 4 ป้าย ๆละ 420 
บาท  เป็นเงิน 1,680 บาท (ตดิประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ศาลากลาง
หมู่บ้านทั้ง 4 หมูบ้าน 
กรณีเกิดโรค (งบประมาณ 22,300 
บาท) 
5. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันหมู่บ้านที่พบ
ผู้ป่วย และละแวกที่เกิดโรค 2 ราย คนพ่นราย
ละ 2 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 1,600 บาท 
7. ค่าโลชั่นทากันยุง ขนาด 8 มล. จํานวน 2 
โหลๆละ 60 บาท เป็นเงิน  120 บาท 
8. ค่าสเปรย์กระป๋องกําจัดยุง ขนาด 600 ซีซี 
จํานวน 2 กระป๋องๆละ 90 บาท เป็นเงิน 
180 บาท 
9. ค่าน้ํามันดีเซลผสมน้ํายาพ่น 800 บาท 
และน้ํามันเบนซินใส่เครื่องพ่น 200 บาท รวม
รายละ 1,000 บาท จํานวน 2 ราย เป็นเงิน 
2,000 บาท        
10. ค่าน้ํายาเคมีกําจัดยุงลายเดลต้าเมททริน 
2.5% จํานวน 4 ขวดๆ ละ 1,100 บาท เป็น
เงิน  4,400 บาท 
11. ค่าทรายเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลายเทมีฟอส 
1%  จํานวน 4 ถังๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 
14,000 บาท 

3.1 มีการควบคุมโรค
โดยการพ่นหมอกควัน
กําจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมทั้งทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย (ทันทีที่ได้รับ
แจ้ง) และดําเนินการ
ซ้ําเมื่อครบ 7 วัน 
 3.2 มีการเฝ้าระวัง
โรคต่อเนื่องจนครบ 
28 วัน (4 สัปดาห์) 
 3.3 โรคสงบ ใน
หมู่บ้านที่มีการระบาด 
ไม่มีผู้ป่วยที่เกิดขึ้น
หลัง 14 วัน จาก
ผู้ป่วยรายแรกใน
ละแวกที่เกิดโรค 

  

 



๒๒ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและป้องกันดูแลสตรีไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1๙ 1. อบรมฟื้นฟู
ทักษะการตรวจเต้า
นมให้แก่แกนนํา
สตรีอายุตั้งแต่ 30 
- 60 ปี  
2. ประเมินทักษะ
การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรี
อายุตั้งแต่ 30 -60 
ปี โดยใช้แบบ
ประเมิน 

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านม
ให้กับแกนนําสตรี ฝึก
ปฏิบัติ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี มี
ความรู้ และสามารถ
ตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเอง 
3. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี ที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมฟื้นฟูทักษะการ
ตรวจเต้านมให้แก่แกนนํา
สตรีอายุตั้งแต่ 30 - 60 
ปีปีละ 2 ครั้งๆ ละ 40 
คน 
3. แกนนําสตรีปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านพร้อมแรก
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี โดยใช้
แบบประเมิน  1 ครั้ง 
4. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

แกนนําสตรีอายุ 
30 - 60 ปี หมู่
ละ 20 คน 4 หมู่ 
รวม 80 คน 
 - สตรีอายุ    30 
- 60 ปี ทั้งหมด 
จํานวน 496 
คน/ 
4 หมู่ ได้แก่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 
ทุกหลังคาเรือน 

ต.ค. ๖๐ - 
ก.ย. 6๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 14,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 80 คน ๆ ละ 25 
บาท จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 80 คน ๆ ละ 50 
บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท   
3. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 1ป้ายๆ ละ 420 บาท เป็นเงิน  
420 บาท 
4. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 80 ชุด ๆ ละ 
50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท  
4. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สําหรับแกน
นําสตรี ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านฯ จํานวน 80 คนๆ ละ 
25 บาท จํานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน  2,000 
บาท 

1. ร้อยละ 80 ของ
สตรีอายุ 30-60  ปี  
มีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
2. ร้อยละ 100 ของ
สตรีอายุ 30-60 ปี ที่
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 

 

 



๒๓ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ดูแลใส่ใจระวังภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๐ 1. อบรมให้ความรู้
แก่สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปีที่ไม่เคยตรวจ
มะเร็งปากมดลูก 5 
ปีผ่านมา 
2. ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
แก่สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี ที่ไม่เคย
ตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 5 ปีผ่านมา 
ในรับผิดชอบ รพ.
สต.บ้านหุบเฉลา 
3. สตรีที่ตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อ เพื่อรับ
การรักษาที่ถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 

1. เพื่อให้สตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี มี
ความรู้เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก 
2. เพื่อให้สตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
3. เพื่อให้สตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี ที่ตรวจ
พบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
อายุ 30 ถึง 60 ปีที่ไม่
เคยตรวจมะเร็งปากมดลูก 
5 ปีผ่านมา(ร้อยละ 20 ) 
และฟื้นฟูความรู้แก่ อสม. 
3. ดําเนินการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
4. ผู้ที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ 
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 
5. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. อบรมร้อยละ 
20 ของสตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี  
จํานวน  100 
คน(จากทั้งหมด 
496 คน)  
2. อสม. 34 คน 
หมู่ 6,8,13,14 
ต.เขากระปุก     
3. ดําเนินการ
ตรวจคัดกรอง 
ร้อยละ 20 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี  จํานวน  
100 คน (จาก
ทั้งหมด 496 คน 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  15,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 
จํานวน 100 คน ๆ ละ 25 บาท จํานวน 2 
มื้อ  เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินงาน  จํานวน 
100 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท  
3. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 100 ชุด ๆ 
ละ50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
5. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด 1 x 3 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย ๆ ละ 420 บาท  เป็นเงิน  
420 บาท 

1. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. ร้อยละ 20 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 60 
ปี  ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
3. ร้อยละ 100 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 60 
ปี ที่ตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและการรักษาที่
ถูกต้อง 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ตรวจสารเคมีในเกษตรกร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2๑ 1. ตรวจสารเคมีใน
กระเลือดแก่
เกษตรกร 
2. จัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง 
3. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้
แรงงาน 

1. เพื่อให้เกษตรกรมี
ความตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองขณะใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี 
2. เพื่อให้เกษตรกร
ลดการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช  โดย
เปลี่ยนมาใช้วิธีทาง
ชีวภาพ หรือใช้แบบ
ผสมผสาน 
3. เพื่อให้เกษตรกรมี
สุขภาพที่ดี 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินงาน 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง       
4. ตรวจสารเคมีในกระแส
เลือดของเกษตรกรที่มี
ความเสี่ยงพร้อมแจ้งผล
การตรวจ 
5. ตรวจสารเคมีซ้ําใน
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
6. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน 
เรื่อง 
    - การใช้ Position ใน
การทํางาน และการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ 
    - การปลูกและใช้
สมุนไพรในครัวเรือนเพื่อ
ลดอาการปวดเมื่อย 
    - โรคเกี่ยวกับระบบ
ย่อยอาหาร 

- เกษตรกรใน
พื้นที่ทั้งหมด 
746 คน  
- อบรมตัวแทน
เกษตรกรผู้ใช้
สารเคมี หมู่ละ 
20 คน รวม 80 
คน 
 -เจาะเลือด 
เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้จาการ
คัดกรองโดย
แบบสอบถาม
(นบก.1-56)หมู่
ละ 20 คน (โดย
ความสมัครใจ) 4 
หมู่รวม 80 คน 
หมู่ 6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. ๖๐ - 
ก.ย. 6๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  16,170 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าชุดตรวจสารเคมีในเลือด จํานวน ๑ ชุด 
เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท และแผ่นตรวจ ๑ ชุด 
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๗๕๐ 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้ารับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการตรวจฯ จํานวน 80 คนๆ ละ 
25 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม  สําหรับผู้
เข้ารับการอบรมจํานวน 80 คนๆละ 50 
บาท เป็นเงิน 4,000  บาท 
4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  สําหรับผู้
เข้ารับการอบรมจํานวน 80 คนๆละ 25 
บาท จํานวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 4,000  บาท  
5. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 80 ชุด ๆ ละ 
50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท                                                   
6. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด 1 x 3 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย ๆ ละ 420 บาท  เป็นเงิน  
420 บาท 

1. เกษตรกรมีความ
ตระหนักและมีความรู้
ถึงอันตรายของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70   
2. เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
อย่างน้อยร้อยละ 50 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 



๒๕ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2๒ 1. ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป 

1. เพื่อค้นหาผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 
2. เพื่อเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ใน
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 

1. อบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะการตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงแก่ อสม./แกน
นําทีมสุขภาพ  
2. จนท.รพ.สต.ร่วมกับอ
สม./แกนนําตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย   
3. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาในการคัด
กรองสุขภาพ  1 ครั้ง 
ระหว่างดําเนินโครงการ 
4. ให้คําแนะนําตาม
สภาวะสุขภาพ/นัดหมาย
เพื่อตรวจซ้ํา/ส่งต่อเพื่อ
การวินิจฉัย 
5. บันทึกข้อมูลผลการคัด
กรองความเสี่ยงใน
โปรแกรม สนง.สร้าง
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ประชาชนอายุ
35 ปี ขึ้นไป 
ทั้งหมด 635 คน 
ร้อยละ 55 ของ
ประชาชนอายุ 
35  ปี ขึ้นไป 
จํานวน 350 คน 
2. อสม. 34 คน/ 
ในพื้นที่หมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขา
กระปุก จํานวนเงิน  12,550 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้         
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสาํหรับผู้
เข้ารับการฟื้นฟูความรู้ จํานวน 34 คน ๆ 
ละ 25 บาท จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
1,700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้
เข้ารับการฟื้นฟูความรู้ จํานวน 34 คน ๆ 
ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท           
3. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสาํหรับ  
ผู้เข้ารับการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้       
1 ครั้ง จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ 
ผู้เข้ารับการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้      
1 ครั้ง จํานวน 34 คน ๆ ละ 50 บาท 
จํานวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 

1. ประชาชนอายุ 35 
ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 
 
 
 



๒๖ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      5. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ 
แฟ้มพลาสติก สมดุ ปากกา จํานวน 34 
ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท 
6. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด 1 x 3 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย ๆละ 420 บาท  เป็นเงิน  
420 บาท 
๗. ค่าแผ่นตรวจระดับน้ําตาลในเลอืด 
(กล่องละ ๕๐ แผ่น) จํานวน 7 กล่อง ๆ 
ละ 390 บาท เป็นเงิน 2,730 บาท 
๘. ค่าเข็มเจาะเลือด Safe T-pro (กล่อง
ละ 200 ชิ้น) จํานวน 2 กล่องๆละ 450 
บาท เป็นเงิน 900 บาท 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2๓ 1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  
สามารถลดระดับ
ความดันโลหิต  และ
ระดับน้ําตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสาร  
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงาน 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2 วัน เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  ดังนี้ 
    3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเองให้
เหมาะสม  ความรู้เรื่อง
การออกกําลังกาย 
    3.2 การฝึกปฏิบัติ  
การสาธิตประกอบอาหาร
เพื่อสุขภาพ  การออก
กําลังกาย  การฝึกจิต  
    3.3 การควบคุม
น้ําหนัก  และการคิดค่า
พลังงานอาหาร 
4. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน 

ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน
หรือความดัน
โลหิตสูง  จํานวน 
30 คน หมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  7,920 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  
1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมจํานวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมจํานวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท
จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 
บาท                   
3. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ แฟ้ม
พลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 30 ชุด ๆ ละ 
50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 
4. ค่าป้ายโครงการฯ  ขนาด 1 x 3 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย ๆ ละ 420 บาท  เป็นเงิน  
420 บาท 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าอบรมมี
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง โดย
ประเมินจาก
แบบสอบถาม  เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 
3. ระดับความดัน
โลหิตของผู้เข้าอบรมที่
มีภาวะเสี่ยง  ลดลงอยู่
ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  
80 (ติดตามหลงัการ
อบรม 6 เดือน) 
4. ระดับน้ําตาลใน
เลือดของผู้เข้าอบรมที่
มีภาวะเสี่ยง  ลดลงอยู่
ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  
80 (ติดตามหลงัการ
อบรม 6 เดือน) 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 
 
 



๒๘ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๔ 1. อบรมฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ 
การตรวจคัดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
แก่ อสม. /แกนนํา
ทีมสุขภาพ 
2. อสม.ติดตาม
ดูแลเยี่ยมผู้ป่วยวัณ
โรคระบบยาระยะ
สั้นและกํากับการ
กินยาระบบ DOT 

1.เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องโรควัณโรค และ
สามารถดูแลผู้ป่วยวัณ
โรคในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ 
2. สามารถค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่และผู้มี
อาการสงสัย (ญาติ
ผู้ป่วย/ผู้ที่เคยเป็น
แล้ว) และส่งต่อผู้ป่วย
ที่มีอาการผิดปกติเพื่อ
รับการรักษาที่ถูกต้อง 
โดย อสม.ได้ 
3. อสม.สามารถดูแล
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณ
โรคด้วยระบบยาระยะ
สั้นและกํากับการกิน
ยาระบบ DOTS ได้ 

1. อบรม อสม. เรื่องการ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค และ
การดูแลผู้ป่วยวัณโรค 34 
คน 
2. ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
และผู้มีอาการสงสัย (กลุ่ม
เสี่ยง ผู้สัมผัสโรค ญาติ
ผู้ป่วย/ผู้ที่เคยเป็นแล้ว) 
โดย อสม. ที่ผ่านการ
อบรม 
3. ส่งต่อในรายที่ผิดปกติ
เพื่อรับการวินิจฉัยที่
ถูกต้อง 
4. ดูแล ติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก 
ด้วยระบบยาระยะสั้นและ
กํากับการกินยาระบบ 
DOTS โดย อสม./พี่เลี้ยง 

1. อสม. จํานวน 
34 คน 
2. ผู้ป่วยวัณโรค 
ในพื้นที่รพ.สต.
บ้านหุบเฉลา 
(ข้อมูลปี 60) 
ผู้ป่วยวัณโรค  
จํานวน 2 ราย  
3. ประชากรหมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 5,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม จํานวน 34 คน ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 1,700 บาท                                      
3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ 
แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 34          
ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ 
ขนาด 1 x 3 ม. จํานวน 1 ป้าย ๆ 420 
บาท เป็นเงิน 420 บาท 

1.อสม. มีความรู้และ
ทักษะในการค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ 
2.ผู้ป่วยวัณโรคได้รับ
การกินยาและควบคุม
การกินยาด้วยระบบ 
DOTS ทุกราย 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ  คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 2561 

ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๕ 1. อบรมฟื้นฟูความรู้
และทักษะ การตรวจ
คัดกรอง แก่ อสม. ที 
2. อสม.ติดตามดูแล
เยี่ยมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม        3.
ประสาน/ รายงานผล
ไปยัง รพ./ส่งต่อ/
ติดตามเยี่ยม 

1. เพื่อคัดกรองภาวะ
เสี่ยงโรคหัวใจ หลอด
เลือดสมองต้อกระจก
และภาวะซึมเศร้า              
2. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ
ที่มีความเสี่ยงปรับ
พฤติกรรม  3. เพื่อให้
ผู้สูงอายุที่จําเป็นต้อง
รักษา ได้รับการส่ง
ต่อไปรักษาต่อเนื่อง 

1.จัดทําข้อมูลผู้สูงอายุที่
จําเป็นต้องได้รับการคัด
กรอง  
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การ
แก่ อสม. ให้มีความรู้และ
ทักษะในการคัดกรอง             
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ดําเนินการตรวจคัดกรอง
ผู้สูงอายุร่วมกับอสม.               
4. อสม.ออกเยีย่มบา้นทุก 
2-4 สัปดาห์ เพื่อติดตาม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พร้อมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 ครั้ง            5. 
ประสานและติดตามขอ้มูล
รายที่ส่งต่อไปยัง รพ และ
ออกเยีย่มให้คําปรึกษา              
6. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. อสม. จํานวน 
34 คน 
2. ผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ในพื้นที่รพ.
สต.บ้านหุบเฉลา 
จํานวน 60 คน 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 8,920 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับ อสม.
ที่เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 
บาท จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับอ
สม.ที่เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน ๆ ละ 
50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท                                          
3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ 
แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 34          
ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท                            
4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  1 ครั้ง 
จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท จํานวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  1 ครั้ง 
จํานวน 34 คน ๆ ละ50 บาท จํานวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 1,700 บาท 
6. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ 
ขนาด 1 x 3 ม. จํานวน 1 ป้าย ๆ 420 
บาท เป็นเงิน 420 บาท 

1. ผู้สูงอายุที่มีผลคัด
กรองผิดปกติได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยและดูแล
ต่อเนื่อง 
2.ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
ที่เอื้อต่อสุขภาพดีเพิ่มขึ ้

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปยิะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 
 



๓๐ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ  เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหุบเฉลา ประจําปี 2561 

ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๒๖ 1. อบรมให้ความรู้
เรื่องโรคติดต่อและ
การป้องกันโรค การ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และคัดกรองอาการ
ป่วยโรค มือ เท้า 
ปาก ที่ถูกต้อง 
2.  ติดตามผลการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนอนุบาลทั้ง
ก่อน – หลัง การเปิด
ภาคเรียน 

1. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง 
แม่บ้าน ตัวแทน
ผู้ปกครอง มีความรู้เรื่อง
โรคติดต่อและการ
ป้องกันโรค 
 2. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง 
แม่บ้าน ตัวแทน
ผู้ปกครอง มีทักษะใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
และคัดกรองอาการป่วย
โรค มือ เท้า ปาก ที่
ถูกต้อง 
 3. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง 
แม่บ้าน ตัวแทน
ผู้ปกครอง มีทักษะใน
การดูแลเด็กเบื้องต้น 
 4. เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังโรคมือ 
เท้า ปาก ในโรงเรียน
อนุบาล 

1. ประสานงานกับโรงเรียน
อนุบาลที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบ          
2. จัดอบรม ครูพี่เลี้ยง 
แม่บ้าน ตัวแทนผู้ปกครอง               
3.  ติดตามผลการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
อนุบาลทั้งก่อน – หลัง การ
เปิดภาคเรียน                   
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ครูพี่เลี้ยง 
แม่บ้าน ตัวแทน
ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียน
เขตรับผิดชอบ รพ.
สต.บ้านหุบเฉลา
(จํานวน 50 คน) 
2. เด็กประฐมวัย
จํานวนทั้งหมด 96 
คน 

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน 7,920 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับ ครูพี่
เลี้ยง แม่บ้าน ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก ที่เข้ารับ
การอบรม จํานวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มสําหรับ ครู
พี่เลี้ยง แม่บ้าน ตัวแทนผู้ปกครองเด็ก ที่เข้า
รับการอบรม จํานวน 50 คน ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท                                                       
3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ได้แก่ 
แฟ้มพลาสติก สมุด ปากกา จํานวน 50 ชุด 
ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท                    
6. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ 
ขนาด 1 x 3 ม. จํานวน 1 ป้าย ๆ ละ 420 
บาท เป็นเงิน 420 บาท 

1. เด็กปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลป่วยด้วยโรคมือ 
เท้า ปาก ลดลง 
 2. โรงเรียนอนุบาลจัด
กิจกรร ปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออย่าง
ต่อเนื่อง 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปยิะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 

 

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 2  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดําเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2๗ 1. อบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ดูแลสุขภาพและ
แก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ 
ด้วยตนเอง 
2. ตรวจสุขภาพ
ประจําเดือนให้แก่
ผู้สูงอายุ 
3. ใผู้สูงอายุทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

1. เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
ให้สามารถดูแล
สุขภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ด้วยตนเอง 
2. เพื่อเป็นการตรวจ
สุขภาพประจําเดือน
ให้แก่ผู้สูงอายุ 
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
พบปะ และ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
4. เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและ
สนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุตําบล
เขากระปุกให้มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน 

1. จัดทําโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิต
สดใส ร่างกายแข็งแรง 
ประจําปี พ.ศ.256๑  
เพื่อขออนุมัติต่อกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นํา
ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล 
และประชาชนในพื้นที่
ทราบถึงการจัดกิจกรรม
ตาม “โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิต
สดใส ร่างกายแข็งแรง 
ประจําปี พ.ศ.256๑” 
3. เตรียมสถานที่เพื่อ
ดําเนินกิจกรรม 
4. ดําเนินกิจกรรมตาม 
“โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส 
ร่างกายแข็งแรง ประจําปี 
พ.ศ.256๑” โดยมี
กิจกรรม 
 

ผู้สูงอายุจาก
ชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลเขากระปุก 
หมู่ที่ 1-14 
จํานวน 130 คน 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. 6๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน ๑๑๐,๖๗๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ําดื่ม
สําหรับผู้สูงอายุ จํานวน ๘๐ คน ๆ ละ 50 
บาท  ระหว่างเดือนตุลาคม 25๖๐ เดือน
กันยายน 256๑ จํานวน 11 เดือน เป็นเงิน 
๔,๐๐๐ บาท/เดือน และเดือนมกราคม 
จํานวน ๑๕0 คน เป็นเงิน ๗,๕00 บาท รวม
เป็นเงิน ๕๑,500 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน ๘๐ คน ๆ 
ละ 25 บาท  ระหว่างเดือนตุลาคม 25๖๐ 
ถึงเดือนกันยายน 256๑ จํานวน 11 เดือน 
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน และเดือน
มกราคม จํานวน ๑๕๐ คน เป็นเงิน ๓,๗๕๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,750 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 
ขนาด 1 x 3 ม. จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 
420 บาท 

1. ผู้สูงอายุมีความรู้
ด้านสุขภาพสามารถ
ดูแลสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ด้วยตนเองได้ 
2. ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
3. ผู้สูงอายุได้พบปะ 
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
4. เพื่อการดําเนิน
กิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุตําบลเขา
กระปุกมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. ผู้สูงอายุได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

ชมรมผู้สูงอายุ 
ตําบลเขากระปุก 
นางสมพงษ์  
เนียมศรี 

 

 



๓๒ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 2  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดําเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   4.1 กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ 
การชั่งน้ําหนัก วัดความ
ดัน (เจ้าหน้าที่ ของ รพ.
สต. และ อสม.) 
4.2 อบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัติตนเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   
(โรคความดันโลหิตสูง,
เบาหวาน,ข้อเข่าเสื่อม) 
4.4 กิจกรรมสันทนาการ 
(เจ้าหน้าที่ อบต.เขา
กระปุก) 
5. การติดตามและ
ประเมินผล 

  4. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท ระหว่างเดือนตุลาคม 25๖๐ 
ถึงเดือนกันยายน 256๑ จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 600 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 
7,200 บาท 
5. ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุที่มาร่วม
กิจกรรมฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 25๖๐ ถึง
เดือนกันยายน 256๑ จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 2,150 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 
25,800 บาท ดังนี้ 
5.1 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
1 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท 
5.2 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
2 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท               
5.3 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
3 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท          
5.4 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
4 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท          
5.5 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
6 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท 
5.6 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
8 จํานวน 2 คัน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
400 บาท   
5.7 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
9 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท    
5.8 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
10 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท     

   



๓๓ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 2  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดําเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุตําบลเขากระปุก ประจําปี 256๑ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      5.9 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
11 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท        
5.10 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
12 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 150 บาท 
5.11 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
13 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 200 บาท 
5.12 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
14 จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 200 บาท   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 4  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

ชื่อโครงการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2๘ ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต. 
เขากระปุก จํานวน 
4 ครั้ง/ปี 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก 
2. เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านธุรการ
และรายงานต่าง ๆ 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผล 

1. จัดทําโครงการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบล
เขากระปุก เพื่อขออนุมัติ
ต่อกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขากระปุก 
2. จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวน 4 ครั้ง/ปี 
3. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
สําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
4. การติดตามและ
ประเมินผล 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก จํานวน 
18 คน 
2.คณะทํางาน
จํานวน 12 คน 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. 6๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  ๒๙,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน จํานวน      
3๘ คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน ๙50 บาท/
ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 3,๘00 บาท 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก และ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน จํานวน  
3๘ คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 3,๘00 
บาท/ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1๕,๒00 
บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรม และ
คณะทํางาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ จํานวน 
10,000 บาท 

การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  อบต.             
เขากระปุก 
น.ส.ชนัญชิดา  
ตัณฑวงค์ 
087-1689972 

 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2๙ ดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขกรณี
เกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่
ตําบลเขากระปุก 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกรณีที่เกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นที่ 

ดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
กรณีเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่ ทั้งก่อน
เกิดภัย ระหว่างเกิดภัย 
และหลังเกิดภัย 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคระบาด
หรือภัยพิบัติใน
พื้นที่ตําบล       
เขากระปุก หมู่ที่ 
1-14 จํานวน 
14 หมู่บ้าน 

ต.ค. ๖๐ –
ก.ย. 6๑ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จํานวนเงิน  40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ได้แก่ การจัด
อบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันภัย การ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการระหว่างเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ได้แก่ การจัด
อบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันภัย การ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  Big Cleaning ฯลฯ 
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหลังเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ได้แก่ การจัด
อบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันภัย การ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

สามารถแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นที่ได้
ทันท่วงที 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  อบต.             
เขากระปุก 
น.ส.ชนัญชิดา  
ตัณฑวงค์ 
087-1689972 

 

 


