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1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
1.1 มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต
2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
2.1 ส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด
2.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
2.3 พัฒนาเด็กปฐมวัย กินกอด เล่าเล่น ปลอดภัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.4 การป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
2.5 การดาเนินงานศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
3. กลุ่มเด็กวัยเรียน และเยาวชน
3.1 การป้องกันเด็กจมนา
4. กลุ่มวัยทางาน
4.1 การป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (ด่านครอบครัว)
4.2 การป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (อปท.)
4.2 ส่งเสริมสุขภาพประชากรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทอง
4.3 ฝึกทักษะการปฏิบัติเรื่อการดูแลสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร/การออกกาลังกาย/การนอนหลับ
/การดูแลสุขภาพช่องปาก
5. กลุ่มผู้สูงอายุ
5.1 การเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) กาลังสอง
5.2 ส่งเสริมการออกกาลังกายลดเสี่ยงโรคเรือรัง
5.3 คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
5.4 สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
6.1 อบรมอาสาสมัครประจาครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
6.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มสงสัยรายใหม่ และกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
6.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6.4 รณรงค์พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชนในสัญญาณเตือนภัยหลอด เลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในชุมชน
6.5 การส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
6.6 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง
6.7 รณรงค์ตาบลจัดการสุขภาพ OVCCA (ตาบลจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนาดี)
6.8 หมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
6.9 รณรงค์ควบคุมป้องกันและคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่
7. กลุ่มคนพิการ และทุพพลภาพ
7.1 การเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพลภาพในชุมชน
7.2 จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพลภาพในชุมชน
7.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพในชุมชน
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตังศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพในชุมชน
7.5 การฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการและทุพลภาพในชุมชนด้วยแพทย์แผนไทย
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
8.1 ร้านชาต้นแบบด้านการจาหน่ายยาในชุมชน
2

1–3
4–5
6–7
8 – 14
15 – 16
17 – 19
20 – 22
23 – 25
26 – 29
30 – 31
32 – 33

34 – 35
36 – 37
38 – 40
41 – 42
43 – 44
45 - 46
47 – 48
49 – 51
52 – 56
57 – 58
59 – 61
62 – 64
65 – 67
68 – 69
70 – 71
72 – 73
74 – 75
76 – 77
78 – 80

8.2 การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
8.3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อกาจัดยาฆ่าแมลงในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้นา/เกษตร/ประชาชนทั่วไป
8.4 การคัดแยกขยะจากต้นทาง
8.5 การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
8.6 การกาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
8.7 รณรงค์ตาบลจัดการสุขภาพโรคไข้เลือดออกสาหรับประชาชน
8.8 รณรงค์ตาบลจัดการสุขภาพโรคไข้มาลาเรีย
8.9 การป้องกันและให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับและโรคเลปโตสไปโรซิส
8.10 สนับสนุนสื่อเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8.11 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพืนที่

3

81 – 82
83 – 84
85 – 87
88 – 89
90 – 91
92 – 94
95 – 96
97 – 98
99 – 100
101–102

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.......................
เรื่อง ขอเสนอโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล...............................
ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล........ โรงพยาบาล........ มีความประสงค์จัดทาโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....... จานวน ...............บาท (.................)
โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม( สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์(Human capital) จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุ “ประเทศไทย 4.0”
ดังนัน การพัฒนาคนไทยให้สอดรับกับนิยามของคนไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาคนไทยเพื่อให้ได้
คนไทย 4.0 ที่มีสติปัญญาดี มีทักษะสูง มีสุขภาพแข็งแรง และมีจิตใจที่งดงาม ต้องเริ่มตังแต่การปฏิสนธิ การตังครรภ์จนถึงการคลอด และ
เติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพจนอายุ 2 ปีบริบูรณ์ 1000 วันแรกของการดูแลอย่างเอาใจใส่และทุ่มเทของมารดา ครอบครัวและชุมชน
ตังแต่ในช่วงการตังครรภ์ (270 วัน) จนถึงอายุ 2ขวบ (730วัน) จะเป็นตัวกาหนดสาคัญตัวหนึ่ง ที่จะบอกถึงขีดความสามารถ สติ ปัญญา
ศักยภาพและความสาเร็จของลูกในอนาคต
จากสถานการณ์จานวนหญิงตังครรภ์จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2559 จานวน 19,428คน ปี 2560 จานวน 18,747 คน ทารก
แรกเกิดมีชีพ ปี 2559 มีจานวน 24,630 คน ปี 2560 มี จานวน 23,049คน จานวนเด็กแรกเกิดที่มีนาหนักน้อยกว่า2500 กรัม ปี 2559
จานวน 2,200คน คิดเป็นรัอยละ 8.93 ปี 2560 จานวน 2,160คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 ซึ่งทารกแรกเกิดที่มีนาหนักน้อยกว่า2500 กรัม
จะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้าน IQ ,EQ และการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารก จากการสุ่มสารวจ IQ เด็กจังหวัดนครราชสีมา
ปี 2555 พบเด็กมี IQ ร้อยละ 95.69 ,ปี2559 พบเด็กมี IQ ร้อยละ 96.25 ซี่งมีแนวโน้มเพื่มขึนเล็กน้อย ในส่วนพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในปี
2559 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85.95 พบสงสัยล่าช้าร้อยละ19.56, ปี2560 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 84.14 พบ
สงสัยล่าช้าร้อยละ15.86 (ตัวอย่างการทาโครงการนม 90 วัน 90 กล่อง อาเภอบาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
หว่างการดื่มนมกับ นาหนักแม่และนาหนักเด็กแรกเกิด Dose response relationship จากข้อมูลมีหลักฐานเชื่อได้ว่าหากหญิงตังครรภ์ที่
มีนาหนักเพิ่มตลอดการตังครรภ์น้อยกว่า 10 กิโลกรัม หรือ คลอดก่อนกาหนด มีความเสี่ยงสูงที่จะพบ เด็กแรกคลอดนาหนักน้อยกว่า
2500 กรัม ในพืนที่ของ อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ไม่แตกต่างกับการศึกษาทังในประเทศและต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบความสัมพันธ์ของปัจจัยสองปัจจัย ในลักษณะ Dose response relationship ดังนี
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง การดื่มนมกล่อง กับ นาหนักที่แม่เพิ่มขึน ยิ่งดื่มนมกล่องมากขึน นาหนักของแม่ก็มากขึน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง การดื่มนมกล่อง กับ นาหนักเด็กแรกเกิดยิ่งดื่มนมกล่องมากขึนเด็กแรกเกิดอัตราการเกิดเด็กแรกคลอด
นาหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน )
จากสถานการณ์ผลการดาเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของศูนย์สุขภาพชุมชน......./โรงพยาบาล........ ในปี 2559 และ2560
พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 9 ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาพเด็กในพืนที่ ดังนี
1.หญิงตังครรภ์ฝากครรภ์ครังแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ...............(HDC 2559-60)
2.หญิงตังครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครังตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ...................( HDC 2559-60)
3.หญิงตังครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ……พบมากที่สุดในตาบลร้อยละ....รองลงมาคือตาบล...ตามลาดับ ( HDC 2559-60)
4. หญิงตังครรภ์ได้รับยาเม็ดไอโอดีนและรับประทานทุกวัน ร้อยละ ............
5. เด็กแรกเกิดที่มีนาหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ ............( HDC 2559-60)
6. เด็กแรกคลอดกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนร้อยละ................... (HDC)
7. การได้รับยานาเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก ร้อยละ .............. ( 2560 )
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8. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ .................พบพัฒนาการล่าช้าร้อยละ............... (Korat report)
9 .เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ....( Korat report) , เด็ก 0-2 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ .....มีภาวะเตียสูงถึงร้อยละ ...อ้วน ร้อยละ
...... ผอมร้อยละ ............( Korat report)
จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า กระบวนการดาเนินงานและการแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถ
ประสบความสาเร็จได้และไม่ยั่งยืน ดังนัน เงื่อนไขสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จคือ การบูรณาการและการทางานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ถือเป็นความท้าทายที่สาคัญ
ดังนัน 1000 วันแรกของชีวิต ที่เริ่มตังแต่การตังครรภ์และเด็กจนถึงอายุ 2 ปี เป็นช่วงเวลาสาคัญของกระบวนการพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมอง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีกระบวนการสร้างเซลล์สมอง มีการเพิ่มเซลล์สมองควบคู่กับการสร้างเส้นใยประสาทเร็วที่สุด
การได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ร่วมกับความรัก ความอบอุ่น จากกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า จะทาให้ทารกเจริญเติบโต และพัฒนา
เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสูง
ดังนัน เพื่อให้การดูแลสุขภาพหญิงตังครรภ์และเด็กจนถึงอายุ ๒ ปี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล.../ โรง
พยาบาล..... จึงได้จัดทาโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561 ขึน
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทังร่างกายจิตใจ มีสติปัญญาและศักยภาพที่ดี ในช่วง 1000 วันแรกของชีวิต
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของสตรี
ตังครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปี
3. เพื่อบูรณาการงานและสร้างความร่วมมือจากครอบครัว ภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพของสตรีตังครรภ์
และเด็กอายุ 0-2 ปีและครอบครัว
4. เพื่อลดความเหลื่อมลา เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามชุดสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงได้รับในกลุ่มสตรีตังครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปี
2. วิธีดาเนินการ
1. ประชุม/ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อกาหนดแนวทาง/กิจกรรม
2. แต่งตังคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว ( Child & Family Team : CFT อาเภอ) มีผู้อานวยการโรงพยาบาลหรือ
สาธารณสุขอาเภอเป็นประธาน
3. คณะกรรมการระดับตาบล มี 2 ชุด ได้แก่
3.1 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT ตาบล) มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน กานันและ ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกรรมการ ปลัดอบต. เป็นกรรมการ ผู้แทนคุณครู เป็นกรรมการ ประธานอสม. เป็นกรรมการ ตัวแทนพระสงฆ์ เป็นกรรมการ ผู้อาวุโส
ในตาบล เป็นกรรมการ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผอ.รพ.สต.หรือพยาบาลวิชาชีพ เป็นเลขานุการ
3.2 ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับหมู่บ้าน ตามจานวนหมู่บ้าน ประธานควรเลือกมาจากที่ประชุม สาหรับองค์ประกอบได้แก่
พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ครูหรือข้าราชการเกษียณอายุแล้ว
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4. จัดทาโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
5. ประชุมชีแจงกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการการดูแลสตรีตังครรภ์และเด็ก 0-2 ปี
ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ 2 กิจกรรมคือ
5.1 กิจกรรมทางสุขภาพ (Health activities)
5.2 กิจกรรมทางสังคม (Social activities หรือ Non health activities)
6. ให้คาปรึกษาและโภชนศึกษาหญิงตังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงทางโภชนาการหรือ BMI ต่า (ภาพชุดอาหารทดแทน กราฟ
โภชนาการ นาหนักตามเกณฑ์)
7. สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงตังครรภ์รายใหม่ทุกรายที่ขันทะเบียนโครงการ
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8. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ในชุมชน
9. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับหญิงที่ตังครรภ์ , พิธีรับขวัญเด็กแรกเกิดตามประเพณีโบราณ, ประเพณีโกนผมไฟ, โกนจุก ,พ่อแม่บุญธรรม
10. จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังโดยพี่นักเรียนและผู้สูงอายุในชุมชน
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด ตาบลนาแม่/ชุมชนนมแม่ และตาบลเกลือไอโอดีน
12. สรุปผลและประเมินผลเมื่อสินสุดโครงการ
3. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน – กันยายน 2560
4. สถานที่ดาเนินการ โรงพยาบาล......../ ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล..... และ หมู่บ้าน...... หมู่ (เขต อบต.)
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....จานวน ... บาท (......) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. ประชุมชีแจงคณะกรรมการค่าอาหารว่าง..........................คน......................บาท(.........................)
2. ค่าพาหนะแก่ อสม.ที่สารวจและนาพาหญิงตังครรภ์ให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ รายละ ........ บาท
จานวน ...... ราย เป็นเงิน ................. บาท (.........................................)
3. จัดชุดของรับขวัญเด็กแรกเกิด.....................คน...................บาท..เป็นเงิน...................บาท(.................)
4. จัดซือนมกล่องจ่ายหญิงตังครรภ์รายใหม่ทุกราย ๆละ ........บาท จานวน .... ราย เป็นเงิน .... บาท (......)
5. ค่าจัดทาแผ่นพับ/เอกสารความรู้การตังครรภ์ แผ่นละ .... บาท จานวน .....แผ่น เป็นเงิน ......บาท (.........)
6. ค่าแผ่นป้ายไวนิลโครงการ แผ่นละ ........ บาท จานวน.......... แผ่น เป็นเงิน ................. บาท
7. จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้าร่วม เช่นพิธีรับขวัญทารกแรกเกิด ผูกข้อมือรับขวัญพ่อแม่ จานวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท(.....)
8. จัดกิจกรรมแจกจ่ายเกลือไอโอดีนแก่หญิงตังครรภ์(ตาบลไอโอดีน) จานวน.........ราย เป็นเงิน.....บาท(.......)
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นาหนักเด็ก ชาย >10.5กิโลกรัมหญิงนาหนัก>9.5กิโลกรัม
2. ส่วนสูงเด็ก ชาย สูง> 82.5 cm หญิง สูง>81cm
3. ฟันนานมครบ 12 ซี่ไม่ผุ
4. พัฒนาการสมวัยของเด็กวัยสองขวบ พร้อมเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็ก
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการ จาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล................ โรงพยาบาล...........................
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
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กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....................
เรื่อง ขอเสนอโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด ปี 2561
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล...............................
ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล..... โรงพยาบาล........ มีความประสงค์จัดทาโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรง
และฉลาด ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....... จานวน ....บาท
(.........) โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด )
หลักการและเหตุผล
ภาวะโภชนาการในเด็กมีผลกระทบต่อพัฒนาการ ทังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วนที่
ต้องดาเนินการควบคุมป้องกันและแก้ไขในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2546-2554) พบความชุกของปัญหาภาวะโภชนาการ
เกิน เด็กวัยเรียน มีแนวโน้มเพิ่มขึน จากการสารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครังที่ 5 พ.ศ.2546 เด็กวัยเรียน เป็น
โรคอ้วน ร้อยละ 13.6 และจากการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน พ.ศ. 2553 พบว่า เป็นโรคอ้วน ร้อยละ 13.7 และใน
ปี 2554 พบ ร้อยละ 17.0 ปัจจัยสาคัญของปัญหาภาวะโภชนาการเกิน คือ การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมตามวัย
รวมไปถึงขาดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง ในเด็กประถมศึกษา พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี เป็นผลทาให้แนวโน้มของปัญหาภาวะ
โภชนาการเกินเพิ่มขึนทุกปี ผลการศึกษาวิจัยหลายแหล่ง พบว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีโอกาสเป็นโรคอ้วน 1 ใน 3
และหากอ้วนจนถึงวัยรุ่นโอกาสเสี่ยงสูงถึง 3 ใน 4 คนที่เป็นโรคอ้วน มีผลนาไปสู่การเกิดโรคเรือรังที่ไม่ติดต่อ (NCD) ต่าง ๆ ทังในเด็กและ
ผู้ใหญ่ ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย การศึกษา
ในปี 2552 พบว่าประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากภาวะนาหนักเกินและโรคอ้วนสูงถึง 5,500 ล้านบาท การสร้างความ
ตระหนักต่อสุขภาพผ่านกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ................. จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน เจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ ขึนเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กวัยเรียน ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โดย จนท.สส. และครู
อนามัยโรงเรียน ให้มีการดาเนินงานแบบบูรณาการที่เป็นรูปธรรมบรรลุวัตถุประสงค์“นักเรียนไทยสุขภาพดี”ภายในปี ๒๕๖๔
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียนให้มีการเจริญเติบโตตามวัยเต็มศักยภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน
2. กลุ่มเป้าหมาย
1. โรงพยาบาลศูนย์ฯ/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2. จนท.สธ. ครูอนามัยโรงเรียน ที่ดูแลเด็กวัยเรียน
3. ผู้ปกครองเด็กวัยเรียน ท้องถิ่น อบต. และชุมชน
3. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
1. จัดประชุมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2. จัดให้มีคู่มือ กิจกรรมทางกายในโรงเรียน
3. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์นมจืดยืดสูงในวันดื่มนมโลก และวันเด็กแห่งชาติ
4. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปชส.ความรอบรู้สุขภาพ: กิน(ไข่ นม ผัก) นอน เล่น(กระโดด โลดเต้น สะอาด ฉลาด)
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
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6. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
4. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561
5. สถานที่ดาเนินการ
รพ.สต. ตาบล......................และ หมู่บ้าน.........หมู่ (เขต อบต.)
6.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..... จานวน ..... บาท (......) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. ค่าจัดคู่มือเกณฑ์มาตรฐานร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ จานวน..............เล่มๆละ................บาท เป็นเงิน...............บาท
2. ค่าจัดซือนมเพื่อเพิ่มส่งเสริมพัฒนาการยืดร่างกาย จานวน ................. เป็นเงิน .............. บาท
3. ค่าจัดทาแผ่นพับ/เอกสารความรู้ แผ่นละ ....................บาท จานวน ............. แผ่น เป็นเงิน ..............บาท
4. ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน.................. แผ่น เป็นเงิน ................. บาท
5. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสาหรับกลุ่มเป้าหมาย และผู้ดาเนินงาน จานวน.....คน ๆ ละ....บาท/มือ
จานวน......มือ เป็นเงิน....บาท
6. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน.......ชั่วโมง ๆ ละ ...................บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กวัยเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโต ตามวัยเต็มศักยภาพ
2. เด็กวัยเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะสุขภาพ
3. เด็กวัยเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการ จาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล................ โรงพยาบาล...........................
8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
8.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
8.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
8.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
8.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 7(2)
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
8.3.1 กลุ่มหญิงตังครรภ์และหลังคลอด
8.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....................
เรื่อง ขอเสนอโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ปี 2561
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล...............................
ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล................ โรงพยาบาล..................... มีความประสงค์จัดทาโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
....... จานวน .......บาท (..............) โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด )
หลักการและเหตุผล
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นเครื่องมือพืนฐานในการที่ศูนย์เด็กเล็กจะได้นาไปใช้ในการประเมิน การดาเนินงานของตนเอง
เพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-5 ปี ได้รับการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์
ร่างกาย จิตใจ ให้สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จากผลการศึกษา การให้เด็กเล็กก่อน 3 ขวบ มีโอกาสได้รับการศึกษาปฐมวัยที่ดีอย่างถูกต้องตามหลักพัฒนาการทางสมองของ
เด็ก พบว่า เด็กกลุ่มที่พ่อแม่เลือกส่งเข้าเนิร์สเซอรี่หรือศูนย์เด็กเล็กที่ได้คุณภาพ
และจัดการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการสมองของเด็ก จะมีผลการวัดไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือเรียนในศูนย์เด็กเล็กที่ด้อย
คุณภาพถึง 12 หน่วยวัดไอคิว และมีทักษะทางภาษาก้าวหน้ากว่าถึง 2.5 เดือน เนื่องจากช่วงปฐมวัย(0-5ขวบปีแรก)ของชีวิตนันสมองของ
มนุษย์จะพัฒนาเติบโต และสร้างเส้นใยสมองได้สูงสุด การเจริญเติบโต ซึมซับข้อมูลจากโลกภายนอกได้มากที่สุด เด็กจึงควรได้รับการ
กระตุ้นที่ถูกต้อง
ทังทางด้านกิจกรรม เสริมสมอง ด้านอารมณ์ ภาษา การได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องตังแต่ปฐมวัย
ผลการสารวจ พบว่า เด็กปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 69.68 สงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ
25.79 (เขตสุขภาพที่9, 2560) มีศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขตสุขภาพเพียง 21 แห่งจากทังหมด
750 แห่ง และพบว่าการดาเนินการตามมาตรฐานไม่มีความยั่งยืน สาเหตุจากตัวแบบมาตรฐานที่กาหนดโดยส่วนกลางไม่มีการบูรณาการ
กันตังแต่ต้นทาง จึงสร้างความสับสน อีกทังเป็นการเพิ่มภาระด้านการจัดทาเอกสารแก่ศูนย์เด็กเล็กโดยไม่จาเป็น กรมอนามัยจึงมีนโยบาย
ให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งจัดทาขึนใหม่โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยขึน ปี 2561
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้เด็กช่วงวัย 2-5 ปี ได้รับการพัฒนาทังทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
2. เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และพัฒนาคุณภาพเด็ก
ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
2. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตังคณะทางานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กระดับตาบล เพื่อกาหนดแนวทาง/กิจกรรม
2. จัดทาโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
4. เยี่ยมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานฯโดยทีมประเมินระดับตาบล/อาเภอหรือผู้ประเมินภายนอก
5. ประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานฯโดยทีมระดับจังหวัด/ศูนย์อนามัย
6. สรุปผลและประเมินผลเมื่อสินสุดโครงการ
3. ระยะเวลาดาเนินการ เดือน พฤศจิกายน 60 – กันยายน 2561
4. สถานที่ดาเนินการ ศูนย์เด็กเล็กในตาบล............................... (เขต เทศบาล/อบต.)
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..... จานวน ..... บาท (......) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. ค่าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
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1.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 160 บาทx 30 คนx1วัน เป็นเงิน4,800บาท
1.2 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ การจัดประชุม 30 บาทx 30 คน เป็นเงิน 900 บาท
1.3 ค่าวิทยากร 600 บาทx2 คนx๓ ชม.x1วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์เด็กเล็กได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
2. เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2-5 ปี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล................ โรงพยาบาล...........................
7.11 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 7(1)]
7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(8)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯพ.ศ.2557ข้อ 7)
7.3.1 กลุ่มหญิงตังครรภ์และหลังคลอด
7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
7.3.4 กลุ่มวัยทางาน
7.3.5 กลุ่มผู้สูงอายุ
7.3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.3.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
7.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....................
เรื่อง ขอเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย...กินกอด...เล่าเล่น...ปลอดภัยเพื่อพัฒฯเด็กปฐมวัย ปี 2561
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล...............................
ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบล.....โรงพยาบาล....มีความประสงค์จัดทาโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย...กินกอด...เล่าเล่น...ปลอดภัย
เพื่อพัฒฯเด็กปฐมวัย ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....จานวน...บาท
(.........) โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด )
หลักการและเหตุผล
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเริ่มตังแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 6 ปี เด็กวัยนีเป็นวัยที่ร่างกายและสมองกาลังเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เด็ก
จึงต้องการความรัก ความเอาใจใส่ การดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงจัดประสบการณ์ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
ตามช่วงวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล การทุ่มสรรพกาลังให้กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเป็นภารกิจอันสาคัญยิ่งของชุมชนและ
สังคม เพราะพัฒนาการทุกด้านในช่วง 5 ขวบปีแรกของชีวิตหรือวัยก่อนเข้าเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มักเรียกกันว่า “ช่วงปฐมวัย” คือ
“โอกาสทอง” ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือทังหมดของมนุษย์แต่ละคน และส่ง ผลต่ออนาคตของสังคม ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากนัก
เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน ว่า การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดี
ที่สุดในระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง เท่า รัฐบาลโดย 4 กระทรวงหลัก (มหาดไทย ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และสาธารณสุข) ได้บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา
เด็กกลุ่มปฐมวัย เพื่อให้เติบโตเป็นคนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมี
จิตใจที่งดงาม (Heart) ท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด สามารถดาเนินการหรือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้โดยลงทุนผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 20,644 แห่ง ซึ่งดูแลเด็กปฐมวัย 1,048,501 คน2 หรือมากกว่าร้อยละ 30 เด็กอายุ 2-5 ปี
นอกจากนันท้องถิ่นยังสามารถดาเนินการเชิงรุกออกไปในชุมชน/พืนที่รับผิดชอบเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย เสริมเพิ่มเติมจากการดูแลของ
หน่วยงานงานอื่นหรือครอบครัวได้ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล และการดูแลด้านสุขภาพที่สาคัญสาหรับเด็กปฐมวัย
ซึ่งท้องถิ่นสามารถลงทุนหรือดาเนินการได้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล มีดังนี การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต,
การส่งเสริมและติดตามพัฒนาการ และการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี สุขภาพช่องปาก, การตรวจคัดกรองภาวะโลหิต ,
การตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปก และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ(ผอม/เตีย)
1.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
1.3 เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลสุขภาพที่สาคัญตามชุดสิทธิประโยชน์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
1.4 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก
1.5 เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็กอายุ 0-5 ปีในชุมชน และเด็กอายุ 2-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลและในชุมชน
3. หญิงตังครรภ์/หญิงให้นมบุตรในชุมชน
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ขันตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงานโครงการ
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- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..........
2.4 ขันตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต
1. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
1.1 จัดทาทะเบียนหรือบัญชีเด็กปฐมวัยที่อยู่ศูนย์ฯ / โรงเรียนอนุบาล ในรูปแบบไฟล์ excel
1.2 จัดหาเครื่องชั่งนาหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ที่มีมาตรฐาน ให้แก่ศูนย์ฯ/โรงเรียนอนุบาล หากเครื่องเก่าชารุดหรือเสื่อม
1.3 ครูพี่เลียงเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก โดย
- การชั่งนาหนักและวัดส่วนสูงเด็กทุก 3 เดือน ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม
- นาข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 18 ปี
- ครูพี่เลียงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท./ อสม.นาข้อมูลจากโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต แจ้ง
ผลการประเมินพร้อมอธิบายผลและให้คาแนะนาแก่พอ่ แม่/ผู้ดูแลเด็กในการจัดอาหารของเด็กในครอบครัว
- ครูพี่เลียงส่งต่อข้อมูลการเจริญเติบโตของเด็กในศูนย์เด็กเล็กให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอปท. และ อสม.
เพื่อดาเนินการตามชุดกิจกรรมพืนฐานด้านโภชนาการในชุมชน
1.4 ครูพี่เลียงจัดหาไข่หรือนม แก่เด็กเตีย/ผอม ค่อนข้างเตีย/ค่อนข้างผอม ระหว่างอยู่ที่ศูนย์ และมอบไข่หรือนมให้
พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก นากลับไป
1.5 ครูพี่เลียง/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อสม. สร้างพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องของเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเล่น
การวาดภาพระบายสี การร้องเพลง การเล่านิทาน เป็นต้น
1.6 ครูพี่เลียงและผู้รับผิดชอบจัดอาหารปรับปรุงการจัดเตรียมและจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตามข้อแนะนา
ชุดกิจกรรมพืนฐานด้านโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
2. ในชุมชน
2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.หรือฝ่ายการศึกษา จัดทาทะเบียนหรือบัญชีเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้อยู่ศูนย์ฯ / โรงเรียน
อนุบาล ในรูปแบบไฟล์ excel โดยนาไปรวมกับทะเบียนเด็กที่อยู่อยู่ศูนย์ฯ / โรงเรียนอนุบาล เป็นภาพรวมของ
อปท. และจัดทาบัญชีหญิงตังครรภ์และหญิงให้นมบุตร
2.2 จัดหาเครื่องชั่งนาหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ที่มีมาตรฐาน สนับสนุน อสม. หากเครื่องเก่าชารุดหรือเสื่อม โดยเก็บ
รักษาไว้ที่ศูนย์ฯหรือฝ่ายการศึกษาหรือสาธารณสุขของอปท.
2.3 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท. เฝ้าระวังการเจริญเติบโต โดย
- กาหนดวัดชั่งนาหนักและวัดส่วนสูงทุก 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม
สาหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก และนัดหมายพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
- อสม.ชั่งนาหนักและวัดส่วนสูงทุก 3 เดือน ในกรณีที่เด็กไม่มา ให้ติดตามมาชั่งนาหนักและวัดส่วนสูงในเดือนนัน
- อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท บันทึกข้อมูลในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และรวบรวมข้อมูลรายงานต่อ อปท.
- แจ้งผลการประเมิน พร้อมทังอธิบายผลการประเมินและให้คาแนะนาพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดอาหารให้เด็ก
2.4 อปท.จัดหาไข่หรือนม สนับสนุนแก่เด็กเตีย/ผอม ค่อนข้างเตีย/ค่อนข้างผอม โดยให้เด็กเตีย/ผอม เป็นเวลา180 วัน
หรือจนกว่าเด็กอยู่ในระดับค่อนข้างเตีย/ค่อนข้างผอม ส่วนเด็กค่อนข้างเตีย/ค่อนข้างผอม จัดหาไข่หรือนม ให้เป็น
เวลา 60 วัน หรือจนกว่าเด็กอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์และสมส่วน
2.5 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยอื่น) ติดตามและให้คาแนะนาการจัด
อาหารของหญิงตังครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก ตามปริมาณที่แนะนา ทุกสัปดาห์ หากหญิงตังครรภ์มีนาหนักน้อย
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อปท.สนับสนุนนมตามความเหมาะสมหรือจนกว่ามีนาหนักอยู่ในภาวะโภชนาการระดับปานกลาง (แถบสีเหลืองใน
กราฟโภชนาการหญิงตังครรภ์)
2.6 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยอื่น) ติดตามทุกสัปดาห์ ในเรื่องการ
กินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ในหญิงตังครรภ์และให้นมบุตร 6 เดือน การรับวัคซีนของเด็ก ยา
นาเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ในกรณีที่ไม่ได้รับยาหรือยาหมด ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ
หน่วยบริการนายาเม็ด/ยานามาให้ หรือ อปท.อาจดาเนินการสนับสนุนเอง
2.7 สนับสนุนการอบรมด้านโภชนาการแก่พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลียง อสม.ตามความเหมาะสม
2.8 กาหนดมาตรการทางสังคม เช่น
• อสม. และคนในชุมชนไม่นาอาหารที่ไม่มีประโยชน์ให้เด็กกิน และแนะนาอาหารที่มีประโยชน์
• อสม. และคนในชุมชนสอดส่องดูแลการซือขนมและเครื่องดื่มของเด็ก
• ร้านค้าอาหารขายอาหารที่มีประโยชน์ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด ไม่มีไขมันสูง
• ให้เด็กซือขนมได้ไม่เกินวันละ 1 อย่าง ห่อเล็ก วันละ 1 ครัง หรือกาหนดวันในการซือ เช่น วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นต้น
• ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ทาตามกิจกรรม เช่น เลียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ครอบครัวที่พาเด็กไปชั่ง
นาหนักวัดส่วนสูงทุกครัง เด็กที่กินอาหารตามวัยเหมาะสม เด็กที่สูงดีสมส่วน เป็นต้น
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
1.1 จัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ และการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ อุปกรณ์เครื่องเล่น หนังสือนิทานสาหรับเด็ก
1.2 พัฒนาศักยภาพครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัคร เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
1.3 ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังพัฒนาการ โดยการติดตามสังเกต ทดสอบ พฤติกรรมพัฒนาการตามวัย ช่วงอายุตาม
ระยะตรวจสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละพฤติกรรม ครบทุกด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย หากพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการประจาเพื่อตรวจคัดกรองพัฒนาการ
1.4 ครูพี่เลียงเด็กนัดหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยบริการประจาหรือ รพ สต เพื่อตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ที่มี
อายุครบ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในแต่ละเดือน หรือพาเด็กไปที่หน่วยบริการ หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า ครูพี่
เลียงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คาแนะนาแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่ล่าช้า เป็น
เวลา 1 เดือน และนัดหมายตรวจคัดกรองซากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1.5 ครูพี่เลียงเด็ก/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัคร อ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวัน และแนะนาพ่อแม่/ผู้ปกครองเล่านิทานให้เด็กฟังอย่าง
สม่าเสมอ
1.6 ครูพี่เลียงเด็ก/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัคร ปฏิบัติและแนะนาพ่อแม่/ผู้ปกครอง โอบกอดเด็กทุกวัน
1.7 จัดเวลาปล่อยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระทังในร่มและกลางแจ้ง โดยครูพี่เลียงเด็ก/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัครให้ความ
ช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัย
1.8 จัดหาเครื่องเล่นเด็ก ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย3 สาหรับติดตังที่ศูนย์ฯ/โรงเรียนอนุบาลและในชุมชน เพื่อทดแทนของ
เก่าที่เสื่อมหรือไม่เคยมี
2. ในชุมชน
2.1 อปท.ประสานกับหน่วยบริการ ขอรายชื่อเด็กที่ไม่ได้ไปตรวจคัดกรองพัฒนาการหรือมีพัฒนาการล่าช้า เพื่อติดตาม
2.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยอื่น)2 ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้ตรวจคัดกรองให้ไปรับ
การตรวจคัดกรองที่หน่วยบริการ หรือหากจาเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดเตรียมอุปกรณ์ไปตรวจคัดกรองที่บ้าน
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2.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยอื่น) ติดตาม ให้คาแนะนาพ่อแม่/ผู้ปกครองในการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กทังเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและปกติ
2.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยอื่น) ติดตาม ให้คาแนะนาพ่อแม่/ผู้ปกครองโอบ
กอดเด็ก อ่านนิทานให้ฟัง และจัดเวลาให้เด็กเล่นอย่างอิสระด้วยความปลดภัย
2.5 อปท.สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครองครูพี่เลียงเด็ก อาสาสมัครผู้สูงอายุ อาสาสมัครฯลฯ
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
1. สุขภาพช่องปาก
1.1 การตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก:
- ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจความสะอาดช่องปากของเด็กทุกวัน
- ตรวจฟันผุเดือนละ 1 ครัง
- นัดหมายทันตบุคลากร (ทันตภิบาล/ทันตแพทย์) ตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ 2 ครัง
- แจ้งผลการตรวจให้พ่อแม่/ผู้ปกครองพร้อมให้คาแนะนา
1.2 การแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก:
- ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กแนะนาพ่อแม่/ผู้ปกครองพาเด็กที่ไม่ได้รับการตรวจ ไปตรวจสุขภาพช่องปากที่หน่วยบริการ
- เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช/ตรวจฟันผุ/ติดตามทุก 6 เดือน โดยทันตบุคลากร ที่หน่วย
บริการหรือที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล แล้วแต่กรณี
1.3 การแปรงฟัน:
- เด็กทุกคนมีแก้วนาและแปรงสีฟัน โดย อปท.จัดหาแก้วนา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้ตามความเหมาะสม/จาเป็น
- เด็กทุกคนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ดูและตรวจความสะอาดในการแปรงฟันของเด็ก
2. การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
- อปท.ประสานหน่วยบริการในพืนที่ จัดบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางเด็กอายุ 3-5 ปี โดย อปท.สนับสนุน
ค่าบริการตรวจคัดกรอง
- ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก จัดทาบัญชีรายชื่อเด็กที่พ่อแม่/ผู้ปกครองยินดีให้เด็กรับการตรวจคัดกรอง ส่งให้หน่วย
บริการและนัดหมายการรับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกในการรับบริการ
- พ่อแม่/ผู้ปกครองพาเด็ก ไปรับการเจาะเลือดตรวจวัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่ หน่วยบริการ
- อปท.จัดหายานา/ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก สนับสนุนพ่อแม่/ผู้ ปกครอง จัดยาให้เด็ก
รับประทานที่บ้าน (เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก 25 มิลลิกรัม/สัปดาห์)
3. การตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
- อปท.ประสานหน่วยบริการถึงความต้องที่จะให้เด็ก อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลได้รับการตรวจคัด
กรองภาวะสายตาผิดปกติ และขอการสนับสนุนหน่วยบริการรับเด็กที่ผลการตรวจกรองเบืองต้นผิดปกติ ได้รับการตรวจคัด
กรองซาและตรวจยืนยันตามลาดับ
- อปท.จัดหาชุดอุปกรณ์การตรวจวัดสายตาในเด็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล หากยังไม่มี
- อปท.สนับสนุนการอบรมการตรวจกรองภาวะสายตาผิดปกติเบืองต้น แก่ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก หากยังไม่เคยได้รับการ
อบรมหรือฟื้นฟูความรู้และทักษะ โดยขอสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจกรองสายตาเด็ก และนัดหมายหน่วยบริการเพื่อรับการส่งต่อหากมีกรณีผิดปกติ แจ้งพ่อ
แม่/ผู้ปกครองพาเด็กที่สายตามีปัญหาไปรับการตรวจที่หน่วยบริการ ตามนัดหมาย
- อปท.สนับสนุนค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันภาวะสายตาผิดปกติ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาแว่นสายตา แก่หน่วยบริการ
4. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
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- ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก เตรียมการและดาเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาล ของกรมควบคุมโรคติดต่อ
- จัดหาหน้ากากอนามัย นายาฆ่าเชือ และสบู่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ และทาควาสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ และของ
เล่นสาหรับเด็ก/อาคารสถานที่
- เสริมสร้างนิสัยพฤติกรรมอนามัยเด็ก: ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลัง
ขับถ่ายหรือสัมผัสสิ่งสกปรกทุกครัง/ปิดปาก ปิดจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู เวลาไอ จาม แล้วทิงลงถังขยะที่มีฝาปิด และ
ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ/ขับถ่ายในห้องส้วมที่ถูก
สุขลักษณะ/ทิงขยะในถังที่มีฝาปิด ฯลฯ
กิจกรรมที่ 4 ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ
1. การพัฒนาครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัคร/พ่อแม่/ผู้ปกครอง ให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นในเรื่องความปลอดภัย
และการป้องกันอุบตั ิเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล ที่บ้านและชุมชน
2. ครูพี่เลียงเด็ก/ ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัครเฝ้าระวัง สังเกต ดูแลการเคลื่อนไหว การเล่น ของเด็กอย่างใส่ใจ
3. ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ดาเนินการสารวจสภาพแวดล้อมและสิ่งของภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาล ที่ไม่ปลอดภัยและเป็นจุดเสี่ยงที่เด็กเล็กจะเกิดอุบัติเหตุได้
4. สารวจเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งหรือเครื่องเล่นสนาม รวมทังพืนสนามสาหรับการตังเครื่องและการวิ่งเล่น
5. ครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กดาเนินการปรับปรุงในสิ่งที่สามารถดาเนินการได้ และจัดทาข้อเสนองบประมาณเพื่อการปรับปรุง
เชิงโครงสร้าง พืนที่ เครื่องเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลให้เกิดความปลอดภัยภายใต้แผนดาเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลเพื่อนาเข้าสู่แผนพัฒนาของ อปท. และจัดทาบัญญัติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
2.5 ประเมินผลการดาเนินงาน
2.6 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
3. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่.......เดือน.......พ.ศ........- วันที่.......เดือน.......พ.ศ......
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล…………………อ…………………….จ.นครราชสีมา
5. งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.. . จานวนทังสิน.. .บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จานวน..................................บาท
- ค่ากระดาษสาหรับเก็บข้อมูล และพิมพ์ผลการประเมินและคาแนะนา จานวน......รีม จานวน.........บาท
- ค่าหมึกพิมพ์ จานวน........ตลับ จานวน............บาท
- ค่าไข่ สาหรับเด็กขาดสารอาหารจานวน.........คน คนละ.........ฟอง จานวน..............บาท
- หรือค่านม สาหรับเด็กขาดสารอาหารจานวน.........คน คนละ.........กล่อง จานวน..............บาท
- ค่านม สาหรับหญิงตังครรภ์ จานวน...........คน คนละ..........กล่อง จานวน...............บาท
- ค่ายานา/เม็ดเสริมธาตุเหล็กสาหรับเด็กปฐมวัย จานวน...........คน จานวน.................บาท
- ค่าอาหารกลางวันและนาดื่ม สาหรับอาสาสมัครผู้สูงอายุ/อสม. จานวน..............คน จานวน..........บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อัตราตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข) หรือค่าจ้างเหมาบริการสาหรับพยาบาล
วิชาชีพเวชปฏิบัติทั่วไปสาหรับออกเยี่ยมบ้านที่มีเด็กปฐมวัย/หญิงตังครรภ์/หญิงให้นมบุตร เพื่อติดตาม ให้คาแนะนา นอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ จานวน.........คน คนละ.........วัน วันละ...........ชั่วโมง จานวน.........................บาท
- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ ......คน จานวน 2-3 ชม. จานวน.................บาท
- ค่านาสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน..............คน จานวน................บาท
- ค่านามันเชือเพลิง สาหรับรถ อปท. ออกเยี่ยมบ้าน จานวน.............บาท
12

- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับพนักงานขับรถ จานวน....คน คนละ.....วัน วันละ.....ชั่วโมง จานวน......บาท
- ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็น จานวน......................บาท
2. ค่าครุภัณฑ์ จานวน............................บาท (เท่าที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงาน)
- เครื่องชั่งนาหนัก จานวน..................เครื่อง เครื่องละ..................บาท จานวน...................บาท
- เครื่องวัดส่วนสูง จานวน..................เครื่อง เครื่องละ..................บาท จานวน...................บาท
- คอมพิวเตอร์ จานวน........เครื่อง จานวน........................บาท
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จานวน..................................บาท
- ค่าอุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย/ อุปกรณ์เครื่องเล่น จานวน......ชุด(ชิน)จานวน.........บาท
- ค่าหนังสือนิทาน จานวน........เล่ม จานวน............บาท
- ค่าอาหารกลางวันและนาดื่ม สาหรับการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลียงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัคร จานวน...คน ระยะเวลา 1 วัน จานวน.....บาท
- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ จานวน........คน จานวน 8 ชม จานวน...............บาท
- ค่าอาหารกลางวันและนาดื่ม สาหรับอาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัครที่มาช่วยงาน จานวน.....คน จานวน......บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อัตราตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข) หรือค่าจ้างเหมาบริการสาหรับพยาบาล
วิชาชีพเวชปฏิบัติทั่วไปสาหรับออกเยี่ยมบ้าน ติดตาม ให้คาแนะนาพัฒนาการหรือตรวจคัดกรองพัฒนาการ นอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ จานวน......คน คนละ.....วัน วันละ.....ชัว่ โมง จานวน......บาท
- ค่านาสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน..............คน จานวน................บาท
- ค่านามันเชือเพลิง สาหรับรถ อปท. ออกเยี่ยมบ้าน จานวน.............บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสาหรับพนักงานขับรถ จานวน.....คน คนละ....วัน วันละ....ชั่วโมง จานวน.....บาท
- ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็น จานวน......................บาท
2. ค่าครุภัณฑ์ เครื่องเล่นเด็ก จานวน..................ชิน จานวน....................บาท
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จานวน....................บาท
- ค่าบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช เด็กจานวน.....คน เหมาจ่ายคนละ...บาท จานวน...บาท
- ค่าแก้วนา แปรงสีฟัน จานวน....................ชุด ชุดละ..............บาท จานวน...................บาท
- ค่าบริการตรวจความเข้มข้นของเลือด เด็กจานวน........คน เหมาจ่ายคนละ.......บาทจานวน.............บาท
- ค่ายานา/ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จานวน....ขวด(/เม็ด) ต่อเด็ก 1คนต่อปี ราคาขวด(/เม็ด) ละ...บาท เด็กจานวน....คน จานวน....บาท
- ค่าอุปกรณ์การตรวจวัดสายตาในเด็ก จานวน...........ชุด ชุดละ...........บาท จานวน.........บาท
- ค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน เด็กจานวน.....คน เหมาจ่ายรายละ......บาท จานวน........บาท
- ค่าแว่นสายตาพร้อมเลนส์ จานวน..........คน จานวน............บาท
- ค่าอาหารกลางวันและนาดื่ม สาหรับผู้เข้ารับการอบรมการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก จานวน....คน จานวน.....บาท
- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ ......คน จานวน ........ ชม. จานวน.................บาท
- ค่านายาฆ่าเชือ จานวน ........แกลลอน(/ขวด) จานวน.................บาท
- ค่าสบู่เหลว จานวน.............ขวด จานวน................บาท
- ค่าหน้ากากอนามัย และวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็น จานวน......................บาท
กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ค่าอาหารกลางวันและนาดื่ม สาหรับผู้เข้ารับการอบรมการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก จานวน.....คน จานวน.......บาท
- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ ......คน จานวน ........ ชม. จานวน.................บาท
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- ค่าวัสดุที่จาเป็น จานวน......................บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กเตีย ผอม ค่อนข้างเตีย ค่อนข้างผอมได้รับการเสริมโภชนาการ และได้รับการติดตามโภชนาการทุก 3 เดือน
2. หญิงตังครรภ์/หญิงให้นมบุตรในชุมชน ได้รับการติดตามและให้คาแนะนา
3. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการแก้ไข และส่งต่อ
4. เด็กอายุ 2-5 ปี ได้รับการติดตาม ประเมินการดูแลสุขภาพตามวัตถุประสงค์เข้าถึงถึงบริการหรือมีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลแก้ไข
5. เด็กอายุ 2-5 ปี ที่ได้รับอุบัติเหตุลดลงต่ากว่าปีที่ผ่านมา และไม่มีการเสียชีวิต
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล…………………………
7.1.4 หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล.......................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันฟันผุในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล........................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนหน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/เทศบาล................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนใน
ปีงบประมาณxxxxโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล....................เป็น
เงิน xxxxxx บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและกาหนดแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ทุกกลุ่มวัย ส่วนที่เกีย่ วข้องกับสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยเรียนได้กาหนดตัวชีวัดเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (ปี2561
เป้าหมายร้อยละ 54) ทังนีจากการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560 พบว่า เด็กอายุ 3
ปี มีฟันผุร้อยละ 59.8 และเด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุร้อยละ 78 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตสุขภาพที่ 9 (เด็กอายุ 3 และ 5 ปี ฟันผุร้อยละ 48.3
และ 74.2 ตามลาดับ) ดังนันการแก้ไขปัญหาโรคฟันผุในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนจาเป็นต้องดาเนินการให้ครอบคลุมในทุกพืนที่ชุมชน
โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันและควบคุมโรคฟันผุอย่างต่อเนื่อง
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กปฐมวัยได้รับการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันนานม โดยการทาฟลูออไรด์วานิช ทุก 6 เดือน
2. เพื่อควบคุมโรคฟันผุไม่ให้ลุกลามในกลุ่มเป้าหมายที่มีฟนั นานมผุเป็นรู โดยการบูรณะฟันด้วยวัสดุ กลาสไอโอโนเมอร์ (SMART Technique)
2. วิธีดาเนินการ
1. ขันตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
3. ขันตอนการดาเนินงาน
- ทันตบุคลากรดาเนินการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ปีละ 2 ครัง
- ดาเนินการทาฟลูออไรด์วานิชในฟันนานมที่ยังไม่ผุหรือเริ่มผุในระยะแรก ทุก 6 เดือน
- ดาเนินการบูรณะฟันด้วยวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์เพื่อป้องกันฟันผุลุกลาม (SMART Technique) ในกรณี
กลุ่มเป้าหมายมีฟันนานมผุเป็นรู
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
3. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือน xxxxx– xxxxx พ.ศ. xxxx
4. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก xxxxxxxxx
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล......จานวน xxx บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าฟลูออไรด์วานิช จานวน xx กล่อง เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ จานวน xx กล่อง เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าวัสดุประกอบการทางาน (ก๊อซ สาลี พู่กันทาฟลูออไรด์ ฯลฯ) เป็นเงิน xxxxx บาท
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีอัตราการเกิดโรคฟันผุลดลง
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลนครชัยบุรินทร์
หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
•7.4.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
•7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
•7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
•7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
•7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
•7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
•7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
•7.4.2.8อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง เสนอแผนงาน /โครงการ/การดาเนินการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2561
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล………………………………
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล............. มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม การดาเนินการศูนย์เด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตาบล.............................. เป็นเงิน XXXXXX บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความ
พร้อมทังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจสาคัญ ที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนักและให้ความ
สนใจ การนาเด็กไปโรงเรียนหรือสถานรับเลียงเด็ก ทาให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่
รวมกันเป็นจานวนมาก ซึ่งพฤติกรรมเด็กที่อยู่ร่วมกันเป็นจานวนมากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ส่งผลต่อการแพร่กระจายเชือโรค
ได้ง่าย เช่น การเล่น การคลุกคลีใช้ของร่วมกัน ทาให้ปนเปื้อนและแพร่กระจายเชือโรคติดต่อสู่กันได้ง่าย หากเด็กป่วยก็จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพโดยรวมของเด็ก รวมทังการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโรคที่พบบ่อยในเด็กได้แก่ โรคหวัด โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก
โรคคางทูม โรคอีสุกอีใส และโรคหัด การป้องกันดูแลอย่างถูกต้องจะช่วยให้เด็กไปโรงเรียนได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยจากโรคติดต่อที่
สามารถป้องกันได้ ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเป็นสถานทีเด็กมาอยู่รวมกันจานวนมาก หากมีเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อถ้าไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาตังแต่เริ่มป่วยอาจทาให้การเจ็บป่วยมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ นอกจากนีเมื่อเด็กเกิดการเจ็บป่วยยังส่งผล
กระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อให้การดูแลเด็ก ทาให้ขาดรายได้และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนันการป้องกันควบคุม
โรคที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบบ่อยของเด็กภายในศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลได้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ที่สาคัญคือครูและผู้ดูแลเด็กที่ต้อง
ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และแนวทางการดาเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะสามารถช่วยให้เด็กมี
สุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย และมีภูมิต้านทานโรคที่ดี
ดังนัน โครงการพัฒนาการดาเนินการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ในครังนี จึงเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครองให้มีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
1.วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด
1.1 เพื่อให้ความรู้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จานวน XX คน
1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้มีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อ
ที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จานวน XXX คน
1.3 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จานวน XX คน
1.4 เพื่อดาเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จานวน xxx โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
1.5 เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้และเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็ กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ปลอดโรค จานวน xxx โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
1.6 ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ขันตอนการวางแผนงาน
2.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
2.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
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2.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............
2.3 ขันตอนการดาเนินงาน
2.3.1 กิจกรรมที่ 1 การดาเนินการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2561
2.3.1.1 เลือกพืนที่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่จะดาเนินการ
2.3.1.2 ประสานผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูอนามัยให้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
2.3.1.3 ประชุมชีแจงคุณครูในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กทังหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1.4 ประชุมให้ความรู้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กเรื่องโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล และ
มาตรฐานเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
2.3.1.5 ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันควบคุมและการดูแลเด็กเมื่อเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
2.3.1.6 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
2.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
2.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล........
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล...............................................
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......เป็นเงิน XXX บาท รายละเอียด ดังนี
5.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล และเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
5.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XX บาท
5.1.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน XX ชุด
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.5 ค่าวิทยากร จานวน xx คน
เป็นเงิน xxx บาท
5.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็ก
5.2.1 ค่าวัสดุและสื่อการเรียนการสอน
เป็นเงิน XXX บาท
5.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันควบคุมและการดูแลเด็กเมื่อเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
5.3.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
5.3.2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
5.3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
5.3.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน XX ชุด
เป็นเงิน XXX บาท
5.3.5 ค่าวิทยากร จานวน xx คน
เป็นเงิน xxx บาท
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ครู และผู้ดูแลเด็กมีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
6.2 นักเรียนในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
6.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
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6.4 เพื่อมีการจัดการเรียนการสอนโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
6.5 ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้และเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
6.6 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลลดลง
6.7 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างถูกต้อง
ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน
6.8 ประชาชนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
6.9 มีการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
6.10 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุลดลง
6.11 ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอายุลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
6.12 มีการติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกเดือน
7. สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน
หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
7.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย
7.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4.8.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
7.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.8.5 การส่งเสริปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ
7.4.8.6 อื่นๆระบุ........................
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กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการจมนาในเด็ก 0-15 ปี
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
ด้วย หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................. มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันการจมนาในเด็ก 0-15 ปี ตาบล..........................ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.................. เป็นเงิน XXXX บาท โดยมีละเอียดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
การจมนาเป็นสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุเป็นอันดับ 2 รองจากการตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลสานักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค พบว่ามากกว่าครึ่งที่เสียชีวิตมีอายุต่ากว่า 25 ปี เพศชาย จมนาเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมนาสูงสุดในเด็ก อายุ 1-4 ปี สาหรับประเทศไทยสถิติการจมนาในรอบ 10 ปี 2556-2556 พบว่าเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จมนาเสียชีวิต
แล้วถึง 15,495 คน เฉลี่ยปีละ 1,291 คน หรือวันละ ประมาณ 4 คน โดยเฉพาะในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคมมีเด็กเสียชีวิตจากการ
ตกนา จมนา สูงถึง 442 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี แหล่งนาที่พบบ่อยร้อยละ 50 เป็นแหล่งนาธรรมชาติ รองลงมาคือสระ
ว่ายนา พบร้อยละ 5 และอ่างเก็บนาพบร้อยละ 3 สาหรับจากข้อมูลการเสียชีวิต ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีเด็ก
0 - 15 ปี เสียชี วิต ผู้เสียชี วิตจากการจมน า 20 คน (4.27 ต่อ แสนประชากร เด็ ก 0-15 ปี ) ในอ าเภอ..........พบว่า มีเด็ ก 0 - 15 ปี
เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตจากการจมนา ........ คน (………….ต่อแสนประชากร เด็ก 0-15 ปี)
จากข้อมูลการสอบสวนการเสียชีวิตจาการจมนาพบว่ามีปัจจัยที่ทาให้เกิดการเสียชีวิต คือ ตัวเด็ก แหล่งนา ผู้ดูแล สภาพปัญหา
เกิดจากขาดการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังในชุมชน พืนที่เสี่ยงทังแหล่งนาในบ้านและแหล่งนาสาธารณะ ทางนาผ่านในช่วงฤดูนา หลาก
ผู้ดูแลและผู้ปกครอง ขาดความตระหนัก เด็กขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กจมนา และขาดการฝึกทักษะชีวิตในการการ
ว่ายนาเพื่อชีวิตรอด โดยในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้องของเด็กและเยาวชนประจวบกับ
เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจึงทาให้เด็กและเยาวชน นิยมลงเล่นนาโดยขาดทักษะความรู้และการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการว่ายนาได้ จึง
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการจมนาปีละหลายราย ประกอบกับปัจจุบันในพืนที่ตาบล หมู่บ้านมี แหล่งธรรมชาติ แม่นาลาคลอง
และแหล่งนาที่สร้างขึน เช่น สระว่ายนา คูระบายบ่อหรือสระกักเก็บนาในสวนฯ เป็นจานวนมากเป็น แหล่งที่เกิดตกนา/จมนา ส่วนปัจจัย
ด้านบุคคล คือ ตัวเด็กเองมีความเสี่ยงตามสภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจาตัวและสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การมีแหล่งนาใกล้ตัวเด็ก เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ได้มีรัวรอบขอบชิดแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งนานัน
อย่างชัดเจนสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ การดูแลเด็ก เช่นผู้ดูแลที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหลัก ฝากผู้ผู้อื่นช่วยดูแลในเวลากลางวัน ผู้สูงอายุ เช่น ปู่ย่าตา
ยาย หรืออายุน้อยกว่า 20 ปี ผู้ดูแลขาดการรับรู้เรื่องความเสียง ผู้แลเด็กหลายคนในเวลาเดียวกัน สาเหตุดังกล่าว เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิด
การตกนาจมนาเสียชีวิต ดังนันหน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล......ได้เล็งเห็นความสาคัญในการป้องกันและ
ลดปั ญ หาที่ เกิด ขึน จึงได้ จัดทาโครงการ การดาเนิน การป้ องกัน การจมน า Merit maker เพื่ อให้ เด็กอายุ 0-15 ปีในต าบล.....มีความ
ปลอดภัยจากการเล่นนาในช่วงหยุดภาคการศึกษาและวันหยุดประจาสัปดาห์
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้เด็ก 0 - 15 ปี ในเขตรับผิดชอบ จานวน XXX คน ได้รับความรู้การป้องกันการจมนา การช่วยเหลือคนจมนา และการฝึก
ทักษะการว่ายนาเพื่อเอาชีวิตรอด
2. เพื่อปรับปรุงแหล่งนาเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมนา
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2.วิธีการดาเนินการ
1. ขันตอนการวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบมีการดาเนินการโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......
3. ขันตอนการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมายในพืนที่ (กลุ่มป้าหมาย ได้แก่ ผู้นาชุมชน ,อสม. ,นักเรียน ,เด็กเล็กในศูนย์เด็ก
ผู้ดูแลศูนย์เด็ก เป็นต้น) และสารวจแหล่งนาสี่ยง
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรกาหนดเนือหา ดังนี
- การป้องกันการจมนา และการจัดการแหล่งนาเสี่ยง
จานวน 2 ชั่วโมง
- การช่วยเหลือคนจมนา (เน้นCPR + ตะโกนโยนยื่น)
จานวน 2 ชั่วโมง
- การฝึกทักษะการว่ายนาเพื่อเอาชีวิตรอด
จานวน 4 ชั่วโมง
3. จัดการแหล่งนาเสี่ยง
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะ
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
- การติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ
- สอบสวนการจมนาทุกกรณีที่มีการจมนา/เสียชีวิตจากการจมนาในพืนที่
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
3. ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561
4.สถานที่ดาเนินการพืนที่ตาบล..................
5.งบประมาณจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......... จานวน XXXX บาท รายละเอียด ดังนี
1. ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คน x ๆ ละ XX บาท x จานวน XX ครังเป็นเงิน XX บาท
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอด : ตะโกน โยน ยืน่ และ CPR)
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท x จานวน XX รุ่น เป็นเงิน XXบาท
- ค่าวิทยากรบรรยาย จานวน 3 ชม. x XXX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ จานวน 4 ชม. x XXX บาท x XXX คน
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน XX เล่ม ๆ ละ XX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน XXXX บาท
3. การจัดการแหล่งน้าเสีย่ ง (ส้ำรวจและระบุแหล่งน้ำเสี่ยงที่จะด้ำเนินกำรป้องกันกำรจมน้ำ)
- ค่าวัสดุในการปรับปรุง/ประชาสัมพันธ์แหล่งนาเสี่ยง จานวน XX แห่งๆ ละ XXX บาท เป็นเงิน XXXX บาท
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ไม่มีการเสียชีวิตจาการจมนาในเด็ก 0 - 15 ปี
2. เด็ก 0 – 15 ปี ในพืนที่ตาบล..... มีความรู้การป้องกันการจมนา การช่วยเหลือคนจมนา และการฝึกทักษะการว่ายนาเพื่อเอาชีวิตรอด
3. แหล่งนาเสี่ยงได้รับการปรับปรุงและเฝ้าระวังป้องกันการจมนา
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..................
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7 )
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (3)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันตามโรคตามวัย
7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
7.4.2.8 อื่นๆ ( ระบุ ).......................................................................................................
การสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม
ให้สรุปผลการดาเนินงานโครงการโดยรวบรวมผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มตามองค์ประกอบการดาเนินงาน ผู้ก่อการดีป้องกันจากจมนา
(Merit Maker) ของกรมควบคมโรคกระทรวงสาธารณสุข
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กลุ่มวัยทางาน
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน(ด่านครอบครัว)
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
ด้วย หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................. มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตาบล.....................ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.................. เป็นเงิน XXXX บาท โดยมีละเอียดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสาคัญ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมทังทาให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพืนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นทางผ่านไป
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด มีความยาวของถนนทังหมดในจังหวัดมากกว่าๆ 5,000 กม. (อ้างอิงจากการรายงานข้อมูล
ในที่ประชุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 , 2 และ 3) โดยในปี 2554 -2560 พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต 30.65 ,30.19 ,29.47
,25.67 ,29.55 ,24.07 และ 30.17 ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ มขึน ในอาเภอ/ตาบล.............พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต....... ซึ่งการ
แก้ปัญหาต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ต้องมีการประสาน
ความร่วมมือและร่วมกันทางานไปพร้อมๆ กัน และจั ดทาโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร รวมทังการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ในพืนที่รับผิดชอบ เนื่องจากสภาพการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน มีปัญหา
เกิดขึนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน ซึ่งเกิดความสูญเสียทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุ
สาคัญ หลายประการ กล่าวคือ ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขาด
จิตสานึกรับผิดชอบ ขาดมารยาทและวินัยในการขับขี่ ซึ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอัตราความสูญเสียที่
เกิดขึนได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทาการณรงค์ประชาสัมพั นธ์ทุกรูปแบบ รวมทังการอบรม ให้ความรู้ และปลูกฝังการจราจรแก่
เยาวชน ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล กาหนดให้ดาเนินงานตามโครงการปีแห่งความปลอดภัย เพื่อการก้าวสู่
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ที่กาหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ร้อยละ 50
ในช่วงปี พ.ศ.2554-2563) และโครงการหนึ่งที่สาคัญในนโยบายเรื่องนีของรัฐบาล คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพืนที่ การจัดการในระดับตาบลเป็นการจัดการในระดับพืนที่ที่มีประสิทธิภาพสามารถดาเนินการได้ถึงระดับตาบล หมู่บ้าน และ
ครอบครัว รวมไปถึงการสารวจ ค้นหา และแก้ไขจุดเสี่ยง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งพืนที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุ
นี หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.............. จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใน
การจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มีความสาคัญในการว่ากล่าวตักเตือนกันเอง เสมือนบังคับใช้กฎหมายที่บ้ าน อีกทังยังคอยสกัด
ไม่ให้ออกจากบ้านบ้านในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตลอดเวลา และเน้นยาในกรณีของช่วงเทศกาล และช่วงมี
กิจกรรมต่างของชุมชน ซึ่งหากคนในครอบครัวจัดการกันเองได้แล้วการแก้ไขปัญหาหาจราจรที่ตามมาจะสามารถดาเนินการได้ง่ายขึน การ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินก็ลดลงเช่นเดียวกัน จึงจัดทาโครงการนี ขึน
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อกระตุ้นและสร้างความรับผิดชอบของครอบครัวในการเอาใจใส่ดูแล ห้ามปราม ว่ากล่าว ตักเตือนและควบคุมคนใน
ครอบครัว ไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน 3 ม. (มอเตอร์ไซค์
หมวก กัน น็อก เมาสุรา) ของผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของด่านชุมชนให้มีความสามารถในการสกัดไม่ให้ผู้ขับขี่
ที่เมาสุราออกมาบนถนน
2. เพื่ อฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึนในครอบครัว/ชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร ประชาชนได้รับความปลอดภัย
รวดเร็ว และสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตสานึกความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน
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2.วิธีการดาเนินการ
1. ขันตอนการวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบมีการดาเนินการโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..........
3. ขันตอนการดาเนินงาน
3.1 คณะกรรมการหมูบ่ ้าน จัดทาฐานฐานข้อมูลครอบครัว
-ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม และชุมชนเห็นความจาเป็นในการจัดตังด่านครอบครัว และเกิดข้อตกลงใน
การดาเนินการร่วมกันของชุมชน คณะกรรมการหมูบ่ า้ น จัดทาฐานข้อมูลครอบครัว ของแต่ละหมู่บ้าน เช่น การสารวจครอบครัวที่มี
รถจักรยานยนต์ จานวนหมวกนิรภัย คนที่สามารถขับขี่ คนที่มีใบขับขี่ ประวัติการดื่มสุรา การติดสุรา จุดที่จะดื่มสุราในหมู่บ้าน เป็นต้น
โดยแบ่งกลุ่มครอบครัวตามความเสี่ยง เป็น 3 กลุ่ม
1.กลุ่มเสี่ยงสูง (เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุ) : มีความเสี่ยงหรือพฤติกรรมการดื่มเหล้าในช่วงเทศกาล มีประวัติ ติดสุรา
ทุกเทศกาลจะดื่มสุรา
2.กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (เพิ่มความรุนแรง) มีความเสี่ยงที่จะไม่สวมหมวกนิรภัย : มีประวัติหมวกนิรภัยไม่พอมี
พฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยอยู่แล้ว ไม่สวมหมวกนิรภัยในช่วงเทศกาล
3.กลุ่มเสี่ยงต่า : มีรถจักรยานยนต์
3.2 ประชาสัมพันธ์ในพืนที่
-คณะกรรมการหมูบ่ า้ น นาผลสรุปข้อมูลความเสี่ยงของครอบครัวกลับคืนให้แต่ละครอบครัว และขอความสมัครใจ
ของครอบครัวในการร่วมโครงการคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับครอบครัว จัดทาแผนปฏิบัติการ “ ด่านครอบครัว” ให้กับแต่ละครอบครัว
โดยคัดเลือกหัวหน้าครอบครัว หรือ ผู้มีอิทธิพลในบ้านที่ไม่ดื่มสุรา ทาหน้าที่เป็นผู้เฝ้าด่านจัดทาแผนปฏิบัติการรายครอบครัว ตัวอย่างเช่น
1) การเก็บลูกกุญแจในบ้านที่มี ความเสี่ยงสูง ให้เก็บลูกกุญแจไว้ กับผู้รับผิดชอบด่านครอบครัว
2) หากมีแนวโน้มที่ไม่สาเร็จในการรังไม่ให้ คนที่ดื่มสุราขับรถจักรยานยนต์ ให้ฝากไว้กับผู้นาชุมชม เป็นต้น
3) หากมีกิจกรรมการดื่มสุราในบ้าน จะต้องค้นหาและมอบหมายให้คนที่ไม่ดื่มสุราจัดหาสุรามาให้ หรือมีการจัดส่งให้
โดยเจ้าของร้านค้า
-คณะกรรมการหมูบ่ า้ นร่วมกับครอบครัว หาแนวทาง ในการจัดหา/การบังคับ การสวมหมวกนิรภัย
จัดทาแนวทางการสื่อสาร ระหว่างหัวหน้าด่านครอบครัว กับ หัวหน้าด่านชุมชน และจุดบริการ หรือจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจ เช่น line
กลุ่มหรือโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ๆ หากต้องการความช่วยเหลือ
-จัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วจากด่านชุมชน/และจุดบริการ เข้าช่วยเหลือ เมื่อได้รับการร้องขอจากหัวหน้าด้านครอบครัว
-ผู้นาชุมชนและผู้นาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ลงพืนที่พบครอบครัวกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อชีแจ้งแนวทาง
และให้กาลังใจให้กับหัวหน้าด่านครอบครัว และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
-เยี่ยมติดตาม โดยทีมผู้นาชุมชนและทีมจากด่านชุมชน เข้าไปยังจุดที่มีการตังวงดื่มสุรา ในชุมชนหรือบ้าน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์มาตรการหรือวิธีการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตาบล หมู่บ้านและครอบครัวร่วมกันออกแบบ ตามบริบทของ พืนที่และคน
ในแต่ละครอบครัวสามารถดาเนินการได้จริง
3.3 นาเสนอข้อมูลเข้าสู่เวที ศปถ. จังหวัด อาเภอ และตาบลเพื่อขอความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการนาแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ
-ประชาคมหมู่บ้านอีกครัง เพื่อสรุปแนวทางของด่านครอบครัว ของแต่ละหมู่บ้าน และแจ้งให้แต่ละครอบครัวทราบว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร
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-จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างความตระหนักไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อมีการดื่มสุรา รวมทังการสวมหมวกนิรภัยทุกครังที่
ขับจักรยานยนต์หรือซ้อนท้าย
3.4 เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงเทศกาล มีการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมของการตังด่านครอบครัว ร่วมกับ
ชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน เป็นระยะ
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
- แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ระยะ (เทศกาล และนอกเทศกาล)
- ติดตามการดาเนินงานเป็นระยะเน้นในช่วงที่มีกิจกรรมในชุมชน ช่วงเทศกาลต่างๆ
- มีการดาเนินการด่านครอบครัว มากกว่าร้อยละ 80 ของบ้านที่มีรถจักรยานยนต์
- มีการเยี่ยมบ้าน เพื่อชีแจงมาตรการด่านครอบครัวที่มีความเสี่ยงปานกลาง และสูง โดยกรรมการหมู่บ้าน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...........
3. ระยะเวลาการดาเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561
4.สถานที่ดาเนินการพืนที่ตาบล..................
5.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..........จานวน XXXX บาท รายละเอียด ดังนี
1. ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มือ จานวน XX มือ จานวน XX ครัง เป็นเงิน XXX บาท
2. ช่วงเตรียมการ
2.1 ประชาคมหมู่บ้าน และสารวจข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มือ จานวน XX มือ
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชาคม จานวน XX เล่ม ๆ ละ XX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าวัสดุ
เป็นเงิน XXXX บาท
2.2 ช่วงรณรงค์และตั้งด่านครอบครัว ช่วงเทศกาล จานวน 2 ครั้ง (อาจดาเนินการได้มากกว่า 2 เทศกาลกรณีที่มีกิจกรรม
ต่างๆ ในพื้นที่)
- ค่าป้ายรณรงค์ฯ ขนาด XX x XX เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชาคม จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มือ จานวน XX มือ เป็นเงิน XXXX บาท
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อุบัติเหตุจราจรในพืนทีตาบล...........ลดลง
2. ประชาชนในพืนที่ตาบล....................ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละ่ ข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับใช้ในการจาแนกประเภท
เท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..................
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7 )
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (3)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
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7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันตามโรคตามวัย
การสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม
ให้สรุปผลการดาเนินงานโครงการโดยรวบรวมผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มตามองค์ประกอบการดาเนินงาน ทีมป้องกันการ
บาดเจ็บจากอบุติเหตุทางถนน (RTI Team) ของกรมควบคมโรคกระทรวงสาธารณสุข
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (อปท.)
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
ด้วย หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................. มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตาบล.....................ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.................. เป็นเงิน XXXX บาท โดยมีละเอียดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสาคัญ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมทังทาให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพืนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นทางผ่านไป
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด มีความยาวของถนนทังหมดในจังหวัดมากกว่าๆ 5,000 กม. (อ้างอิงจากการรายงานข้อมูล
ในที่ประชุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 , 2 และ 3) โดยในปี 2554 -2560 พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต 30.65 ,30.19 ,29.47
,25.67 ,29.55 ,24.07 และ 30.17 ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน ในอาเภอ/ตาบล.............พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต....... ซึ่งการ
แก้ปัญหาต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ต้องมีการประสาน
ความร่วมมือและร่วมกันทางานไปพร้อมๆ กัน และจัดทาโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร รวมทังการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ในพืนที่รับผิดชอบ เนื่องจากสภาพการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน มีปัญหา
เกิดขึนหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเกิดความสูญเสียทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุ
สาคัญ หลายประการ กล่าวคือ ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขาด
จิตสานึกรับผิดชอบ ขาดมารยาทและวินัยในการขับขี่ ซึ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอัตราความสูญเสียที่
เกิดขึนได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทาการณรงค์ประชาสัมพั นธ์ทุกรูปแบบ รวมทังการอบรม ให้ความรู้ และปลูกฝังการจราจรแก่
เยาวชน ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล กาหนดให้ดาเนินงานตามโครงการปีแห่งความปลอดภัย เพื่อการก้าวสู่
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ที่กาหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ร้อยละ 50
ในช่วงปี พ.ศ.2554-2563) และโครงการหนึ่งที่สาคัญในนโยบายเรื่องนีของรัฐบาล คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพืนที่ การจัดการในระดับตาบลเป็นการจัดการในระดับพืนที่ที่มีประสิทธิภาพสามารถดาเนินการได้ถึงระดับตาบล หมู่บ้าน และ
ครอบครัว รวมไปถึงการสารวจ ค้นหา และแก้ไขจุดเสี่ยง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งพืนที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุ
นี หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................. จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรใน
ตาบล ในการสัญจรไปมา และให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมการจราจรและการบริการสังคม เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านการจราจร
มากขึน รวมทังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรลาลดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงจัดทาโครงการนี ขึน
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดีขึนเป็นอย่างดี และ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปแนะนาให้แก่บุคคลอื่น (หรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร) ให้เห็นความสาคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการลดปัญหาจราจร
5. เพื่อฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึนในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร
ประชาชนได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตสานึก
ความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน
2.วิธีการดาเนินการ
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1. ขันตอนการวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบมีการดาเนินการโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
3. ขันตอนการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมายในพืนที่ และสารวจจุดเสี่ยง
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรกาหนดเนือหา ดังนี
- ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร
จานวน 4 ชั่วโมง
- การขอความช่วยเหลือและช่วยเหลือเบืองต้น (รวมถึง CPR)
จานวน 4 ชั่วโมง
3. การแก้ไขจุดเสี่ยง
4. รณรงค์ช่วงเทศกาลต่างๆ
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
- แบ่งการดาเนินงานเป็น 2 ระยะ (เทศกาล และนอกเทศกาล)
- ติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
3. ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561
4.สถานที่ดาเนินการพืนที่ตาบล..................
5.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..........จานวน XXXX บาท รายละเอียด ดังนี
1. ประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุม่ เป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท/ มือ จานวน XX มือ
จานวน XX ครัง เป็นเงิน XXXX บาท

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าวิทยากรบรรยาย จานวน XX ชม. x XXX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ จานวน XXX ชม. x XXX บาท x XXX คน
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน XX เล่ม ๆ ละ XX บาท
เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าวัสดุในการอบรม
เป็นเงิน XXXX บาท
3. รณรงค์ช่วงเทศกาล จานวน 2 ครัง้
- ค่าป้ายรณรงค์ฯ ขนาด XX x XX เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท เป็นเงิน XXXX บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานรณรงค์ จานวน XX คน ๆ ละ XX
บาท/มือ จานวน XX มือ
เป็นเงิน XXXX บาท
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อุบัติเหตุจราจรในพืนทีตาบล...........ลดลง
2. ประชาชนในพืนที่ตาบล....................ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
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7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..................
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7 )
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (3)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันตามโรคตามวัย
7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
7.4.2.8 อื่นๆ ( ระบุ ).......................................................................................................
การสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม
ให้สรุปผลการดาเนินงานโครงการโดยรวบรวมผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่มตามองค์ประกอบการดาเนินงาน ทีมป้องกันการ
บาดเจ็บจากอบุติเหตุทางถนน (RTI Team) ของกรมควบคมโรคกระทรวงสาธารณสุข
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่XXXX
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติเรื่องส่งเสริมสุขภาพประชากรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทอง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนทีX่ XXX
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนวัยทางาน ตาบลXXXXมีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทองในจังหวัดนครราชสีมา โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพืนที่XXXXเป็นเงินxxxxxxบาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
ในหญิงและชายอายุประมาณ 40 ปีขึนไป ก่อนย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เป็นวัยที่สาคัญเรียกว่าวัยทอง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสุขภาวะสุขภาพร่างกาย เนื่องจากร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศลดน้อยลง และมีความเสื่อมของร่างกายตามวัย ทาให้มีปัญหา
สุขภาพที่แตกต่างจากกลุ่มวัยอื่น เช่นในหญิงวัยทองมีภาวะไขมันในเลือดสูง กลันปัสสาวะไม่อยู่ หงุดหงิด โกรธง่ายในชายวัยทอง มีระดับ
เทสโทสเตอโรนต่า ส่งผลให้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประชากรกลุ่มวัยทองส่วนมากอยู่ในช่วงวัยทางานและมี
ตาแหน่งหน้าที่การงาน เป็นผู้นาครอบครัว และเป็นช่วงวัย ที่ประสบความสาเร็จ จึงควรได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม เพื่อลด
โรคไม่ติดต่อเรือรัง ที่สามารถป้องกันได้เช่นโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,หัวใจเป็นต้นและก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงจัดทาโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานวัยทางาน (18-59 ปี) ในคลินิกวัยทอง
เพื่อวางแผนกาหนดทิศทางการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทองและพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนวัยทองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการดูแลสุขภาพประชากรวัยทอง
2.เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มวัย 50-60 ปี
2. วิธีดาเนินการ
1. ขันเตรียม- ดาเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ- ประชุมชีแจงผู้ที่เกี่ยวข้อง- ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง- รับสมัครผู้ที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เอกสารต่าง ๆ
2. ขันดาเนินการ - ดาเนินการจัดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยทอง- ติดตามหลังการอบรม เพื่อดูว่าได้นากิจกรรมไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ขันสรุปและประเมินผล- ประเมินผลหลังอบรม โดยใช้แบบสอบถาม- ประเมินผลหลังติดตามหลังการอบรม โดยใช้แบบ
ประเมิน- สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่XXXX
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน XXXX พ.ศ.XXXX – XXXX พ.ศ.XXXX
4. สถานที่ดาเนินการ ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่xxxxxจานวนxxxxxxบาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ เป็นเงิน xxxบาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ เป็นเงิน xx
บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxxบาท
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด1.2X2.5เมตร ในราคาตารางเมตรละXXX บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวนXX เล่มๆละ XX บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
30

- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองสุขภาพ จานวนXX ชุด ๆละ XX บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานนอกเวลา วันละ XXX บาท/คน จานวนxx คน
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาช่วงวัยทอง การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุข
2. ผู้ที่เข้าสู่วัยทองได้สร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสุข คลายความเหงา รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า และ
สามารถทาประโยชน์ให้สังคมได้
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
7.1.1หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มวัยทางาน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มวัยทางาน
•7.4.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
•7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
•7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
•7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
•7.4.2.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใน การทางาน
•7.4.2.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่กลุ่มวัยทางาน
•7.4.2.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตังครรภ์ไม่พร้อม
•7.4.2.8การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
•7.4.4.9อื่น(ระบุ).........................................................................................................
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่……………
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติเรื่องการดูแลสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร/การออกกาลังกาย/
การนอนหลับ/การดูแลสุขภาพช่องปาก
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่…………………….
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนวัยทางาน ตาบลXXXXมีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติ
เรื่องการดูแลสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร/การออกกาลังกาย/การนอนหลับ/การดูแลสุขภาพช่องปากในปีงบประมาณXXXXโดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่XXXXเป็นเงินxxบาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรือรังเป็นโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงชายที่มีรอบเอวมากกว่า 90 ซม.และผู้หญิงที่มีรอบ
เอวมากกว่า 80 ซม.เป็นสาเหตุสาคัญของโรคหวานประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือรังเพิ่มขึน ในปี
2560 ประชาชนจังหวัดนครราชสีมาป่วยด้วยโรคเบาหวานจานวน 603,127 คน โรคความดันโลหิตสูง จานวน 525,629 คน โรคหลอด
เลือดหัวใจ จานวน 2,995 คนโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 5,574 คน และประชากรอายุ 15ปีขึนไปที่ได้คัดกรองภาวะอ้วนและมี
BMI≥25จานวน 432,216 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทาโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพแกนนาส่งเสริมสุขภาพHealth leader จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561”โดยสร้าง Health leader นาร่องใน 10 อาเภอๆ ละ 2 ตาบล โดยให้
Health leader สามารถดูแลตนเองได้และไปขยายต้นแบบด้านสุขภาพ ในพืนที่ชุมชน คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และคนในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนวัยทางานสามารถลดนาหนักและดูแลสุขภาพของตนเอง ได้อย่างถูกวิธีและมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไม่ติดต่อเรือรัง
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยทางานมีสุขภาพดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง จานวน xx คน
2. เพื่อให้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีจานวน xx คน
2. วิธีดาเนินการ
ในชุมชน 1. คัดเลือกแกนนาHLจากอสม./อสค./จิตอาสา ที่สนใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและขยาย เครือข่ายการดูแล
สุขภาพให้แก่คนในครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน
2. จัดประชุมและฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์๔ด้านให้แก่แกนนาฯ
3. ชั่งนน./วัดส่วนสูง/วัดรอบเอวHLทุกคนและทุก 3 เดือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
4.หลังจากนันให้HLดูแลสุขภาพตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกาลังกายลดนาหนัก/รอบเอว/BMIให้เข้าสู่เกณฑ์
ปกติ และพฤติกรรมสุขภาพด้านการนอนหลับและการดูแลสุขภาพช่องปาก
5. ขยายเครือข่ายต่อให้แก่คนในครอบครัว/เพื่อนบ้าน/หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความรู้และมีทักษะในพฤติกรรมที่พึงประสงค์4
ด้าน ขยายต่อไปเรื่อยๆจนทาให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้/มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์4ด้าน/ประชาชนมีค่าBMIปกติ ป้องกันการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง และประชาชนมีสุขภาพดี
6. ให้อปท.เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอือต่อสุขภาพ ในชุมชน/ หมู่บ้าน
ในสถานประกอบการ 1. คัดเลือกแกนนา/จิตอาสาในสถานประกอบการที่สมัครใจ ที่สามารถดูแลสุขภาพ ดูแลตนเอง และผู้อื่นได้
2. จัดประชุมให้ความรู้ และทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์4ด้านให้แก่HL
3. ชั่งนาหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอวHLทุกคนและทุก 3 เดือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
4. หลังจากการอบรมให้HLดูแลสุขภาพตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย ลดนน./รอบเอว/BMI
ให้เข้าสู่เกณฑ์ปกติ และพฤติกรรมสุขภาพด้านการนอนหลับและการดูแลสุขภาพช่องปาก
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5. HLขยายเครือข่ายต่อให้แก่เพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ/ครอบครัว/เพื่อนบ้าน/ชุมชนให้มีความรู้และมีทักษะใน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ขยายต่อไปเรื่อยๆจนเครือข่ายมีความรู้/มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์4ด้าน และเครือข่ายมีค่าBMIปกติ
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง และพนักงานมีสุขภาพดี
6. เสนอแนะผู้บริหารให้เห็นความสาคัญของการดาเนินกิจกรรมและการมีสุขภาพดีของพนักงานในสถานประกอบการ และให้
นโยบายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมีมาตรการทางสังคม เช่นการออกกาลังกายของพนักงาน/ร้านจาหน่ายอาหารในสถานประกอบการ
ให้มีอาหารเพื่อสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม จาหน่ายให้แก่พนักงาน
7. HL ติดตามเสริมพลัง กระตุ้นเครือข่ายเป็นระยะๆต่อเนื่อง
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4ด้าน สามารถลดนน./รอบเอว/BMI
ลงได้ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรังมีสุขภาพดีเป็นบุคคลต้นแบบได้
9. ประเมินผลการดาเนินการ
10. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่XXXX
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน XXXX พ.ศ.XXXX – XXXX พ.ศ.XXXX
4. สถานที่ดาเนินการ ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่xxxxx จานวนxxxxxxบาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ เป็นเงิน xxxxxบาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ เป็นเงิน xxบาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxxบาท
- ค่าแปรงสีฟันผู้ใหญ่ ประกอบการฝึกปฏิบัติ จานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxxบาท
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด1.2X2.5เมตร ในราคาตารางเ มตรละXXX บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่นจานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ฟลูออไรด์วานิช จานวน XX หลอด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช จานวน xx คน ๆ ละxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน XX เล่มๆละ XX บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองสุขภาพ จานวน XX ชุด ๆละ XX บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา วันละ XXX บาท/คน จานวนxx คน
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองเบืองต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง
2.ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูแลและส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ทาให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ทา
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทังภาครัฐและประชาชน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลxxxxxxx
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กลุ่มผู้สูงอายุ
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ xxxx
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม. โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) กาลังสอง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ xxxx
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ).สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต./ชมรมผู้สูงอายุ xxxx มีความประสงค์จะทา
แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม.โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) กาลังสอง ในปีงบประมาณxxxx โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ xxxx เป็นเงิน...........................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
การสารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 2 อยู่ในสภาวะ “ติด
เตียง”คืออยู่ในสภาพพิการไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และร้อยละ 19 “ติดบ้าน” คือ มีปัญหาการเคลื่อนไหว ไม่สามารถออกจากบ้านได้
โดยสะดวก ทาให้ไม่มีความสุข ท้อแท้ รู้สึกไร้ค่า และการเปลี่ยน แปลงในทางเสื่อมลงเหล่านีอาจทาให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะ
ซึมเศร้าจึงเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ นอกจากนียังพบว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 กิจกรรม ได้แก่
1) ออกกาลังกาย 2) รับประทานผักสดและผลไม้สด 3) ดื่มนาสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า 4) ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และ 5) สูบบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 18.7 เท่านัน ทังนีการออกกาลังกายสม่าเสมอเป็นพฤติกรรมที่พบต่าที่สุด
ในเขตพืนที่เทศบาล/อบต.xxxx มีผู้สูงอายทังหมดxxx คน เป็นผู้สูงอายุติดเตียง xx คน ติดบ้าน xx คน ซึ่งน่าจะมีภาวะซึมเศร้า ประกอบ
กับผู้สูงอายุติดสังคมที่ยังใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยออกกาลังกาย หน่วยบริการ/หน่วยงาน/ชมรมผู้สูงอายุ xxxx จึงจัดทา
โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) กาลังสอง โดยมีแนวคิดให้ผู้สูงอายุติดสังคมที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ออกกาลังกายเป็นกลุ่มด้วย
การถีบจักรยานตะเวนไปเยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึนทังผู้เยี่ยมและถูกเยี่ยม
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเสริมสร้างกาลังใจแก่ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง
2. เพื่อส่งเสริมผูส้ ูงอายุติดสังคมออกกาลังกายถีบจักรยานไปเยี่ยมเพื่อน
2.วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์และประชุมชีแจงแนวคิดของโครงการแก่สมาชิกชมรมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถีบจักรยานตะเวนไปเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง พูดคุยให้กาลังใจคนถูกเยี่ยม คนไปเยี่ยมได้ออกกาลังกาย
2. จัดทารายชื่อและที่อยู่ของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง สารวจเส้นทางและความปลอดภัยในการถีบจักรยาน
3. ขอบริจาคหรือยืมจักรยานเพิ่มเติมจากคนในชุมชนเพื่อใช้ทากิจกรรม ตรวจสอบจักรยานและซ่อมแซมสิ่งที่จาเป็น
4. นัดหมายวันเวลาสถานที่รวมพล และถีบจักรยานตะเวนเยี่ยมผู้สูงอายุตามเส้นทางที่กาหนด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
5. สารวจ สอบถามความต้องการของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และรวบรวมแจ้ง อปท.เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ
6. ประชุม แลกเปลี่ยนภายในชมรมและผู้ร่วมกิจกรรม เดือนละ 1 ครัง
7. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
8. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลxxxxx
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ.xxxx (8 เดือน - 1 ปี)
4. สถานที่ดาเนินการ เขตเทศบาล/ตาบล………………..
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่xxxxx จานวนxxxxxxบาท รายละเอียด ดังนี
1. ค่าอาหารกลางวันและนาดื่ม (สาหรับช่วงถีบจักรยานตะเวน) จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
เป็นเงิน xx บาท
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2. ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (สาหรับการประชุมประจาเดือน) จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน 1 มือ/วัน
จานวน xx วัน เป็นเงิน xxxx บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน (สาหรับการประชุมประจาเดือน) จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ เป็นเงิน xx บาท
4. อื่นๆ- ค่าซ่อมแซมจักรยานเฉพาะที่จาเป็น
เป็นเงิน xxxxx บาท
รวมงบประมาณทังสิน ……………………. บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/
กลุ่มคน สถานบริการสาธารณสุข รพ.สต.
หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มหญิงตังครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทางาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สาหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลxxxxx
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการออกกาลังกายลดเสี่ยงโรคเรือรัง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล xxxxx
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผู้สูงอายุตาบล xxxxx มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการ
ออกกาลังกายลดเสี่ยงโรคเรือรัง ในปีงบประมาณ xxxx โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบล/เทศบาล xxxxx เป็นเงิน xxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่าผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 กิจกรรม ได้แก่
1) ออกกาลังกาย 2) รับประทานผักสดและผลไม้สด 3) ดื่มนาสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า 4) ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และ 5) สูบบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 18.7 เท่านัน ทังนีการออกกาลังกายสม่าเสมอเป็นพฤติกรรมที่พบต่าที่สุด ผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 31.7 โรคเบาหวานร้อยละ 13.3 โรคหัวใจร้อยละ 7.0 โรคหลอดเลือดในสมองตีบร้อยละ 1.6 อัมพาต/อัมพฤกษ์ ร้อย
ละ 2.5 และโรคมะเร็งร้อยละ 0.5 ผ้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ (มีข้อจากัดในการทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง) ประมาณร้อยละ15
ของผ้สูงอายุ การออกกาลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึนในชีวิตประจาวันอยางน้อย150 นาทีต่อสัปดาห์หรือวันละ 30 นาที 5
วันต่อสัปดาห์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจาก นันยังทาให้กล้ามเนือขาแขนแข็งแรง
ทาให้สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ดีขึน และลดการหกล้ม
ตาบล/เทศบาลxxxx มีผู้สูงอายุxxx คน คาดว่ามีผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงxxxคน ชมรมผู้สูงอายุxxxxx จึงได้จัดทา
โครงการเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายในผู้สูงอายุขึน โดยมีแนวคิดให้ความรู้การออกกาลังกายในภาพรวม จัด
ให้มีแกนนาผสอ ติดตามกระตุ้นให้ ผสอ ออกกาลังกาย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้มีพฤติกรรมต่อเนื่องเป็นนิสยั เกิดความยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพืนที่ตาบล/เทศบาลxxxxx ออกกาลังกายเพิ่มขึน
2. วิธีดาเนินการ
1. ชมรมประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกาลังกาย โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องออกกาลังกายด้วยการเดินหรือถีบ
จักรยาน รับสมัครอาสาสมัครแกนนาผู้สูงอายุ 2-3 คนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนให้ทาหน้าที่กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุในชุมชนให้
เดินหรือถีบจักรยานเป็นกลุ่ม ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที และเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 5 วันหรือมากกว่า อย่างน้อย 6 เดือน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สูงอายุทราบผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นาชุมชน
3. ประชุมชีแจงโครงการในการประชุมผู้สูงอายุประจาเดือน และรับสมัครอาสาสมัครแกนนาผู้สูงอายุเพื่อทาหน้าที่กระตุ้น/ชักจูง
และติดตามผู้สูงอายุให้ออกกาลังด้วยการเดินหรือถีบจักรยานบริเวณย่านที่อยู่อาศัย/ชุมชน
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการออกกาลังกายด้วยการเดินหรือถีบจักรยาน โดยวิทยากร
5. อาสาสมัครแกนนาผู้สูงอายุนัดหมาย กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุให้ออกกาลังด้วยการเดินหรือถีบจักรยานบริเวณย่าน
ที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคล โดยเริ่มจากความเป็นไปได้ จากสัปดาห์ละ 1-3 วัน
วันละ 15-30 นาที เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 5 วันหรือมากกว่า ภายใน 3-4 เดือน และคงต่อเนื่อง อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน
ในเดือนที่ 5 และ 6 และต่อเนื่องต่อไป
6. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มี smart phone ติดตัง application สาหรับ การเดิน (step counter, pedometer ฯลฯ) การถีบ
จักรยาน (bike / cycling app / Endomondo app) เพื่อใช้ในการบันทึกและติตตามการออกกาลังของตนเอง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลให้กับ
อาสาสมัครแกนนาผ่านทาง smart phone ได้ หรือส่งข้อมูลให้อาสาสมัครแกนนาบันทึก
7. อาสาสมัครแกนนาผู้สูงอายุจดบันทึกจานวนผู้สูงอายุที่ออกกาลังกายวิธีใดวิธีหนึ่งทุกวัน
8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกกาลังกับวิทยากรในการประชุมผู้สูงอายุประจาเดือน
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9. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
10. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล xxxxx
3. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ. xxxx
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบลxxxxx และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลxxxxx
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล xx จานวน xxบาท รายละเอียด ดังนี
5.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรม/ประชุมแลกเปลี่ยน 6 ครัง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท (รวมแลกเปลี่ยนประจาเดือน) เป็นเงิน xxxxx บาท
5.2 ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสมุดบันทึก จานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท (สาหรับอาสาสมัครแกนนา)
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผู้สูงอายุตาบลxxxxx
กลุม่ หรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มผู้สูงอายุ
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
• 7.4.5.1.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
• 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
• 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
• 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล.......................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล........................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน หน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การ
บริหารส่วนตาบล/เทศบาล................ มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด
สมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ xxxx โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล.................... เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular diseases) และ
โรคหัวใจขาดเลือด (ischaemic heart diseases) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตลาดับต้นของคนไทย ตังแต่ปี 2555 ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต
จากโรคนีมากกว่า 54,000 รายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนทุกปี ในจานวนนีมากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้สูงอายุ สาเหตุของโรคกลุมนีเกิดจากวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสม ไดแก การรับประทานที่มากเกินพอดี ไมสมดุล รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม
รับประทาน ผักผลไมนอย ใชเครื่องอานวยความสะดวกมากขึน มีกิจกรรมทางกายนอยลง ไมออกกาลังกาย เครียด และพักผอนไม
เพียงพอ ประกอบกับการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมสุขภาพดังกลาวสงผลใหเกิดภาวะนา
หนักเกิน อวน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และนาไปสูการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการสารวจสถานการณ์
ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยกรมอนามัย (พ.ศ.2556) พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพด้วยโรคความดันโลหิตสูง 41% โรคเบาหวาน 18%
และโรคซึมเศร้า 1% ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากกว่า95% ได้รับการดูแลรักษา แต่ก็มีผู้สูงอายุมากถึง 55% ไม่
สามารถควบคุมระดับนาตาลในเลือด และ43% ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่ผู้สูงอายุไทย
ปฏิบัติตัวได้น้อยที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ ออกกาลังกายสัปดาห์ละ 3 วันวันละ 15-30 นาทีเป็นประจา (57%) ดื่มนาสะอาดอย่างน้อยวัน
ละ 8 แก้วเป็นประจา (65%) รับประทานผักและผลไม้เป็นประจา (66%) ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (83%) และไม่สูบบุหรี่
(84%) ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยมีปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สาคัญคือ ภาวะนาหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งพบความชุกสูงถึง 43% ในเพศชาย และ
50% ในเพศหญิง โดยปัจจัยป้องกันที่สาคัญ ได้แก่ การออกกาลังกายเป็นประจาและการกินอาหารที่เหมาะสม นอกจากนันการสารวจของ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (พ.ศ.2556) พบว่าผู้สูงอายุยังมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย (58%) ด้านการมองเห็น
(19%) และด้านจิตใจ (3%) การดาเนินมาตรการเชิงรุกการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยการประเมินปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยพร้อมๆ กัน (global risk score) เพื่อทานายโอกาสเกิดโรคภายในอนาคตข้างหน้า จะทาใหผูที่มี
โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถจัดการตนเองได้ด้วยการสนับสนุนจาก อสม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
และปรับพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตองเหมาะสม จะสงผลใหนาหนักตัว ระดับความดันโลหิต ระดับนาตาลและไขมันในเลือดอยูในเกณฑ
ปกติ นอกจากนันการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง สายตาผิดปกติ ภาวะซึมเศร้าและการดูแลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตและลดภาระสังคม
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า
2. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงปรับพฤติกรรม
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จาเป็นต้องรักษา ได้รับการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด - ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง....... คน
ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อ....... คน
- ผู้สูงอายุที่ออกกาลังเพิ่มขึน....... คน
2. วิธีดาเนินการ
1.จัดทาข้อมูลผู้สูงอายุที่จาเป็นต้องได้รับการคัดกรอง
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2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะในการใช้แบบประเมินหรือแอพพิเคชั่นโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) วิธีการคัดกรองตาต้อกระจกด้วยการนับนิวมือระยะ 10 ฟุต และการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q/9Q
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดาเนินการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข โดย
- เจ้าหน้าที่ สธ ตรวจคลาชีพจร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึนไป เพื่อค้นหาผู้ที่มีชีพจรเต้นผิดจังหวะ เพื่อส่งต่อไปรับการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ รพ.
- เจ้าหน้าที่ สธ คัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่มีโรคหัวใจและหลอด
เลือดอายุ 60-70 ปี ด้วยแบบประเมินหรือแอพพิเคชั่น Thai CV Risk score โดยบันทึกข้อมูลที่จาเป็น เช่น เพศ อายุ นาหนัก ส่วนสูง
รอบเอว เป็นต้น กรณีมีความเสี่ยงสูง จะส่งต่อไปรพ.พบแพทย์ และทุกระดับความเสี่ยงจะให้คาปรึกษาแนะนาการออกกาลังกาย การกิน
ผักผลไม้มากขึน การลดและควบคุมนาหนัก
- อสม.ช่วยตรวจวัดสายตาคัดกรองตาต้อกระจก โดยทดสอบการนับนิวมือที่ระยะ 10 ฟุต หากผู้สูงอายุนับผิด 3 ครัง
จาก 5 ครัง แสดงว่าผิดปกติ ส่งให้เจ้าหน้าที่ สธ ตรวจกรองซาด้วยการวัด VA ใช้แผ่น Snellen chart หรือ E chart หาก VA ต่ากว่า
20/70 หรือ 6/18 จะส่งต่อ รพ เพื่อตรวจและวินิจฉัยต่อไป
- อสม.คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบคัดกรอง 2Q หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้สอบถามต่อด้วยแบบประเมิน 9Q หาก
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 เจ้าหน้าที่ สธ จะตรวจประเมินซาอีกครังเพื่อยืนยัน หากใช่สอบถามด้วยแบบประเมิน 8Q ถ้าคะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 17 แจ้งผู้ใกล้ชิดทราบและส่งต่อ รพ.
- บันทึกการตรวจและผลคัดกรองในทะเบียนหรือฐานข้อมูลของหน่วยบริการ พร้อมบันทึกในแบบรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. อาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านทุก 2-4 สัปดาห์ เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองด้วยการออกกาลังกาย การกินผักผลไม้มากขึน การลดและควบคุมนาหนัก
5. ประสานและติดตามข้อมูลรายที่ส่งต่อไปยัง รพ และออกเยี่ยมให้คาปรึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
7. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลxxxxx
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ.xxxx
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที…่ …………………………………..
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล xx จานวน xxx บาท รายละเอียด ดังนี
5.1 ค่าใช้จ่ายอบรม อสม. 1 วัน
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรอง
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าวัสดุ (แบบประเมิน และอื่นๆ)
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการคัดกรอง รายละ xxx บาท จานวน xxราย
เป็นเงิน xxxxx บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายการออกเยี่ยมบ้านและติดตาม
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่านามันเชือเพลิง
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุที่มีผลคัดกรองผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยและดูแลต่อเนื่อง
2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เอือต่อสุขภาพเพิ่มขึน
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบลxxxxx
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2
ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3
กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มผู้สูงอายุ
7.4
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
• 7.4.5.1.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
• 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
• 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
• 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
• 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
• 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลxxx
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล xxx..........
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข มีความประสงค์จะทาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม...โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ........โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล......เป็นเงิน.....บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
จากรายงานผลการสารวจ สภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครังที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่ากลุ่มวัยสูงอายุ60-74 ปีในเขตชนบทมีฟัน
ผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ การสูญเสียฟันในอนาคต ร้อยละ 51ซึ่งสูงกว่าเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร ตรงข้าม8
ผู้สูงอายุในชนบทมีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ จานวนสูงกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองชัดเจน คือร้อยละ 63 และ 48 ตามลาดับ โดยเฉลี่ย
ทังประเทศ ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ ร้อยละ 57 นอกจากนี ในผู้สูงอายุ 80-89 ปีพบมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20ซี่
ประมาณ 1 ใน 4 คือ ร้อยละ 24 คู่สบฟันหลังเป็นตัวชีวัดสาคัญในการวัดประสิทธิภาพการบดเคียว ซึ่งควรมีอย่างน้อย 4 คู่สบ จึงจะ
เพียงพอต่อการบดเคียว พบว่ามีเพียง 3 คู่/คนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60-74 ปีและลดลงอีกจนเหลือเพียง 1 คู่/คนเมื่ออายุ 80 ปีนั่นหมายถึง เมื่อ
อายุเพิ่มขึนประสิทธิภาพในการบดเคียวอาหารของผู้สูงอายุไทยจะลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ 60-74 ปีที่อยู่ในชนบทร้อยละ 48 ยังคงมี
คู่สบฟันหลัง อย่างน้อย 4 คู่ ซึ่งสูงกว่าผู้สูง อายุในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร ที่มีเพียง ร้อยละ 37 และ 38 ตามลาดับ สถานการณ์ที่
สะท้อนปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด คือ การปราศจากฟันแท้ทังปาก ซึ่งพบร้อยละ 7.2 ดังนันการดูแลสุขภาพช่อง
ปากในผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สาคัญต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดทาโครงการมีแนวคิดการดาเนินงาน คือ การสร้างความ
ตระหนักการดูแลช่องปากด้วยตนเองของผู้สูงอายุและฝึกทักษะการแปรงฟัน222(แปรงฟัน 2 เวลา แปรงนาน 2 นาที งดอาหารหลังแปรง
2 ชั่วโมง) จัดบริการตรวจ ส่งเสริมป้องกันและรักษาช่องปากเบืองต้น ค้นหาผู้ที่จาเป็นต้องได้ฟันเทียม และส่งต่อถ้าจาเป็น
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้
2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจ ส่งเสริมป้องกันและรักษาช่องปากเบืองต้นโดยทันตภิบาล
2.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จาเป็นต้องรับฟันเทียมเข้าถึงบริการ
3.วิธีการดาเนินงาน
3.1 จัดทาทะเบียนผู้สูงอายุและรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ
3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแลช่องปากและฟัน ฝึกการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันโดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน
หรือกลุ่มผู้สูงอายุ 30-40 คน
3.3 ตรวจช่องปากและฟันโดยเจ้าหน้าที่ทันตภิบาล หากจาเป็นต้องขูดหินนาลายอุดหรือถอน จะนัดไปรับการดูแลเบืองต้นที่
รพ.สต. หรือ รพ. และส่งต่อพบทันตแพทย์หากจาเป็น
3.4 นัดตรวจช่องปากและฟันทุก 6 เดือน
3.5 ประเมินความจาเป็นต้องใส่ฟันเทียมพร้อมถามความสมัครใจ นัดหมายและส่งต่อไปพบทันตแพทย์ที่ รพ.
3.6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
3.7 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล xx
4.ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนxxx พ.ศ.25xx-…เดือนxxx พ.ศ.25xx
5. สถานที่ดาเนินการ
ในชุมชน..........และ รพ.สต.หรือ รพ.xxx
6. งบประมาณ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต/เทศบาลxxxx เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี
6.1 ค่าเอกสารความรู้ จานวนxxชุด ชุดละxxxบาท
...…
บาท
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6.2 ค่าวัสดุฝึกดูแลความสะอาดช่องปาก แปรงสีฟันและยาสีฟัน(ขนาดกลาง) ชุดละxx บาท จานวนxx ชุดไหมขัดฟัน(เล็ก) กล่อง
ละxxบาท จานวน xx กล่อง……บาท
6.3 ค่าอาหารกลางวัน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
6.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ……บาท
6.5 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
6.6 ค่าบริการเหมาตรวจช่องปาก จานวนxxคน คนละxxบาท
……
บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้สูงอายุสามารถดูแลช่องปากและฟันของตนเองได้
7.2 ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดี
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข
หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
8.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มหญิงตังครรภ์และหญิงหลังคลอด
.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทางาน
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กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมอาสาสมัครประจาครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล............................................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน..................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อบรมอาสาสมัครประจา
ครอบครัว ดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ..............โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ.............เป็นเงิน xxxxxx บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรือรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึน และจานวนผู้ป่วยสะสมยังคงเพิ่มขึน ซึ่งต้องมี
การวางแผนสร้างระบบในการดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตังแต่ปฐมภูมิ ,ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และการดาเนินการจะต้องมี
การเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วยเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง สถานการณ์โรคเบาหวานพบว่า อัตราการป่วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร ใน
ปี 2557 – 2560 ดังนี 3,397.46 , 3,647.48 , 5126.42 และ 5,323.93 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึนและยัง
พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับนาตาลในเลือดได้ไม่ดี 91,008 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.66 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ไม่ดี จานวน144,971 คน คิดเป็นร้อยละ 58.49 และผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ ที่ 3
และ 4 จานวน 17,102 คน คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยที่พบภาวะแทรกซ้อทางไต 56.78 อาสาสมัครประจาครอบครัว ถือเป็นอีกหนึ่งกาลัง
หลักในการช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิต สูงที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้
ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอือต่อการดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกาลังกายที่เหมาะสม การ
จัดการอารมณ์ และการกินยาที่ถูกต้องหรือการหลีกเลี่ยงยาที่ไม่ควรกิน ซึ่งจะทาให้ ผู้ป่วยควบคุมระดับนาตาลในเลือดและควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดีขึนและยืดระยะเวลาการเป็นไตวายระยะสุดท้ายให้ยาวนานขึน
ดังนัน เพื่อการดูแลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพืนที่ให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน………………..จึงได้จัดทาโครงการอบรม
อาสาสมัครประจาครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.เพื่อให้ครอบครัวที่มีผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
3.ยืดระยะเวลาการเป็นไตวายระยะสุดท้ายให้ยาวนานขึน
2.วิธีดาเนินการ
1.ขันตอนวางแผนงาน
-ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
2.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
3.ขันตอนการดาเนินงาน
- รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นาชุมชนให้มาเข้าโครงการอบรมอาสาสมัครประจาครอบครัวดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
3.ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2561
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4.สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล...................
5.ประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลนครชัยบุรินทร์ จานวน XX บาท รายละเอียดดังนี
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน
xxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx วัน เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าตอบแทน วิทยากร จานวน xx คน ชั่วโมงๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าวัสดุ xx บาท xx คน
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxx
บาท
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครอบครัวที่มีผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
7.สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับใช้ในการ
จาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท . บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ..........................................................................
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ 7 (1) )
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4.5.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มสงสัยรายใหม่ และกลุ่มเสี่ยงสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………….
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...................................................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ.................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ............................................................เป็นเงิน xxxxx บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรือรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญและถือเป็นภัยเงียบ เพราะเป็นโรคที่ไม่
ปรากฏอาการ และเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนในอวัยวะสาคัญหลายระบบของร่างกาย เช่น ตา ไต หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ
ในประเทศไทยนันอุบัติการณ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในแต่ละปีเพิ่มสูงขึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคเรื่อรังเป็นโรคที่จาเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสูงมาก
ดังนัน การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพืนที่ หน่วยงาน………………………………..จึงได้จัดทาโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงรายใหม่ในพืนที่
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่
2. เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนไปดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่และสุรา
2.วิธีดาเนินการ
1. ขันตอนวางแผนงาน
-ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลนครชัยบุรินทร์
3. ขันตอนการดาเนินงาน
- รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นาชุมชนให้มาเข้าโครงการโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงตามกาหนดนัดหมาย
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
3.ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล…………………
5. ประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล………. จานวน XXXXX บาท รายละเอียดดังนี
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท เป็นเงิน
xxxx
บาท
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx วัน เป็นเงิน
xxxx บาท
- ค่าตอบแทน วิทยากร จานวน xx คน ชั่วโมงๆ ละ xxx บาท เป็นเงิน
xxxx บาท
- ชุดอาหาร สาธิต xชุดๆละ xxx บาท เป็นเงิน
xxxx บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม เล่มละ xx บาท x xx เล่ม เป็นเงิน
xxxx
บาท
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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1. ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่
2. มีการสร้างกระแสให้ประชาชนไปดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส( อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่และสุรา
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท . บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ..........................................................................
□ 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
□ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ 7 (1) )
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
□ 7.3.4 กลุ่มวัยทางาน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
□ 7.4.4.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
□ 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
□ 7.4.4.3 การติดตามดูแลสุขภาพ
□ 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรมให้ความรู้
□ 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทางาน
□ 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทางาน
□ 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตังครรภ์ไม่พร้อม
□ 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
□7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………………
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………………………..
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ.................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
............เป็นเงิน xxxxxx บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรือรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญและเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนใน
อวัยวะสาคัญหลายระบบของร่างกาย เช่น ตา ไต หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูงส่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคเรื่อรังเป็นโรคที่จาเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสูงมาก
และผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ มักจะเสียชีวิต จากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึน
ดังนัน การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพืนที่ หน่วยงาน……………..จึงได้จัดทาโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. ผู้ให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2.วิธีดาเนินการ
1.ขันตอนวางแผนงาน
-ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
2.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…
3.ขันตอนการดาเนินงาน
- รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นาชุมชนให้มาเข้าโครงการโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงตามกาหนดนัดหมาย
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
3.ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล………………………….
5.ประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……… จานวน XXXXX บาท รายละเอียดดังนี
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน
xxxx
บาท
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx วัน เป็นเงิน
xxxx
บาท
- ค่าตอบแทน วิทยากร จานวน xx คน ชั่วโมงๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน
xxxx
บาท
- ชุดอาหาร สาธิต x ชุดๆละ xxx บาท
เป็นเงิน
xxxx
บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม เล่มละ xx บาท x xx เล่ม
เป็นเงิน
xxxx
บาท
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6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่
2. มีการสร้างกระแสให้ประชาชนไปดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส( อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่และสุรา
7.สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท . บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ..........................................................................
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
□ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ 7 (1) )
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4.5.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิมพ์สมการที่นี่
7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ).....................................................................
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชนในสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในชุมชน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………………………..
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..........มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์พัฒนาองค์ความรู้
แก่ประชาชนในสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองในชุมชนปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............เป็นเงิน XXXXXX บาท โดยมีรายละเอียด แผนงาน /
โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
จากการดาเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมา พบว่าจานวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจมี
แนวโน้มเพิ่มขึน ดังนี
รายละเอียดอัตราป่วยและตายต่อแสนประชากร
ปีงบประมาณ 57
ปีงบประมาณ 58 ปีงบประมาณ 59
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด (I60-I69)
245.11 (6,410 ราย) 254.84 (6,665ราย) 214.19 (5,631ราย)
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ (I630-I639)
108.98 (2,850ราย) 124.45 (3,255ราย) 142.98 (3,759ราย)
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก(I640-I649)
58.35 (1,526ราย) 63.28 (1,655ราย) 67.85 (1,784ราย)
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
53.19 (1,391ราย)
52.53(1,374ราย)
34.65 (911ราย)
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
11.24 (294 ราย)
8.98 (235 ราย)
10.42 (274 ราย)
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
23.74 (621 ราย)
24.08 (630 ราย)
24.22 (637 ราย)
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจทังหมด (I20-I25)
54.45 (1,424 ราย) 76.12 (1,991 ราย) 76.64 (2,015 ราย)
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดหรือตายเฉียบพลัน
28.84 (754 ราย)
35.40 (926 ราย)
34.65 (911 ราย)
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ST-segment
elevation ( STEMI)
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจทังหมด (I20-I25)
21.07 (551 ราย)
23.71 (620 ราย)
15.56 (409 ราย)
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดหรือตายเฉียบพลันที่
5.01 (131 ราย)
5.23 (137 ราย)
4.71 (124 ราย)
มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ST-segment
elevation ( STEMI)
โดยในการดาเนินงานของตาบล.............................. มีผู้ปว่ ยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจดังนี.........................
ซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและพิการสูง จากการ เก็บข้อมูลที่ผ่านมา พบว่าประชาชน
เมื่อมีอาการป่วยแล้ว ไม่ทราบว่าต้องรีบพบแพทย์และเข้ารับบริการที่ล่าช้า กว่ากาหนด ปัจจัยส่วนใหญ่สืบเนื่องจากการขาดความรู้ของ
ประชาชนในเรื่องของโรค อาการของโรค และวิธีการ เข้าถึงบริการด้านการรักษา โดยเฉพาะทังโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
หากเข้ารับบริการได้ ทันเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือด ก็สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและพิการได้
ดังนันการจัดทาโครงการรณรงค์ พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชนในสัญญาณเตือนภัยเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในชุมชนจึงเป็นสิ่ง
สาคัญในลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการและการได้รับยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งจะลดทังอัตราการเสียชีวิตและ พิการให้แก่ผู้ป่วยได้
2.วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจและสัญญาณเตือนอันตรายแก่กลุ่มปชช.ทั่วไป หรือประชาชนที่มี
ภาวะกลุ่มเสี่ยงด้านหลอดเลือด ( CVD RISK) ในชุมชน จานวน XXX คน
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2.2 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และทันเวลาลดอัตราการสูญเสียชิวิตและความพิการ จานวน XXX คน
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผนงาน
3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
3.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
3.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตาบล.............
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะให้องค์ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองในชุมชน
3.3.1.1 สารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 35 ปีขึนไป หรือกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองหลอดเลือดจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตรับผิดชอบ
3.3.1.2 จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนภัยเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
3.3.1.3 จัดทาแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจ เช่น การลดหวาน มัน เค็ม ลดบุหรี่/สุรา เน้นการออกกาลังกายและลดภาวะเครียด
3.3.1.4 ประสานผู้นาชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมการ
3.3.1.5 วางแผนการสร้างทีมอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) ขึนในชุมชนเพื่อเน้นการดูแลและเข้าถึงประชาชน
ทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
3.3.1.6 วางแผนพัฒนาต่อยอด เป็น อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงหรือกรณีฉุกเฉินที่ต้องนาส่ง
สถานพยาบาล (ประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาล/โรงพยาบาลประจาอาเภอ)
3.3.2 กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการให้ความรู้ในชุมชน
3.3.2.1 ให้ความรู้ทีม อสค. โดยให้ความรู้เรื่องโรค ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรค ข้อควรปฏิบัติโดยเน้นพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม ลดเสี่ยง หวาน มัน เค็ม (ซึ่งสามารถลดได้ทังโรคอ้วนลงพุง ลดกลุ่มเสี่ยงการเกิดเบาหวานและความดันโลหิต
สูง) ให้ความรู้และการดูแลกลุ่มเสี่ยง เน้นพฤติกรรมสุขภาพและการติดตามต่อเนื่อง
3.3.2.2 ออกให้ความรู้ในชุมชน เน้น หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เน้นพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืน เน้นการ
เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (1669 และหรือผ่าน อฉช.ในชุมชน)
3.3.2.3 กระตุ้นให้ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทาง (สามารถระบุช่วงเวลาเผยแพร่ความรู้ฯ)
3.3.2.4 ประเมินผลการให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง โดยประเมินจากความรู้ กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึนภาวะเสี่ยง
ลดลง อัตราการป่วยและตายลดลงหรือไม่ รวมถึงการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย(ระยะเวลารวดเร็วขึน)
3.3.2.5 แลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มเสี่ยง การเจ็บป่วย และการเข้าถึงบริการร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง
3.4 ประเมินผลการดาเนินงานแจ้งเครือข่ายที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตาบล..............................
4. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน..........................พ.ศ. ............. – เดือน..........................พ.ศ. .............
5. สถานที่ดาเนินการ พื้นทีต่ าบล...............................................
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……… จานวน XXXXX บาท รายละเอียดดังนี
6.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.5 เมตร ในราคาเมตรละ XXX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.2 ค่าไวนิล/ค่าป้ายผ้า/บิลบอร์ด/แผ่นภาพโปสเตอร์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก จานวน XX แผ่น แผ่นละ XX บาท
เป็นเงิน XX บาท 6.3 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
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6.5 ค่าแผ่นซีดี(จัดทาความรู้เรื่องโรคฯ) กล่องละXXX บาท จานวน XXX กล่อง เป็นเงิน XXX บาท
6.6 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน XX ชั่วโมงๆละ XXX บาท เป็นเงิน XXX บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ประชาชนในชุมชนมีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึนสามารถปฏิบัติตัวและลด
ภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง
7.2 ประชาชนสามารถเข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รวดเร็วทันเวลาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
7.3 ลดอัตราป่วย อัตราตาย ความพิการด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชนได้
8. สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท . บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน สาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
8.3.1 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย
8.4.1 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
8.4.1.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
8.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
8.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………………………..
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..........มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกัน สุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบล........เป็นเงิน XXX บาท โดยมีรายละเอียด แผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
จากการศึกษาในพืนที่อาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าการให้ความรู้อย่างเข้มข้นโดยแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมกับการซักถามการบริโภค
อาหารย้อนหลังและแนะนาการลดบริโภคอาหารเค็ม (โซเดียม) อย่างถูกต้องและสม่าเสมอทุก 2 สัปดาห์ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนัน
ส่งผลให้ความดันโลหิตตัวบนลดลงได้ 10 มิลลิเมตรปรอท และตัวล่างลดลงถึง 5 มิลลิเมตรปรอท และปริมาณการบริโภคเกลือโดยดูจาก
ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะลดลงถึง 20 % เมื่อครบ 6 สัปดาห์ คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน แต่มีผู้ป่วยที่ขึน
ทะเบียนรักษาอยู่เพียง4 ล้านคน ซึ่งควบคุมความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ได้เพียงร้อยละ 29.7 แสดงให้เห็นว่า มาตรการการดูแลรักษา
ความดันโลหิตในประชากรไทยที่ผ่านมา ยังไม่เพียงพอ ที่จะทาให้ความดันโลหิตในคนไทยลดลง และการเกิดโรคความดันโลหิตสูงลดลง
การวินิจฉัยโรค การรักษาก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ดังนันการวัดความดันโลหิต ที่บ้าน (HBPM) หรือ การวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง (SMBP)
จึงเป็นสิ่งจาเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรังที่สาคัญ และในปัจจุบันพบว่าอัตราการเกิดโรคเบาหวาน
รายใหม่พบว่ามีอายุน้อยลง ซึ่งการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่น มีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะเด็กมีพัฒนาการ มีการ ปรับตัวตาม
วัย มีข้อจากัดในการดูแลตนเอง ฉีดอินซูลิน อาหาร กิจวัตรประจาวัน จาเป็นต้องตรวจติดตามระดับนาตาลในเลือดด้วยตนเอง (SMBG) ไม่
น้อยกว่า 3 ครัง ต่อวัน และปรับปริมาณอินซูลินให้เหมาะสม เพื่อให้ระดับนาตาลในเลือด และ HbA 1c ได้ตามเป้าหมายที่ กาหนด โดยไม่
มีภาวะนาตาลต่าในเลือดหรือมีภาวะนาตาลต่าในเลือดน้อยครังที่สุด เพื่อให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปตามมาตรฐานเด็กไทย
ในการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนหรือดาเนินการได้ใน
ชุมชน/ที่บ้าน ทังในระยะก่อนป่วย (กลุ่มประชากรปกติและกลุ่มที่มีความเสี่ยง) และระยะป่วย (กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดการเกิดโรค และชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนันจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการ
ดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี เช่น การคัดกรองและประเมิน ทาให้สามารถพบกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแต่แรก การดูแลกลุ่มเสี่ยง
ตังแต่ยังไม่มีอาการ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง สามารถป้องกันและยืดระยะเวลาการเป็นโรคออกไปได้ถึงร้อยละ 50 จึง เป็นวิธีการป้องกันการเกิดโรคที่ดีที่สุด รวมถึงการดูแลกลุ่มเสี่ยงตังแต่
ยังไม่มีอาการ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รับการดูแล
2.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง
2.3 เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง
2.4 เพื่อควบคุมความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
2.5 เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
2.6 เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ยา และติดตาผลของการใช้ยาและปรับพฤติกรรม
2.7 เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยสามารถควบคุมระดับนาตาลได้อย่างเหมาะสม
2.8 เพื่อติดตาม กระตุ้น แนะนาผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้กินยาครบถ้วนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
1. ประชาชนวัยทางานทั่วไป ที่มีอายุ 35 ปี ขึนไป ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง
2. ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจและหลอดเลือด (กลุ่มเสี่ยง)
3. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
3.วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการดาเนินงาน
ระยะก่อนป่วย
กิจกรรมที่ 1 ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงและประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
1.1 ประสานและสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการในพืนที่ (รพ.สต/ รพ. รัฐ/รพ.เอกชน) ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค โดยออกดาเนินการเชิงรุกในชุมชน
1.2 หากพบว่าผิดปกติตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนด ให้ส่งหรือนัดหมายไปรับการตรวจยืนยันที่หน่วยบริการหรือสถานบริการ
1.3 ให้คาแนะนาการปรับพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง 3 อ 2 ส
1.4 จัดทาทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค (รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์)
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมมาตรการ 3 อ 2 ส (อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ เลิกยาสูบ ลดสุรา)
2.1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้
คาแนะนาปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยงด้วยวิธี Motivational Interviewing2 เพื่อให้ปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส โดยดาเนินการเชิงรุกในชุมชน
2.2 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/หน่วยงาน ดาเนินโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน
(Diabetes Prevention Program) แก่กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
2.3 สนับสนุน (จ้างเหมาบริการ) บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้คาแนะนาและฝึกทักษะ 3 อ
แก่กลุ่มประชาชนวัยทางานในชุมชน (ย่าน) โดยคนรับผิดชอบ 5 ชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 20 คนต่อชุมชน ชุมชนละ 1 วันต่อ
สัปดาห์ในช่วงเวลาเย็นที่ประชาชนสะดวก เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน/ชุมชน
2.4 อปท สนับสนุนการรณรงค์ทางสังคม เช่น งดสุรา บุหรี่ ช่วงเข้าพรรษา รณรงค์ 3 อ 2 ส ผ่านทาง social online
ระยะป่วย
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมมาตรการ 3 อ 2 ส (อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ เลิกยาสูบ ลดสุรา)
1.1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้
คาแนะนาปรึกษาแก่กลุ่มผู้ป่วยด้วยวิธี Motivational Interviewing2 เพื่อให้ปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส โดยดาเนินการเชิงรุกในชุมชน
1.2 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/หน่วยงาน ดาเนินโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน
(Diabetes Prevention Program)4 แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน
กิจกรรมที่ 2 การลดเค็มลงครึ่งหนึ่ง
2.1 อปท สนับสนุน รพ.สต/หน่วยบริการในพืนที่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเข้าร่วมโครงการลดเค็ม
ครึ่งหนึ่ง ก่อนเริ่มโครงการให้วัดความดันโลหิตตามวิธีการมาตรฐานด้วยเครื่องวัดที่มีมาตรฐาน
2.2 รพ.สต./หน่วยบริการ นัดผู้ป่วยเป็นกลุ่มๆละ 5-20 คน ไปพบกันที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน/ตาบล หรือห้องประชุม
ของ อปท.หรือที่ รพ.สต.เพื่อให้ความรู้แบบเข้มข้นเพื่อลดการบริโภคโซเดียม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้สื่อการสอน PowerPoint slide
presentation ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีเนือหาดังต่อไปนี
- โซเดียมและความเค็มคืออะไร และส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
- คนไทยได้รับโซเดียมจากทางใดได้บ้างและมากน้อยเพียงใด
- อาหารประเภทใดที่ควรและไม่ควรบริโภค
- วิธีสังเกตปริมาณโซเดียมในอาหาร และการปฏิบัติตัวเพื่อลดการบริโภคโซเดียม
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หลังจากอบรมเสร็จสินจะมีการเปิดโอกาสให้ซักถาม และมีการประเมินถึงความรู้ที่อบรมไปโดยการพูดคุยถึงอาหารที่ผู้ป่วยรับประทานจริง
ในชีวิตประจาวัน ว่ามีปริมาณโซเดียมมากน้อยเพียงใด จากนันจึงให้คาแนะนาในการลดบริโภคโซเดียม เป็นข้อ ๆ ดังนี
- ควรสังเกตฉลากโภชนาการอาหารก่อนบริโภค
- ลดการใช้เครื่องปรุงรส ให้ชิมก่อนปรุง ใช้เครื่องปรุงรส อื่น ๆ ได้แก่ พืชสมุนไพร (ขิง ข่า ตะไคร้) แทน
- ลดการบริโภคอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสาเร็จรูปและขนมขบเคียว อาหารที่มีนาเป็นส่วนประกอบ เช่น นาแกง
ควรบริโภคส่วนที่เป็นนาแต่น้อย
2.3 รพ.สต./หน่วยบริการให้ความรู้แบบเข้มข้นเพื่อลดการบริโภคโซเดียมในครังแรก และนัดมาตรวจทุก 2 สัปดาห์โดยทาการ
ประเมินและแนะนาการบริโภคในทุก ๆ ครังที่มารับการตรวจ เป็นเวลาทังสิน 6 สัปดาห์ รวมมาตรวจและแนะนาทังหมด 4 ครัง
2.4 รพ.สต./หน่วยบริการวัดความดันโลหิตเมื่อสินสุดโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การวัดความดันโลหิตตัวเองที่บ้าน
3.1 รพ.สต./หน่วยบริการ ขอสนับสนุน อปท ในการจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการวัดความดัน
โลหิตด้วยตนเองที่บ้านของผู้ป่วยความดันโลหิตที่มีความจาเป็นตามลาดับก่อนหลัง
3.2 รพ.สต./หน่วยบริการ แนะนาและสอนให้ผู้ป่วยวัดความดันโลหิตที่บ้าน 5 ขันตอน: คุยความรู้ ทาให้ดู ดูให้ทา ทาเองได้
ไม่ต้องดู และอยู่ยั่งยืน
3.3 ผู้ป่วยบันทึกค่าความดันโลหิตที่วัดในช่วงเช้าและก่อนนอนทุกวันเป็นเวลา 4-7 วัน/เดือน เป็นระยะเวลา ....เดือน และ
นามาปรึกษา รพ.สต เพื่อปรึกษาหรือส่งต่อพบแพทย์ หรือส่งผ่านช่องทางอื่นแล้วแต่กรณี
3.4 แพทย์ตรวจสอบค่าความดันโลหิต ซักถามประวัติ วินิจฉัยหาสาเหตุ และให้การรักษา เพื่อควบคุมความดันโลหิตหรือหยุด
ยาแล้วแต่กรณี
กิจกรรมที่ 4 การตรวจติดตามระดับนาตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อย
4.1 หน่วยบริการ ขอสนับสนุน อปท ในการจัดหาเครื่องและแผ่นตรวจเลือด เพื่อสนับสนุนแก่เด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานใน
การตรวจระดับนาตาลด้วยตนเอง
4.2 หน่วยบริการ สอนพ่อแม่/ผู้ปกครองในการใช้แผ่นตรวจเลือดและเครื่องตรวจวัดนาตาล และการปรับการฉีดอินซูลิน
4.3 หน่วยบริการประเมินและติดตามระดับนาตาลและการเจริญเติบโตของเด็ก
กิจกรรมที่ 5 การเยี่ยมบ้าน ติดตามการรักษา และการกินยา
5.1 อปท. ประสานขอสนับสนุนข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงจากหน่วยบริการ เพื่อการติดตามและช่วยเหลือ โดย
สอบถามความสมัครใจ
5.2 อปท ประสานหน่วยบริการเพื่อขอความสนับสนุนพยาบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือจ้างเหมาบริการพยาบาลมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อลงไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
5.3 พยาบาล 1 คน ลงพืนที่เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จานวน.......คนต่อวันราชการปกติ และจานวน.......คน
ต่อวันหยุดราชการ เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัวตามหลัก 3 อ 2ส การกินยา การดูแลแผล ฯลฯ
5.4 พยาบาลสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงาน อปท ทุกเดือน
3.2 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
3.3 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
4. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่.......เดือน.......พ.ศ........- วันที่.......เดือน.......พ.ศ......
5. งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล...จานวนทังสิน...บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
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ระยะก่อนป่วย
กิจกรรมที่ 1 - ค่าบริการตรวจคัดกรองและประเมิน เหมาจ่าย รายละ........บาท จานวน.......คน จานวน............บาท
กิจกรรมที่ 2
- ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) วิธี Motivational Interviewing เหมาจ่ายรายละ........บาท จานวนกลุ่มเสี่ยง
........คน จานวน......บาท
- ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) โปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน เหมาจ่ายรายละ......บาท จานวน
กลุ่มเสี่ยง.....คน จานวน.....บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน...คน คนละ...บาท ต่อ ปี จานวน....บาท
- ค่าป้ายผ้า/บิลบอร์ด เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก จานวน..............แผ่น แผ่นละ............บาท จานวน............บาท
ระยะป่วย
กิจกรรมที่ 1
- ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) วิธี Motivational Interviewing เหมาจ่ายรายละ...บาท จานวนผู้ป่วย...คน จานวน...
บาท
- ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) โปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน เหมาจ่ายรายละ...บาท จานวน
ผู้ป่วย...คน จานวน...บาท
กิจกรรมที่ 2 - ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) การให้ความรู้แบบเข้มข้น เหมาจ่ายรายละ 100-120 บาท จานวนผู้ป่วย...
คน/รุ่น จานวน..รุ่น จานวน...บาท
กิจกรรมที่ 3 - ค่าครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จานวน.........เครื่อง ราคาเครื่องละ.............บาท จานวน........บาท
กิจกรรมที่ 4 - ค่าวัสดุการแพทย์-แผ่นตรวจเลือดวัดระดับนาตาล จานวน 4 แผ่นต่อวัน จานวน.365 วัน จานวนผู้ป่วย....คน ราคา
แผ่นหรือขวดละ....บาท จานวน...บาท
กิจกรรมที่ 5
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ.......บาท คนละ......ชม จานวน.......คน.จานวน.......บาท หรือ
- ค่าจ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จานวน.......คน คนละ......บาท/เดือน จานวน......เดือน/คน จานวน...........บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ประชาชนวัยทางานสามารถออกกาลังกายได้อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
6.2 กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส
6.3 ผู้ป่วยเบาหวานที่อายุน้อย ไม่ประสบปัญหานาตาลในเลือดต่า
6.4 ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับนาตาลและความดันโลหิตได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ
1. จะต้องผ่านการฝึกอบรมสนทนาด้วยวิธี Motivational Interviewing
2. การให้คาปรึกษา/สนทนาสร้างแรงจูงใจ โดยให้คาแนะนาแบบสันทังหมด 4 ครังในระยะเวลา 3 เดือน และติดตามผล 2 ครัง ทุก 3 เดือน
3. จะต้องผ่านการฝึกอบรมการดาเนินโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน
4. มีกิจกรรมค่ายเรียนรู้ 3 วัน กิจกรรมเรียนรู้เดือนละครังครังละ ½ วันอีก 6 ครัง
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือดเพียง 1 รายการ ที่เป็นรายการหลัก สาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ )
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ 2557 ข้อ 7 )ชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลนครชัยบุรินทร์
/ 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
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7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ 2557 ข้อ 7 ))
/ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข(ข้อ 7(1) )
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฯ พ.ศ 2557)
/ 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
/ 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4.5.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.2.4 การรณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ /ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง
เรียน ประธานกรรมการการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………….
ด้วยหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบล……………..มีความประสงค์จะจัดทา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยโรคเรือรังจานวนมากที่ยังมีปัญหาในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท้อง ซึ่ง
ต้องล้างไตเองที่บ้าน และต้องประสพปัญหาต่างๆ เช่น ขาดผู้ดูแล สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม การรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง การใช้ยาไม่
ถูกต้อง ซึ่งล้วนแต่ทาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเพื่อการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการบูรณาการทุก
ภาคส่วนในการดาเนินงานและต้องทราบปัญหาที่แท้จริงในพืนที่ และนาปัญหามาใช้ในการวางแผนดาเนินการต่อไป
ดังนัน หน่วยงาน………………………………..จึงได้จัดทาโครงการ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง เพื่อทราบปัญหาของผู้ป่วยและให้
ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเยี่ยมและให้คาแนะนาการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง
2. เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง
3. เกิดการประสานงานที่ดีในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง
4. สร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในพืนที่
2. วิธีการดาเนินงานโครงการ
1.ขันตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงานโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลนครชัยบุรินทร์
3.ขึนตอนการดาเนินงาน
- สารวจข้อมูลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง เพื่อจัดตารางออกเยี่ยม
- จัดเตรียมชุดอาหารสาธิต และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเยี่ยม
- ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามตารางหรือปรับตามความเหมาะสม
- ประเมินสภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ตามแบบประเมินสุขภาพจิต 2Q และ9Q
4.ประเมินผล ผลการดาเนินงาน
5.สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………..
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล………………
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………….. จานวน xxxx บาท รายละเอียดดังนี
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆละ xx บาท /มือ จานวน xxมือ เป็นเงิน xxx บาท
- ค่าเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆละ xx บาท /มือ จานวน xx มือ เป็นเงิน xxxxx บาท
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- ค่าจ้างเหมารถนาเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้าน จานวน xx ครัง ๆละ xxxx บาท เป็นเงิน
xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการการ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน xx เล่มๆละ xx บาท
เป็นเงิน
xxxxx บาท
- ค่าชุดอาหารสาธิตสาหรับสาธิตสาหรับผู้ป่วย จานวน xx ชุดๆละ xxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล
2. ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ดีขึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน ดารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
4. มีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยล้างไตในพืนที่
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือดเพียง 1 รายการ ที่เป็นรายการหลัก สาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ )
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ 2557 ข้อ 7 )
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลนครชัยบุรินทร์
/ 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ 2557 ข้อ 7 ))
/ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข(ข้อ 7(1) )
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฯ พ.ศ 2557)
/ 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
/ 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรัง
7.4.5.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
/ 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.2.4 การรณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ /ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ตาบลจัดการสุขภาพ OVCCA (ตาบลจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนา
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล......... มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ตาบลจัดการสุขภาพ
OVCCA (ตาบลจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี) ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล............ เป็นเงิน XXXXXX บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. หลักการและเหตุผล
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสาคัญในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคมะเร็งท่อนาดีและก่อให้เกิดความ
สูญเสียอย่างมากแก่คนอีสาน ทังในด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนเพื่อให้คนอีสานได้เห็นความสาคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าประเพณีการบริโภคที่มีมายาวนานซึ่งเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็ง
สาหรับปัจจุบัน มีผู้ป่วยมะเร็งท่อนาดีรายใหม่เพิ่มมากขึน โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อนาดีทั่วประเทศ
จานวน 14,314 ราย มากสุดเป็นภาคอีสาน 7,593 ราย พบมากในอายุ 45-55 ปี ซึ่งเป็นวัยทางาน โดยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมความเชื่อ
ทีผ่ ิดๆ คิดว่าการรับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ จะช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกาย
ข้อมูลการติดเชือพยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศพบอัตราความชุก อยู่ที่ 10.10 จังหวัดนครราชสีมาพบอัตรา
ความชุก 14.33 ระดับอาเภออยู่ที่................... และปีงบประมาณ 2560 ระดับประเทศพบอัตราความชุกอยู่ที่ 8.38 จังหวัดนครราชสีมา
อยู่ที่ 8.85 ระดับอาเภออยู่ที่............... ดังนันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดียังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนของอาเภอ......... ทีจ่ ะต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนดาเนินการแก้ไขอย่างร่วมกัน เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตสานึกแกเยาวชนและประชาชน ในการไม่รับประทานปลาดิบ/ปลาร้าดิบ
จานวน XXX คน
2.2 เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึนไป
จานวน XXX คน
2.3 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ /ท่อนาดี แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 40 - 70 ปี จานวน XXX คน
2.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อมะเร็งตับ /ท่อนาดี แก่กลุ่มเสี่ยง
จานวน XXX คน
2.5 เพื่อดาเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีในโรงเรียนต้นแบบ จานวน xx โรงเรียน
2.6 สร้างกระแสรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านขายส้มตาใช้ปลาร้าต้มสุก จานวน xx ร้าน
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผนงาน
3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
3.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
3.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
3.3.1.1 สารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป และกลุ่มอายุ 40 – 70 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในชุมชน
3.3.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ
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4.
5.
6.

7.

3.3.1.3 จัดทาแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน
3.3.1.4 ประสานผู้นาชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมายเก็บอุจจาระส่ง
3.3.1.5 ออกปฏิบัติงานคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุกในชุมชน
3.3.1.6 แจ้งผลการตรวจไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ ให้การรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.3.1.7 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ/ท่อนาดี ส่งต่อตามลาดับความเสี่ยง
3.3.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในโรงเรียนต้นแบบ
3.3.2.1 เลือกพืนที่โรงเรียนต้นแบบ OVCCA
3.3.2.2 ประสานผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีแก่เด็ก
นักเรียนทุกระดับชัน
3.3.2.3 ประชุมชีแจงคุณครูในโรงเรียนทังหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2.4 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชัน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..............................
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล...............................................
งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......................เป็นเงิน XXXXX บาท
6.1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี
6.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.2 ค่าตลับเก็บอุจจาระ ตลับละ X บาท จานวน XXX ตลับ
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.3 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.1.5 ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองแผ่นละ XX บาท จานวน XX แผ่น เป็นเงิน XXX บาท
6.1.6 ค่าแผ่นสไลด์ กล่องละXXX บาท จานวน XXX กล่อง
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.7 ค่าจ้างเหมาส่องกล้องหาไข่พยาธิใบไม้ในอุจจาระ ตลับละ XX บาท จานวน XX ตลับ
เป็นเงิน XXX บาท
6.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีในโรงเรียนต้นแบบ
6.2.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน XXX บาท
6.2.2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
6.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาทเป็นเงิน XXX บาท
6.2.4 ค่าวัสดุและสื่อการเรียนการสอน
เป็นเงิน XXX บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึนไปมีความรูเ้ กี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน
7.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึนไปได้รับการตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับและได้รับการรักษา
7.3 ประชาชนกลุ่มอายุ 40 - 70 ปี ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับ /ท่อนาดี
7.4 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับบริการวินิจฉัยรักษา
7.5 มีการจัดการเรียนการสอน OVCCA ในโรงเรียนต้นแบบ
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8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือดเพียง 1 รายการ ที่เป็นรายการหลัก สาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ )
8.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
8.1.1
 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
8.2.1
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]

8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
8.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย
8.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
8.4.8.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
8.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
8.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย
8.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
8.4.8.5 การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ
8.4.8.6 อื่นๆระบุ........................
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................... มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม หมู่บ้านปลอดโรค
พยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
.............................. เป็นเงิน XXXXXX บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสาคัญในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคมะเร็งท่อนาดีและก่อให้เกิดความ
สูญเสียอย่างมากแก่คนอีสาน ทังในด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนเพื่อให้คนอีสานได้เห็นความสาคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าประเพณีการบริโภคที่มีมายาวนานซึ่งเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็ง
สาหรับปัจจุบัน มีผู้ป่วยมะเร็งท่อนาดีรายใหม่เพิ่มมากขึน โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อนาดีทั่วประเทศ
จานวน 14,314 ราย มากสุดเป็นภาคอีสาน 7,593 ราย พบมากในอายุ 45-55 ปี ซึ่งเป็นวัยทางาน โดยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมความเชื่อ
ทีผ่ ิดๆ คิดว่าการรับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ จะช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกาย
ข้อมูลการติดเชือพยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศพบอัตราความชุก อยู่ที่ 10.10 จังหวัดนครราชสีมาพบอัตรา
ความชุก 14.33 ระดับอาเภออยู่ที่............. และปีงบประมาณ 2560 ระดับประเทศพบอัตราความชุกอยู่ที่ 8.38 จังหวัดนครราชสีมา อยู่
ที่ 8.85 ระดับอาเภออยู่ที่............... ดังนันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดียังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนของอาเภอ.............. ที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนดาเนินการแก้ไขอย่างร่วมกัน เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีในอนาคตต่อไป
2) วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วดั
2.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับ
2.2 เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึนไปในหมู่บ้าน
2.3 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ /ท่อนาดี แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 40 - 70 ปี
2.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชือพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้าน
2.5 เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
3) วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผนงาน
3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
3.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
3.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
3.3.1.1 สารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึนไป และกลุม่ อายุ 40 – 70 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในหมู่บ้าน
3.3.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ
3.3.1.3 จัดทาแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในหมู่บ้าน
3.3.1.4 ประสานผู้นาชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมายเก็บอุจจาระส่ง
62

3.3.1.5 ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ
2.3.1.6 แจ้งผลการตรวจไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ ให้การรักษา และเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทาคู่มือให้สุขศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับให้ทีมหมอครอบครัวในหมู่บ้าน
3.3.2.1 เลือกเนือหาวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับให้เหมาะสมกับประชาชนในหมู่บ้าน
3.3.2.2 ประชุมชีแจงผู้นาชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทังหมดถึง แนวทางการดาเนินงาน
หมู่บ้านปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.3.2.3 ประสานผู้นาชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพื่อให้สุขศึกษารายครัวเรือนโดยภาคีเครือข่ายหมอครอบครัว
3.3.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมะเร็งท่อน้าดีและพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.3.3.1 ประชุมผู้นาชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทังหมดเพื่อวิเคราะห์เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
3.3.3.2 อบรมปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งท่อนาดีและพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
3.3.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินพฤติกรรมบริโภค และองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน
3.3.4.1 ประชุมผู้นาชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทังหมดวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ผลการติดตาม
ประเมินพฤติกรรมบริโภค และองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
5. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล...............................................
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....เป็นเงิน XX บาท รายละเอียด ดังนี
6.1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี
6.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.2 ค่าตลับเก็บอุจจาระ ตลับละ X บาท จานวน XXX ตลับ
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.3 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.1.5 ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองแผ่นละ XX บาท จานวน XX แผ่น เป็นเงิน XXX บาท
6.1.6 ค่าแผ่นสไลด์ กล่องละXXX บาท จานวน XXX กล่อง
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.7 ค่าจ้างเหมาส่องกล้องหาไข่พยาธิใบไม้ในอุจจาระ ตลับละ XX บาท จานวน XX ตลับ เป็นเงิน XXX บาท
6.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทาคูม่ ือให้สุขศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับให้ทีมหมอครอบครัวในหมู่บ้าน
6.2.1 ค่าป้ายกิจกรรมโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
6.2.2 ค่าอาหารว่างกลางวันชีแจงผู้นาชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทังหมด จานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาทเป็นเงิน XXX บาท
6.2.4 ค่าวัสดุจัดทาคู่มือให้สุขศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับให้ทีมหมอครอบครัวในหมูบ่ ้าน
เป็นเงิน XXX บาท
6.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมะเร็งท่อนาดีและพยาธิใบไม้ตับในหมู่บา้ นต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
6.3.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
6.3.2 ค่าอาหารว่างกลางวันกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทังหมด จานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.3.3 ค่าวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จานวน X คน X 600 บาทX…ชม. เป็นเงิน XXX บาท
6.3.4 ค่าวัสดุจัดอบรม
เป็นเงิน XXX บาท
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6.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินพฤติกรรมบริโภค และองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน
6.4.1 ค่าป้ายกิจกรรมโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
6.4.2 ค่าอาหารว่างกลางวันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม ทังหมด จานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึนไปมีความรูเ้ กี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้าน
7.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึนไปได้รับการตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับและได้รับการรักษา
7.4 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับบริการวินิจฉัยรักษา
7.5 มีรูปแบบการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ
8. สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
8.1หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
 8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]

8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
8.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย
8.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
8.4.8.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
8.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
8.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
8.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
8.4.8.5 การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ
8.4.8.6 อื่นๆระบุ........................
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ควบคุมป้องกันและคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่
เรียน ประธานกรรมการการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………….
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................... มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ควบคุม
ป้องกันและคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบล.............................. เป็นเงิน XXXXXX บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
มะเร็งยังคงเป็นโรคคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึนทุกปี เฉลี่ยมีผู้ป่วย 1 ในพันของประชากร โดยเฉพาะ
โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ ถือเป็นโรคลาดับ 3 ของโรคมะเร็งทังหมด ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต โดยปัจจัยที่ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลาไส้
ใหญ่นัน พบมากในเพศชาย,มีประวัติของคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่, บุคคลที่ไม่ค่อยออกกาลังกายและประสบปัญหาโรค
อ้วน รวมทังมี พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และการบริโภคไม่ถูกต้อง ปัจจุบันแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่พบในกลุ่มอายุ
น้อยลง สืบเนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องของเด็กและเยาวชน โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่แม้จะเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ถ้าเริ่มป้องกัน
เฝ้าระวังค้นหากลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค และตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ เมื่อพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรก
ก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้ สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2559 พบผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่ 176 ราย อาเภอ.....................ราย ปีงบประมาณ 2560 พบผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่ 195
ราย อาเภอ.....................ราย และจากข้อมูลจะเห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งลาไส้ใหญ่มีแนวโน้มพบมากขึน และแนวโน้มพบในกลุ่มอายุน้อยลง
2. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วดั
2.1 เพื่อให้ความรู้โรคมะเร็งท่อลาไส้ใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 50 - 70 ปี
จานวน XXX คน
2.2 เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งลาไส้ใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 50 - 70 ปี จานวน XXX คน
2.3 เพื่อรณรงค์สร้างกระแส ส่งเสริมการสร้าพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้องแก่ประชาชน จานวน XXX คน
2.4 เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงมะเร็งลาไส้ใหญ่ให้เจอในระยะแรกเพื่อส่งเข้ารับการรักษาให้หายขาด
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผนงาน
3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
3.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
3.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
3.3.1.1 สารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุกลุ่มอายุ 50 – 70 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน
3.3.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลาไส้ใหญ่ (Fit test)
3.3.1.3 จัดทาแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน
3.3.1.4 ประสานผู้นาชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมาย
3.3.1.5 ออกปฏิบัติงานคัดกรองปัจจัยเสี่ยงด้วยแบบคัดกรองด้วยวาจา เชิงรุกในชุมชน
3.3.1.6 แจ้งผลการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลาไส้ใหญ่ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงมะเร็งลาไส้ใหญ่ (Fit test)
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3.3.1.7 สรุปลการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลาไส้ใหญ่ ด้วยชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยง (Fit test) และส่งต่อผู้ที่ผล
ผิดปกติเข้ารับการตรวจวินิจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป
3.3.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ต่อมะเร็งลาไส้ใหญ่
3.3.2.1 ประชุมผู้นาชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทังหมดเพื่อวิเคราะห์เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
3.3.3.2 อบรมปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
5. สถานที่ดาเนินการ พืนทีต่ าบล...............................................
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......................เป็นเงิน XXXXX บาท
6.1 กิจกรรมที่ 1 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
6.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.2 ค่าตลับเก็บอุจาระ ตลับละ X บาท จานวน XXX ตลับ
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.3 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.1.5 ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองแผ่นละ XX บาท จานวน XX แผ่น
เป็นเงิน XXX บาท
6.1.6 ค่าชุดตรวจ Fit test ชุดละ XX บาท จานวน XXX ชุด
เป็นเงิน XXX บาท
6.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
6.2.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
6.2.2 ค่าอาหารว่างกลางวันกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทังหมด จานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
6.2.3 ค่าวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จานวน X คน X 600 บาทX…ชม.
เป็นเงิน XXX บาท
6.2.4 ค่าวัสดุจัดอบรม
เป็นเงิน XXX บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 50 - 70 ปี มีองค์ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งท่อลาไส้ใหญ่
7.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 50 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งลาไส้ใหญ่
7.3 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับบริการวินิจฉัยรักษาต่อตาม ระบบ
8.สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
8.1.หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
8.1.1หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
8.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย
8.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
8.4.8.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
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8.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
8.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
8.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
8.4.8.5 การส่งเสริปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ
8.4.8.6 อื่นๆระบุ........................
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กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ
แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพลภาพในชุมชน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล................................
ด้วย หน่วยงาน...............มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านคนพิการและทุพลภาพในชุมชน ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล........ เป็นเงิน.............
บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. หลักการและเหตุผล
ผลการสารวจความพิการโดยสานักงานสถิติแห่งชาติพ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรที่มีความพิการจานวน 1.9 ล้าน
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทังประเทศ และสาหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทังหมด ในปี 2560
จานวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจานวนนีจัดเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
มากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนียังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึงระบบการ
ดูแลที่เหมาะสม ทังผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้านได้ในการไป
ประกอบอาชีพ และการดารงชีวิต ในขณะที่อีหลายประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคง
เป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย อย่างไรก็ตามพบว่าในการดาเนินงานที่ผ่านมาของหลายหน่วยงานนัน ในการให้บริการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะความพิการของคนพิการแต่ละประเภทนันยังมีข้อจากัดอยู่เนื่องจากการไม่ได้ลงไปเยี่ยมคนพิการที่ติด
บ้านอย่างจริงจังและชัดเจน คนที่ไปเยี่ยมบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการแต่ละประเภทไม่มากพอ ทาให้การลงไปเยี่ยมติดตามไม่
สามารถให้คาแนะนาที่เหมาะสมได้ คนพิการบางประเภทต้องมีญาติคอยดูแลตลอด แต่ญาติขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลที่เหมาะสม
หรือรวมทังบุคลากรที่จะทาหน้าที่ในการลงไปเยี่ยมบ้านนันมีจานวนจากัด ไม่สามารถลงไปเยี่ยมได้อย่างทั่วถึง ดังนันการส่งเสริมให้มีการ
ลงไปเยี่ยมบ้านของบุคลากรที่มีความรู้ หรืออาสาสมัครในชุมชน ที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแล้ว ให้สามารถลงไปเยี่ยมติดตาม
ดูแล และให้กาลังใจคนพิการในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และมีความเหมาะสมกับลักษณะความพิการแต่ละประเภท น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชนให้ดีขึน รวมถึงได้รับการดูแลที่เหมาะสมมากขึน
2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อออกเยี่ยมบ้านและให้การดูแลคนพิการที่ขาดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องในชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการที่ขาดผู้ดูแลและให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
2.3 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผน
- ร่วมกันประชุม วางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงาน โครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....................
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 สารวจข้อมูลและจัดทาทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพลภาพในพืนที่ตาบล............... โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
สาธารณสุข จาก พม.จ. และการสารวจจริงในชุมชน โดย อสม.
3.3.2 (หน่วยงาน....) รับสมัครอาสาสมัครที่จะมาร่วมเรียนรู้เรื่องการเยี่ยมบ้าน และการเสริมทักษะในเรื่องการเยี่ยมบ้าน
3.3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเยี่ยมบ้าน โดยมีเนือหาเกี่ยวกับ เรื่องอาหารที่เหมาะสม การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การออก
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กาลังกายที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลเรื่องสุขภาพกายและใจของตนเอง หลักสูตรจานวน 1 วัน
3.3.4 ประชุมวางแผนการออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชนร่วมกับอาสาสมัครฯ เพื่อให้มีการลงติดตามเยี่ยมที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
3.3.5 อาสาสมัครฯ เยี่ยมบ้าน ออกให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เดือนละ 1 ครัง และให้คาแนะนาคนพิการเกี่ยวกับเรื่อง
การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกาลังกาย การดูแลเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต
3.3.6 ติดตามประเมินผลการให้บริการ โดยการออกเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.........................
4. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561
5. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล.........................
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................จานวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน......คนๆ ละ.....บาท/มือ*จานวน......มือ เป็นเงิน...............บาท
- ค่าเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน.......คนๆ ละ....บาท/มือ จานวน.....มือ เป็นเงิน..................... บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จานวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจานวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย................ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน................... บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ในการออกให้บริการเยี่ยมบ้านในชุมชน จานวน......คนๆละ ....บาท/ครัง *......ครัง ๆ เป็นเงิน.....บาท
- ค่าชุดอาหารสาธิตสาหรับการอบรมและการออกเยี่ยมบ้านคนพิการจานวน...........ชุด*...........บาท เป็นเงิน........................บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คนพิการที่ขาดผู้ดูแลได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างทั่วถึง และได้รับความรู้ ที่จาเป็นต่อการนาไปดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
7.2 คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่รับผิดชอบโครงการ ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน.......................................
8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/ สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ7.1)
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก
8.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ
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แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพลภาพในชุมชน ปี 2561
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล................................
ด้วย หน่วยงาน........................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพลภาพใน
ชุมชน ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล........... เป็นเงิน............บาท
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจจานวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรที่มีความพิการจานวน
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทังประเทศ และสาหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทังหมด ในปี
2560 จานวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจานวนนีจัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนียังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทังผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะดารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถทาได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย
และนอกจากนี ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือทากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะนาที่
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนันอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ที่อาจทาให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากยิ่งขึนไปอีก
เพื่อลดปัญหาเรื่องความคิดทัศนคติ ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ ลดปัญหาเรื่องคนพิการที่ไม่มีคนดูแล โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตของคนพิการ จึงได้จัดทาโครงการนีขึนมา เพื่อให้จิตอาสา ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดูแลคนพิการ ให้มีบุคลากรที่จะสามารถลงไปเยี่ยมคนพิการในครัวเรือน เพื่อแนะนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ทังในเรื่องอาหาร การประกอบกิจวัตรต่างๆ การดูแลตนเองโดนเฉพาะเรื่องการป้องกันโรค ตลอดจนการสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้เกิดขึนกับทังคนพิการและคนดูแล เพื่อชีให้เห็นว่าคนพิการก็สามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองได้ สามารถลด
การพึ่งพิงจากคนรอบข้างได้ ถ้าได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและจะสามารถช่วยลดปัญหาของครอบครัวที่ต้องดูแลลงได
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจ็บป่วยในครอบครัวและชุมชน
2.2 เพื่อให้คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และขาดการดูแล มีผู้ให้การดูแล
2.3 เพื่อให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผน
-ร่วมกันประชุม วางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงาน โครงการ
-แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......................
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลคนพิการและทุพลภาพที่บ้าน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
- การทาแผล,การดูดเสมหะ, การให้อาหารทางสายยาง,การพลิก ตะแคงตัวเพื่อลดการเกิดแผลกดทับ
- การทาอาหาผสม การปรุงอาหารและการเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์
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- การฟื้นฟูสมรรถภาพและการเคลื่อนย้ายผู้พิการ
3.3.2 การออกให้บริการดูแลคนพิการที่บ้าน โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับแกนนาอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย และจิตอาสาในชุมชน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...................
4.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561
5.สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล.........................
6.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................จานวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน.........คนๆ ละ.......บาท/มือ*จานวน......มือ เป็นเงิน...........บาท
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน.....คนๆ ละ....บาท/มือ จานวน.....มือ เป็นเงิน.... บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จานวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจานวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย................ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน................... บาท
- ค่าตอบแทนจิตอาสาในการออกให้บริการในชุมชน จานวน..........คนๆละ .........บาท/ครัง *.........ครัง ๆ เป็นเงิน.............บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนะที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจ็บป่วยในครอบครัวและชุมชน
7.2 คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และขาดการดูแล มีผู้ให้การดูแลสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่รับผิดชอบโครงการชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ......................................................................
8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/ สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ7.1)
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก
8.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
8.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ
8.4.6.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพการจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
8.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
8.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
8.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
8.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
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แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพในชุมชน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล................................
ด้วย หน่วยงาน................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพใน
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....... เป็นเงิน
.....................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจจานวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรที่มีความพิการจานวน
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทังประเทศ และสาหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทังหมด ในปี
2560 จานวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจานวนนีจัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนียังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทังผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะดารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถทาได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย
และนอกจากนี ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือทากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะนาที่
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนันอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ที่อาจทาให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากยิ่งขึนไปอีก
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้พิการจานวนไม่น้อยที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องทีเหมาะสมและถูกต้องด้วย
เนื่องจากพบว่าส่วนหนึ่งสามารถที่จะกลับฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึนได้และอีกส่วนหนึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาโรคแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดจากปัญหาสุขภาพเดิมที่มีอยู่ ซึ่งถาไม่ได้รับการดูแล หรือฟื้นฟูที่เหมาะสม คนพิการกลุ่มดังกล่าวก็อาจจะมีปัญหาที่รุนแรงและซับซ้อน
มากขึน ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาที่ยากมากขึนด้วย ดังนันเพื่อให้การดูแลและฟืน้ ฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ทุพลภาพในชุมชน
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความจาเป็นทางการแพทย์ที่ควรได้รับ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการลงไปดูแลและ
ฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรดาเนินการ เพราะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพของผู้ที่สามารถ
ฟื้นฟูได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคนพิการเพิ่มขึน ที่เป็นผลจากการได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อดูแลสุขภาพคนพิการให้มีสุขภาพแข็งแรงทังร่างกายและจิตใจโดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ
2.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.3 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ
3.วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผน
- ร่วมกันประชุม วางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงาน โครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......................
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 สารวจและจัดทาทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพลภาพในพืนที่ตาบล ........................
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3.3.2 (หน่วยงาน..........) รับสมัครอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพจานวน.. คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มี
อายุระหว่าง 20-60 ปี และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย, อสม. หรือ จิตอาสา ที่สนใจในการทางานเพื่อสังคม
3.3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพจานวน 1 วัน
3.3.4 ประชุมชีแจงอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพให้ทราบถึงแนวทางการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
3.3.5 อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพ ออกให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เดือนละ 1 ครัง และให้
คาแนะนาผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ดูแล
3.3.6 ติดตามประเมินผลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพของอาสาสมัครฟื้นฟูฯ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.3.7 ประชุมทบทวนความรู้และแกลเปลี่ยนการทางานร่วมกันของอาสาสมัครฟื้นฟูฯ และผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ครัง
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพ คนพิการ และคนทุพลภาพ ญาติ และประเมินคุณภาพชีวิต
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......................
4.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561
5.สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล.........................
6.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล............จานวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน.........คนๆ ละ......บาท/มือ*จานวน......มือ เป็นเงิน.........บาท
- ค่าเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน.......คนๆ ละ....บาท/มือ จานวน.....มือ เป็นเงิน..................... บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จานวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจานวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย................ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน................... บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพในการออกให้บริการในชุมชน จานวน...คนๆละ ..บาท/ครัง *..ครัง ๆ เป็นเงิน ....
บาท
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการในเวทีการประชุมทบทวนฯ จานวน....คนๆ ละ....บาท/มือ*จานวน...มือ เป็นเงิน....บาท
- ค่าเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการในเวทีการประชุมทบทวนฯจานวน.......คนๆ ละ....บาท/มือ จานวน 2 มือ เป็นเงิน... บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพมีความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเบืองต้นและสามารถออกไปทา
กายภาพบาบัดได้อย่างถูกต้อง
7.2 คนพิการ ญาติ และผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากอาสาสมัครฟื้นฟู
8.สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่รับผิดชอบโครงการชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ......................................................................
8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/ สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ7.1)
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แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนนุการจัดตังศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพในชุมชน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล................................
ด้วย หน่วยงาน............................................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนนุการจัดตัง
ศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.................. เป็นเงิน.....................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจจานวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรที่มีความพิการจานวน
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทังประเทศ และสาหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทังหมด ในปี
2560 จานวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจานวนนีจัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนียังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทังผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะดารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถทาได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย
และนอกจากนี ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือทากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะนาที่
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนันอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ที่อาจทาให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากยิ่งขึนไปอีก
อย่างไรก็ตามพบว่าการดาเนินงานเกี่ยวกับคนพิการในชุมชนที่ผ่านมานันมีข้อจากัดหลายเรื่อง เช่น ผู้พิการจานวนไม่น้อย ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
สิทธิ์ทางการรักษาพยาบาล ยังไม่ได้ขึนทะเบียน ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการรวมกลุ่มกันดาเนินกิจกรรม ตลอดจนไม่มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งและ
กัน หรือขององค์กรหน่วยงานในพืนที่อย่างจริงจังและชัดเจน โดยสาเหตุหนึ่งอาจมาจากความสามารถในการเดินทางของคนพิการที่ไม่
สะดวก ในการเดินทางเพื่อขอรับบริการในหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล การเดินทางแต่ละครังเพื่อออกนอกชุมชนกลายเป็นปัญหาใหญ่ทังของ
คนพิการเองและผู้ดูแลด้วย การไม่มีโอกาสได้มารวมกลุ่มหรือพบกับคนอื่นๆ ในชุมชนมากนัก ยิ่งทาให้คนพิการเกิดความรู้สึกถึงการถูก
ปล่อยทิงจากสังคมและคนรอบข้างมากขึน ดังนันแนวคดการจัดตังศูนย์ฟื้นฟูและดูแลคนพิการในชุมชน จึงต้องการเอือให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการและการดูแลต่างๆ ได้มากขึน เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคนพิการเอง หรือคนในชุมชนที่เป็นจิตอาสา
ในการดูแลคนพิการ ตลอดจนช่วยสร้างความรู้สึกถึงความห่วงใยของสังคมที่มีต่อคนพิการ ที่ต้องการจะดูแลอย่างจริงจังด้วย
2.วัตถุประสงค์/ตัวชีว้ ดั
2.1 เพื่อให้มีศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพืนที่
2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสในพืนที่ ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม
3.วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผน
- ร่วมกันประชุม วางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงาน โครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....................
3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
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3.3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์สง่ เสริมฟืน้ ฟูและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ คนพิการและผูด้ ว้ ยโอกาส ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพืนที่ เพื่อดาเนินการตังศูนย์ฯ โดยให้มีสถานที่ในการดาเนินงานที่ชัดเจน
3.3.2 กาหนดกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้มีความชัดเจน โดยการประชุมร่วมกันของคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 กาหนดระเบียบการบริหารจัดการ การดาเนินงานของศูนย์ฯ
3.3.4 ดาเนินกิจกรรมของศูนย์ ตามระเบียบ ข้อกาหนดและแนวทางที่กาหนด ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพืนที่
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................................
4.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561
5.สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล.........................
6.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล............จานวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน.........คนๆ ละ........บาท/มือ*จานวน......มือ เป็นเงิน.......บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินการจานวน.....คนๆ ละ...บาท/มือ จานวน....มือ เป็นเงิน...... บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จานวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมจานวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน เป็นเงิน................... บาท
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เกิดศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในพืนที่
7.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพืนที่ ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทังด้านร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่รับผิดชอบโครงการชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .............................
8.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
8.2 ประเภทการสนับสนุน
8.2.3 สนับสนนุการจัดกิจกรรมของ ศูนย์คนพิการ
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก
8.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
8.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ
8.4.6.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพการจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
8.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
8.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
8.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
8.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
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แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการและทุพลภาพในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล................................
ด้วย หน่วยงาน....................................มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการ
และทุพลภาพในชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบล.................. เป็นเงิน.....................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการและเหตุผล
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจจานวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรที่มีความพิการจานวน
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทังประเทศ และสาหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทังหมด ในปี
2560 จานวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจานวนนีจัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนียังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทังผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะดารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถทาได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย
และนอกจากนี ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือทากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะนาที่
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนันอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ที่อาจทาให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากยิ่งขึนไปอีก
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้พิการจานวนไม่น้อยที่อยู่ในระยะที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องที่เหมาะสมและถูกต้องด้วย
เนื่องจากพบว่าส่วนหนึ่งสามารถที่จะกลับฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึนได้และอีกส่วนหนึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาโรคแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดจากปัญหาสุขภาพเดิมที่มีอยู่ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการดูแล หรือฟื้นฟูที่เหมาะสม คนพิการกลุ่มดังกล่าวก็อาจจะมีปัญหาที่รุนแรงและซับซ้อน
มากขึน ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาที่ยากมากขึนด้วย ดังนันเพื่อให้การดูแลและฟืน้ ฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ทุพลภาพในชุมชน
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความจาเป็นทางการแพทย์ที่ควรได้รับ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการลงไปดูแลและ
ฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรดาเนินการ เพราะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพของผู้ที่สามารถ
ฟื้นฟูได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคนพิการเพิ่มขึน ที่เป็นผลจากการได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย
ซึ่งการดูแลในสาขาการแพทย์แผนไทย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่พบว่ามีแนวทางในการดูแลเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
ช่วยเหลือผู้พิการหลายๆ ประเภท ให้สามารถฟื้นฟูได้อย่างได้ผล เป็นที่พึงพอใจของผุ้รับบริการ และยังเป็นแนวทางการดูแลที่เป็นที่ยอมับ
ในปัจจุบันอย่างกว้างขวาง ดังนันการดาเนินโครงการเพื่อการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการและทุพลภาพในชุมชนด้วยการนา
แนวทางการแพทย์แผนไทยเข้ามาใช้จึงนับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ และจะช่วยทาให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการได้เป็นอย่างดี
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อให้ผู้พิการและทุพลภาพสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างเท่าเทียมกัน
2.2 เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แผนไทย
3.วิธีดาเนินการ
3.1 ขันตอนการวางแผน
- ร่วมกันประชุม วางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงาน โครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..............................
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3.3 ขันตอนการดาเนินงาน
3.3.1 สารวจและจัดทาทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพลภาพในพืนที่ตาบล ........................
3.3.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ร่วมกันประเมิน สมรรถภาพคนพิการและ
ทุพพลภาพ ในชุมชน แบ่งระดับของกลุ่มเป้าหมายและจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการดาเนินงานและการให้บริการที่เหมาะสม
3.3.3 ออกให้บริการเชิงรุกเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแผนการดูแลในแต่ละกลุ่ม
ด้วยการแพทย์แผนไทย
3.3.4 ให้บริการในสถานบริการเพื่อการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแผนการดูแลในแต่ละกลุ่ม
ด้วยการแพทย์แผนไทย กรณีเดินทางมารับบริการได้
3.3.5 ทีมสหวิชาชีพออกติดตามเยี่ยม และประเมินสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมายซา
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพ คนพิการ และคนทุพลภาพ ญาติ และ
ประเมินคุณภาพชีวิต
3.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
4.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561
5.สถานที่ดาเนินการพื้นที่ตาบล.........................
6.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................จานวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับกลุ่มผู้ดาเนินการจานวน.........คนๆ ละ............บาท/มือ*จานวน......มือ เป็นเงิน...................บาท
- ค่าเครื่องดื่มสาหรับผู้ดาเนินการจานวน.......คนๆ ละ....บาท/มือ จานวน.....มือ เป็นเงิน..................... บาท
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จานวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท
- ค่าตอบแทนบริการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยนวดแผนไทยตามที่ให้บริการ จานวน...รายๆละ ..บาท/ครัง *..ครัง ๆ เป็นเงิน ....บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีบริการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ ในชุมชนแก่คนพิการอย่างทั่วถึง
7.2 คนพิการและทุพพลภาพได้รับการฟื้นฟูดว้ ยการแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึน
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่รับผิดชอบโครงการชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ......................................................................
8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
8.2 ประเภทการสนับสนุน
8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/ สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ7.1)
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก
8.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ
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กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล…………….
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้านชาต้นแบบด้านการจาหน่ายยาในชุมชน ในปีงบประมาณ 2561
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล........................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน หน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การ
บริหารส่วนตาบล/เทศบาล..........มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้านชาต้นแบบด้านการจาหน่ายยาในชุมชน ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล........... เป็น
เงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. 2510 จาแนกยาแผนปั จจุบั น ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ยาสามั ญ ประจาบ้ าน เป็ นยาที่ ได้รับ การ
พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย กฎหมายอนุญาตให้วางจาหน่ายได้ทั่วไป และประชาชนสามารถเลือกใช้ยาสามัญประจาบ้านได้ด้วยตนเอง 2)
ยาอันตราย เป็นยาที่กฎหมายอนุญาตให้ขายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 3) ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาที่ซือได้ในร้านขายยาแผนปัจจุบันเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์ และเภสัชกรจะต้องเป็นผู้ควบคุม
การทาบัญชี และเป็นผู้ส่งมอบยาพร้อมให้คาแนะนาที่เหมาะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 นี สถานที่ที่ไม่ใช่ร้านขายยา ไม่ว่า
จะเป็นร้านชาหรือมินิมาร์ท จะสามารถขายได้เฉพาะยาสามัญประจาบ้านเท่านันมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่แสดงว่า ในร้านชาที่มีอยู่
จานวนมาก มียาที่ไม่เหมาะสมมากมายทังยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือแม้กระทั่ งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ลักษณะของยาที่
ไม่เหมาะสมนัน นอกจากจะเป็นปัญหาที่ตัวยา ยังพบปัญหาที่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยา ที่มีลักษณะกล่องบรรจุและชื่อทางการค้าที่คล้ายคลึง
กัน แต่มีตัวยาที่สาคัญแตกต่างกันเช่น ยาชื่อการค้า “Trex- 250” มีตัวยาสาคัญคือ Tetracycline Hydrochloride กับยาชื่อการค้า “Trex120” แต่มีตัวยาสาคัญคือ Trimethoprim +Sulfamethoxazole นอกจากนีจากรายงานการสารวจร้านชาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่า ร้านชามี
การจาหน่ายยาแผนโบราณ ยาอันตราย รวมทังยาควบคุมพิเศษ สูงถึงร้อยละ ๘๐ ยาที่มีจาหน่ายมากได้แก่ ยาแก้ปวดชนิดต่างๆที่มิใช่สเตียรอยด์
ยาปฎิชีวนะ ยาสตรี ยาลูกกลอน ยาผงสมุนไพร เป็ นต้น นอกจากนี ยังพบปัญหารถเร่ขายยา หมอกระเป๋ าฉีดยาตามบ้ าน ซึ่งการใช้ยาที่ไม่
เหมาะสมเหล่านี อาจจะนามาสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพและชีวิตได้ เช่น เกิดผลข้างเคียงจากยาหรือแพ้ยา จนนามาสู่ความเจ็บป่วย ทาให้ต้องเข้า
มารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล หรือหากได้รับการรักษาไม่ทันก็อาจนามาสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทาให้เกิดภาระต่อค่าใช้จ่ายทัง
ทางด้านการแพทย์ และมิใช่ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึนถึงแม้ว่าที่ผ่านมา จะมีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน แต่
เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
และมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการใช้ยาเกินจาเป็นอันเนื่องมาจากทัศนคติในการใช้ยา
ของประชาชน ผู้ขายยา ตลอดจนการบังคับใช้ทางกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ต้องอาศัยพลัง
จากชุมชนที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการใช้ยาของชุมชนอย่างแท้จริง และต้องมีมาตรการที่หลากหลาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายดังกล่าว ให้มีความรอบรู้ด้านยาและการจาหน่ายยาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ชีนาและสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เพื่อ ให้ชุมชนเห็นความสาคัญและลุกขึนมาแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วยการกาหนดมาตรการชุมชน
ดังนันจึง ได้จัดทาแผนงานด้านการพัฒนาร้านชาต้นแบบด้านการจาหน่ายยาในชุมชนขึน
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จาเป็นและมีความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยตนเองโดยการสร้างความรอบรู้ด้านยา
2. เพื่อพัฒนาร้านชาต้นแบบด้านการจาหน่ายยาอย่างน้อย 1 ตาบล/1 ร้าน
2. วิธีดาเนินการ
1. จัด ท า “คู่มื อฉบั บ ประชาชน” ที่ เกี่ยวข้อ งกั บ ความรอบรู้ด้านยาและการประเมิ น ร้านชา พร้อ มสื่ อรณรงค์ สื่อ ประชาสัมพั น ธ์
เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน
78

2. จัดตังทีมปฏิบัติการร่วม “ระดับอาเภอ” ในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย นายอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ ผู้อานวยการ รพ.สต.
อาสาสมัครสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข นักการแพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร ตัวแทนชุมชนได้แก่ กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. และภาคเอกชนตัวแทนร้านชา ร้านยา ตัวแทนหอการค้า และอบรมเชิงปฏิบัติการในเนือหาที่เกี่ยวข้องกับ
- ความรู้ด้านยา (การรักษาและกฎหมาย) และการประเมินคุณภาพร้านชา โดยแบ่งเนือหาเป็น 2 ส่วน คือภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยการลงพืนที่ในชุมชน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนร้านชาเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเน้นการมีส่วนร่วมในชุมชนให้กับผู้ประกอบการ
ร้านชา โดยกิจกรรมในโครงการได้แก่
3.1 จัดเสวนาด้านการทาธุรกิจร้านค้าปลีกเน้นการทาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ผู้ประกอบการอยู่ได้ภายใต้ชุมชนปลอดภัย) โดยวิทยากรเอกชนในชุมชน
3.2 สนับสนุนสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเนือหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาโดยสื่อต้องอยู่ในรูปแบบที่ประกอบการ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
3.3 จัดประกวด มอบรางวัล และทาบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้แทนชุมชนกับร้านค้าที่ชนะผลการประกวด
4. คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในระดับจังหวัดลงประเมินผลโดยใช้เครือ่ งมือและเกณฑ์ประเมินตามข้อ 1
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ. xxxx
4. สถานที่ดาเนินการ
ตาบล…………….. อาเภอ………………จังหวัดนครราชสีมา
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล xxx จานวน xxx บาท รายละเอียด ดังนี
กิจกรรมที่ ๑ (ประชุมคณะทางานระดับตาบล)
- ค่าอาหาร (xx คน x ๓๕๐ บาท x ๔ ครัง)
= xx,xxx
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x ๕๐ บาท x ๒ มือ x ๔ ครัง) = x,xxx
บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ (xx คน x ๓๐ บาท)
= x,xxx
บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๑ ทั้งสิ้น
xx,xxx บาท
กิจกรรมที่ ๒ (อบรมด้านยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการระดับอาเภอ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( x คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชม.)
= xx,xxx
บาท
- ค่าอาหาร ( xxx คน x ๓๕๐ บาท x ๑ วัน)
= xx,xxx
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( xxx คน x ๕๐ บาท x ๒ มือ)
=
x,xxx
บาท
- ค่าที่พักวิทยากร ( x คน x ๑,๘๐๐ บาท x ๒ คืน)
=
x,xxx
บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร ( x คน x ๒,๐๐๐ บาท)
=
x,xxx
บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ( xx คน x ๓๐ บาท)
= xx,xxx
บาท
- ค่าจัดทาคู่มือการใช้ยา ( xx เล่ม x ๒๐๐ บาท)
= xxx,xxx
บาท
- ค่าทาป้ายประชาสัมพันธ์ ( xx อัน x ๙๐๐ บาท)
= xxx,xxx
บาท
- ค่าทาสื่อส่งเสริมการใช้ยาให้ร้านชา ( x,xxx อัน x ๒๐ บาท)
= xxx,xxx
บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๒ ทั้งสิ้น xxx,xxx บาท
กิจกรรมที่ ๓ (อบรมร้านชาต้นแบบ)
- ค่าอาหาร (xx คน x ๓๕๐ บาท x ๑ มือ)
= xx,xxx
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x ๕๐ บาท x ๒ มือ)
= xx,xxx
บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร (x คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.)
= xx,xxx
บาท
- ค่าที่พักวิทยากร (x คน x ๑,๘๐๐ บาท x ๒ คืน )
=
x,xxx บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร (x คน x ๒,๐๐๐ บาท)
=
x,xxx บาท
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- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ (xx คน x ๓๐ บาท)
=
x,xxx บาท
- ค่าทาสื่อร้านชาปลอดยาอันตราย (xx,xxx ชิน x ๒๐ บาท)
=
x,xxx บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๓ ทั้งสิ้น xx,xxx บาท
กิจกรรมที่ ๔ (ออกตรวจและประเมิน)
- ค่าเบียเลียงพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจและประเมิน (xx คน x ๑๖๐ บาท x ๔ ครัง) = x,xxx บาท
- ค่าวเคราะห์ตัวอย่าง (xx ตัวอย่าง x ๕๐๐ บาท)
= x,xxx บาท
- ค่าพาหนะ (xx กม. x ๒ เที่ยว (ไป-กลับ) x ๔ บาท)
= x,xxx บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๔ ทั้งสิ้น xx,xxx บาท
กิจกรรมที่ ๕ (ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกร้านชาต้นแบบ)
- ค่าที่พัก ( xx คน x ๒ คืน x ๘๕๐ บาท)
=
xx,xxx บาท
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x ๓๐๐ บาท)
=
xx,xxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( x คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.)
=
x,xxx บาท
- ค่าตอบวิทยากรกลุ่ม (x คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชม.)
=
x,xxx บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร
= x,xxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ (xx คน x ๓๐ บาท)
=
x,xxx บาท
- ค่าจัดทาโปสเตอร์นาเสนอผลงาน (x โปสเตอร์ X 1,200 บาท)
=
xx,xxx บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๕ ทั้งสิ้น xxx,xxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เครือข่ายผู้ประกอบการร้านชาต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๑
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จาเป็นและมีความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยตนเองโดยการสร้างความรอบรู้ด้านยา
3. ร้านชาต้นแบบด้านการจาหน่ายยา 1 ตาบล/1 ร้าน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสารับใช้
ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบล xxxxx
7.1.1 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557ข้อ 7
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
7.3.1 กลุ่มผู้ประกอบการร้านชา
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………….
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………………
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักปลัดเทศบาลตาบล… มีความประสงค์จะจัดทา
แผนงาน/โครงการ เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1.หลักการเหตุผล
ประชากรไทยมีอาชีพพืนฐานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบผู้มีรายได้น้อย แต่ทางานที่มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด ท่าทางการทางานที่มีความเสี่ยงต่อการปวดหลังและกล้ามเนืออักเสบ รวมทังการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีพิษทังแบบเฉียบพลัน และเรือรังตังแต่ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิตขึนอยู่กับระดับความเข้มข้น
ความเป็นพิษ และปริมาณที่ได้รับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง โดยการสัมผัสทางผิวหนังที่ไม่สวมถุงมือและ
รองเท้าบู๊ท ป้องกันขณะทางานกับสารเคมี การสูดหายใจละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและดื่มนาที่มีสารเคมี
ปนเปื้อน พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยทาให้เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากสารเคมีเพิ่มขึนยกตัวอย่างเช่น ใช้ถังภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่รั่วซึม ฉีดพ่นสวนทิศทางลมทาให้เสือผ้าเปียกชุ่มสารเคมีโดยไม่อาบนาและเปลี่ยนเสือผ้าที่ซึมเปื้อนทันที เป็นต้น สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช สามารถทาอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ทังมนุษย์ และสัตว์ กล่าวคือ จะไปทาลายอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ตับ ไต ปอด สมอง
ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และตา ซึ่งก็ขึนอยู่กับว่า เราจะรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางใด และปริมาณมากน้อยเท่าใด ส่วน
ใหญ่แล้วการที่อวัยวะภายในร่างกายได้สะสมสารเคมีไว้จนถึงขีดที่ร่างกายไม่อาจทนได้จึงแสดงอาการต่างๆขึนมา เช่น โรคมะเร็ง โรคต่อม
ไร้ท่อ โรคเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น
ตาบล.......เป็นตาบลหนึ่ง ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยมีพืนที่ที่ใช้ในการเกษตรมากถึงร้อยละ 80
ของพืนที่ทังหมด ซึ่งประกอบด้วยพืนที่ทานา ทาไร่ ทาสวนผลไม้และสวนผัก ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการควบคุมและกาจัดศัตรูพืช
จึงกระจายและขยายเป็นวงกว้างและยังอยู่ในระดับที่รุนแรงและสูงอยู่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตออกสู่ผู้บริโภค
ให้มากที่สุด การเก็บพืชผลจึงไม่คานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าเกษตรกรมีการนามาสาเคมีมาใช้อย่างไม่ถูกวิธีและขาดความรู้ จึงทาให้มีผลกระทบกับด้านสุขภาพโดยตรง
ดังนัน จึงได้จัดทาโครงการสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรขึน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพืนที่ ได้รับการตรวจสุขภาพและเจาะเลือด
เพื่อทราบว่ามีปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับใดเพื่อทาการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรที่มีผลต่อสุขภาพ
2 .เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเกษตรกร
3. เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง
- จานวนเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ที่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการประกอบอาชีพในหมู่ที่ .......ตาบล...... จานวน xxxx คน
3.วิธีดาเนินการ
1. ประชุม อสม. เพื่อร่วมกันกาหนดแผนงานการลงปฏิบัติในพืนที่
2. จัดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรทราบเพื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมาย และนัด วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจ โดยทีมอสม.
3. เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโดยการตรวจเลือด โดยใช้กระดาษทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Reactive paper)
4. ประสานกับหมู่บ้านในพืนที่ เพื่อเตรียมการและวางแผนการดาเนินงานตรวจหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้าง
5. ดาเนินการตรวจหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ตามวัน และเวลาที่นัดหมาย
6. แจ้งผลการตรวจพร้อมคาแนะนาที่ถูกต้องของการดูแลสุขภาพ
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7. จัดอบรมความรู้สาธิต การทางานกับสารเคมีที่ปลอดภัยในเกษตรกรที่ใช้สารเคมี จานวน xxxxx คน จานวน xxxx วัน
8. ให้การบาบัดล้างสารพิษด้วยชารางจืด ในเกษตรกรที่มีผลเลือดผิดปกติ จานวน xxxxx คน
4. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 2561
5. สถานที่ดาเนินการหมู่ที่ xxxxxx ตาบล xxxxxx อาเภอ xxxxxx จังหวัด xxxxxx
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลร่มเมือง จานวนเงินทังหมด xxx บาท รายละเอียด ดังนี
1. กระดาษทดสอบหาปริมาณโคลีนเอสเตอเรสพร้อมหลอดฮีมาโตรคลิต จานวน xxxกล่อง กล่องละ 100 แผ่น ราคากล่องละ
xxxx บาท เป็นเงิน xxx บาท
2.ค่ าอาหารอาหารว่างเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงผู้เข้าอบรมความปลอดภัยจากสารเคมี จานวน xx คนๆละ xx บาท เป็นเงิน x บาท
3. ค่าชารางจืดล้างสารพิษ จานวน xxxx ชุด ราคาชุดละ xxxxบาท
เป็นเงิน xxxx บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสถานการณ์สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
2. เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพของเกษตรกร
3. เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกพืชปลอดสารพิษ และวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ......
.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
√ 8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
√ 8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
√ 8.3.4 กลุ่มวัยทางาน
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
.4.4 กลุ่มวัยทางาน
.4.4.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
√ 8.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
8.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
.4.7.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
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แบบเสนอแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………
เรื่อง ขอเสนอ โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อกาจัดยาฆ่าแมลงในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้นา/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล………………………
ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครชัยบุรินทร์มีความประสงค์จะจัดทา โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อกาจัดยาฆ่า
แมลงในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้นา/อสม./เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………… เป็นเงิน.....................บาท โดยมีรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. หลักการและเหตุผล
จากรายงานการตรวจเลือดเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อวัดระดับยาฆ่าแมลง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 พบว่ากลุ่มเกษตรกร 28,050 ราย ตรวจพบระดับยาฆ่าแมลงระดับเสี่ยงและระดับไม่
ปลอดภัยในเลือดจานวน 6,817 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.30 และกลุ่มประชาชนทั่วไป 24,181 ราย ตรวจพบยาฆ่าแมลงระดับเสี่ยงและ
ระดับไม่ปลอดภัยจานวน 7,206 รายคิดเป็นร้อยละ 29.79 พิษจากยาฆ่าแมลงมีทังพิษเฉียบพลัน ซึ่งทาให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน หน้า
มืด เป็นลม หมดสติ และพิษระยะยาวซึ่งผู้ที่ได้รับยาฆ่าแมลงเข้าไปในร่างกายเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งทางเดิน
อาหารและมะเร็งตับ ปัจจุบันไม่มีวิธีกาจัดยาฆ่าแมลงในร่างกายกรณีที่ยังไม่เกิดพิษ แต่ภูมิปัญญาดังเดิมมีการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อถอน
พิษจากสัตว์ ถอนพิษจากพืช ถอนพิษเบื่อเมาอาหาร ยา สุราและสารเคมี ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนการออกฤทธิ์ของชาชงสมุนไพรรางจืดเพื่อ
กาจัดยาฆ่าแมลงในกระแสเลือด พบว่า การกินชาชงรางจืด 1 ซอง (3 กรัม) เช้า เย็น หลังอาหาร 7 วัน มีผลให้ระดับยาฆ่าแมลงในร่างกาย
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักเรื่องการใช้สมุนไพรรางจืดในการกาจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลูกและใช้รางจืดในชุมชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง และประชาชนผู้บริโภค
3. วิธีดาเนินการ
1. ขันตอนวางแผนงาน
1.1 ประชุม วางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหา และรูปแบบวิธีการดาเนินโครงการ
1.2 ศึกษาข้อมูลการตรวจยาฆ่าแมลงในกระแสเลือด และการใช้ชาชงรางจืด
1.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล………..
3. ขันตอนการดาเนินงาน
3.1 ประสานบูรณาการตรวจสุขภาพและตรวจระดับยาฆ่าแมลงในกระแสเลือด การตรวจสารฆ่าแมลงในการประชุม
ผู้บริหาร/ผู้นาชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/ชมรม/เครือข่าย/อสม.
3.2 จ่ายชาชงรางจืด ตามแนวทางการใช้
3.3 จัดอุปกรณ์ สื่อ กิ่งพันธุ์รางจืด เพื่อสื่อสาร แจกขยายพันธุ์
3.4 นัดกลุ่มเป้าหมาย ตรวจระดับยาฆ่าแมลงในเลือดซา และบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
3.5 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมระดับชุมชน
1) จัดกิจกรรมให้ความรู้สมุนไพรรางจืด สื่อสารวิธีใช้ ข้อควรระวัง
2) สนับสนุนการปลูกและใช้ รางจืดในครัวเรือน
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
4.1 ติดตามผลการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อกาจัดยาฆ่าแมลง ในกลุ่มเป้าหมาย
- รายงานข้อมูลการใช้รางจืดในกลุ่มผู้บริหาร/กลุ่มเสี่ยงที่เจาะเลือดวัดระดับยาฆ่าแมลง
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4.2 ติดตามการปลูกและใช้สมุนไพรรางจืดในครัวเรือน
- รายงานการปลูกรางจืดในบ้านอสม. ทุกหลัง / ประชาชนทั่วไป
- รายงานการใช้ สมุนไพรรางจืดในกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล………….
4. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561
5. สถานที่ดาเนินการ พืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล……………………
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล………… จานวน.........บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าชุดทดสอบยาฆ่าแมลง 1 ชุด (100 ตัวอย่าง) ราคา 960 บาท x 2 ครัง (ก่อนและหลังใช้ชาชงรางจืด)
- ค่าชาชงสมุนไพรรางจืด ( 1 ห่อ (10 ซอง ซองละ 2 กรัม) ราคา 25 บาท )ระดับไม่ปลอดภัยหรือเสี่ยง 1 ซอง ผสมนาร้อน 1
แก้ว (250 cc) x 3 เวลา หลังอาหาร x 7 วัน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้นาชุมชน อสม. เกษตรกรผู้ใช้ยาฆ่าแมลง, ใช้สมุนไพรรางจืดกาจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย
2. ประชาชนทั่วไปรู้สรรพคุณปลูกและใช้สมุนไพรรางจืด
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ......
.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
√ 8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
√ 8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
√ 8.3.4 กลุ่มวัยทางาน
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
.4.4 กลุ่มวัยทางาน
8.4.4.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
√ 8.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
8.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง
เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนมีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง ในปีงบประมาณ
2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะ ในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนี้มีขยะตกค้างมากกว่า 4.4 แสนตัน จากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 35 แห่ง รวมทั้งเทศบาลนครนครราชสีมา ก็ขนขยะกว่า 400 ตัน ส่งไปกาจัดที่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยที่ 3 อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งขีดความสามารถการกาจัดขยะตามหลักวิชาการรับได้ไม่เกิน 200 ตันต่อวัน ทาให้มีขยะ
ตกค้ า งมากขึ้ น เรื่อ ยๆ ท าให้ ส่ งผลกระทบต่ อ ประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เวณใกล้ เคี ย งและสิ่ งแวดล้ อ มโดยรอบเป็ น อย่ างมาก ดั งนั้ น จั งหวั ด
นครราชสีมา จึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติการงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายของรัฐบาล ที่
ต้องการแก้ไขปัญ หาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมุ่งเน้นหลักการดาเนินการจัด การขยะมูลฝอยในระยะต้นทางคือ การคัดแยก ณ
แหล่งกาเนิ ดและปริมาณขยะ โดยใช้ห ลัก 3Rs คือ การใช้น้ อย (REDUCE) ใช้ ซ้า (REUSE) และน ากลับ มาใช้ใหม่ (RECYCLE) โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดลดลง
ดังนั้น เทศบาลตาบล.............................. เห็นความสาคัญในการคัดแยกขยะจากต้นทางที่ครัวเรือน จากข้อมูลปีที่ผ่านมามี
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตาบล .......................กิโลกรัมต่อวันโดยแยกขยะเป็น 4 ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะ รีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตราย จึงได้จัดทาโครงการลดคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจาปี ................. นี้ขึ้นเพือ่ เป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อดาเนินการคัดแยกขยะ นากลับมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนาไปกาจัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะ
3. เพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายและขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอยรวมที่ต้องนาไปฝังกลบ
4. สร้างแนวทางการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
5.เพื่อขยายผลการเรียนรู้และนาไปสู่ตาบลปลอดขยะ
6.เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ
2. วิธีดาเนินการ
1. ขั้นตอนการวางแผน
1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงานโครงการ
1.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
1.3 ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล……………….
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานของโครงการให้กับคณะงานของหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ
3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ให้กับกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ
3.3 การดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่แหล่งกาเนิด โดยหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ จะต้องดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะครบ
ทั้ง 4 ประเภท และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน (ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย และขยะ
ทั่วไป)
3.4 การดาเนินการเก็บรวบรวม และบาบัด หรือกาจัด หรือการนาไปใช้ประโยชน์ของขยะแต่ละประเภท
3.4.1 ขยะรีไซเคิล ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้
1. แต่ละบ้านขายขยะให้ผู้ซื้อของเก่า โดย ทต.ประสานผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าให้เข้าไปรับซื้อขยะแต่ละบ้านอย่างสม่าเสมอ
2. จัดทาธนาคารขยะ โดยจัดให้มีสถานที่และผู้ดูแล
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3. วิธีอื่นๆ ระบุ.................
3.4.2 ขยะอินทรีย์ ดาเนินการโดยใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1. หมักทาปุ๋ย
2. ทาน้าหมักชีวภาพ
3. นาไปเลี้ยงสัตว์
4. หมักทาแก๊สชีวภาพ และแปลงเป็นพลังงานใช้ในชุมชน
5. วิธีอื่นๆ ระบุ.................
3.4.3 ขยะอันตราย ดาเนินการโดย ทต. จัดเก็บและรวบรวมส่งไปกาจัด (ระบุกระบวนการ)
3.4.4 ขยะทั่วไป ดาเนินการโดย อปท. เก็บขนและนาไปกาจัด (ระบุกระบวนการ วิธีการและสถานที่กาจัด)
3.5 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์กิจกรรมการคัดแยกขยะเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างต่อเนื่องและเป็น รูปธรรมอย่าง
ชัดเจน
3.6 ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ ให้ดาเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแบบแผนโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม XXXX
4. สถานที่ดาเนินการ พื้นที่ตาบล .....................................................
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................จานวน xxxxบาท รายละเอียด ดังนี้
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด1.2 x 2.5 เมตร ตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxบาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จานวน xx มื้อเป็นเงินxxxบาท
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จานวน xx มื้อ เป็นเงิน xxxบาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน xx คน ๆ ละ xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน xx เล่มๆละ xx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่
2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
3. ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง
4. มีชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่
5. มีจานวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะต้นทางมากขึ้น
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่ อ ห น่ วยงาน /
องค์กร/กลุ่มคน........................................................................
 7.1.5กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ7)
 7.2.1 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 7(2)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
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7.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
 7.4.8.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.8.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.8.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 7.4.8.6 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล………..
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล………
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักปลัด เทศบาลตาบล............. มีความประสงค์
จะจัดทาแผนงาน/โครงการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบล..... เป็นเงิน xx บาท โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
จังหวัดนครราชสีมาเป็นพืนที่เสี่ยงมลพาสิ่งแวดล้อม (Hot zone) ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองสุขภาพประชาชน ของ
กระทรวงสาธารณสุข ทังนีเนื่องจากมีความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมประเภทที่อาจก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่
โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงสีข้าวขนาดใหญ่ ฟาร์มปศุสัตว์ และบ่อพักกาจัดขยะในชุมชน กิจการเหล่านีหากขาดการเฝ้าระวัง ควบคุมที่ดี ย่อมก่อ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพืนที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นปัญหา ฝุ่น ควัน นาเสียและปฏิกูล ที่อาจปลดปล่อยสาเคมีออกสู่
สิ่งแวดล้อม หรือปนเปื้อนสู่อาหารทังทางตรงและทางอ้อม ในเขตพืนที่ของตาบล ……….มีกิจการที่อาจก่อมลพิษจากการประกอบกิจกรรม
คือ……………… องค์การบริหารส่วนตาบล ………จึงเห็นความสาคัญในการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพืนที่เสี่ยง
มลพิษสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการนีขึน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และสร้างเสริมการตระหนักรู้ และมีส่วน
ร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชนตนเองได้
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.1 เพื่อตรวจหาระดับการปนเปื้อนของสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม
1.2 เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในพืนที่เสี่ยง
1.3 เพื่อให้ความรู้และความตระหนักในคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ทรัพยากรของชุมชน
- จานวนเป้าหมาย หมู่ที่ xxxxx ตาบล xxxxx ประชาชนในพืนที่เสี่ยง จานวน xxxxxx คน
2. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาฐานข้อมูลและสถานการณ์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในตาบล โดยใช้แบบสารวจ พส.1 และพส.2
2. พัฒนาการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่การเก็บตัวอย่างดิน นา อากาศ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในพืนที่ที่
อาจได้รับผลกระทบ (Hot zone)
3. เก็บข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชนที่อยู่ในพืนที่เสี่ยงโดยใช้แบบประเมินสุขภาพทั่วไป ที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในพืนที่สร้างขึน
4. จัดให้มีการสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพให้กับประชาชนในพืนที่เสี่ยง
5. จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพที่จาเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะการตรวจตามความเสี่ยงของสารมลพิษที่อาจ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจเลือดหาการปนเปื้อนสารโลหะหนัก การ X-ray ปอดเป็นต้น
6. วางระบบเชื่อมโยงการส่งต่อไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพืนที่
7. สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานในพืนที่ โดยจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
8. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
9. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล…………………
3.ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ หมูท่ ี่ ................ ตาบล.......... อาเภอ............ จังหวัด..........................
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5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลxxx จานวนเงินทังหมด xxxx บาท รายละเอียด ดังนี
- ค่าจัดทาแบบสารวจ พส.1 พส.2 จานวน xxxxxx ชุดๆละ xxxxxxxx เป็นเงิน xxxxxxxxx บาท
- ค่าอาหาร/อาหารว่างจัดประชุมผู้นา และ อสม. เพื่อสารวจของมูล จานวน xxx คนๆละ x บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม จานวน xx ตัวอย่างๆละ xxxx บาท เป็นเงิน xxxxxxx บาท
- ค่าจ้างตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง จานวน xxxx คนๆละ xxxxxx บาท เป็นเงิน xxxxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานสุขภาพประชาชนในพืนที่เสี่ยง
2. เพื่อจะได้นาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนมีความรู้ในการเฝ้าระวังมลพิษและรับทราบสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมในพืนที่อาศัย
4. เกิดความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีในการควบคุมและจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5. มีระบบการคัดกรอง รักษา ส่งต่อ และฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่พบความผิดปกติ
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)ชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...
หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
√ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
√ 7.3.4 กลุ่มวัยทางาน
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
√ 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การกาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..................................................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ....รพ./รพ.สต./กองสาธารณสุข... มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
กาจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ ........ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ .......................... เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเป็นในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ในผู้ใหญ่อาจพบได้บ้าง บางราย
อาการรุนแรงจนทาให้เสียชีวิตได้ มักระบาดในช่วงหน้าฝนเพราะพาหะของโรคคือยุงลาย ลักษณะที่อยู่อาศัยของยุงลาย พบมากตามบ้านที่
อยู่อาศัย ในสวน ขยายพันธุ์โดยวางไข่ในนานิ่งพบบ่อยในภาชนะนาขัง เช่น โอ่งนา แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์เก่า หรือเศษวัสดุที่รองรับนา
ได้ทุกชนิด พืนที่เทศบาล/ตาบล.......มีประชากรทังหมด........คน ซึ่งเป็นพืนที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก จากข้อมูล 3 ปี ที่ผ่านมามี
ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ดังนี พ.ศ......จานวน.... ราย คิดเป็นร้อยละ.....ในปีพ.ศ... จานวน.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....และ พ.ศ.....จานวน........
ราย คิดเป็นร้อยละ......ดังนันเพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องมีการป้องกันโดยการทาลายยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์
โดยการสร้างความเข้าใจ ตระหนักให้ความสาคัญจึงเกิดความร่วมมือในชุมชนอย่างจริงจัง นาไปสู่การป้องกันโรคไข้เลือดออกได้
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนายุงลายด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน
3. เพื่อลดความชุกของลูกนายุงลาย
4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดพฤติกรรมในการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
5. ไม่พบลูกนายุงลายในภาชนะรองรับนาในบ้าน(Container Index=0) และบริเวณบ้าน (House Index=0)
2. วิธีดาเนินการ
2.1 แต่งตังคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ
2.2 ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดพืนที่เป้าหมายเนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินงานโครงการ
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 ประชุมชีแจงแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกและการจัดการขยะในครัวเรือน และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ทุก
หมู่บ้านที่ประชุมผู้นาชุมชน พร้อมคัดเลือกตัวแทนครอบครัวและผู้สูงอายุที่ยินดีเลียงปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธุ์ให้เข้าร่วมโครงการ
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
2.4 จัดเตรียมสื่อการจัดการขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะ และการแยกขยะเพื่อการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
(การจัดเก็บและกาจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และการแปรรูปขยะให้เป็นประโยชน์)
2.5 แต่งตังคณะทางาน อสม.และตัวแทนครัวเรือนหรือผู้นาที่สนใจและมีความสามารถในการทางานด้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดประชุม
เพื่อกาหนดแนวทางทางานร่วมกัน
2.6 จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางในการจัดการขยะและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป. และการจัดการขยะและการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และกาหนดแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมระหว่างเจ้าของ
บ้านและคณะทางาน เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้
2.7 ตรวจประเมินบ้านจัดการขยะ เพื่อค้นหาข้อดีของการจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ของสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และสุ่มตรวจลูกนายุงลาย
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2.8 ประชาสัมพันธ์บ้านที่เข้าร่วมโครงการและสามารถเป็นบ้านจัดการขยะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน
และในที่ประชุม ระดับหมู่บ้านและตาบล
2.9 เปิดรับสมัครผู้ที่ยินดีเลียงปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธุ์พร้อมการนาไปปล่อยตามแหล่งนาให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายรับผิดชอบ
2.10 จัดอบรมการค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนายุงลาย และการกาจัดแหล่งที่ถูกวิธี
2.11 ประกาศผลเลียงปลาหางนกยูงของผู้สมัคร ผลการค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนายุงลายของมิสเตอร์ไข้เลือดออกประจา
สัปดาห์ ทางหอกระจายข่าวแต่ละหมู่บ้าน
2.12 ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ..............
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม XXXX
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล .....................................................
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ......................................................จานวน xxxx รายละเอียด ดังนี
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 2.4 เมตร ตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมชีแจง ผู้เกี่ยวข้อง คณะทางาน คัดเลือกครอบครัวเข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ในการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่องความรู้และการจัดการขยะการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป.
และการจัดการขยะและการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม จานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ จานวน xx มือ
เป็นเงินxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน xx คน ๆ ละ xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกในชุมชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
6.2 มีบ้านตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
6.3 ประชาชนสุขภาพดีด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)ชื่อหน่วยงาน/
องค์กร/กลุ่มคน........................................................................
หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ตาบลจัดการสุขภาพโรคไข้เลือดออกสาหรับประชาชน
เรียน ประธานกรรมกาปรกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.....................................
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................... มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ตาบล
จัดการสุขภาพโรคไข้เลือดออกสาหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.............................. เป็นเงิน XXXXXX บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายลละเอียด)
หลักการและเหตุผล
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ ปัจจุบันการเกิดโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึน
อย่างน่าวิตก วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีที่สุดในขณะนีคือ การกาจัดยุงลายและลูกนายุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่างๆ เนื่องจาก
ยุงลายออกหากินในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน ถ้าโรงเรียนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะทาให้การระบาดของ
โรคนีเป็นไปอย่างกว้างขวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก มีเจคติที่จะกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และมีการปฏิบัติอย่างจริงจังจะเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่าง
ได้ผล ในแต่ละปีมีเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่จานวนมากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และหลายรายถึงกับเสียชีวิต สร้างความเศร้าโสกเสียในให้กับ
ครอบครัว รวมทังก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคลากรของประเทศ ทังๆ ที่โรคไข้เลือดอออกเป็นโรคที่ป้องกันได้ หากทุกคนร่วมกัน
ดูแลกาจัดลูกนายุงลายให้หมดไปจากบ้านและชุมชน โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการสอนให้นักเรียนสามารถเป็นผู้สามารถป้องกันตนเอง
ครอบครัว ปละผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกได้
ดังนัน โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้จัดการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เยาวชน ในครังนี จึงเป็น
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อให้เยาวชนใน/นอกสถานศึกษา และในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วดั
1.1 เพื่อให้ความรู้รณรงค์โรคไข้เลือดออกสาหรับประชาชน จานวน XXX คน
1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสาหรับประชาชน จานวน XXX คน
1.3 เพื่อดาเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้เลือดออก จานวน xxx โรงเรียน
1.4 ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุไม่เกินร้อยละ 0.11
1.5 ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอายุลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
1.6 เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ขันตอนการวางแผนงาน
2.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
2.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......
2.3 ขันตอนการดาเนินงาน
2.3.1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกสาหรับประชาชน
2.3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน และกาหนดวันดาเนินการ
2.3.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2.3.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3.1.4 จัดทาแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน
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2.3.1.5 ประสานผูน้ าชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.3.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
2.3.2.1 เลือกพืนที่โรงเรียนดาเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.3.2.2 ประสานผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชัน
2.3.2.3 ประชุมชีแจงคุณครูในโรงเรียนทังหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2.4 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชัน
2.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
2.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..........
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล...............................................
5.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.........เป็นเงิน XXXXX บาท รายละเอียด ดังนี
5.1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกสาหรับประชาชน
5.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
5.1.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน XX ชุด
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.5 ค่าวิทยากร จานวน xx คน เป็นเงิน xxx บาท
5.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
5.2.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน XXX บาท
5.2.2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
5.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
5.2.4 ค่าวัสดุและสื่อการเรียนการสอน
เป็นเงิน XXX บาท
5.2.5 ค่าวิทยากร จานวน xx คน เป็นเงิน xxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างถูกต้อง ลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน
6.2 ประชาชนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
6.3 มีการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
6.4 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุลดลง
6.5 ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอายุลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
6.6 มีการติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกเดือน
7. สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
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7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
7.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย
7.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4.8.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
7.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.8.5 การส่งเสริปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ
7.4.8.6 อื่นๆระบุ........................
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ตาบลจัดการสุขภาพโรคไข้มาลาเรีย
เรียน ประธานกรรมกาปรกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.....................................
ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.................... มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ตาบล
จัดการสุขภาพโรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาบล................... เป็นเงิน XXXXXX บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายลละเอียด)
หลักการและเหตุผล
โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในปัจจุบัน คือ มีการพบเชือมาลาเรียชนิดรุนแรงที่ดือยา
โดยเฉพาะกลุ่มยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน และยังไม่มียาอื่นที่มาใช้รักษาได้ รวมทังมีความเสี่ยงจากการเข้าไม่ถึงการรักษาจากกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ ที่อยู่ร่วมกันกับประชากรไทยในชุมชนชายแดน ดังนันหากสามารถทาให้เด็กและชาวบ้าน เกิดความตระหนักและให้ความสนใจ จดจา
เนือหา สามารถนาความรู้ ทังด้านวิธีป้องกัน สังเกตอาการ และสื่อสารถึงวิธีป้องกันให้กับคนในครอบครัว และชาวบ้านรอบๆ ที่อยู่ในพืนที่
เสี่ยงต่อการรับเชือไข้มาลาเรียได้ พร้อมทังปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอย่างจริงจัง ก็จะช่วยลดปัญหาโรคมาลาเรียที่เกิดจากเชือดือยาลงได้ การ
ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมของนักเรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบต่างๆ ผสมผสานความรู้เรื่องโรคมาลาเรียเข้ากับหลักสูตรมาตราฐานการเรียนของนักเรียน
โดยมุ่งผลลัพธ์ทังด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (Knowledge, Attitude, and Practices: KAP) เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจถึงการอาการ
การควบคุมป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไข้มาลาเรีย โดยสร้างพลังแก่เยาวชนเหล่านี และเป็นกุญแจหลักที่ยังยืนในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพเรื่องมาลาเรียในชุมชนของตนเอง
ดังนัน โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้จัดการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียแก่เยาวชน ในครังนี
จึงเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อให้เยาวชนใน/นอกสถานศึกษา และในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
1.วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด
1.1 เพื่อให้ความรู้รณรงค์โรคไข้มาลาเรียสาหรับประชาชน จานวน XXX คน
1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียสาหรับประชาชน จานวน XXX คน
1.3 เพื่อดาเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้มาลาเรีย จานวน xxx โรงเรียน
1.4 ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้มาลาเรีย
1.5 เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
2. วิธีดาเนินการ
2.1 ขันตอนการวางแผนงาน
2.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน
2.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.......
2.3 ขันตอนการดาเนินงาน
2.3.1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียสาหรับประชาชน
2.3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการดาเนินงาน และกาหนดวันดาเนินการ
2.3.1.2 แต่งตังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2.3.1.3 ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3.1.4 จัดทาแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน
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2.3.1.5 ประสานผู้นาชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพืนที่เสี่ยง
2.3.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในโรงเรียน
2.3.2.1 เลือกพืนที่โรงเรียนดาเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
2.3.2.2 ประสานผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้
มาลาเรียแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชัน
2.3.2.3 ประชุมชีแจงคุณครูในโรงเรียนทังหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2.4 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชัน
2.4 ประเมินผลการดาเนินงาน
2.5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.......
3. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ตาบล...............................................
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.......เป็นเงิน XXXXX บาท รายละเอียด ดังนี
5.1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียสาหรับประชาชน
5.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จานวน 1 ป้าย
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.2 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้ดาเนินงาน จานวน XX คนๆละ XX บาท
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงานจานวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท
5.1.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน XX ชุด
เป็นเงิน XXX บาท
5.1.5 ค่าวิทยากร จานวน xx คน เป็นเงิน xxx บาท
5.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในโรงเรียน
5.2.1 ค่าวัสดุและสื่อการเรียนการสอน
เป็นเงิน XXX บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
6.2 ประชาชนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
6.3 มีการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้มาลาเรียในโรงเรียน
6.4 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้มาลาเรีย
7. สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการจาแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ และโรคเลปโตสไปโรซิส
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตาบล.................. มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันให้ความรู้กิจกรรม การป้องกันและให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ และโรคเลปโตส
ไปโรซิส ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......... เป็นเงิน XXXXX
บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
โรคติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากเชือโรคเข้าไปเพิ่มจานวนในร่างกาย อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึนเป็นจากตัวเชือโรคเอง หรือพิษที่เชือโรค
นันปล่อยออกมา เชือโรคจะติดต่อถ่ายทอดจากผู้ป่วยโดยตรงหรือโดยอ้อมไปสู่คนปกติ บางครัง เรียกว่า โรคติดเชือแทนคาว่า โรคติดต่อ
สาหรับในเขตร้อนอากาศอบอุ่นจนถึงร้อนจัดตลอดปีและมีฝนตกชุก
มีความชืนสูง เป็นผลให้เชือโรคต่างๆ ชุกชุม เมื่อมีการ
ติดต่อถ่ายทอดไปยังผู้อื่นก็จะทาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมากขึน จึงจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เคร่งครัด ชัดเจน และมีมาตรฐาน ใน
แต่ละปีรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย
ไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอื่นที่อุบัติใหม่ ฯลฯ เป็นต้น ทาให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเป็นจานวนมาก
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี (4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ดังนัน เพื่อให้การป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดประจาท้องถิ่น ได้แก่ โรคไข้เลือดออก,โรคไข้หวัด นก , โรคซาร์ส , โรค
ไข้หวัดใหญ่ , โรคมือเท้าปาก และโรคติดต่ออื่นๆ ในพืนที่ตาบลท่าสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลท่าสุด
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสุด อาสาสมัครสาธารณสุขตาบลท่า สุด ได้จัดทาโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ประจาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง โรคติดต่อในชุมชน
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ และโรคเลปโตสไปโรซิส
2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. วิธีการดาเนินการ
1. ขันตอนการวางแผน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กาหนดเป้าหมาย จานวนกลุ่มเป้าหมาย เนือหาและรูปแบบวิธีการดาเนินโครงการ
- แต่งตัง มอบหมายหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนโครงการ
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่ออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.........
3. ขันตอนการดาเนินงาน
-อบรมกลุ่มเป้าหมาย บรรยายเนือหา โดยวิทยากร ดังนี
- ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเดินหายใจ
จานวน 1 ชั่งโมง
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- ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 1 ชั่วโมง
- ความรู้เรื่องโรคไข้หูดับ
จานวน 1 ชั่วโมง
- ความรู้เรื่องโรคเลปโตสไปโรซิส
จานวน 1 ชั่วโมง
- พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ประสงค์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
จานวน 1 ชั่วโมง
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
3. รยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล..................
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล...... จานวน XXXXบาทรายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มือ จานวน XX มือ (วันประชุม) เป็นเงิน XX
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาเนินงาน จานวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มือ จานวน XX มือ
(วันประชุม) เป็นเงิน XXXXX บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน XX ชั่วโมง ๆ ละ XXX บาท
เป็นเงิน XXXXX บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท
เป็นเงิน XXXXX บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จานวน เล่ม ๆ ละ XX บาท
เป็นเงิน XXXXX บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาหรับ
ใช้ในการจาแนกเท่านั้น เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
√ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
√ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7 (2)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
√ 7.3.4 กลุ่มวัยทางาน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
√ 7.4.4 กลุ่มวัยทางาน
7.4.4.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล......................................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนสื่อเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล........................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนหน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/เทศบาล..........มีความประสงค์จะจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนสื่อเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในปีงบประมาณ...โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล.......
เป็นเงิน………..บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases)ได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular diseases) และโรคหัวใจ
ขาดเลือด (ischaemic heart diseases) และอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลาดับต้นของคนไทย ตังแต่ปี 2555 ในแต่ละปีมีคนไทย
เสียชีวิตจากโรคนีมากกว่า 54,000รายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนทุกปี สาเหตุของโรคกลุมนีเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกต
องเหมาะสม ไดแก การสูบบุหรี่และการการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบในที่สาธารณะ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอย่างไม่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับรัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว บังคับให้สถานที่ราชการทุกแห่ง วัดและศาสนสถาน โรงเรียนและสถานที่สาธารณะต่างๆ
เป็นเขตปลอดบุหรี่และสุรา อีกทังยังไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ซึ่งสถานที่และประชาชน
ดังกล่าวในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล................ ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย อีกทังยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อม
ปลอดควันบุหรี่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์และสูบบุหรี่อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง
1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาป้าย สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา
2. จัดทาโปสเตอร์ แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
3. ติดตังและจัดสรรป้าย สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและโปสเตอร์ แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพืนที่
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
3. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่.......เดือน.......พ.ศ........- วันที่.......เดือน.......พ.ศ......
4. สถานที่ดาเนินการ สถานที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ สถานที่ราชการ วัดและศาสนสถาน โรงเรียน ตลาด สวนสาธารณะ ร้านค้า ร้านอาหาร อื่นๆ
ในพื่นที่ ต.................. อ.....................จ...........................
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....... จานวนทังสิน........บาท รายละเอียด ดังนี
- จัดทาป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา (ติดบริเวณทางเข้า ออก สถานที่ตามกฎหมาย) ป้ายละ...บาท จานวน..ป้าย จานวน.....บาท
- จัดทาสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา (ติดบริเวณภายใน สถานที่ตามกฎหมาย)แผ่นละ....บาท จานวน....แผ่น จานวน...บาท
- จัดทาโปสเตอร์ แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบแผ่นละ....บาท จานวน..แผ่น จานวน...บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
99

1. กลุม่ เป้าหมายเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง
2. มีการติดป้าย หรือสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา (ติดบริเวณทางเข้า ออก สถานที่ตามกฎหมาย)
3. มีการจัดทาโปสเตอร์ แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
7.สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการจาแนกเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
7.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุม่ เป้าหมาย
7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4.7.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.7.5 การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล......อาเภอ........จังหวัด.........
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพืนที่
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล........................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนหน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/เทศบาล........มีความประสงค์จะจัดทาโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพืนที่ กองทุนสุขภาพตาบล......ในปีงบประมาณ
2561โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล.......เป็นเงิน………..บาท โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สาหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งการดาเนินการแก้ไขต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากการสารวจเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศ
ไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รัวป้องกันระยะที่ 2 พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อปัญหายาเสพติดหลายปัจจัยมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึน เช่นการมั่วสุมในที่สาธารณะ การมั่วสุมยาเสพติดในร้านเกม เด็กนักเรียน / นักศึกษาใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึน
จากรายงานพบว่ากลุ่มเด็กอายุ 7 - 19 ปีเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นผู้เสพรายใหม่สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ดังนันการ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังการคัดกรองการค้นหาและการนาผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดเข้ารับการรักษาเป็นกระบวนการแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อลดจานวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพืนที่
1.วัตถุประสงค์/ตัวชีว้ ดั
1.1 เพื่อค้นหา และคัดกรอง ผู้ป่วยกลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ติดยาเสพติดในพืนที่
1.2 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
1.3 ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา (3 month remission rate) ร้อยละ 90
1.4 ร้อยละของการคงอยู่ของผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู (Retention Rate) ร้อยละ 70
1.5 ร้อยละของการติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 50
2. วิธีการดาเนินการ
หมายเหตุ บูรณาการทีมจังหวัด/อาเภอ
1. ขันตอนการวางแผน
- แต่งตังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- จัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงาน กาหนดรูปแบบวิธีการดาเนินงาน
- ประสานดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล.......................
3. ขันตอนการดาเนินงาน
- จัดซือชุดตรวจกัญชา (THC) จานวน...................ชุด
- จัดซือชุดตรวจยาบ้า (Amphetamine) จานวน ........ชุด
- ออกตรวจกลุ่มเสี่ยงในพืนที่ ทังในชุมชน ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ในวัด
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หน่วยนับ แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม

รวม
ทั้งสิ้น

ครั้ง

ไตรมาส1
(ตค-ธค)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(มค-มีค) (เมย-มิย.) (กค-กย)

1.จัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. จัดซือชุดตรวจยาบ้า (Amphetamine) จานวน....ชุด
3.จัดซือชุดตรวจกัญชา (THC) จานวน..............ชุด
4.ออกตรวจกลุ่มเสี่ยงในพืนที่ ทังในชุมชน ใน
โรงเรียน ในสถานประกอบการ ในวัด
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล..................
3. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
4. สถานที่ดาเนินการ พืนที่ ต..................อ............................จ....................................
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบล....... จานวนทังสิน........บาท รายละเอียด ดังนี
1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
- ค่าอาหารว่างหรืออาหารกลางวันตามจานวนกลุ่มเป้าหมายราคา....บาท X จานวน...คน เป็นเงิน...บาท
2. จัดซือชุดตรวจยาบ้า (Amphetamine) ราคาชุดละ ...... บาท X จานวน..... คน เป็นเงิน.........บาท
3. จัดซือชุดตรวจกัญชา (THC) ราคาชุดละ ............ บาท X จานวน............ คน เป็นเงิน...........บาท
4. ออกตรวจกลุ่มเสี่ยงในพืนที่ ทังในชุมชน ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ในวัด
- ค่าอาหารว่างหรืออาหารกลางวันตามจานวนกลุ่มเป้าหมาย
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ปัญหายาเสพติดในพืนที่ลดลง
2. ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา และได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังการบาบัด
7.สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
สาหรับใช้ในการจาแนกเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7 (1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
7.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย
7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
√ 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
√ 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
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