แผนงำน/โครงกำร
กองทุนหลักประกันสุ ขภำพในระดับท้องถิน่ หรื อพืน้ ที่
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลบ้ ำนกำศ
ตำบลบ้ ำนกำศ อำเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่

แผนงำน/โครงกำร กองทุนหลักประกันสุ ขภำพในระดับท้ องถิน่ หรื อพืน้ ที่
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบ้ ำนกำศ อำเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่ ปี งบประมำณ พ.ศ.2562
ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่ งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุ ขของหน่ วยบริกำรหรื อสถำนบริกำร หรื อหน่ วยงำนสำธำรณสุ ขในพืน้ ที่
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

พื้นที่ ตาบลบ้านกาศ 1. ร้อยละของ

กิจกรรม
1. รวบรวมปั ญหาจากการสรุ ป จปฐ.

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ก.พ.-ส.ค. 62 1. ค่าอาหารกลางวัน สาหรับผูเ้ ข้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.1 โครงการชุมชน

1. เพื่อจัดกิจกรรม

- ประชาชน

บ้านกาศร่ วมใจ ลด ละ

ขับเคลื่อนให้

อายุต้งั แต่ 15 ปี

ประชาชนอายุต้งั แต่ ปี งบประมาณ 2561

ร่ วมประชุม จานวน 141 คน คนละ บ้านกาศ

เลิก บุหรี่ เพื่อชี วีมีสุข

ประชาชนเห็น

ขึ้นไปในพื้นที่

15 ปี ขึ้นไปในพื้น 2. จัดทาโครงการและขออนุมตั ิโครงการ

1 มื้อ มื้อละ 70 บาท จานวน 141

ปี 2562

ความสาคัญของพิษ รับผิดชอบ

ที่รับผิดชอบ

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน

คน เป็ นเงิน 9,870 บาท

ภัยจากการสู บบุหรี่ ตาบลบ้านกาศ

ตาบลบ้านกาศ

ในพื้นที่ทราบและให้ความร่ วมมือความ

2. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม

ผลกระทบและ

- อาสาสมัคร

คัดกรอง

สนใจเข้าร่ วมโครงการ

สาหรับคณะทางานและผูด้ าเนิ น

ความสู ญเสี ย ทั้ง

ประจาหมู่บา้ น

พฤติกรรมการ

4. จัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพ

งาน จานวน 141 คน ๆ ละ 25

โดยทางตรงและทาง ต.บ้านกาศ

สู บบุหรี่

อสม. ในการคัดกรองผูส้ ูบบุหรี่ และ

บาท/มื้อ จานวน 2 มื้อ

อ้อม นาไปสู่การเลิก จานวน 141 คน

2. จานวนผูต้ ิดบุหรี่ เทคนิคการเลิกสูบบุหรี่

สู บบุหรี่ และการลง

เข้าร่ วมโครงการ

5. สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม

3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ

มือปฏิบตั ิปรับเปลี่ยน

เลิกบุหรี่

เป้ าหมายทุกครัวเรื อนด้วยแบบสารวจ

600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง

พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี

3. ไม่มีผสู ้ ู บบุหรี่

ก่อนและหลังการดาเนิ นงานโครงการ

เป็ นเงิน 3,600 บาท

2. เพื่อป้ องกันไม่ให้

รายใหม่ในชุมชน (ใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล) และคืน

มีผสู้ ู บบุหรี่ รายใหม่

ในปี งบประมาณ

ข้อมูลสู่ชุมชน

สัมพันธ์โครงการ ป้ ายละ 450 บาท

ในชุมชน

2562

6. จัดทาทะเบียน กลุ่มติดบุหรี่ กลุ่ม

จานวน 1ป้ าย เป็ นเงิน 450 บาท

3. เพื่อสร้าง/ขยาย

เสี่ ยง รวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความ

5. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการ

เครื อข่ายเฝ้าระวัง

ประสงค์เข้าร่ วมโครงการ และข้อมูล

ประชุมฯ จานวน 141เล่ม ๆ ละ 25

ควบคุมการบริ โภค

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จานวนร้านค้า

บาท เป็ นเงิน 3,525 บาท

ยาสู บในพื้นที่

ขายบุหรี่ ในชุมชน ร้านขายบุหรี่ ที่ใกล้

6. ค่าจัดทาเอกสารแบบเก็บข้อมูล

ตาบลบ้านกาศ

กับสถานศึกษา ฯลฯ

จานวน 1500 ชุด ๆ ละ 1 บาท

เป็ นเงิน 7,050 บาท

4. ค่าจ้างเหมาจัดทา ป้ ายประชา

รพ.สต.

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

4. เพื่อส่ งเสริ มให้

7. สนับสนุนให้ชุมชนจัดสภาพแวดล้อม

เป็ นเงิน 1,500 บาท

อสม. มีส่วนร่ วม

ให้เป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ และส่ งเสริ ม

7. ค่าจ้างเหมาจัดทา ป้ าย

ในการเฝ้าระวังเพื่อ

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย จัดโซนนิ่ ง

ประชาสัมพันธ์ความรู้ฯพร้อม

การเลิกสู บบุหรี่ ใน

เขตสู บบุหรี่ /ไม่สูบบุหรี่

กรอบไม้ ป้ ายละ 650 บาทจานวน

ชุมชน

8. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ประชาชน

1 ป้ าย เป็ นเงิน 4,550 บาท

เรื่ องพิษภัยของบุหรี่ เชิญชวน ลด ละ

เอกสารเอกสารให้ความรู ้ จานวน

เลิก บุหรี่ ชีวีมีสุข บริ เวณศาลาวัด

1,000 ชุด ๆ ละ 2 บาท

ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาหมู่บา้ น

เป็ นเงิน 2,000 บาท

ร้านค้าในชุมชน
9. จัดระบบเฝ้าระวังโดยแกนนาชุมชน
อาสาสมัคร อสม. ในกลุ่มเสี่ ยง
10. ส่ งเสริ มให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด เช่น ร้านค้าในชุมชนห้าม
ขายบุหรี่ แก่เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
การห้ามติดป้ ายโฆษณาบุหรี่
11. ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้เกิดความรู ้ ความตระหนัก
และค่านิ ยมที่ถูกต้อง โดยให้สอดคล้อง
กับปั ญหาและวิถีวฒั นธรรมของชุมชน
สนับสนุน ให้ความรู ้ ช่วยเหลือให้
เข้าถึงบริ การ และสร้างแรงจูงใจ
เลิกบุหรี่ “กลุ่มติดบุหรี่ ”
- สนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้กลุ่ม
ติดบุหรี่ ให้เข้าร่ วมโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ร่ วมมือกับหรื อสถานพยาบาลที่มี
เพื่อส่ งต่อสนับสนุ นส่ งเสริ มผูท้ ี่ตอ้ ง
การเลิกบุหรี่ เข้ารับคาปรึ กษา
แนะนาที่คลินิกฟ้ าใส รพ.สต.หรื อ
รับคาปรึ กษา / รักษาในคลินิกเลิก
บุหรี่ ที่ รพ.สู งเม่น
- สนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้กลุ่ม
ติดบุหรี่ เลิกบุหรี่ : รางวัลคนต้นแบบ
(เลิกสู บบุหรี่ )
- สนับสนุนให้มีกลุ่ม/ชมรมเลิกบุหรี่
- จัดทาเอกสารให้ความรู ้ สร้างความ
เข้าใจขั้นตอนการเลิกบุหรี่
รวม
1.2 โครงการกิน อยู่

1 เพื่อลดภาวะแทรก 1. ผูป้ วยโรคเบา รพ.สต.บ้านกาศ 1. ร้อยละของผูป้ ่ วย 1. รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการ

32,545

ก.พ.-ส.ค. 62 1. ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแกนนา

อย่างไร ให้ห่างไกลภาวะ ซ้อนในกลุ่มผูป้ ่ วย หวานในคลินิก

โรคเบาหวานที่

ดาเนิ นการที่ผา่ นมา และสภาพปั ญหา

อสม.เรื่ อง "บทบาทของ อสม. ใน

แทรกซ้อนในผูป้ ่ วยโรค โรคเบาหวาน โรค บริ การ รพ.สต.

สามารถควบคุม

ที่พบของในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มารับการรักษา

การเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผูป้ ่ วย

เบาหวาน,โรคความดัน

ระดับน้ าตาลได้

ในคลินิกบริ การ ของ รพ.สต.บ้านกาศ

โรคเบาหวานและโรคความดัน

ความดันโลหิ ตสู ง

บ้านกาศที่มีระดับ

โลหิ ตสู ง ตาบลบ้านกาศ ในคลินิกบริ การของ น้ าตาลในเลือด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2. ตรวจร่ างกาย บันทึกข้อมูล ประเมิน

ปี 2562

40

โลหิ ตสู งเชิ งรุ กในชุมชน"

ภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน

- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับกลุ่ม

2. เพื่อให้ความรู้และ DTX ≥ 155mg%

2. อัตราประชากร โรคความดันโลหิ ตสู งในคลินิกก่อน

เป้ าหมายและผูด้ าเนิ นงาน คนละ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ติดต่อกัน 2 เดือน

Pre-DM ในเขตรับ เข้าร่ วมโครงการ

1 มื้อๆ ละ 70 บาท จานวน 30 คน

สุ ขภาพผูป้ ่ วยโรคเบา จานวน 26 คน

ได้ผา่ นกระบวน

เป็ นเงิน 2,100 บาท

รพ.สต.บ้านกาศ

จากการเจาะ

3. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ แกนนา อสม.

รพ.สต.
บ้านกาศ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ดาเนิ นงาน

หวาน,โรคความดัน 2. ผูป้ ่ วยโรค

การตามรู ปแบบการ เรื่ อง "บทบาทของ อสม.ในการเฝ้า

โลหิ ตสู งที่มีความ

บริ การป้ องกันควบ ระวัง ติดตามดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน

2 มื้อๆ ละ 25 บาท จานวน 30 คน

เสี่ ยงสู งต่อการเกิด สู งในคลินิก

คุมโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิ ตสู งเชิ งรุ กใน

เป็ นเงิน 1,500 บาท

ภาวะแทรกซ้อน

อย่างน้อยร้อยละ

ชุมชน"

3. เพื่อพัฒนารู ปแบบ บ้านกาศที่มีระดับ

40

4. ส่ งเสริ มสนับสนุนการดูแลติดตาม

การให้บริ การดูแล ความดันโลหิ ต

3. ร้อยละของการ ระดับน้ าตาลในเลือด การวัดความดัน

ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน

ความดันโลหิ ต
บริ การ รพ.สต.

≥ 160-179/100

เกิดภาวะแทรกซ้อน โลหิ ต และปั จจัยเสี่ ยงหลัก ปั จจัย

- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม คนละ

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ
600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง
เป็ นเงิน 3,600 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสาร

โรคความดันโลหิ ต -109 mmHg

เฉี ยบพลันในผูป้ ่ วย เสี่ ยงร่ วม ด้วยตนเอง ในผูป้ ่ วย

ความรู ้ เล่มละ 25 บาท จานวน 30

สู งในคลินิกบริ การ ติดต่อกัน 2 เดือน

เบาหวานน้อยกว่า (Health Monitoring) โดยการมีส่วน

เล่ม เป็ นเงิน 750 บาท

ของ รพ.สค.บ้านกาศ จานวน 14 คน

ร้อยละ 2

ร่ วมของอสม.

3. แกนนา อสม.

4. ร้อยละของผู้

5. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริ มสร้าง

ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ ายละ

จานวน 30 คน

ป่ วยโรคความดัน ความรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

450 บาท จานวน 1 ป้ าย เป็ นเงิน

โลหิ ตสู งที่ควบคุม สุ ขภาพ 3 อ. 2 ส. โดย มุ่งเน้นการ

450 บาท

ระดับความดันโลหิ ตสร้างความรอบรู้ทางสุ ขภาพ (Health

2. ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเสริ ม

ได้ดี ไม่น้อยกว่า

literacy) ตลอดจนการให้ความสาคัญ

สร้างความรู้ สู่ การปรับเปลี่ยน

ร้อยละ 50

กับการตรวจสอบสุ ขภาพด้วยตนเอง

พฤติกรรมสุ ขภาพ 3 อ. 2 ส โดย

- ค่าจ้างเหมาจัดทา ป้ าย

5. ร้อยละ 82.5 ของ (Health Monitoring) แก่ผปู ้ ่ วยที่มีความ

การสร้างความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ

ผูป้ ่ วยเบาหวาน

(Health literacy) การตรวจสุ ขภาพ

เสี่ ยงสู งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ความดันโลหิ ตสู ง โดยมีเกณฑ์คดั เลือดดังนี้

ด้วยตนนเอง (Health Monotoring)

ที่ข้ นึ ทะเบียนได้รับ - ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ที่มีระดับน้ าตาล

แก่ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานและความ

การประเมินโอกาส ในเลือดจากการเจาะ DTX ≥ 155mg%

ดันโลหิ ตสู ง ที่มีความเสี่ ยงสู งต่อ

เสี่ ยงต่อโรคหัวใจ ติดต่อกัน 2 เดือน

การเกิดภาวะแทรกซ้อน

และหลอดเลือด

- ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่มี

- ค่าอาหารกลาวัน สาหรับกลุ่ม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)
(CVD Risk)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ระดับความดันโลหิ ต ≥ 160-179/100-109

เป้ าหมายและผูด้ าเนิ นงาน คนละ

mmHg ติดต่อกัน 2 เดือน

1 มื้อๆ ละ 70 บาท จานวน 40 คน

ดรู ปแบบกระบวนการสื
่ อสารเพื
คื6.นจัและแลกเปลี
่ยนข้อมูลการดู
แล ่อ
รักษา

เป็ นเงิน 2,800 บาท

และการจัดการตนเองของผูป้ ่ วยร่ วม

2 มื้อๆ ละ 25 บาท จานวน 40 คน

กับทีมสหวิชาชีพ ทั้งที่บา้ น และ

เป็ นเงิน 2,000 บาท

รพ.สต. โดยมีสื่อ เช่น คูม่ ือ สมุดสุ ขภาพ

- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม คนละ

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ

มาใช้ให้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพการรักษา

600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง

ระยะของโรคและปั จจัยเสี่ ยงด้าน

เป็ นเงิน 3,600 บาท

สุ ขภาพ โดยผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมใน

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสาร

การบันทึกติดตามผลการดูแลตนเอง

ความรู ้ เล่มละ 25 บาท จานวน 40

นาผลมาวางแผน การดูแลร่ วมกัน และ

เล่ม เป็ นเงิน 1,000 บาท

นามาใช้พฒั นาทักษะการจัดการตนเอง

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จดั

จัดกิจกรรม "ร่ วมด้วยช่วยกันปรับ

กิจกรรม "กิน อยูอ่ ย่างไรให้ห่างไกล

พฤติกรรม เปลี่ยนความคิด พิชิต

ภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยโรคเบา

ความดันโลหิ ตสู ง" เพื่อติดตามผลการ

หวาน/ความดันโลหิ ตสู ง" เพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ

ติดตามผลการปรับเปลี่ยน

8. ตรวจร่ างกาย บันทึกข้อมูล ประเมิน

พฤติกรรมสุ ขภาพ

ภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน

- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม คนละ

โรคความดันโลหิ ตสู งในคลินิกหลัง

1 มื้อๆ ละ 25 บาท จานวน 40 คน

เข้าร่ วมโครงการ

เป็ นเงิน 1,000 บาท

9. ติดตามประเมินผล และสรุ ป

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

รายงานผลการดาเนิ นงานตาม

600 บาท จานวน 3 ชัว่ โมง

โครงการ

เป็ นเงิน 1,800 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม
โครงการพร้อมแบบรายงานส่ ง
ให้กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแบบ
รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
ตามโครงการเล่มละ 100 บาท
จานวน 2 เล่ม เป็ นเงิน 200 บาท
รวม
1.3 โครงการรู ้ตน รู้เสี่ ยง 1. เพื่อให้ประชาชน 1. ประชาชน

รพ.สต.บ้านกาศ 1. อัตราประชากร 1. ตรวจคัดกรองสุ ขภาพเบื้องต้น

20,800

ก.พ.-ส.ค. 62 1. 1. ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการให้ความ รพ.สต.

เลี่ยงโรคเบาหวาน ความ อายุ 35 ปี ขึ้นไปใน กลุ่มเสี่ ยงสู งต่อ

กลุ่มสงสัยป่ วย

ดันโลหิ ตสู ง ตาบล

พื้นที่ ต.บ้านกาศ

โรคเบาหวานที่มี

ความดันโลหิ ตสู ง แบบคัดกรองสุ ขภาพ

สุ ขภาพรู ้ตน รู ้เสี่ ยง โรคเบาหวาน

บ้านกาศ ปี 2562

ได้รับ การตรวจ

ระดับน้ าตาล >

ในเขตรับผิดชอบ 2. ออกรณรงค์เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อ

และโรคความดันโลหิ ตสู ง"

คัดกรองสุ ขภาพ

126 – 139 mg%

ได้รับการวัดความ ตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด และ

ในประชาชนกลุ่มเสี่ ยง

เบื้องต้นและ เฝ้า

จานวน 20 คน

ดันโลหิ ตที่บา้ น

วัดความดันโลหิ ตในกลุ่มประชาชน

ระวังโรคและป้ องกัน 2. พ่อ แม่

≥ ร้อยละ 20

อายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่

โรคเบาหวาน

2. ร้อยละของผูป้ ่ วย 3. บันทึกผลการคัดกรองในโปรแกรม

มื้อละ 25 บาท จานวน 40 คน

โรคความดันโลหิ ตสู งผูด้ ูแลเด็ก

ความดันโลหิ ตสู ง HOSxP_PCU ของรพ.สต.โดยเจ้าหน้าที่

เป็ นเงิน 2,000 บาท

จานวน 1,419 คน

รายใหม่ลดลงจาก 4. สรุ ปความครอบคลุมและประเมิน

ผูป้ กครองและ
จานวน 20 คน

ปี งบประมาณที่

ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยใช้

ผลการคัดกรองตามกลุ่มเพื่อวางแผน

รู้เรื่ อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บ้านกาศ

- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มผู ้
เข้าร่ วมกิจกรรม คนละ 2 มื้อ

- ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม คนละ 1 มื้อ มื้อละ 70

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

2. เพื่อลดผูป้ ่ วย

3. ครู พี่เลี้ยงเด็ก

ผ่านมา ร้อยละ 2.5 การดาเนิ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บาท จานวน 40 คน

เบาหวานรายใหม่

ศูนย์พฒั นาเด็ก

3. ร้อยละของผูป้ ่ วย สุ ขภาพให้เหมาะสมตามระดับความ

เป็ นเงิน 2,800 บาท

จากกลุ่มเสี่ ยง

เล็กจานวน 2 คน

เบาหวานรายใหม่ เสี่ ยงของกลุ่ม โดยจาแนกดังนี้
4.1 ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อโรค

เบาหวานและเพื่อ

ลดลงจากปี

เป็ นการยืนยันการ

งบประมาณที่ผา่ น เบาหวานที่มีระดับน้ าตาล > 126 – 139

วินิจฉัยขั้นต้นผูป้ ่ วย

มาร้อยละ 5

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ
600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง
เป็ นเงิน 3,600 บาท

mg% ดาเนิ นการออกติดตาม ปรับ

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสาร

ความดันโลหิ ตสู งราย

เปลี่ยนพฤติกรรมที่ รพ.สต.บ้านกาศ

ความรู ้ เล่มละ 25 บาท จานวน 40

ใหม่จากกลุ่มสงสัย

สาหรับกลุ่มเสี่ ยงมีระดับน้ าตาล >

เล่ม เป็ นเงิน 1,000 บาท

ป่ วย

140 mg% ส่ งต่อเพื่อเข้ารับการปรับ

3. เพื่อปรับรู ปแบบ

เปลี่ยนพฤติกรรมที่ รพ.สู งเม่น

สุ ขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ ยง

กระบวนการด้านให้

4.2 ประชาชนกลุ่มเสี่ ยงสู งต่อโรค

โรคเบาหวานและโรคความดัน

ความรู ้ และการปรับ

ความดันโลหิ ตสู งที่ระดับความดันโลหิ ต

โลหิ ตสู งจานวน 40 ชุด ชุดละ 10

เปลี่ยนพฤติกรรม

ตัวบน > 160-179 mmHg ระดับความดัน

บาท เป็ นเงิน 400 บาท

สุ ขภาพ ใน

โลหิ ตตัวบน ตัวล่าง > 100 -109 mmHg

ประชาชนกลุ่มเสี่ ยง

ดาเนิ นการออกติดตาม ปรับเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ ายละ

โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิ ตสู ง

พฤติกรรมที่ รพ.สต.บ้านกาศ และ
ออกติดตามวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นโดย

450 บาทจานวน 1 ป้ าย
เป็ นเงิน 450 บาท

ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

และสามารถนาไป
ใช้ได้จริ งในชีวิต

อสม. หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพแล้วระดับความดันโลหิ ตยัง
ไม่ลด ส่ งต่อ รพ.สู งเม่น เพื่อยืนยัน

2. 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อ
ติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพในกลุ่มเสี่ ยงสู ง

ประจาวัน

การวินิจฉัยขั้นต้นผูป้ ่ วยความดัน

ต่อโรคเบาหวาน และโรคความดัน

จานวน 40 คน

โลหิ ตสู งรายใหม่
5. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู ้เรื่ อง
"การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ

โลหิ ตสู ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มผูเ้ ข้า
ร่ วมกิจกรรม คนละ 2 มื้อ

- ค่าเอกสารแบบบันทึกพฤติกรรม

- ค่าจ้างเหมาจัดทา ป้ าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

รู้ตน รู้เสี่ ยง โรคเบาหวานและ

งบประมาณ
มื้อละ 25 บาท จานวน 40 คน
เป็ นเงิน 2,000 บาท

โรคความดันโลหิ ตสู ง" ในประชาชน
กลุม่ เสี่ ยงมุง่ เน้นการให้ความสาคัญ

- ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าร่ วม

กับการตรวจสอบสุ ขภาพด้วยตนเอง
(Health Monitoring) ตลอดจนการ
สร้างความรอบรู้ทางสุ ขภาพ

กิจกรรม คนละ 1 มื้อ มื้อละ 70
บาท จานวน 40 คน
เป็ นเงิน 2,800 บาท

(Health literacy) ซึ่ง ประกอบด้วย
- การเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพและ
บริ การสุ ขภาพ

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ
600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง
เป็ นเงิน 3,600 บาท

- รู้และเข้าใจประเด็นเนื้ อหา สาระ
ด้านสุ ขภาพอย่างถูกต้อง ในการดูแล
ตนเอง

3. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม
โครงการ
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร

- มีทกั ษะการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ
- มีทกั ษะการจัดการตนเอง
- รู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ
- มีทกั ษะการตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิ

เล่มละ 100 บาท จานวน 2 เล่ม
เป็ นเงิน 200 บาท

ได้อย่างถูกต้อง
6. ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อติดตาม
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุม่
เสี่ ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง

7. ตรวจวัดความดันโลหิ ต และเจาะ
เลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาระดับน้ าตาล
ในเลือดซ้ า ในกลุ่มเสี่ ยงสู งโดยเจ้าหน้าที่

8. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตามโครงการ
รวม

18,850

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

1.4 โครงการพัฒนาเครื อ 1. เพื่อพัฒนาระบบ 1. แกนนา อสม. รพ.สต.บ้านกาศ 1. ร้อยละ 65 ของ 1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อชี้แจง

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ก.พ.-ส.ค. 62 1. ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ ถอดบท

รพ.สต.
บ้านกาศ

ข่ายอนามัยแม่และเด็ก

บริ การตามมาตรฐาน แม่และเด็ก

หญิงตั้งครรภ์ใน

โครงการและวางแผนการดาเนิ นงาน

เรี ยน ครอบครัวคุณภาพ บทบาท

เสริ มพลังครอบครัว

อนามัยแม่และเด็ก ต.บ้านกาศ 35 คน

พื้นที่ได้รับการ

อนามัยแม่และเด็กร่ วมกับแกนนา

พ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็กให้รอบรู้

คุณภาพเพื่อลูกน้อย

คุณภาพของ

2. หญิงตั้งครรภ์/

ฝากครรภ์คุณภาพ อสม. ตลอดจนทบทวนการดาเนิ นงาน

ในเรื่ อง กิน กอด เล่น เล่า นอน

พัฒนาการสมวัย ปี 2562 รพ.สต.บ้านกาศ

หลังคลอด/คู่

ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ในปี ที่ผา่ นมา

เฝ้าดูฟัน สานฝันพัฒนาการเด็ก

2. เพื่อขับเคลื่อน

สมรส ปี ใน

2. ร้อยละ 20 ของ 2. สารวจและปรับปรุ งฐานข้อมูล

สมวัยในกลุ่มเป้ าหมายพ่อ แม่

นโยบาย “มหัศจรรย์ พื้นที่ ต.บ้านกาศ

เด็ก อายุ 9 , 18 , 30 หญิงวัยเจริ ญพันธ์คทู่ ี่อยูก่ ินกับสามี

ผูป้ กครองผูด้ ูแลเด็กและ แกนนา

1,000 วันแรกของ จานวน 10 คน

และ 42 เดือน ใน

,หญิงตั้งครรภ์ , หญิงหลังคลอดและ

อสม.แม่และเด็ก

ชีวิตสาคัญสุ ดต่อสมอง 3. ผูป้ กครองเด็ก

พื้นที่ ต.บ้านกาศ

เด็ก 0-5 ปี ในพื้นที่ ให้เป็ นปั จจุบนั

” ลงสู่ การปฏิบตั ิใน 0-5 ปี ปี ในพื้นที่

มีพฒั นาการสงสัย 3. พัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาวะ

ผืนละ 450 บาท จานวน 1 ผืน

พื้นที่อย่างต่อเนื่อง ต.บ้านกาศ

ล่าช้า

หญิงตั้งครรภ์ เสริ มพลังภาคีเครื อข่าย

เป็ นเงิน 450 บาท

และยัง่ ยืนนโยบาย จานวน 20 คน

3. เด็กพัฒนาการ

(MCH Board ) จัดทาระบบ

“มหัศจรรย์ 1,000

4. เด็ก 0-5ปี ใน

สงสัยล่าช้า ในพื้นที่ สารสนเทศ ช่องทางสื่ อสาร กลุ่ม

ประชุม คนละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท

วันแรกของชี วิต

พื้นที่ ต.บ้านกาศ

ต.บ้านกาศ ได้รับ แกนนา อาสาพัฒนางานอนามัยแม่

จานวน 45 คน เป็ นเงิน 2,250 บาท

- ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าอาหารว่างเครื่ องดื่ม ผูเ้ ข้าร่ วม

สาคัญสุ ดต่อสมอง” จานวน 97 คน

กระตุน้ และประเมิน และเด็ก ในการรายงานข้อมูลออนไลน์

- ค่าอาหารกลางวัน ผูเ้ ข้าร่ วม

ลงสู่การปฏิบตั ิใน

ซ้ าภายใน 30 วัน

กลุ่มหญิงมีครรภ์ ,หญิงหลังคลอด

ประชุม คนละ 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท

พื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 90

4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุ กในพื้นที่

จานวน 45 คน เป็ นเงิน 3,150 บาท

และยัง่ ยืนพื้นที่

4. เด็กอายุ 0-5ปี

เชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์

อย่างต่อเนื่ องและ

ในพื้นที่ ต.บ้านกาศ ก่อน 12 สัปดาห์ และประชาสัมพันธ์

600 บาท จานวน 6 ชัว่ โมง

ยัง่ ยืน

มีพฒั นาการสมวัย เชิญชวนเข้าร่ วมกลุ่มไลน์ @Sungmen

เป็ นเงิน 3,600 บาท

3. เพื่อพัฒนาระบบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ Baby & Mom Club

การเฝ้าระวังและ

85

- ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่ โมงละ

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เอกสาร

5. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ถอดบทเรี ยน

ความรู ้ เล่มละ 25 บาท จานวน 45

ส่ งเสริ มพัฒนาการ

ครอบครัวคุณภาพ บทบาทพ่อแม่เพื่อ

เล่ม เป็ นเงิน 1,125 บาท

เด็กปฐมวัยให้มี

การเลี้ยงดูเด็กให้รอบรู ้ในเรื่ อง กิน

2. จัดทาตะกร้าส่ งเสริ มพัฒนาการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

มาตรฐาน โดยการมี

กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน สานฝัน

เด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดทา

ส่ วนร่ วมของพ่อแม่

พัฒนาการเด็กสมวัย ในกลุ่มเป้ าหมาย

ตะกร้าส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก

ผูป้ กครอง ผูด้ ูแลเด็ก

พ่อ แม่ ผูป้ กครองผูด้ ูแลเด็กและ

ตามรายละเอียดดังนี้

และ แกนนา อสม

แกนนา อสม.แม่และเด็กพัฒนาการ

แม่และเด็กในพื้นที่

เด็กสมวัย ในกลุ่มเป้ าหมายพ่อ แม่

4. เพื่อส่ งเสริ ม

ผูป้ กครองผูด้ ูแลเด็กและ แกนนา

พัฒนาการเด็ก

อสม.แม่และเด็ก

ปฐมวัยและสร้าง

6. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ

ความตระหนักรู้

ตระหนักในการดูแลสุ ขภาพแม่และ

เรื่ องพัฒนาการเด็ก

ส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- ลูกบอลสี ลูกละ 20 บาท จานวน

และการเลี้ยงดูเด็ก

กลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี

20 ลูกเป็ นเงิน 400 บาท

อย่างมีคุณภาพ

7. ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรม ส่ งเสริ ม

- ถ้วยพลาสติกมีหูใบละ 35 บาท

แก่ครอบครัว

พัฒนาการเด็กโดยกระบวนการ กิน
กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน เฝ้าระวัง
พัฒนาการในครอบครัว
8. จัดทาตระกร้าส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก

- ตะกร้าใบละ 85 บาท จานวน
20 ใบเป็ นเงิน 1,700 บาท
- ก้อนไหมพรมสี แดง ลูกละ 25
บาท จานวน 20 ลูกเป็ นเงิน 500 บาท

- กรุ๊ งกริ๊ ง ชิ้นละ 35 บาท จานวน
20 ชิ้น เป็ นเงิน 700 บาท

จานวน 20 ใบเป็ นเงิน 700 บาท
- หนังสื อนิ ทาน เล่มละ 25 บาท
จานวน 20 เล่มเป็ นเงิน 500 บาท
- กรรไกรตัดกระดาษขนาดเล็ก

เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกระตุน้ และ

ปลายมนเล็กเล่มละ 25 บาท

ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่

จานวน 20 เล่มเป็ นเงิน 500 บาท

9. ติดตามเฝ้าระวังและให้คาแนะนา
ภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี ใน
ชุมชนโดยแกนนา อสม.แม่และเด็ก
และผูป้ กครองเด็ก
10. ตรวจคัดกรอง/ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามคูม่ ือเฝ้าระวังและส่ งเสริ ม

- หวี เล่มละ 10 บาท จานวน 20
เล่มเป็ นเงิน 200 บาท
- ช้อน คันละ 10 บาท จานวน 20
คัน เป็ นเงิน 200 บาท
- บล๊อกไม้สี่เหลี่ยมลูกเต๋ าขนาด
1X1 นิ้ว ชุดละ 30 บาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย พื้นที่ดาเนิ นการ

ตัวชี้วดั (KPI)

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

(1 ชุดมี 3 ชิ้น) จานวน 20 ชุด

11. ติดตามตรวจพัฒนาการซ้ าในเด็กที่

เป็ นเงิน 600 บาท

มีพฒั นาการล่าช้าโดยใช้ แบบคัดกรอง

รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรจัดทำตะกร้ ำ

และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5

ส่ งเสริมพัฒนำกำรเด็กทั้งสิ้น

ปี (TDSI) ของสถาบันพัฒนาการเด็ก

ชุ ดละ 300 บำท จำนวน 20 ชุ ด

ราชนคริ นทร์พร้อมแนะนาผูป้ กครอง

เป็ นเงิน 6,000 บำท

เด็ก

3. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม

12. รณรงค์การตรวจสุ ขภาพ,

โครงการพร้อมแบบรายงานส่ ง

ทันตสุ ขภาพในเด็ก/ให้ความรู ้เรื่ อง

ให้กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ

การดูแลสุ ขภาพเด็กปฐมวัยสอนแปรง

องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกาศ

ฟั นแก่
กครองเด็
13.
สรุผปปู้ ผลการด
าเนิกนงานตาม
โครงการ

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม แบบ
รายงาน สรุ ปผลการดาเนิ นงานตาม
โครงการ เล่มละ 100 บาท
จานวน 2 เล่ม เป็ นเงิน 200 บาท
รวม

หมำยเหตุ ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลีย่ กันได้ แผนงำนโครงกำร/กิจกรรม สำมำรถแก้ ไขปรับปรุ งได้ ตำมควำมเหมำะสม

16,775

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

