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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 1. ก่อนเกิดโรค 
 - ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายในบ้านตนเอง
ทุกวันศุกร์ 
 - วางแผนการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก โดย
คณะท างาน ผู้น า
ชุมชน อสม. และ
ประชาชน  ร่วมกัน
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย และพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลายตัวแก่  ปีละ 2 
ครั้ง (ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2559 
และพฤษภาคม 
2560) 

1. เพื่อปูองกัน 
ควบคุม และลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อเสริมสร้าง/
สนับสนุนชุมชน  ใน
การเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความส าคัญ 
ในการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย และการก าจัด
ยุงลายตัวแก่ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุในการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินการปูองกัน/
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
5. ให้สุขศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์ 
6. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- อสม.จ านวน 45 
คน/5 หมู่ ได้แก่ 
3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 
ทุกหลังคาเรือน 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 97,800 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
ก่อนเกิดโรค (29,500 บาท) 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน จ านวน 45 
คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ  
จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,500 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน  จ านวน 45 
คน ๆ ละ 50 บาท  จ านวน 2 ครั้ง 
เป็นเงิน 4,500 บาท 
3. ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ขนาด  1 x 3 เมตร 
จ านวน 5 ปูายๆละ 420 บาท  
เป็นเงิน 2,100 บาท  
4. ค่าสติกเกอร์ขนาด 1  x 3 
เซนติเมตร จ านวน 800  แผ่นๆ 
ละ 23 บาท เป็นเงิน 18,400   
บาท 

1. การเฝูาระวังโรคมี
ความทันเวลา ในการ
รายงานผู้ปุวย  
ภายใน 24 ชั่วโมงทุก
ราย 
2. การปูองกันโรค มี
การก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายทุกหลังคาเรือน 
  2.1 ค่า HI ใน
หมู่บ้าน ชุมชน  ไม่
เกินร้อยละ 10 
  2.2 ค่า CI ใน
โรงเรียน สถานท่ี
ราชการ ศาสนสถาน  
เท่ากับ 0 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 

 

 
 
 



2 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวธิ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. กรณีเกิดโรค 
 - ประสานงานกับ
คณะท างาน 
 - พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมท้ังท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย (ทันทีท่ีได้รับ
แจ้ง) และด าเนินการ
ซ้ าเมื่อครบ 7 วัน 
 - เฝูาระวังโรค
ต่อเนื่องจนครบ 28 
วัน (4 สัปดาห์) 

  - ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก 
- ปี 55 มี 22 ราย 
- ปี 56 มี 12 ราย 
- ปี 57 มี 24 ราย 
- ปี 58 มี 33 ราย 
- ปี 59 มี 13 ราย  
- คาดว่าปี 60 มี 
21 ราย 
(จ านวนผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกใช้
ค่าเฉลี่ย 5 ปี 
ย้อนหลัง) 

 กรณีเกิดโรค (68,300 บาท) 
5. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
หมู่บ้านท่ีพบผู้ปุวย และละแวกที่
เกิดโรค  21  ราย  คนพ่นรายละ 2 
คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน 16,800 บาท 
6. ค่าโลชั่นทากันยุง ขนาด 10 มล. 
จ านวน 50 โหลๆละ 60 บาท เป็น
เงิน  3,000 บาท 
7. ค่าสเปรย์กระป๋องก าจัดยุง 
ขนาด 600 ซีซี จ านวน 50 
กระป๋องๆละ 90 บาท เป็นเงิน 
4,500 บาท 
8. ค่าน้ ามันดีเซลผสมน้ ายาพ่น 
และน้ ามันเบนซินใส่เครื่องพ่น ราย
ละ 1,000 บาท จ านวน 33 ราย 
เป็นเงิน 33,000 บาท        
9. ค่าน้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย 
จ านวน 5 ขวดๆละ 1,100 บาท 
เป็นเงิน 5,500 บาท 
10. ค่าทรายเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
จ านวน 5 ถังๆละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 17,500 บาท 

3. การควบคุมโรค 
 3.1 มีการควบคุมโรค
โดยการพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมท้ังท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย (ทันทีท่ีได้รับ
แจ้ง) และด าเนินการ
ซ้ าเมื่อครบ 7 วัน 
 3.2 มีการเฝูาระวัง
โรคต่อเนื่องจนครบ 
28 วัน (4 สัปดาห์) 
 3.3 โรคสงบ ใน
หมู่บ้านท่ีมีการระบาด 
ไม่มีผู้ปุวย Second  
generation (ผู้ปุวยท่ี
เกิดขึ้นหลัง 14 วัน 
จากผู้ปุวยรายแรก) 
ในละแวกที่เกิดโรค 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ เฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก  ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2 1. อบรมฟื้นฟูทักษะ
การตรวจเต้านมให้แก่
แกนน าสตรีอายุตั้งแต่ 
30 - 60 ปี  
2. ประเมินทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของสตรีอายุ 
ตั้งแต่ 30 -60 ปี โดย
ใช้แบบประเมิน 

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านม
ให้กับแกนน าสตรี ฝึก
ปฏิบัติ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี มี
ความรู้ และสามารถ
ตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเอง 
3. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี ท่ี
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาท่ีถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมฟื้นฟูทักษะการ
ตรวจเต้านมให้แก่แกนน า
สตรีอายุตั้งแต่ 30 - 60 ปี  
3. แกนน าสตรีปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี โดยใช้
แบบประเมิน 
4. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานเยี่ยม
บ้าน 
5. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- แกนน าสตรีอายุ 
30 - 60ปี จ านวน 
55 คน 
 - สตรี อายุ  30 
-60 ปี ท้ังหมด 
จ านวน 507 คน/ 
5 หมู่ ได้แก่ 
3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 
ทุกหลังคาเรือน 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  11,420 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 55 
คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 2,750 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน 
55 คน ๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน 
2,750 บาท   
3. ค่าปูายโครงการฯ ขนาด 1 x 3 
เมตร จ านวน 1 ปูายๆละ 420 
บาท เป็นเงิน  420 บาท 
4. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 55 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 2,750 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับแกนน าสตรี ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านฯ จ านวน 55 คนๆละ 
25 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน  
2,750 บาท 

1. ร้อยละ 80 ของ
สตรีอายุ 30-60  ปี  
มีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 
2. ร้อยละ 100 ของ
สตรีอายุ30-60 ปี ท่ี
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาท่ีถูกต้อง 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ เฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 1. อบรมให้ความรู้แก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
2. ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก แก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี  
ในเขตต าบลท่าไม้รวก 
3. สตรีอายุ 30 ถึง 60 
ปี  ในเขตต าบลเขา
กระปุกท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อ เพ่ือรับการ
รักษาท่ีถูกต้อง และ
ต่อเนื่อง 

1. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี มีความรู้
เรื่องมะเร็งปากมดลูก 
2. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 
3. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี ท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อและการ
รักษาท่ีถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
อายุ 30 ถึง 60 ปี 
3. ด าเนินการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
4. ผู้ท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ 
เพื่อรับการรักษาท่ีถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 
5. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- ร้อยละ 20 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี  จ านวน  
102 คน(จาก
ท้ังหมด 507 คน) 
 - หมู่3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  15,720 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
102 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ  เป็นเงิน 5,100 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 
102 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
5,100 บาท  
3. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 102 ชุด ๆ ละ50 บาท 
เป็นเงิน 5,100 บาท 
4. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1 X 3 
เมตร จ านวน 1 ปูายๆละ 420 
บาท  เป็นเงิน  420 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 
ท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและการรักษาท่ี
ถูกต้อง 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 

 

 

 

 

 



5 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ  เกษตรกรสุขภาพดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 1. ตรวจสารเคมีใน
เลือดแก่เกษตรกร 
2. จัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
3. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้
แรงงาน 

1. เพื่อให้เกษตรกรมี
ความตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช และมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันตนเองขณะใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี 
2. เพื่อให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  โดยเปลี่ยน
มาใช้วิธีทางชีวภาพ 
หรือใช้แบบผสมผสาน 
3. เพื่อให้เกษตรกรมี
สุขภาพท่ีดี 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน 
3. ตรวจสารเคมีใน
เกษตรกรพร้อมแจ้งผล
การตรวจ 
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
5. ตรวจสารเคมีซ้ าใน
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
6. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน 
เรื่อง 
    - การใช้ Position ใน
การท างาน และการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ 
    - การปลูกและใช้
สมุนไพรในครัวเรือนเพื่อ
ลดอาการปวดเม่ือย 
    - โรคเกี่ยวกับระบบ
ย่อยอาหาร 
7. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- เกษตรกรผู้ใช้
สารเคมี หมู่ละ 
20 คน 
รวม 100 คน , 
 - เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยง 50 คน  
 - หมู่ 3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  12,670 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจ
สารเคมี จ านวน 1,750 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน 100 คนๆละ 25 
บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
3. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1  x 
3 เมตร จ านวน 1 ปูายๆ ละ 420 
บาท  เป็นเงิน  420 บาท 
4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
50 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
50 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท  
6. ค่าวัสดุในการอบรม 1,000 
บาท 
7.ค่าจัดท าเอกสารสุขศึกษา 200 
ชุดๆละ 10 บาท เป็นเงิน  2,000 
บาท 

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

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 

 

 



6 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35-60 ปีข้ึนไป  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 1. ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชนอายุ 
35-60 ปีขึ้นไป 

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

1. อบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะการตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงแก่ อสม./แกน
น าทีมสุขภาพ  
2. จนท.รพ.สต.ร่วมกับอ
สม./แกนน าตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงกลุ่มเปูาหมาย 
3. ให้ค าแนะน าตาม
สภาวะสุขภาพ/นัดหมาย
เพื่อตรวจซ้ า/ส่งต่อเพื่อ
การวินิจฉัย 
4. บันทึกข้อมูลผลการคัด
กรองความเสี่ยงใน
โปรแกรม สนง.สร้าง
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

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

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  16,278 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี  
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
45 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 2,250 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
45 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,250 บาท            
3. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 45 ชุด ๆ ละ50 บาท เป็น
เงิน 2,250 บาท 
4. ค่าวัสดุคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
แถบตรวจน้ าตาลในเลือดและเข็ม
เจาะปลายนิ้วแบบตัวยิง ชุดละ 12 
บาท จ านวน 619 ชุด เป็นเงิน 
7,428 บาท 
5. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1  x 
3 เมตร จ านวน 5 ปูาย ๆ ละ 420 
บาท  เป็นเงิน  2,100 บาท 

1. ประชาชนอายุ 35-
60 ปีขึ้นไป ได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธดี าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1 วัน เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  ดังน้ี 
    3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเองให้
เหมาะสม  ความรู้เรื่อง
การออกก าลังกาย 

- ผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน
หรือความดัน
โลหิตสูง  จ านวน 
50 คน/ 
 หมู่ 3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  9,600 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
 1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
50 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
50 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท    
3. ค่าวัสดุในการในการจัดอบรมฯ 
2,500 บาท 
4. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1  x 
3 เมตร จ านวน 5 ปูาย ๆ ละ 420 
บาท  เป็นเงิน  2,100 บาท 

1. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าอบรมมี
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้อง โดย
ประเมินจาก
แบบสอบถาม  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
(ติดตามหลังการ
อบรม 6 เดือน) 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  3. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  
สามารถลดระดับ
ความดันโลหิต  และ
ระดับน้ าตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ 

3.2 การฝึกปฏิบัติ  การ
สาธิตประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ  การออกก าลัง
กาย  การฝึกจิต  
    3.3 การควบคุม
น้ าหนัก  และการคิดค่า
พลังงานอาหาร 
   3.4 ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6 
เดือนหลังการอบรม 
4. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

   3. ระดับความดัน
โลหิตของผู้เข้าอบรม
ท่ีมีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ  80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 
4. ระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้เข้าอบรมท่ี
มีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ  80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ  ควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7 1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้
และทักษะ การตรวจ
คัดกรองค้นหาผู้ปุวย
วัณโรค แก่ อสม. /
แกนน าทีมสุขภาพ 
2. อสม.ติดตามดูแล
เยี่ยมผู้ปุวยวัณโรค
ระบบยาระยะสั้นและ
ก ากับการกินยาระบบ 
DOT 

1.เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องโรควัณโรค และ
สามารถดูแลผู้ปุวยวัณ
โรคในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ได้ 
2. สามารถค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่และผู้มี
อาการสงสัย (ญาติ
ผู้ปุวย/ผู้ท่ีเคยเป็น
แล้ว) และส่งต่อผู้ปุวย
ท่ีมีอาการผิดปกติเพื่อ
รับการรักษาท่ีถูกต้อง 
โดย อสม.ได้ 
3. อสม.สามารถดูแล
ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยวัณ
โรคด้วยระบบยาระยะ
สั้นและก ากับการกิน
ยาระบบ DOTS ได ้

1. ฟื้นฟู อบรม อสม. เรื่อง
การค้นหาผู้ปุวยวัณโรค 
และการดูแลผู้ปุวยวัณโรค 
34 คน 
2. ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่
และผู้มีอาการสงสัย (ญาติ
ผู้ปุวย/ผู้ท่ีเคยเป็นแล้ว) 
โดย อสม. ท่ีผ่านการ
อบรม 
3. ส่งต่อในรายท่ีผิดปกติ
เพื่อรับการวินิจฉัยท่ี
ถูกต้อง 
4. ดูแล ติดตามเยี่ยม
ผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวก 
ด้วยระบบยาระยะสั้นและ
ก ากับการกินยาระบบ 
DOTS โดย อสม./พี่เล้ียง 

1. อสม. จ านวน 
45 คน 
2. ผู้ปุวยวัณโรค 
ในพื้นท่ีรพ.สต.
เขากระปุก(ข้อมูล
ปี 59) ผู้ปุวยวัณ
โรค  จ านวน 2 
ราย     
3. ประชากรหมู่ 
3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  9,250 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
45 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 2,250 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
45 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,250 บาท 
3. ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม ได้แก่ ได้แก่ แฟูมพลาสติก 
สมุด ปากกา จ านวน 45 ชุด ๆ ละ 
50 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล
โครงการฯ ขนาด 1 x 3 ม. จ านวน 
5 ปูาย ๆ 420 บาท เป็นเงิน 
2,100 บาท    
5. ค่าแบบคัดกรอง 800 ชุดๆ ละ 
0.50 บาท เป็นเงิน 400 บาท 

1. อสม. มีความรู้และ
ทักษะในการค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่ 
2. ผู้ปุวยวัณโรคได้รับ
การกินยาและควบคุม
การกินยาด้วยระบบ 
DOTS ทุกราย 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8 1. อบรมความรู้ใน
การฝากครรภ์ให้แก่
หญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ีมี
คู่ 
2. อบรม อสม.เรื่อง
การฝากครรภ์ 

1. เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ฝากครรภ์เร็ว 
และครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์   
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ด้านความรู้เรื่อง
การฝากครรภ์คุณภาพ 

1.อบรมกลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์อายุ 15-44 ปี ท่ีมีคู่ 
ร้อยละ 20  
2. อบรม อสม.เรื่องการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์
คุณภาพ         
3. อสม. ค้นหากลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ
และติดตามให้มาฝาก
ครรภ์ให้เร็วท่ีสุด  
4. จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์
คุณภาพ 
5. ติดตามและเฝูาระวัง
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

1.กลุ่มหญิงวัย
เจริญพันธุ์อายุ 
15-44 ปี จ านวน 
30 คน  
2. กลุ่ม อสม.
จ านวน  45  คน 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 13,770 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ขนาด 3  x 1 ม. 
จ านวน 5 ปูาย ๆ ละ 420 บาท 
เป็นเงิน 2,100 บาท             
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
75 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 3,750 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน  
75 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
3,750 บาท               
4. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน  75 ชุด ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 3,750 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล
โครงการ ขนาด 3 x 1 เมตร 
จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 420 บาท 

1.กลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์อายุ 15-44 ปี 
ร้อยละ 20ฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 80           
2..อสม.มคีวามรู้ ด้าน
ความรู้เรื่องการฝาก
ครรภ์คุณภาพร้อยละ 
100 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

9 1. อบรมฟื้นฟ ูอสม. 
และผู้ดูแลผู้พิการ 
2. ส ารวจผู้พิการและ
จัดแยกเป็น 3 กลุ่ม 
  กลุ่มท่ี 1 ติดสังคม 
  กลุ่มท่ี 2 ติดบ้าน 
  กลุ่มท่ี 3 ติดเตียง 
3. ติดตามเยี่ยมผู้
พิการ 

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้
ของ อสม. ในการดูแล
ผู้พิการ 
2. เพื่อให้ญาติ หรือ
บุคคลในครอบครัวมี
ความรู้เรื่องการดูแลผู้
พิการได้อย่างถูกวิธี 
3. เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
การดูแลท้ังด้านกาย 
จิต และสังคม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
1  ครั้ง และประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด าเนินงานตามโครงการ 1 
ครั้ง 
2. จัดการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้ อสม. และผู้ดูแลผู้
พิการ ในเรื่องการดูแลผู้
พิการด้านกาย จิต และ
สังคม  เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ 
3. ส ารวจผู้พิการและ
จัดแยกเป็น 3 กลุ่ม 
  - กลุ่มท่ี 1 ติดสังคม (ผู้
พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้
ดี  ประกอบอาชีพได้) 
- กลุ่มท่ี 2 ติดบ้าน (ผู้
พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้
บ้าง ไม่มีโรคเรื้อรัง 
ประกอบอาชีพไม่ได้) 
  - กลุ่มท่ี 3 ติดเตียง (ผู้
พิการที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ มีโรคเรื้อรัง ขาด
ผู้ดูแล) 

- อสม.จ านวน 45 
คน 
 - ผู้พิการ 42 
คน/ 
 - หมู่ 3,5,7,9,11 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  24,720
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ตามโครงการ จ านวน 45 คนๆ ละ 
25 บาท  จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2 
มื้อ  เป็นเงิน 4,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ตามโครงการ จ านวน 45 คนๆ ละ 
50 บาท  จ านวน 2 ครั้ง  เป็นเงิน 
4,500 บาท 
3. ค่าอาหารว่า'งพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับ อสม. และ ผู้ดูแลผู้พิการ 
ท่ีเข้ารับการอบรมฟื้นฟู ในเรื่อง
การดูแลผู้พิการด้านกาย จิต และ
สังคม  เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการ จ านวน 90 คนๆ ละ 25 
บาท  จ านวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 
4,500 บาท 

1. ผู้พิการได้รับการ
คัดกรองเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ร้อย
ละ 90 
2. ผู้พิการได้รับการ
ตรวจประเมิน
ความเครียด  ภาวะ
ซึมเศร้า และความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
ร้อยละ 90 
3. ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้
พิการมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รพ.สต.เขากระปุก 
นายพงษ์ศธร  
หนูพลาย 
092-9466982 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   4. ติดตามเยี่ยม/ตรวจ
สุขภาพ และมอบกาย
อุปกรณ์(ในรายท่ีจ าเป็น)
แก่ผู้พิการ 1 ครั้ง โดยทีม
สุขภาพจากโรงพยาบาล
ท่ายางและ รพ.สต.           
เขากระปุก 
5. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

  4. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับ อสม. และผู้ดูแลผู้พิการ ท่ี
เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟู ในเรื่องการ
ดูแลผู้พิการด้านกาย จิต และสังคม  
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
จ านวน 90 คนๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 4,500 บาท 
5. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1 X 3 
เมตร จ านวน 1 ปูาย  เป็นเงิน  
420 บาท 
6. ค่าวัสดุในการจัดอบรม  เป็นเงิน  
4,500 บาท 
7. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 
คนๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10 1. กรณีเกิดโรค 
 - ประสานงานกับ
คณะท างาน 
 - พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมท้ังท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย (ทันทีท่ีได้รับ
แจ้ง) และด าเนินการ
ซ้ าเมื่อครบ 7 วัน 
 - เฝูาระวังโรค
ต่อเนื่องจนครบ 28 
วัน (4 สัปดาห์) 

1. เพื่อปูองกัน 
ควบคุม และลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อเสริมสร้าง/
สนับสนุนชุมชน  ใน
การเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความส าคัญ 
ในการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย และการก าจัด
ยุงลายตัวแก่ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุในการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินการปูองกัน/
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
5. ให้สุขศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์ 
6. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก  
- ปี 55 มี 9 ราย 
- ปี 56 มี 2 ราย    
- ปี 57 มี 7 ราย 
- ปี 58 มี 14 ราย 
- ปี 59 มี 16 ราย              
- คาดว่า ปี 60 
จะมี 10 ราย 
- หมู่ 1,2,4,10, 
12 ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 64,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี  
1. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
หมู่บ้านท่ีพบผู้ปุวย และละแวกที่
เกิดโรค  2 คนๆ ละ 200 บาท/
ครั้ง  จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 
8,000 บาท 
2. ค่าน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซิล
แก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 10 ราย 
รายละ 1,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
3.ค่าน้ ายาเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
จ านวน 10 ขวด ๆ  ละ 1,100 
บาท เป็นเงิน 11,000 บาท 
4. ค่าทรายเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย
จ านวน 10 ถัง ถังละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 35,000 บาท 

3. การควบคุมโรค 
 3.1 มีการควบคุมโรค
โดยการพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมท้ังท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย (ทันทีท่ีได้รับ
แจ้ง) และด าเนินการ
ซ้ าเมื่อครบ 7 วัน 
 3.2 มีการเฝูาระวัง
โรคต่อเนื่องจนครบ 
28 วัน (4 สัปดาห์) 
 3.3 โรคสงบ ใน
หมู่บ้านท่ีมีการระบาด 
ไม่มีผู้ปุวย Second  
generation (ผู้ปุวยท่ี
เกิดขึ้นหลัง 14 วัน 
จากผู้ปุวยรายแรก) 
ในละแวกที่เกิดโรค 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางวาสนา  
คุ้มสอาด 
087-1524762 

 

 

 

 



14 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ เฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11 1. อบรมฟ้ืนฟูทักษะ
การตรวจเต้านมให้แก่
แกนน าสตรีอายุตั้งแต่ 
30 - 70 ปี  
2. ประเมินทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 -70 ปี โดย
ใช้แบบประเมิน 

1. เพื่อฟ้ืนฟูความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านม
ให้กับแกนน าสตรี ฝึก
ปฏิบัติ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 70 ปี มี
ความรู้ และสามารถ
ตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเอง 
3. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 70 ปี ท่ี
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาท่ีถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมฟ้ืนฟูทักษะการ
ตรวจเต้านมให้แก่แกนน า
สตรีอายุตั้งแต่ 30 - 70 ปี  
3. แกนน าสตรีปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 70 ปี โดยใช้
แบบประเมิน 
4. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานเยี่ยม
บ้าน 
5. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- แกนน าสตรีอายุ 
30 - 60 ปี หมู่ละ 
10 คน รวม 50 
คน 
 - สตรีอายุ    30 
- 60 ปี ท้ังหมด 
จ านวน 767 คน 
ประกอบด้วย 
- หมู่ท่ี 1 จ านวน 
130 คน 
- หมู่ท่ี 2 จ านวน
199 คน 
- หมู่ท่ี 4 จ านวน 
184 คน 
- หมู่ท่ี 10 
จ านวน 108 คน 
- หมู่ท่ี 12 
จ านวน 146 คน 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 10,420 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 
คนๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ  
เป็นเงิน  2,500 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
50 คน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,500 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย
โครงการฯ  ขนาด 1 X 3 เมตร 
จ านวน 1 ปูาย ๆ ละ 420 บาท  
เป็นเงิน  420 บาท 
4. ค่าวัสดุในการจัดอบรม ได้แก่ 
แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน  2,500  บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับแกนน าสตรี ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านฯ จ านวน 50 คนๆ ละ 
25 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน  
2,500 บาท 

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

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางวาสนา  
คุ้มสอาด 
087-1524762 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

12 1. อบรมให้ความรู้แก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
2. ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก แก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี  
ในเขตต าบลเขา
กระปุก 
3. สตรีอายุ 30 ถึง 60 
ปี  ในเขตต าบลเขา
กระปุกท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อ เพ่ือรับการ
รักษาท่ีถูกต้อง และ
ต่อเนื่อง 

1. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี มีความรู้
เรื่องมะเร็งปากมดลูก 
2. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 
3. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี ท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อและการ
รักษาท่ีถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
อายุ 30 ถึง 60 ปี 
3. ด าเนินการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
4. ผู้ท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ 
เพื่อรับการรักษาท่ีถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 
5. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- ร้อยละ 20 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี  (จ านวน  
125คน) 
ประกอบด้วย 
 - หมู่ท่ี 1,2,4,10, 
12 ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 13,950 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี  
1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
125 คนๆละ 50 บาท  เป็นเงิน  
6,250 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
125 คน คนละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 6,250 บาท  
3. ค่าวัสดุในการจัดอบรม  เป็นเงิน  
1,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย
โครงการฯ  ขนาด 1 X 3 เมตร 
จ านวน 1 ปูายๆละ 450 บาท  
เป็นเงิน  450 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 
ท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและการรักษาท่ี
ถูกต้อง 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางวาสนา  
คุ้มสอาด 
087-1524762 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ เกษตรกรอยู่ดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13 1. ตรวจสารเคมีใน
เลือดแก่เกษตรกร 
2. จัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
3. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้
แรงงาน   

1. เพื่อให้เกษตรกรมี
ความตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช และมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันตนเองขณะใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี 
2. เพื่อให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  โดยเปลี่ยน
มาใช้วิธีทางชีวภาพ 
หรือใช้แบบผสมผสาน 
3. เพื่อให้เกษตรกรมี
สุขภาพท่ีดี 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน 
3. ตรวจสารเคมีใน
เกษตรกรพร้อมแจ้งผล
การตรวจ 
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
5. ตรวจสารเคมีซ้ าใน
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
6. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน 
ดังน้ี 1. การใช้ Position 
ในการท างาน และการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ 2. การ
ปลูกและใช้สมุนไพรใน
ครัวเรือนเพ่ือลดอาการ
ปวดเม่ือย 3.  โรคเกี่ยวกับ
ระบบย่อยอาหาร 
7. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- เกษตรกรผู้ใช้
สารเคมี หมู่ละ 
30 คน 
รวม 150 คน  
 - เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยง 50 คน  
 - เกษตรกรและ
ผู้ใช้แรงงานท่ีมา
ใช้บริการท่ี รพ.
สต.บ้านหนองโรง 
250 คน 
ประกอบด้วย หมู่
ท่ี 1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 14,170 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี  
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจ
สารเคมี จ านวน 2,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน 150 คนๆ ละ 25 
บาท เป็นเงิน 3,750 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย
โครงการฯ  ขนาด 1 X 3 เมตร 
จ านวน 1 ปูาย  เป็นเงิน  420 
บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันและน้ าด่ืม  
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
50 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,500  บาท  
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
50 คน คนละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท 
6. ค่าวัสดุในการอบรม ได้แก่ แฟูม
พลาสติก สมุด ปากกา ชุดละ 50 
บาท จ านวน 50 ชุด เป็นเงิน 
2,500 บาท 

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

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางวาสนา  
คุ้มสอาด 
087-1524762 

 

 



17 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองโรง ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

14 ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 

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

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตรวจคัด
กรองกลุ่มเปูาหมาย 
4. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- ประชาชนอายุ 
35 ปี ขึ้นไป 
ท้ังหมด 1,567 
คน 
 - ร้อยละ 55 
ของประชาชน
อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 862 คน 
 - อสม. 43 คน  
 - หมู่ท่ี 
1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 10,920 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าแผ่นตรวจระดับน้ าตาลใน
เลือด และเข็มเจาะเลือด จ านวน 
875 ชุด ๆ ละ 12 บาท เป็นเงิน 
10,500 บาท 
2. ค่าจางเหมาจัดท าปูาย
โครงการฯ  ขนาด 1 X 3 เมตร 
จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน  420 บาท 

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

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางวาสนา  
คุ้มสอาด 
087-1524762 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  
สามารถลดระดับ
ความดันโลหิต  และ
ระดับน้ าตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2 วัน เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  ดังน้ี 
    3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเองให้
เหมาะสม  ความรู้เรื่อง
การออกก าลังกาย 
    3.2 การฝึกปฏิบัติ  
การสาธิตประกอบอาหาร
เพื่อสุขภาพ  การออก
ก าลังกาย  การฝึกจิต  
    3.3 การควบคุม
น้ าหนัก  และการคิดค่า
พลังงานอาหาร 
4. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

- ผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน
หรือความดัน
โลหิตสูง  จ านวน 
50 คน 
 - หมู่ท่ี 
1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 12,920 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี  
1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวน 
50 คน ๆ ละ 50 บาท จ านวน 2 
วัน เป็นเงิน 5,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
50 คน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 2 วัน 
เป็นเงิน 5,000 บาท  
3. ค่าวัสดุในการในการจัดได้แก่ 
แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 50 ชุด ชุดละ 50 บาทเป็น
เงิน 2,500 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย
โครงการฯ  ขนาด  
1 X 3 เมตร จ านวน 1 ปูาย เป็น
เงิน  420 บาท 

1. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าอบรมมี
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้อง โดย
ประเมินจาก
แบบสอบถาม  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
(ติดตามหลังการ
อบรม 6 เดือน) 
3. ระดับความดัน
โลหิตของผู้เข้าอบรม
ท่ีมีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ  80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 
4. ระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้เข้าอบรมท่ี
มีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ  80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางวาสนา  
คุ้มสอาด 
087-1524762 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ควบคุมและป้องกันโรควัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี พ.ศ.2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

16 1. อบรมฟื้นฟูความรู้
และทักษะ การตรวจ
คัดกรองค้นหาผู้ปุวย
วัณโรค แก่ อสม. /
แกนน าทีมสุขภาพ 
2. อสม.ติดตามดูแล
เยี่ยมผู้ปุวยวัณโรค
ระบบยาระยะสั้นและ
ก ากับการกินยาระบบ 
DOT 

1.เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องโรควัณโรค และ
สามารถดูแลผู้ปุวยวัณ
โรคในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ได้ 
2. สามารถค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่และผู้มี
อาการสงสัย (ญาติ
ผู้ปุวย/ผู้ท่ีเคยเป็น
แล้ว) และส่งต่อผู้ปุวย
ท่ีมีอาการผิดปกติเพื่อ
รับการรักษาท่ีถูกต้อง 
โดย อสม.ได้ 
3. อสม.สามารถดูแล
ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยวัณ
โรคด้วยระบบยาระยะ
สั้นและก ากับการกิน
ยาระบบ DOTS ได ้

1. อบรม อสม. เรื่องการ
ค้นหาผู้ปุวยวัณโรค และ
การดูแลผู้ปุวยวัณโรค 43 
คน 
2. ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่
และผู้มีอาการสงสัย (ญาติ
ผู้ปุวย/ผู้ท่ีเคยเป็นแล้ว) 
โดย อสม. ท่ีผ่านการ
อบรม 
3. ส่งต่อในรายท่ีผิดปกติ
เพื่อรับการวินิจฉัยท่ี
ถูกต้อง 
4. ดูแล ติดตามเยี่ยม
ผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวก 
ด้วยระบบยาระยะสั้นและ
ก ากับการกินยาระบบ 
DOTS โดย อสม./พี่เล้ียง 

1. อสม. จ านวน 
43 คน 
2. ผู้ปุวยวัณโรค 
ในพื้นท่ีรพ.สต.
บ้านหนองโรง 
(ข้อมูลปี 59) 
ผู้ปุวยวัณโรค  
จ านวน 2 ราย 
3. ประชากรหมู่ 
1,2,4,10,12 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 7,020 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี  
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
44 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 2,200 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
44 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
2,200  บาท 
4. ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม  ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด 
ปากกา จ านวน 44 ชุด ๆ ละ 50 
บาท เป็นเงิน 2,200  บาท 
5. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล
โครงการฯ ขนาด 1 X 3 เมตร 
จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 420 บาท 

1.อสม. มีความรู้และ
ทักษะในการค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่ 
2.ผู้ปุวยวัณโรคได้รับ
การกินยาและควบคุม
การกินยาด้วยระบบ 
DOTS ทุกราย 

รพ.สต.บ้านหนองโรง 
นางวาสนา  
คุ้มสอาด 
087-1524762 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560  
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

17 1. ก่อนเกิดโรค 
 - ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายในบ้านตนเอง
ทุกวันศุกร์ 
 - วางแผนการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก โดย
คณะท างาน ผู้น า
ชุมชน อสม. และ
ประชาชน  ร่วมกัน
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย และพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลายตัวแก่  ปีละ 2 
ครั้ง (ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2559 
และพฤษภาคม 
2560) 

1. เพื่อปูองกัน 
ควบคุม และลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อเสริมสร้าง/
สนับสนุนชุมชน  ใน
การเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนตระหนัก
และเห็นความส าคัญ 
ในการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย และการก าจัด
ยุงลายตัวแก่ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุในการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินการปูองกัน/
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมู่ ละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 
5. ให้สุขศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์การควบคุม
ควบคุม การปูองกัน และ
เฝูาระวังโรคไข้เลือดออก 
6. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจง
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
2. ประชา 
สัมพันธ์โครงการ 
3. จัดเตรียมวัสดุ
ในการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการ
ปูองกัน/ควบคุม
โรคไข้เลือดออก
ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมู่ ละ 1 ครั้ง 
รวม 4 ครั้ง 
5. ให้สุขศึกษา 
และ
ประชาสัมพันธ์ 
6. สรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 34,930 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
ก่อนเกิดโรค (6,780 บาท) 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
4 หมู่บ้าน จ านวน 1 ครั้ง อสม.
จ านวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท วัน
ละ 2 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
4 หมู่บ้าน จ านวน 1 ครั้ง อสม.
จ านวน 34 คน ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 1,700 บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ แฟูม
พลาสติก สมุด ปากกา จ านวน 34 
ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน  1,700 
บาท   
4. ค่าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการฯ  ขนาด 1 X 3 เมตร 
จ านวน 4 ปูาย ๆละ 420 บาท 
เป็นเงิน 1,680 บาท 

1. การเฝูาระวังโรค ; 
มีความทันเวลา ใน
การรายงานผู้ปุวย  
ภายใน 24 ชั่วโมงทุก
ราย 
2. การปูองกันโรค ; มี
การก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายทุกหลังคาเรือน 
  2.1 ค่า HI ใน
หมู่บ้าน ชุมชน  ไม่
เกินร้อยละ 10 
  2.2 ค่า CI ใน
โรงเรียน สถานท่ี
ราชการ ศาสนสถาน  
เท่ากับ 0  
3. การควบคุมโรค 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 2. กรณีเกิดโรค 
 - ประสานงานกับ
คณะท างาน 
 - พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมท้ังท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย (ทันทีท่ีได้รับ
แจ้ง) และด าเนินการ
ซ้ าเมื่อครบ 7 วัน 
 - เฝูาระวังโรค
ต่อเนื่องจนครบ 28 
วัน (4 สัปดาห์) 

  ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก         
- ปี 55 มี 3 ราย  
- ปี 56 มี 11 ราย 
- ปี 57 มี 2 ราย 
- ปี 58 มี 8 ราย  
- ปี 59 มี 0 ราย 
- คาดว่าปี 60 มี 
5  ราย 
(จ านวนผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกใช้
ค่าเฉลี่ย 5 ปี 
ย้อนหลัง) 
 - หมู่ 6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

 กรณีเกิดโรค (28,150 บาท) 
5. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
หมู่บ้านท่ีพบผู้ปุวย และละแวกที่
เกิดโรค  5  ราย  คนพ่นรายละ 2 
คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
7. ค่าโลชั่นทากันยุง ขนาด 10 มล. 
จ านวน 5 โหลๆละ 60 บาท เป็น
เงิน  300 บาท 
8. ค่าสเปรย์กระป๋องก าจัดยุง 
ขนาด 600 ซีซี จ านวน 5 
กระป๋องๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 
450 บาท 
9. ค่าน้ ามันดีเซลผสมน้ ายาพ่น 
และน้ ามันเบนซินใส่เครื่องพ่น ราย
ละ 1,000 บาท จ านวน 5 ราย 
เป็นเงิน 5,000 บาท        
10. ค่าน้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย 
จ านวน 4 ขวดๆ ละ 1,100 บาท 
เป็นเงิน  4,400 บาท 
11. ค่าทรายเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
จ านวน 4 ถัง ๆ ละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 14,000 บาท 

3.1 มีการควบคุมโรค
โดยการพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่
ภายใน 24 ชั่วโมง 
พร้อมท้ังท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย (ทันทีท่ีได้รับ
แจ้ง) และด าเนินการ
ซ้ าเมื่อครบ 7 วัน 
 3.2 มีการเฝูาระวัง
โรคต่อเนื่องจนครบ 
28 วัน (4 สัปดาห์) 
 3.3 โรคสงบ ใน
หมู่บ้านท่ีมีการระบาด 
ไม่มีผู้ปุวยท่ีเกิดขึ้น
หลัง 14 วัน จาก
ผู้ปุวยรายแรกใน
ละแวกที่เกิดโรค 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ เฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

18 1. อบรมฟื้นฟูทักษะ
การตรวจเต้านมให้แก่
แกนน าสตรีอายุตั้งแต่ 
30 - 60 ปี  
2. ประเมินทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 -60 ปี โดย
ใช้แบบประเมิน 

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านม
ให้กับแกนน าสตรี ฝึก
ปฏิบัติ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้การ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี มี
ความรู้ และสามารถ
ตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเอง 
3. เพื่อให้สตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี ท่ี
ตรวจพบความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและ
การรักษาท่ีถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมฟื้นฟูทักษะการ
ตรวจเต้านมให้แก่แกนน า
สตรีอายุตั้งแต่ 30 - 60 ปี
ปีละ 2 ครั้งๆ ละ40 คน 
3. แกนน าสตรีปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรีอายุ
ตั้งแต่ 30 - 60 ปี โดยใช้
แบบประเมิน 2 ครั้ง 
4. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานเยี่ยม
บ้าน 
5. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

แกนน าสตรีอายุ 
30 - 60 ปี หมู่ละ 
20 คน 4 หมู่ 
รวม 80 คน 
 - สตรีอายุ    30 
- 60 ปี ท้ังหมด 
จ านวน 496 คน/ 
4 หมู่ ได้แก่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 
ทุกหลังคาเรือน 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 14,420 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 80 
คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 80 
คน ๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน 4,000 
บาท   
3. ค่าปูายโครงการฯ ขนาด 1 X 3 
เมตร จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน  
420 บาท 
4. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 80 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท  
4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ส าหรับแกนน าสตรี ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้านฯ จ านวน 80 คนๆ ละ 
25 บาท จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน  
2,000 บาท 

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

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ดูแลใส่ใจระวังภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

19 1. อบรมให้ความรู้แก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
2. ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก แก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี  
ในรับผิดชอบ รพ.สต.
บ้านหุบเฉลา 
3. สตรีอายุ 30 ถึง 60 
ปี  ในเขต รพ.สต.
บ้านหุบเฉลาท่ีตรวจ
พบความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อ เพ่ือรับการ
รักษาท่ีถูกต้อง และ
ต่อเนื่อง 

1. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี มีความรู้
เรื่องมะเร็งปากมดลูก 
2. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 
3. เพื่อให้สตรีอายุ 30 
ถึง 60 ปี ท่ีตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับ
การส่งต่อและการ
รักษาท่ีถูกต้อง 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. อบรมให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
อายุ 30 ถึง 60 ปี(ร้อยละ
50 ของกลุ่มเปูาหมาย) 
และฟื้นฟูความรู้แก่ อสม. 
3. ด าเนินการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแก่
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
4. ผู้ท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่งต่อ 
เพื่อรับการรักษาท่ีถูกต้อง 
และต่อเนื่อง 
5. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. อบรมร้อยละ 
50 ของสตรีอายุ 
30 ถึง 60 ปี  
จ านวน  248 คน
(จากทั้งหมด 496 
คน)  
2. อสม. 34 คน 
หมู่ 6,8,13,14 
ต.เขากระปุก     
3. ด าเนินการ
ตรวจคัดกรอง 
ร้อยละ 20 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 
60 ปี  จ านวน  
99 คน(จาก
ท้ังหมด 496 คน 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  42,720 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 
282 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ  เป็นเงิน 14,100 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน  จ านวน 282 
คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
14,100 บาท  
3. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 282 ชุด ๆ ละ50 บาท 
เป็นเงิน 14,100 บาท 
5. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1 X 3 
เมตร จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน  
420 บาท 

1. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
2. ร้อยละ 20 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี  
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
3. ร้อยละ 100 ของ
สตรีอายุ 30 ถึง 60 ปี 
ท่ีตรวจพบความ
ผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อและการรักษาท่ี
ถูกต้อง 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ตรวจสารเคมีในเกษตรกร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

20 1. ตรวจสารเคมีใน
เลือดแก่เกษตรกร 
2. จัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
3. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้
แรงงาน 

1. เพื่อให้เกษตรกรมี
ความตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช และมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันตนเองขณะใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อย่างถูกวิธี 
2. เพื่อให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  โดยเปลี่ยน
มาใช้วิธีทางชีวภาพ 
หรือใช้แบบผสมผสาน 
3. เพื่อให้เกษตรกรมี
สุขภาพท่ีดี 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน 
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง       
4. ตรวจสารเคมีใน
เกษตรกรที่มีความเสี่ยง
พร้อมแจ้งผลการตรวจ 
5. ตรวจสารเคมีซ้ าใน
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
6. ให้สุขศึกษาแก่
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน 
เรื่อง 
    - การใช้ Position ใน
การท างาน และการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ 
    - การปลูกและใช้
สมุนไพรในครัวเรือนเพื่อ
ลดอาการปวดเม่ือย 
    - โรคเกี่ยวกับระบบ
ย่อยอาหาร 

- อบรมตัวแทน
เกษตรกรผู้ใช้
สารเคมี หมู่ละ 
20 คน รวม 80 
คน 
 -เจาะเลือด 
เกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยงหมู่ละ 20 
คน 4 หมู่รวม 80 
คน หมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  16,170 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจ
สารเคมี จ านวน 1,750บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 80 คนๆ ละ 25 บาท เป็น
เงิน 2,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
80 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
4,000  บาท 
4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
80 คนๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ  เป็นเงิน 4,000  บาท  
5. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 80 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
6. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1 X 3 
เมตร จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน  
420 บาท 

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

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35-60 ปีข้ึนไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

21 ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 

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

1. อบรมฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะการตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงแก่ อสม./แกน
น าทีมสุขภาพ  
2. จนท.รพ.สต.ร่วมกับอ
สม./แกนน าตรวจคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงกลุ่มเปูาหมาย   
3. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาในการคัด
กรองสุขภาพ  1 ครั้ง 
ระหว่างด าเนินโครงการ 
4. ให้ค าแนะน าตาม
สภาวะสุขภาพ/นัดหมาย
เพื่อตรวจซ้ า/ส่งต่อเพื่อ
การวินิจฉัย 
5. บันทึกข้อมูลผลการคัด
กรองความเสี่ยงใน
โปรแกรม สนง.สร้าง
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ประชาชนอายุ
35 ปี ขึ้นไป 
ท้ังหมด 635 คน 
ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนอายุ 
35  ปี ขึ้นไป 
จ านวน 572 คน 
2. อสม. 34 คน/ 
ในพื้นท่ีหมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  8,920 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี         
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูความรู้ 
จ านวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูความรู้ 
จ านวน 34 คน ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 1,700 บาท            
3. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
จ านวน 34 คน ๆ ละ 50 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
5. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 34 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 1,700 บาท 
6. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1 X 3 
เมตร จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน  
420 บาท 

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

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

22 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  มี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง  
สามารถลดระดับ
ความดันโลหิต  และ
ระดับน้ าตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ 

1. ประชุมชี้แจงวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2 วัน เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  ดังน้ี 
    3.1 ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเองให้
เหมาะสม  ความรู้เรื่อง
การออกก าลังกาย 
    3.2 การฝึกปฏิบัติ  
การสาธิตประกอบอาหาร
เพื่อสุขภาพ  การออก
ก าลังกาย  การฝึกจิต  
    3.3 การควบคุม
น้ าหนัก  และการคิดค่า
พลังงานอาหาร 
4. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้ท่ีมีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน
หรือความดัน
โลหิตสูง  จ านวน 
30 คน หมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  7,920 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี  
1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
30 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
ครั้งๆ ละ 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
30 คน ๆ ละ 50 บาท จ านวน 2 
ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอบรม 
ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด ปากกา 
จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็น
เงิน 1,500 บาท 
4. ค่าปูายโครงการฯ  ขนาด 1 X 3 
เมตร จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน  
420 บาท 

1. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าอบรมมี
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพท่ีถูกต้อง โดย
ประเมินจาก
แบบสอบถาม  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
(ติดตามหลังการ
อบรม 6 เดือน) 
3. ระดับความดัน
โลหิตของผู้เข้าอบรม
ท่ีมีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ  80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน) 
4. ระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้เข้าอบรมท่ี
มีภาวะเสี่ยง  ลดลง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ร้อยละ  80 (ติด
ตามหลังการอบรม 6 
เดือน 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

23 1. อบรมฟื้นฟูความรู้
และทักษะ การตรวจ
คัดกรองค้นหาผู้ปุวย
วัณโรค แก่ อสม. /
แกนน าทีมสุขภาพ 
2. อสม.ติดตามดูแล
เยี่ยมผู้ปุวยวัณโรค
ระบบยาระยะสั้นและ
ก ากับการกินยาระบบ 
DOT 

1.เพื่อให้ อสม. มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องโรควัณโรค และ
สามารถดูแลผู้ปุวยวัณ
โรคในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ได้ 
2. สามารถค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่และผู้มี
อาการสงสัย (ญาติ
ผู้ปุวย/ผู้ท่ีเคยเป็น
แล้ว) และส่งต่อผู้ปุวย
ท่ีมีอาการผิดปกติเพื่อ
รับการรักษาท่ีถูกต้อง 
โดย อสม.ได้ 
3. อสม.สามารถดูแล
ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยวัณ
โรคด้วยระบบยาระยะ
สั้นและก ากับการกิน
ยาระบบ DOTS ได ้

1. อบรม อสม. เรื่องการ
ค้นหาผู้ปุวยวัณโรค และ
การดูแลผู้ปุวยวัณโรค 34 
คน 
2. ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่
และผู้มีอาการสงสัย (ญาติ
ผู้ปุวย/ผู้ท่ีเคยเป็นแล้ว) 
โดย อสม. ท่ีผ่านการ
อบรม 
3. ส่งต่อในรายท่ีผิดปกติ
เพื่อรับการวินิจฉัยท่ี
ถูกต้อง 
4. ดูแล ติดตามเยี่ยม
ผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวก 
ด้วยระบบยาระยะสั้นและ
ก ากับการกินยาระบบ 
DOTS โดย อสม./พี่เล้ียง 

1. อสม. จ านวน 
34 คน 
2. ผู้ปุวยวัณโรค 
ในพื้นท่ีรพ.สต.
บ้านหุบเฉลา 
(ข้อมูลปี 58) 
ผู้ปุวยวัณโรค  
จ านวน 1 ราย  
3. ประชากรหมู่ 
6,8,13,14 
ต.เขากระปุก 

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 5,520 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
34 คน ๆ ละ 25 บาท จ านวน 2 
มื้อ เป็นเงิน 1,700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
34 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 
1,700 บาท     
3. ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม ได้แก่ แฟูมพลาสติก สมุด 
ปากกา จ านวน 34 ชุด ๆ ละ 50 
บาท เป็นเงิน 1,700 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล
โครงการฯ ขนาด 1x3 เมตร 
จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 420 บาท 

1.อสม. มีความรู้และ
ทักษะในการค้นหา
ผู้ปุวยรายใหม่ 
2.ผู้ปุวยวัณโรคได้รับ
การกินยาและควบคุม
การกินยาด้วยระบบ 
DOTS ทุกราย 

รพ.สต.บ้านหุบเฉลา 
นายปิยะภัทร   
พันธุ์ซ้อน 
087-8389966 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 3  กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่น 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กจิกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

24 1. อบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ดูแลสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ด้วยตนเอง 
2. ตรวจสุขภาพ
ประจ าเดือนให้แก่
ผู้สูงอายุ 
3. ใผู้สูงอายุท า
กิจกรรมร่วมกัน 

1. เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
ให้สามารถดูแล
สุขภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ด้วยตนเอง 
2. เพื่อเป็นการตรวจ
สุขภาพประจ าเดือน
ให้แก่ผู้สูงอายุ 
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
พบปะ และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
4. เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและ
สนับสนุนกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุต าบล
เขากระปุกให้มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

1. จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิต
สดใส ร่างกายแข็งแรง 
ประจ าปี พ.ศ.2560  เพื่อ
ขออนุมัติต่อกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น า
ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 
และประชาชนในพื้นท่ี
ทราบถึงการจัดกิจกรรม
ตาม “โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิต
สดใส ร่างกายแข็งแรง 
ประจ าปี พ.ศ.2560” 
3. เตรียมสถานท่ีเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตาม 
“โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส 
ร่างกายแข็งแรง ประจ าปี 
พ.ศ.2560” โดยมีกิจกรรม 
 

ผู้สูงอายุจาก
ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลเขากระปุก 
หมู่ท่ี 1-14 
จ านวน 130 คน 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน 156,110 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
พร้อมน้ าดื่มส าหรับผู้สูงอายุ 
จ านวน 130 คน ๆ ละ 50 บาท  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 เดือน
กันยายน 2560 จ านวน 11 เดือน 
เป็นเงิน 6,500 บาท/เดือน และ
เดือนมกราคม จ านวน 200 คน 
เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 
81,500 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มส าหรับผู้สูงอายุ 
จ านวน 130 คน ๆ ละ 25 บาท   
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560 จ านวน 11 
เดือน เป็นเงิน 3,250 บาท/เดือน 
และเดือนมกราคม จ านวน 200 
คน เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็น
เงิน 40,750 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล
โครงการ ขนาด 4 x 1.80 เมตร  
เป็นเงิน 860 บาท 
 

1. ผู้สูงอายุมีความรู้
ด้านสุขภาพสามารถ
ดูแลสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ด้วยตนเองได้ 
2. ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
3. ผู้สูงอายุได้พบปะ 
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
4. เพื่อการด าเนิน
กิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุต าบลเขา
กระปุกมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ชมรมผู้สูงอายุ 
ต าบลเขากระปุก 
นางสมพงษ์  
เนียมศรี 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 3  กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่น 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   4.1 กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ 
การชั่งน้ าหนัก วัดความ
ดัน (เจ้าหน้าท่ี ของ รพ.
สต. และ อสม.) 
4.2 อบรมหึความรู้ในการ
ปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   
(โรคความดันโลหิตสูง,
เบาหวาน,ข้อเข่าเสื่อม) 
4.4 กิจกรรมสันทนาการ 
(เจ้าหน้าท่ี อบต.เขา
กระปุก) 
5. การติดตามและ
ประเมินผล 

  4. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 600 บาท/เดือน รวมเป็น
เงิน 7,200 บาท 
5. ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผูสู้งอายุท่ีมาร่วมกิจกรรมฯ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560 จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 2,150 บาท/เดือน 
รวมเป็นเงิน 25,800 บาท ดังน้ี 
5.1 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท 
5.2 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท                
5.3 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 3 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท          
5.4 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท          
5.5 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 6 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท  
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 3  กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่น 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      5.6 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 8 จ านวน 2 คัน ๆ 
ละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท   
5.7 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 9 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท    
5.8 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 10 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท      
5.9 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 11 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท        
5.10 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 12 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 150 บาท 
5.11 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 13 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 200 บาท 
5.12 ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง 
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 14 จ านวน 1 คัน 
เป็นเงิน 200 บาท   
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 4  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

ชื่อโครงการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

25 ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต. 
เขากระปุก จ านวน 4 
ครั้ง/ปี 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก 
2. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านธุรการ
และรายงานต่าง ๆ 
3. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานและ
ติดตามประเมินผล 

1. จัดท าโครงการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก เพ่ือขออนุมัติ
ต่อกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก 
2. จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขากระปุก 
จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
3. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน
ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
4. การติดตามและ
ประเมินผล 

1. คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก จ านวน 
18 คน 
2.คณะท างาน
จ านวน 12 คน 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  30,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก และคณะท างาน 
จ านวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท 
เป็นเงิน 750 บาท/ครั้ง จ านวน 4 
ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก และคณะท างาน 
จ านวน 30  คน ๆ ละ 100 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท/ครั้ง จ านวน 
4 ครั้ง เป็นเงิน 12,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของคณะกรรมการ/
คณะท างาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ี
พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ 
จ านวน 10,000 บาท 
4. ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
(กระดาษ A4, แฟูมเอกสาร, ดินสอ
, ปากกา ฯลฯ) จ านวน 5,000 
บาท 

การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  อบต.             
เขากระปุก 
น.ส.ชนัญชิดา  
ตัณฑวงค์ 
087-1689972 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 4  กิจกรรม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

26 ประชาสัมพันธ์กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก และ
ข้อมูลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก และ
กองทุนมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และผล
การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. จัดท าปูายไวนิลเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขากระปุก 
2. จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และผลการ
ด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก 

จัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 5 ปูาย 
และแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 500 แผ่น 
เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
พื้นท่ีต าบล   เขา
กระปุก หมู่ท่ี 1-
14 จ านวน 
2,440 ครัวเรือน 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  9,100 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ขนาด 3.5 X 1 
เมตร จ านวน 5 ปูาย ๆ ละ 420 
บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
2. ค่าจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 2,000 แผ่น ๆ ละ 3.50 
บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก และได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร และผลการ
ด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เขา
กระปุก 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  อบต.             
เขากระปุก 
น.ส.ชนัญชิดา  
ตัณฑวงค์ 
087-1689972 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
ประเภทกิจกรรมที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ชื่อโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
ที ่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ/กลวิธ ี กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ การประเมินผล/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

27 ด าเนินการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นท่ีต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาในกรณีท่ีเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นท่ี 

ด าเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
กรณีเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นท่ี ท้ังก่อน
เกิดภัย ระหว่างเกิดภัย 
และหลังเกิดภัย 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคระบาด
หรือภัยพิบัติใน
พื้นท่ีต าบล       
เขากระปุก หมู่ท่ี 
1-14 จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
เขากระปุก จ านวนเงิน  40,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อน
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้ใน
การปูองกันตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
ปูองกันภัย การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ระหว่างเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นท่ี ได้แก่ การจัดอบรม
ให้ความรู้ในการปูองกันตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
ปูองกันภัย การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  
Big Cleaning ฯลฯ 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลัง
กิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี 
ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้ใน
การปูองกันตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการ
ปูองกันภัย การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

สามารถแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพื้นท่ีได้
ทันท่วงที 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  อบต.             
เขากระปุก 
น.ส.ชนัญชิดา  
ตัณฑวงค์ 
087-1689972 
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บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลเขา
กระปุก ประจ าปี 2560 

97,800     รพ.สต.เขากระปุก 

2 โครงการ เฝูาระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบลเขากระปุก  ประจ าปี 2560 

11,420     รพ.สต.เขากระปุก 

3 โครงการเฝูาระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 

15,720     รพ.สต.เขากระปุก 

4 โครงการเกษตรกรสุขภาพดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขากระปุก ประจ าปี 
2560 

12,670     รพ.สต.เขากระปุก 

5 โครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 35-60 ปีขึ้นไป  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าป ี2560 

16,278     รพ.สต.เขากระปุก 

6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก ประจ าป ี2560 

9,600     รพ.สต.เขากระปุก 

7 โครงการควบคมุและปูองกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2560 

9,250     รพ.สต.เขากระปุก 

8 โครงการหญิงตั้งครรภฝ์ากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขากระปุก ประจ าปี 2560 

13,770     รพ.สต.เขากระปุก 

9 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขากระปุก 
ประจ าปี 2560 

24,720     รพ.สต.เขากระปุก 

10 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล บ้าน
หนองโรง ประจ าปี 2560 

64,000     รพ.สต.บา้นหนองโรง 

11 โครงการเฝูาระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 

10,420     รพ.สต.บา้นหนองโรง 

12 โครงการเฝูาระวังมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง 
ประจ าปี 2560 

13,920     รพ.สต.บา้นหนองโรง 

 รวม 399,568 0 0 0 0  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
13 โครงการเกษตรกร อยู่ดี มีสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง  

ประจ าปี 2560 
14,170     รพ.สต.บา้นหนองโรง 

14 โครงการช่วยสะกิด พิชิตสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 10,920     รพ.สต.บา้นหนองโรง 
15 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าป ี2560 
12,920     รพ.สต.บา้นหนองโรง 

16 โครงการ ควบคมุและปูองกันโรควณัโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล บ้านหนองโรง ประจ าปี 2560 

7,020     รพ.สต.บา้นหนองโรง 

17 โครงการควบคมุโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา 
ประจ าปี 2560 

34,930     รพ.สต.บา้นหุบเฉลา 

18 โครงการเฝูาระวังและดูแลสตรีไทยห่างไกลจากมะเร็งเตา้นม โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 

14,420     รพ.สต.บา้นหุบเฉลา 

19 โครงการดูแลใส่ใจระวังภัยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้าน
หุบเฉลา ประจ าปี 2560 

42,720     รพ.สต.บา้นหุบเฉลา 

20 โครงการตรวจสารเคมีในเกษตรกร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าป ี2560 16,170     รพ.สต.บา้นหุบเฉลา 
21 โครงการตรวจคดักรองสุขภาพประชาชน อายุ 35-60 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพบ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 
8,920     รพ.สต.บา้นหุบเฉลา 

22 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าป ี2560 

7,920         รพ.สต.บา้นหุบเฉลา 

23 โครงการควบคมุและปูองกันวัณโรค โดยกลวิธี DOTS โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านหุบเฉลา ประจ าปี 2560 

5,520         รพ.สต.บา้นหุบเฉลา 

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายตุ าบล
เขากระปุก ประจ าปี 2560 

    156,110     ชมรมผูสู้งอาย ุ
ต าบลเขากระปุก 

25 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก      30,000   กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.เขากระปุก 

รวม 175,630 0 156,110 30,000 40,000   
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
26 โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก       9,100   กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.เขากระปุก 
27 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี         40,000 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.เขากระปุก 
รวม 0 0 0 9,100 40,000   

รวมท้ังสิ้น 475,198 0 156,110 39,100 40,000 710,408 
 


