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กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงหลังคลอด 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....................... 
เร่ือง  ขอเสนอโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล............................... 
           ด้วย  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล........ โรงพยาบาล........ มีความประสงค์จัดท าโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....... จ านวน ...............บาท (.................) 
โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม( ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม) 
หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์(Human capital) จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุ “ประเทศไทย 4.0” 
ดังนั น การพัฒนาคนไทยให้สอดรับกับนิยามของคนไทยในศตวรรษท่ี 21 เป็นส่ิงที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาคนไทยเพื่อให้ได้ 
คนไทย 4.0 ที่มีสติปัญญาดี มีทักษะสูง มีสุขภาพแข็งแรง และมีจิตใจที่งดงาม ต้องเริ่มตั งแต่การปฏิสนธิ การตั งครรภ์จนถึงการคลอด และ
เติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพจนอายุ 2 ปีบริบูรณ์ 1000 วันแรกของการดูแลอย่างเอาใจใส่และทุ่มเทของมารดา ครอบครัวและชุมชน 
ตั งแต่ในช่วงการตั งครรภ์ (270 วัน) จนถึงอายุ 2ขวบ (730วัน) จะเป็นตัวก าหนดส าคัญตัวหนึ่ง ท่ีจะบอกถึงขีดความสามารถ สติ ปัญญา 
ศักยภาพและความส าเร็จของลูกในอนาคต     

จากสถานการณ์จ านวนหญิงตั งครรภ์จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2559 จ านวน  19 ,428คน ปี 2560 จ านวน 18,747 คน  ทารก
แรกเกิดมีชีพ ปี 2559 มีจ านวน  24,630 คน ปี 2560 มี จ านวน 23,049คน จ านวนเด็กแรกเกิดที่มีน  าหนักน้อยกว่า2500 กรัม ปี 2559 
จ านวน  2,200คน คิดเป็นรัอยละ 8.93  ปี 2560 จ านวน 2,160คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 ซึ่งทารกแรกเกิดที่มีน  าหนักน้อยกว่า2500 กรัม 
จะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้าน IQ  ,EQ และการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารก จากการสุ่มส ารวจ IQ เด็กจังหวัดนครราชสีมา 
ปี 2555  พบเด็กมี IQ ร้อยละ 95.69 ,ปี2559 พบเด็กมี IQ ร้อยละ 96.25 ซี่งมีแนวโน้มเพื่มขึ นเล็กน้อย 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  (ตัวอย่างการท าโครงการนม 90 วัน 90 กล่อง อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
หว่างการดื่มนมกับ น  าหนักแม่และน  าหนักเด็กแรกเกิด Dose response relationship จากข้อมูลมีหลักฐานเช่ือได้ว่าหากหญิงตั งครรภ์ที่
มีน าหนักเพิ่มตลอดการตั งครรภ์น้อยกว่า 10 กิโลกรัม หรือ คลอดก่อนก าหนด มีความเสี่ยงสูงที่จะพบ เด็กแรกคลอดน  าหนักน้อยกว่า 
2500 กรัม ในพื นที่ของ อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ไม่แตกต่างกับการศึกษาทั งในประเทศและต่างประเทศ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบความสัมพันธ์ของปัจจัยสองปัจจัย ในลักษณะ Dose response relationship ดังนี   
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง การดื่มนมกล่อง กับ น  าหนักที่แม่เพิ่มขึ น ย่ิงดื่มนมกล่องมากขึ น น  าหนักของแม่ก็มากขึ น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง การดื่มนมกล่อง  กับ น  าหนักเด็กแรกเกิดย่ิงดื่มนมกล่องมากขึ นเด็กแรกเกิดอัตราการเกิดเด็กแรกคลอด

น  าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจน ) 
จากสถานการณ์ผลการด าเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของศูนย์สุขภาพชุมชน......./โรงพยาบาล........ ในปี 2559 และ2560 

พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 9 ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาพเด็กในพื นที่ ดังนี  
1.หญิงตั งครรภ์ฝากครรภ์ครั งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ...............(HDC 2559-60)       
2.หญิงตั งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั งตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ...................( HDC 2559-60)       
3.หญิงตั งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ……พบมากที่สุดในต าบลร้อยละ....รองลงมาคือต าบล...ตามล าดับ ( HDC 2559-60)       
4. หญิงตั งครรภ์ได้รับยาเม็ดไอโอดีนและรับประทานทุกวัน ร้อยละ ............ 
5. เด็กแรกเกิดที่มีน  าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ ............( HDC 2559-60)       
6. เด็กแรกคลอดกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนร้อยละ................... (HDC) 
7. การได้รับยาน  าเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก ร้อยละ  .............. ( 2560 )   
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8. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ .................พบพฒันาการล่าช้าร้อยละ............... (Korat report)   
9 .เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ....( Korat report) , เด็ก 0-2 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ .....มีภาวะเตี ยสูงถึงร้อยละ ...อ้วน ร้อยละ 
......  ผอมร้อยละ ............( Korat report) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า กระบวนการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถ
ประสบความส าเร็จได้และไม่ย่ังยืน ดังนั น เงื่อนไขส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จคือ การบูรณาการและการท างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง ถือเป็นความท้าทายที่ส าคัญ  

ดังนั น 1000 วันแรกของชีวิต ท่ีเร่ิมตั งแต่การตั งครรภ์และเด็กจนถึงอายุ 2 ปี เป็นช่วงเวลาส าคัญของกระบวนการพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมอง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีกระบวนการสร้างเซลล์สมอง มีการเพิ่มเซลล์สมองควบคู่กับการสร้างเส้นใยประสาทเร็วที่สุด 
การได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ร่วมกับความรัก ความอบอุ่น จากกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า จะท าให้ทารกเจริญเติบโต และพัฒนา
เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสูง  
 ดังนั น เพื่อให้การดูแลสุขภาพหญิงตั งครรภ์และเด็กจนถึงอายุ ๒ ปี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล.../ โรง
พยาบาล..... จึงได้จัดท าโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561 ขึ น 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
           1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั งร่างกายจิตใจ มีสติปัญญาและศักยภาพที่ดี ในช่วง 1000 วันแรกของชีวิต 

2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชนและสังคมตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของสตรี
ตั งครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปี 

3. เพื่อบูรณาการงานและสร้างความร่วมมือจากครอบครัว ภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพของสตรีตั งครรภ์
และเด็กอายุ 0-2 ปีและครอบครัว 

4. เพื่อลดความเหลื่อมล  า เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามชุดสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงได้รับในกลุ่มสตรีตั งครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปี 
 2. วิธีด าเนินการ 
       1. ประชุม/ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อก าหนดแนวทาง/กิจกรรม 
       2. แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว ( Child & Family Team : CFT อ าเภอ) มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือ
สาธารณสุขอ าเภอเป็นประธาน  
       3. คณะกรรมการระดับต าบล มี 2 ชุด ได้แก่  
     3.1 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว  (CFT ต าบล) มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน ก านันและ ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นกรรมการ ปลัดอบต. เป็นกรรมการ ผู้แทนคุณครู เป็นกรรมการ ประธานอสม. เป็นกรรมการ ตัวแทนพระสงฆ์ เป็นกรรมการ ผู้อาวุโส
ในต าบล เป็นกรรมการ บุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผอ.รพ.สต.หรือพยาบาลวิชาชีพ เป็นเลขานุการ  
    3.2 ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับหมู่บ้าน ตามจ านวนหมู่บ้าน ประธานควรเลือกมาจากท่ีประชุม ส าหรับองค์ประกอบได้แก่ 
พยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ครูหรือข้าราชการเกษียณอายุแล้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และผู้ท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ  
       4. จัดท าโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
       5. ประชุมชี แจงกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการการดูแลสตรีตั งครรภ์และเด็ก 0-2 ปี
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ 2 กิจกรรมคือ  

5.1 กิจกรรมทางสุขภาพ (Health activities)  
5.2 กิจกรรมทางสังคม (Social activities หรือ Non health activities)  

        6. ให้ค าปรึกษาและโภชนศึกษาหญิงตั งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงทางโภชนาการหรือ BMI ต่ า (ภาพชุดอาหารทดแทน กราฟ
โภชนาการ น  าหนักตามเกณฑ์)  
        7. สนับสนุนนมกล่องแก่หญงิตั งครรภ์รายใหม่ทุกรายที่ขันทะเบียนโครงการ                  
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        8. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ในชุมชน  
        9. จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับหญิงที่ตั งครรภ์ , พิธีรับขวัญเด็กแรกเกิดตามประเพณีโบราณ, ประเพณีโกนผมไฟ, โกนจุก ,พ่อแม่บุญธรรม 
           10. จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังโดยพี่นักเรียนและผู้สูงอายุในชุมชน 
           11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด ต าบลน  าแม่/ชุมชนนมแม่ และต าบลเกลือไอโอดีน 
           12. สรุปผลและประเมินผลเมื่อสิ นสุดโครงการ  
3. ระยะเวลาด าเนินการ                 เดือน พฤศจิกายน – กันยายน 2560 
4. สถานที่ด าเนินการ  โรงพยาบาล......../ ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล..... และ หมู่บ้าน...... หมู่ (เขต อบต.) 
5. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....จ านวน ... บาท (......) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
      1. ประชุมชี แจงคณะกรรมการค่าอาหารว่าง..........................คน......................บาท(.........................) 
      2. ค่าพาหนะแก่ อสม.ที่ส ารวจและน าพาหญิงตั งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ รายละ ........ บาท   
         จ านวน ...... ราย เป็นเงิน ................. บาท (.........................................) 
      3. จัดชุดของรับขวัญเด็กแรกเกิด.....................คน...................บาท..เป็นเงิน...................บาท(.................)  
      4. จัดซื อนมกล่องจ่ายหญิงตั งครรภ์รายใหม่ทุกราย ๆละ ........บาท จ านวน .... ราย  เป็นเงิน .... บาท (......) 
      5. ค่าจัดท าแผ่นพับ/เอกสารความรู้การตั งครรภ์ แผ่นละ .... บาท จ านวน .....แผ่น  เป็นเงิน ......บาท (.........) 
      6. ค่าแผ่นป้ายไวนิลโครงการ แผ่นละ ........ บาท จ านวน.......... แผ่น เป็นเงิน ................. บาท 
      7. จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้าร่วม เช่นพิธีรับขวัญทารกแรกเกิด ผูกข้อมือรับขวัญพ่อแม่  จ านวน.....ราย เป็นเงิน.....บาท(.....) 
      8. จัดกิจกรรมแจกจ่ายเกลือไอโอดีนแก่หญิงตั งครรภ์(ต าบลไอโอดีน) จ านวน.........ราย  เป็นเงิน.....บาท(.......)  
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. น  าหนักเด็ก ชาย >10.5กิโลกรัมหญิงน  าหนัก>9.5กิโลกรัม 
      2. ส่วนสูงเด็ก ชาย สูง> 82.5 cm หญิง สูง>81cm 
      3. ฟันน  านมครบ 12  ซี่ไม่ผ ุ
      4. พัฒนาการสมวัยของเด็กวัยสองขวบ พร้อมเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็ก 
 7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด  โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการ จ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7) 
      ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล................ 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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กลุ่มเด็กเล็กและเดก็ก่อนวัยเรียน 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................... 
เร่ือง  ขอเสนอโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด  ปี 2561 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล............................... 
           ด้วย  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล..... โรงพยาบาล........  มีความประสงค์จัดท าโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรง
และฉลาด  ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....... จ านวน ....บาท 
(.........) โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด ) 
หลักการและเหตุผล 
 ภาวะโภชนาการในเด็กมีผลกระทบต่อพัฒนาการ ทั งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการควบคุมป้องกันและแก้ไขในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2546-2554)  พบความชุกของปัญหาภาวะโภชนาการ
เกิน เด็กวัยเรียน มีแนวโน้มเพิ่มขึ น  จากการส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั งท่ี 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 ปัจจัยส าคัญของปัญหาภาวะโภชนาการเกิน คือ การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและปริมาณท่ีเหมาะสมตามวัย 
รวมไปถึงขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  ในเด็กประถมศึกษา พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี  เป็นผลท าให้แนวโน้มของปัญหาภาวะ
โภชนาการเกินเพิ่มขึ นทุกปี ผลการศึกษาวิจัยหลายแหล่ง พบว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีโอกาสเป็นโรคอ้วน 1 ใน 3 
และหากอ้วนจนถึงวัยรุ่นโอกาสเส่ียงสูงถึง 3 ใน 4 คนที่เป็นโรคอ้วน มีผลน าไปสู่การเกิดโรคเรื อรังที่ไม่ติดต่อ (NCD) ต่าง ๆ ทั งในเด็กและ
ผู้ใหญ่ ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย การศึกษา
ในปี 2552 พบว่าประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากภาวะน  าหนักเกินและโรคอ้วนสูงถึง 5,500 ล้านบาท  การสร้างความ
ตระหนักต่อสุขภาพผ่านกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนอย่างย่ังยืน   
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ................. จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน เจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ  ขึ นเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กวัยเรียน ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  โดย จนท.สส. และครู
อนามัยโรงเรียน  ให้มีการด าเนินงานแบบบูรณาการที่เป็นรูปธรรมบรรลุวัตถุประสงค“์นักเรียนไทยสุขภาพดี”ภายในปี ๒๕๖๔ 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียนให้มีการเจริญเติบโตตามวัยเต็มศักยภาพ 
 2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
            3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน  
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. โรงพยาบาลศูนย์ฯ/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 2. จนท.สธ. ครูอนามัยโรงเรียน ที่ดูแลเด็กวัยเรียน 
 3. ผู้ปกครองเด็กวัยเรียน ท้องถิ่น อบต. และชุมชน 
3. วิธีด าเนินการ/กิจกรรม   

1. จัดประชุมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. จัดให้มีคู่มือ กิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
3. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์นมจืดยืดสูงในวันดื่มนมโลก และวันเด็กแห่งชาติ 
4. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปชส.ความรอบรู้สุขภาพ: กิน(ไข่ นม ผัก) นอน เล่น(กระโดด โลดเต้น สะอาด ฉลาด) 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
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6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561 
5. สถานที่ด าเนนิการ               รพ.สต. ต าบล......................และ หมู่บ้าน.........หมู ่(เขต อบต.) 
6.งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..... จ านวน ..... บาท (......) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
                 1. ค่าจัดคู่มือเกณฑ์มาตรฐานร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน..............เล่มๆละ................บาท เป็นเงิน...............บาท 
                 2. ค่าจัดซื อนมเพื่อเพิ่มส่งเสริมพัฒนาการยืดร่างกาย  จ านวน ................. เป็นเงิน .............. บาท  
                 3. ค่าจัดท าแผ่นพับ/เอกสารความรู้ แผ่นละ ....................บาท จ านวน ............. แผ่น เป็นเงิน ..............บาท  
                 4. ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์   จ านวน.................. แผ่น เป็นเงิน ................. บาท 
           5. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับกลุ่มเป้าหมาย และผู้ด าเนินงาน จ านวน.....คน ๆ ละ....บาท/มื อ  
                    จ านวน......มื อ เป็นเงิน....บาท 
           6. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน.......ชั่วโมง ๆ ละ ...................บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. เด็กวัยเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโต ตามวัยเต็มศักยภาพ  
       2. เด็กวัยเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะสุขภาพ 
       3. เด็กวัยเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข 
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด  โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ   
   ใชใ้นการ จ าแนกประเภทเท่านั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว) 

8.1  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ขอ้ 7) 
      ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล................ 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 กลุ่มหญิงตั งครรภ์และหลังคลอด 
              8.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................... 
เร่ือง  ขอเสนอโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ปี 2561 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล............................... 
           ด้วย  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล................  โรงพยาบาล.....................  มีความประสงค์จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
....... จ านวน .......บาท (..............) โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด ) 
หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นเครื่องมือพื นฐานในการที่ศูนย์เด็กเล็กจะได้น าไปใช้ในการประเมิน  การด าเนินงานของตนเอง
เพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-5 ปี ได้รับการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ 
ร่างกาย จิตใจ ให้สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 จากผลการศึกษา การให้เด็กเล็กก่อน 3 ขวบ มีโอกาสได้รับการศึกษาปฐมวัยท่ีดีอย่างถูกต้องตามหลักพัฒนาการทางสมองของ
เด็ก พบว่า เด็กกลุ่มที่พ่อแม่เลือกส่งเข้าเนิร์สเซอรี่หรือศูนย์เด็กเล็กที่ได้คุณภาพ 
และจัดการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการสมองของเด็ก จะมีผลการวัดไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือเรียนในศูนย์เด็กเล็กที่ด้อย
คุณภาพถึง 12 หน่วยวัดไอคิว และมีทักษะทางภาษาก้าวหน้ากว่าถึง 2.5 เดือน เนื่องจากช่วงปฐมวัย(0-5ขวบปีแรก)ของชีวิตนั นสมองของ
มนุษย์จะพัฒนาเติบโต และสร้างเส้นใยสมองได้สูงสุด การเจริญเติบโต ซึมซับข้อมูลจากโลกภายนอกได้มากที่สุด เด็กจึงควรได้รับการ
กระตุ้นที่ถูกต้อง        ทั งทางด้านกิจกรรม เสริมสมอง ด้านอารมณ์ ภาษา การได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องตั งแต่ปฐมวัย 
 ผลการส ารวจ พบว่า เด็กปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 69.68 สงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ
25.79 (เขตสุขภาพที่9, 2560) มีศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขตสุขภาพเพียง 21 แห่งจากทั งหมด 
750 แห่ง และพบว่าการด าเนินการตามมาตรฐานไม่มีความย่ังยืน สาเหตุจากตัวแบบมาตรฐานที่ก าหนดโดยส่วนกลางไม่มีการบูรณาการ
กันตั งแต่ต้นทาง จึงสร้างความสับสน อีกทั งเป็นการเพิ่มภาระด้านการจัดท าเอกสารแก่ศูนย์เด็กเล็กโดยไม่จ าเป็น กรมอนามัยจึงมีนโยบาย
ให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ซึ่งจัดท าขึ นใหม่โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ น ปี 2561 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
      1. เพื่อให้เด็กช่วงวัย 2-5 ปี ได้รับการพัฒนาทั งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
                    2. เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  และพัฒนาคุณภาพเด็ก 
ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
 2. วิธีด าเนินการ 
                 1. แต่งตั งคณะท างานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กระดับต าบล เพื่อก าหนดแนวทาง/กิจกรรม 
                 2. จัดท าโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
                 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  
                 4. เย่ียมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานฯโดยทีมประเมินระดับต าบล/อ าเภอหรือผู้ประเมินภายนอก 
                 5. ประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานฯโดยทีมระดับจังหวัด/ศูนย์อนามัย                  
                 6. สรุปผลและประเมินผลเมื่อสิ นสุดโครงการ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ     เดือน พฤศจิกายน 60 – กันยายน 2561  
4. สถานที่ด าเนนิการ     ศูนย์เด็กเล็กในต าบล............................... (เขต เทศบาล/อบต.)         
5. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..... จ านวน ..... 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 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด  โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) 
      ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล................ 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 กลุ่มหญิงตั งครรภ์และหลังคลอด 
              7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
              7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
              7.3.4 กลุ่มวัยท างาน 
              7.3.5 กลุ่มผู้สูงอายุ 
              7.3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
              7.3.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
              7.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................... 
เร่ือง  ขอเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย...กินกอด...เล่าเล่น...ปลอดภัยเพื่อพัฒฯเด็กปฐมวัย ปี 2561 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล............................... 
           ด้วย  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล.....โรงพยาบาล....มีความประสงค์จัดท าโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย...กินกอด...เล่าเล่น...ปลอดภัย
เพื่อพัฒฯเด็กปฐมวัย ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....จ านวน...บาท 
(.........) โดยมีรายละ เอียดโครงการดังนี  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด ) 
หลักการและเหตุผล 

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเร่ิมตั งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 6 ปี เด็กวัยนี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองก าลังเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เด็ก
จึงต้องการความรัก ความเอาใจใส่ การดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงจัดประสบการณ์ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
ตามช่วงวัยและความแตกต่างของแต่ละบุคคล   การทุ่มสรรพก าลังให้กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเป็นภารกิจอันส าคัญย่ิงของชุมชนและ
สังคม เพราะพัฒนาการทุกด้านในช่วง 5 ขวบปีแรกของชีวิตหรือวัยก่อนเข้าเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มักเรียกกันว่า “ช่วงปฐมวัย” คือ 
“โอกาสทอง” ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลือทั งหมดของมนุษย์แต่ละคน และส่ง ผลต่ออนาคตของสังคม ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากนัก
เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน ว่า การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดี
ที่สุดในระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง  เท่า รัฐบาลโดย 4 กระทรวงหลัก (มหาดไทย ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และสาธารณสุข) ได้บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความส าคัญอย่างย่ิงกับการพัฒนา
เด็กกลุ่มปฐมวัย เพื่อให้เติบโตเป็นคนไทยที่มีปัญญาท่ีเฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมี
จิตใจท่ีงดงาม (Heart) ท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด สามารถด าเนินการหรือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้โดยลงทุนผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 20,644 แห่ง ซึ่งดูแลเด็กปฐมวัย 1,048,501 คน2 หรือมากกว่าร้อยละ 30 เด็กอายุ 2-5 ปี 
นอกจากนั นท้องถิ่นยังสามารถด าเนินการเชิงรุกออกไปในชุมชน/พื นที่รับผิดชอบเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย เสริมเพิ่มเติมจากการดูแลของ
หน่วยงานงานอื่นหรือครอบครัวได้  การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล และการดูแลด้านสุขภาพที่ส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย 
ซึ่งท้องถิ่นสามารถลงทุนหรือด าเนินการได้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล มีดังนี   การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต, 
การส่งเสริมและติดตามพัฒนาการ และการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี  สุขภาพช่องปาก, การตรวจคัดกรองภาวะโลหิต ,
การตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปก และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 

 

1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
1.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ(ผอม/เตี ย) 
1.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย   
1.3 เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้รับการดูแลสุขภาพที่ส าคัญตามชุดสิทธิประโยชน์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
1.4 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก 
1.5 เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 

   กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เด็กอายุ 0-5 ปีในชุมชน และเด็กอายุ 2-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลและในชุมชน 

3. หญิงตั งครรภ์/หญิงให้นมบุตรในชุมชน 
 
2. วิธีด าเนินการ 
    2.1 ขั นตอนวางแผนงาน 
          - ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงานโครงการ 
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          - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
          - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    2.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.......... 
    2.4 ขั นตอนการด าเนินงาน 
         กิจกรรมท่ี 1 การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต 
     1. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

1.1 จัดท าทะเบียนหรือบัญชีเด็กปฐมวัยที่อยู่ศูนย์ฯ / โรงเรียนอนุบาล ในรูปแบบไฟล์ excel  
1.2 จัดหาเครื่องชั่งน  าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ที่มีมาตรฐาน ให้แก่ศูนย์ฯ/โรงเรียนอนุบาล หากเครื่องเก่าช ารุดหรือเสื่อม  
1.3 ครูพี่เลี ยงเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก โดย 

- การช่ังน  าหนักและวัดส่วนสูงเด็กทุก 3 เดือน ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม  
- น าข้อมูลบันทึกลงในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 18 ป ี
- ครูพี่เลี ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท./ อสม.น าข้อมูลจากโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต แจ้ง 
  ผลการประเมินพร้อมอธิบายผลและให้ค าแนะน าแก่พอ่แม่/ผู้ดูแลเด็กในการจัดอาหารของเด็กในครอบครัว 
- ครูพี่เลี ยงส่งต่อข้อมูลการเจริญเติบโตของเด็กในศูนย์เด็กเล็กให้กับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอปท. และ อสม.  
  เพื่อด าเนินการตามชุดกิจกรรมพื นฐานด้านโภชนาการในชุมชน 

1.4 ครูพี่เลี ยงจัดหาไข่หรือนม แก่เด็กเตี ย/ผอม ค่อนข้างเตี ย/ค่อนข้างผอม ระหว่างอยู่ที่ศูนย์ และมอบไข่หรือนมให้ 
     พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก น ากลับไป  
1.5 ครูพี่เลี ยง/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อสม. สร้างพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องของเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเล่น  
     การวาดภาพระบายสี การร้องเพลง การเล่านิทาน เป็นต้น 
1.6 ครูพี่เลี ยงและผู้รับผิดชอบจัดอาหารปรับปรุงการจัดเตรียมและจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตามข้อแนะน า        
     ชุดกิจกรรมพื นฐานด้านโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

            2. ในชุมชน                                               
2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.หรือฝ่ายการศึกษา จัดท าทะเบียนหรือบัญชีเด็กปฐมวัยท่ีไม่ได้อยู่ศูนย์ฯ / โรงเรียน 
     อนุบาล ในรูปแบบไฟล์ excel โดยน าไปรวมกับทะเบียนเด็กที่อยู่อยู่ศูนย์ฯ / โรงเรียนอนุบาล เป็นภาพรวมของ 
     อปท.  และจัดท าบัญชีหญิงตั งครรภ์และหญิงให้นมบตุร 
2.2 จัดหาเครื่องชั่งน  าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ที่มีมาตรฐาน สนับสนุน อสม. หากเครื่องเก่าช ารุดหรือเส่ือม โดยเก็บ 
     รักษาไว้ท่ีศูนย์ฯหรือฝ่ายการศึกษาหรือสาธารณสุขของอปท. 
2.3 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท. เฝ้าระวังการเจริญเติบโต โดย 

- ก าหนดวัดชั่งน  าหนักและวัดส่วนสูงทุก 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม  
  ส าหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก และนัดหมายพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก 
- อสม.ชั่งน  าหนักและวัดส่วนสูงทุก 3 เดือน ในกรณีที่เด็กไม่มา ให้ติดตามมาชั่งน  าหนักและวัดส่วนสูงในเดือนนั น 
- อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท บันทึกข้อมูลในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และรวบรวมข้อมูลรายงานต่อ อปท. 
- แจ้งผลการประเมิน พร้อมทั งอธิบายผลการประเมินและให้ค าแนะน าพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดอาหารให้เด็ก 

2.4 อปท.จัดหาไข่หรือนม สนับสนุนแก่เด็กเตี ย/ผอม ค่อนข้างเตี ย/ค่อนข้างผอม โดยให้เด็กเตี ย/ผอม เป็นเวลา180 วัน  
     หรือจนกว่าเด็กอยู่ในระดับค่อนข้างเตี ย/ค่อนข้างผอม ส่วนเด็กค่อนข้างเตี ย/ค่อนข้างผอม จัดหาไข่หรือนม ให้เป็น 
     เวลา 60 วัน หรือจนกว่าเด็กอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์และสมส่วน 
2.5 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยอื่น) ติดตามและให้ค าแนะน าการจัด 
     อาหารของหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก ตามปริมาณที่แนะน า ทุกสัปดาห์ หากหญิงตั งครรภ์มีน  าหนักน้อย  
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     อปท.สนับสนุนนมตามความเหมาะสมหรือจนกว่ามีน  าหนักอยู่ในภาวะโภชนาการระดับปานกลาง (แถบสีเหลืองใน 
     กราฟโภชนาการหญิงตั งครรภ์) 
2.6 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยอื่น)  ติดตามทุกสัปดาห์ ในเรื่องการ 
     กินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ในหญิงตั งครรภ์และให้นมบุตร 6 เดือน การรับวัคซีนของเด็ก ยา 
     น  าเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ในกรณีที่ไม่ได้รับยาหรือยาหมด ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ 
     หน่วยบริการน ายาเม็ด/ยาน  ามาให้ หรือ อปท.อาจด าเนินการสนับสนุนเอง 
2.7 สนับสนุนการอบรมด้านโภชนาการแก่พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี ยง อสม.ตามความเหมาะสม 
2.8 ก าหนดมาตรการทางสังคม เช่น 
     • อสม. และคนในชุมชนไม่น าอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ให้เด็กกิน และแนะน าอาหารที่มีประโยชน์ 
     • อสม. และคนในชุมชนสอดส่องดูแลการซื อขนมและเครื่องดื่มของเด็ก 
     • ร้านค้าอาหารขายอาหารท่ีมีประโยชน์ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด ไม่มีไขมันสูง 
     • ให้เด็กซื อขนมได้ไม่เกินวันละ 1 อย่าง ห่อเล็ก วันละ 1 ครั ง หรือก าหนดวันในการซื อ เช่น วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นต้น 
     • ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ท่ีท าตามกิจกรรม เช่น เลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ครอบครัวที่พาเด็กไปชั่ง 
       น  าหนักวัดส่วนสูงทุกครั ง เด็กที่กินอาหารตามวัยเหมาะสม เด็กที่สูงดีสมส่วน เป็นต้น 

      กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

       1.1 จัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ และการตรวจคัด 
                    กรองพัฒนาการ อุปกรณ์เครื่องเล่น หนังสือนิทานส าหรับเด็ก 
       1.2 พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัคร เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการใช้คู่มือเฝ้าระวังและ 
                    ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
       1.3 ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังพัฒนาการ โดยการติดตามสังเกต ทดสอบ พฤติกรรมพัฒนาการตามวัย ช่วงอายุตาม 
                    ระยะตรวจสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละพฤติกรรม ครบทุกด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
                    ปฐมวัย หากพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการประจ าเพื่อตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
       1.4 ครูพี่เลี ยงเด็กนัดหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ าหรือ รพ สต เพื่อตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ที่มี 
                    อายุครบ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในแต่ละเดือน หรือพาเด็กไปที่หน่วยบริการ หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า ครูพี่ 
                    เลี ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ค าแนะน าแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่ล่าช้า เป็น 
                    เวลา 1 เดือน และนัดหมายตรวจคัดกรองซ  ากับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
      1.5 ครูพี่เลี ยงเด็ก/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัคร อ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวัน และแนะน าพอ่แม่/ผู้ปกครองเล่านิทานให้เด็กฟังอย่าง
สม่ าเสมอ 
      1.6 ครูพี่เลี ยงเด็ก/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัคร ปฏิบัติและแนะน าพ่อแม่/ผู้ปกครอง โอบกอดเด็กทุกวัน 
      1.7 จัดเวลาปล่อยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระทั งในร่มและกลางแจ้ง โดยครูพี่เลี ยงเด็ก/อาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัครให้ความ 
                    ช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัย 
      1.8 จัดหาเครื่องเล่นเด็ก ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย3 ส าหรับติดตั งที่ศูนย์ฯ/โรงเรียนอนุบาลและในชุมชน เพื่อทดแทนของ 
                    เก่าท่ีเส่ือมหรือไม่เคยมี 
           2. ในชุมชน 
      2.1 อปท.ประสานกับหน่วยบริการ ขอรายชื่อเด็กที่ไม่ได้ไปตรวจคัดกรองพัฒนาการหรือมีพัฒนาการล่าช้า เพื่อติดตาม 
      2.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากหน่วยอื่น)2 ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้ตรวจคัดกรองให้ไปรับ 
                    การตรวจคัดกรองท่ีหน่วยบริการ หรือหากจ าเป็น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจัดเตรียมอุปกรณ์ไปตรวจคัดกรองท่ีบ้าน  
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      2.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากหน่วยอื่น) ติดตาม ให้ค าแนะน าพ่อแม่/ผู้ปกครองในการ 
                    กระตุ้นพัฒนาการเด็กทั งเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและปกติ 
      2.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท.(หรือจัดหาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากหน่วยอื่น) ติดตาม ให้ค าแนะน าพ่อแม่/ผู้ปกครองโอบ 
                    กอดเด็ก อ่านนิทานให้ฟัง และจัดเวลาให้เด็กเล่นอย่างอิสระด้วยความปลดภัย 
      2.5 อปท.สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครูพี่เลี ยงเด็ก  อาสาสมัครผู้สูงอายุ อาสาสมัคร ฯลฯ 
        กิจกรรมท่ี 3 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 

1. สุขภาพช่องปาก 
     1.1 การตรวจและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก:  

- ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจความสะอาดช่องปากของเด็กทุกวัน  
- ตรวจฟันผุเดือนละ 1 ครั ง  
- นัดหมายทันตบุคลากร (ทันตภิบาล/ทันตแพทย์) ตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ 2 ครั ง  
- แจ้งผลการตรวจให้พ่อแม่/ผู้ปกครองพร้อมให้ค าแนะน า 

    1.2 การแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก:  
         - ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กแนะน าพ่อแม่/ผู้ปกครองพาเด็กที่ไม่ได้รับการตรวจ ไปตรวจสุขภาพช่องปากที่หน่วยบริการ  
         - เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช/ตรวจฟันผุ/ติดตามทุก 6 เดือน โดยทันตบุคลากร ที่หน่วย 
              บริการหรือท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล แล้วแต่กรณี  
    1.3 การแปรงฟัน: 
          - เด็กทุกคนมีแก้วน  าและแปรงสีฟัน โดย อปท.จัดหาแก้วน  า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้ตามความเหมาะสม/จ าเป็น 
          - เด็กทุกคนแปรงฟันหลงัอาหารกลางวันทุกวัน ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ดูและตรวจความสะอาดในการแปรงฟันของเด็ก 

2. การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 
           - อปท.ประสานหน่วยบริการในพื นที่ จัดบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางเด็กอายุ 3-5 ปี โดย อปท.สนับสนุน 
                 ค่าบริการตรวจคัดกรอง  
           - ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก จัดท าบัญชีรายชื่อเด็กที่พ่อแม่/ผู้ปกครองยินดีให้เด็กรับการตรวจคัดกรอง ส่งให้หน่วย 
                 บริการและนัดหมายการรับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับบริการ 
           - พ่อแม่/ผู้ปกครองพาเด็ก ไปรับการเจาะเลือดตรวจวัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่ หน่วยบริการ 
          - อปท.จัดหายาน  า/ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก สนับสนุนพ่อแม่/ผู้ ปกครอง จัดยาให้เด็ก     
                 รับประทานที่บ้าน (เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก 25 มิลลิกรัม/สัปดาห์) 
          3. การตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกต ิ
           - อปท.ประสานหน่วยบริการถึงความต้องท่ีจะให้เด็ก อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลได้รับการตรวจคัด 
                 กรองภาวะสายตาผิดปกติ และขอการสนับสนุนหน่วยบริการรับเด็กที่ผลการตรวจกรองเบื องต้นผิดปกติ ได้รับการตรวจคัด 
                 กรองซ  าและตรวจยืนยันตามล าดับ  
           - อปท.จัดหาชุดอุปกรณ์การตรวจวัดสายตาในเด็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล หากยังไม่มี  
           - อปท.สนับสนุนการอบรมการตรวจกรองภาวะสายตาผิดปกติเบื องต้น แก่ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก หากยังไม่เคยได้รับการ  
                 อบรมหรือฟื้นฟูความรู้และทักษะ โดยขอสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           - ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจกรองสายตาเด็ก และนัดหมายหน่วยบริการเพื่อรับการส่งต่อหากมีกรณีผิดปกติ แจ้งพ่อ 
                 แม่/ผู้ปกครองพาเด็กที่สายตามีปัญหาไปรับการตรวจท่ีหน่วยบริการ ตามนัดหมาย 
            - อปท.สนับสนุนค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันภาวะสายตาผิดปกติ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาแว่นสายตา แก่หน่วยบริการ  

4. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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            - ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก เตรียมการและด าเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน 
                 อนุบาล ของกรมควบคุมโรคติดต่อ 
            - จัดหาหน้ากากอนามัย น  ายาฆ่าเชื อ และสบู่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื อ และท าควาสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ และของ 
                 เล่นส าหรับเด็ก/อาคารสถานที่ 
            - เสริมสร้างนิสัยพฤติกรรมอนามัยเด็ก: ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลัง 
                 ขับถ่ายหรือสัมผัสสิ่งสกปรกทุกครั ง/ปิดปาก ปิดจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู เวลาไอ จาม แล้วทิ งลงถังขยะที่มีฝาปิด และ 
                 ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ/ขับถ่ายในห้องส้วมที่ถูก 
                 สุขลักษณะ/ทิ งขยะในถังที่มีฝาปิด ฯลฯ 
 กิจกรรมท่ี 4 ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ 

1. การพัฒนาครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัคร/พ่อแม่/ผู้ปกครอง ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในเรื่องความปลอดภัย
และการป้องกันอุบตัิเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล ที่บ้านและชุมชน 

2. ครูพี่เลี ยงเด็ก/ ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัครเฝ้าระวัง สังเกต ดูแลการเคลื่อนไหว การเล่น ของเด็กอย่างใส่ใจ 
3. ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก ด าเนินการส ารวจสภาพแวดล้อมและส่ิงของภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล ที่ไม่ปลอดภัยและเป็นจุดเส่ียงที่เด็กเล็กจะเกิดอุบัติเหตุได้ 
4. ส ารวจเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งหรือเครื่องเล่นสนาม รวมทั งพื นสนามส าหรับการตั งเครื่องและการวิ่งเล่น 
5. ครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็กด าเนินการปรับปรุงในสิ่งท่ีสามารถด าเนินการได้ และจัดท าข้อเสนองบประมาณเพื่อการปรับปรุง

เชิงโครงสร้าง พื นที่ เครื่องเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลให้เกิดความปลอดภัยภายใต้แผนด าเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลเพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนาของ อปท. และจัดท าบัญญัติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
    2.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 
    2.6 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
3. ระยะเวลาด าเนินการ    วันที่.......เดือน.......พ.ศ........- วันที่.......เดือน.......พ.ศ...... 
4. สถานที่ด าเนนิการ  พื นท่ีต าบล…………………อ…………………….จ.นครราชสีมา 
5. งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล.....จ านวนทั งสิ น....บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี  
   กิจกรรมท่ี 1  การส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต 
        1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   จ านวน..................................บาท 

- ค่ากระดาษส าหรับเก็บข้อมูล และพิมพ์ผลการประเมินและค าแนะน า จ านวน......รีม จ านวน.........บาท 
- ค่าหมึกพิมพ์ จ านวน........ตลับ จ านวน............บาท 
- ค่าไข่ ส าหรับเด็กขาดสารอาหารจ านวน.........คน คนละ.........ฟอง จ านวน..............บาท 
- หรือค่านม ส าหรับเด็กขาดสารอาหารจ านวน.........คน คนละ.........กล่อง จ านวน..............บาท 
- ค่านม ส าหรับหญิงตั งครรภ์ จ านวน...........คน คนละ..........กล่อง จ านวน...............บาท 
- ค่ายาน  า/เม็ดเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน...........คน จ านวน.................บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและน  าดื่ม ส าหรับอาสาสมัครผู้สูงอายุ/อสม. จ านวน..............คน จ านวน..........บาท 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อัตราตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข) หรือค่าจ้างเหมาบริการส าหรับพยาบาล

วิชาชีพเวชปฏิบัติทั่วไปส าหรับออกเย่ียมบ้านที่มีเด็กปฐมวัย/หญิงตั งครรภ์/หญิงใหน้มบุตร เพื่อติดตาม ให้ค าแนะน า นอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ จ านวน.........คน คนละ.........วัน วันละ...........ชั่วโมง จ านวน.........................บาท 

- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ ......คน   จ านวน 2-3 ชม. จ านวน.................บาท 
- ค่าน  าส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน..............คน จ านวน................บาท 
- ค่าน  ามันเชื อเพลิง ส าหรับรถ อปท. ออกเย่ียมบ้าน จ านวน.............บาท 
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- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานขับรถ จ านวน....คน คนละ.....วัน วันละ.....ชั่วโมง จ านวน......บาท 
- ค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น   จ านวน......................บาท 

        2. ค่าครุภัณฑ์ จ านวน............................บาท (เท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน) 
 - เครื่องชั่งน  าหนัก จ านวน..................เครื่อง เครื่องละ..................บาท จ านวน...................บาท 
 - เครื่องวัดส่วนสูง จ านวน..................เครื่อง เครื่องละ..................บาท จ านวน...................บาท 

- คอมพิวเตอร์ จ านวน........เครื่อง จ านวน........................บาท 
    กิจกรรมท่ี 2  การส่งเสริมและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
       1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   จ านวน..................................บาท 

- ค่าอุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย/ อุปกรณ์เครื่องเล่น จ านวน......ชุด(ชิ น)จ านวน.........บาท 
- ค่าหนังสือนิทาน จ านวน........เล่ม จ านวน............บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและน  าดื่ม ส าหรับการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี ยงเด็ก/ครูผู้ดูแลเด็ก/อาสาสมัคร จ านวน....คน ระยะเวลา 1 วัน จ านวน.....บาท 
- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ จ านวน........คน จ านวน 8 ชม จ านวน...............บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและน  าดื่ม ส าหรับอาสาสมัครผู้สูงอายุ/อาสาสมัครที่มาช่วยงาน จ านวน.....คน จ านวน......บาท 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อัตราตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข) หรือค่าจ้างเหมาบริการส าหรับพยาบาล

วิชาชีพเวชปฏิบัติทั่วไปส าหรับออกเย่ียมบ้าน ติดตาม ให้ค าแนะน าพัฒนาการหรือตรวจคัดกรองพัฒนาการ นอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการ จ านวน......คน คนละ.....วัน วันละ.....ชัว่โมง จ านวน......บาท 

- ค่าน  าส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน..............คน จ านวน................บาท 
- ค่าน  ามันเชื อเพลิง ส าหรับรถ อปท. ออกเย่ียมบ้าน จ านวน.............บาท 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานขับรถ จ านวน.....คน คนละ....วัน วันละ....ชั่วโมง จ านวน.....บาท 
- ค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีจ าเป็น   จ านวน......................บาท 

        2. ค่าครุภัณฑ์ เครื่องเล่นเด็ก จ านวน..................ชิ น จ านวน....................บาท 
    กิจกรรมท่ี 3 การส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 
        1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   จ านวน....................บาท 

- ค่าบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช เด็กจ านวน.....คน เหมาจ่ายคนละ...บาท  จ านวน...บาท 
- ค่าแก้วน  า แปรงสีฟัน จ านวน....................ชุด ชุดละ..............บาท จ านวน...................บาท 
- ค่าบริการตรวจความเข้มข้นของเลือด เด็กจ านวน........คน เหมาจ่ายคนละ.......บาทจ านวน.............บาท 
- ค่ายาน  า/ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก  จ านวน....ขวด(/เม็ด) ต่อเด็ก 1คนต่อปี ราคาขวด(/เม็ด) ละ...บาท เด็กจ านวน....คน จ านวน....บาท  
- ค่าอุปกรณ์การตรวจวัดสายตาในเด็ก จ านวน...........ชดุ ชุดละ...........บาท จ านวน.........บาท 
- ค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน เด็กจ านวน.....คน เหมาจ่ายรายละ......บาท จ านวน........บาท 
- ค่าแว่นสายตาพร้อมเลนส์ จ านวน..........คน จ านวน............บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและน  าดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก จ านวน....คน จ านวน.....บาท 
- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ ......คน  จ านวน ........ ชม. จ านวน.................บาท 
- ค่าน  ายาฆ่าเชื อ จ านวน ........แกลลอน(/ขวด) จ านวน.................บาท 
- ค่าสบู่เหลว จ านวน.............ขวด  จ านวน................บาท  
- ค่าหน้ากากอนามัย และวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็น   จ านวน......................บาท 

    กิจกรรมท่ี 4  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- ค่าอาหารกลางวันและน  าดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก จ านวน.....คน จ านวน.......บาท 
- ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ ......คน  จ านวน ........ ชม. จ านวน.................บาท 
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- ค่าวัสดุที่จ าเป็น   จ านวน......................บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กเตี ย ผอม ค่อนข้างเตี ย ค่อนข้างผอมได้รับการเสริมโภชนาการ และได้รับการติดตามโภชนาการทุก 3 เดือน 
2. หญิงตั งครรภ์/หญิงให้นมบุตรในชุมชน ได้รับการติดตามและให้ค าแนะน า 
3. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการแก้ไข และส่งต่อ  
4. เด็กอายุ 2-5 ปี ได้รับการติดตาม ประเมินการดูแลสุขภาพตามวัตถุประสงค์เข้าถึงถึงบริการหรือมีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลแก้ไข 
5. เด็กอายุ 2-5 ปี ที่ได้รับอุบัติเหตุลดลงต่ ากว่าปีที่ผ่านมา และไม่มีการเสียชีวิต 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
      7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล………………………… 
   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 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล....................... 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันฟันผุในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล........................ 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนหน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/เทศบาล................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนใน
ปีงบประมาณxxxxโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล....................เป็น
เงิน xxxxxx บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและก าหนดแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ทุกกลุ่มวัย ส่วนที่เกีย่วข้องกับสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยเรียนได้ก าหนดตัวชี วัดเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (ปี2561 
เป้าหมายร้อยละ 54) ทั งนี จากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560 พบว่า เด็กอายุ 3 
ปี มีฟันผุร้อยละ 59.8 และเด็กอายุ 5 ปี มีฟันผุร้อยละ 78 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของเขตสุขภาพที่ 9 (เด็กอายุ 3 และ 5 ปี ฟันผุร้อยละ 48.3 
และ  74.2 ตามล าดับ) ดังนั นการแก้ไขปัญหาโรคฟันผุในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการให้ครอบคลุมในทุกพื นที่ชุมชน
โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันและควบคุมโรคฟันผุอย่างต่อเนื่อง 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กปฐมวัยได้รับการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันน  านม โดยการทาฟลูออไรด์วานิช  ทุก 6 เดือน 
2. เพ่ือควบคุมโรคฟันผไุม่ให้ลุกลามในกลุ่มเป้าหมายที่มีฟนัน  านมผุเป็นรู โดยการบูรณะฟันดว้ยวสัดุ กลาสไอโอโนเมอร์ (SMART Technique) 

2. วิธีด าเนินการ 
1. ขั นตอนวางแผนงาน 

  - ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการ 
  - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
  - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
3. ขั นตอนการด าเนินงาน 

  - ทันตบุคลากรด าเนินการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ปีละ 2 ครั ง 
  - ด าเนินการทาฟลูออไรด์วานิชในฟันน  านมที่ยังไม่ผุหรือเริ่มผุในระยะแรก ทุก 6 เดือน 
  - ด าเนินการบูรณะฟันด้วยวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์เพื่อป้องกันฟันผุลุกลาม (SMART Technique) ในกรณี 
                          กลุ่มเป้าหมายมีฟันน  านมผุเป็นรู 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 

3. ระยะเวลาด าเนินการ       ระหว่างเดือน xxxxx– xxxxx  พ.ศ. xxxx 
4. สถานที่ด าเนนิการ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก xxxxxxxxx 
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล......จ านวน xxx บาท  รายละเอียด  ดังนี  
 - ค่าฟลูออไรด์วานิช จ านวน xx กล่อง เป็นเงิน  xxxxx บาท 
 - ค่าวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ จ านวน xx กล่อง เป็นเงิน  xxxxx บาท 
 - ค่าวัสดุประกอบการท างาน (ก๊อซ ส าลี พู่กันทาฟลูออไรด์ ฯลฯ)  เป็นเงิน  xxxxx บาท 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีอัตราการเกิดโรคฟันผุลดลง 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลนครชัยบุรินทร์ 
   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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   •7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   •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 กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
เรื่อง  เสนอแผนงาน /โครงการ/การด าเนินการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2561 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……………………………… 

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล............. มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม การด าเนินการศูนย์เด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค  ปี 2561    โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบล.............................. เปน็เงิน XXXXXX  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

เด็กเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความ
พร้อมทั งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา จึงนับเป็นภารกิจส าคัญ ที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนักและให้ความ
สนใจ การน าเด็กไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี ยงเด็ก ท าให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่
รวมกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งพฤติกรรมเด็กที่อยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื อโรค
ได้ง่าย เช่น การเล่น การคลุกคลีใช้ของร่วมกัน ท าให้ปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื อโรคติดต่อสู่กันได้ง่าย หากเด็กป่วยก็จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพโดยรวมของเด็ก รวมทั งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโรคที่พบบ่อยในเด็กได้แก่ โรคหวัด โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก 
โรคคางทูม โรคอีสุกอีใส และโรคหัด การป้องกันดูแลอย่างถูกต้องจะช่วยให้เด็กไปโรงเรียนได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยจากโรคติดต่อที่
สามารถป้องกันได้   ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเป็นสถานทีเด็กมาอยู่รวมกันจ านวนมาก หากมีเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อถ้าไม่ได้รับการ
ดูแลรักษาตั งแต่เร่ิมป่วยอาจท าให้การเจ็บป่วยมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ นอกจากนี เมื่อเด็กเกิดการเจ็บป่วยยังส่งผล
กระทบต่อผู้ปกครองท่ีต้องหยุดงานเพื่อให้การดูแลเด็ก ท าให้ขาดรายได้และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั นการป้องกันควบคุม
โรคท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบบ่อยของเด็กภายในศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลได้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ที่ส าคัญคือครูและผู้ดูแลเด็กที่ต้อง
ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะสามารถช่วยให้เด็กมี
สุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย และมีภูมิต้านทานโรคที่ดี 
ดังนั น โครงการพัฒนาการด าเนินการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ในครั งนี  จึงเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้ครู 
ผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครองให้มีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
1.วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด 

1.1 เพื่อให้ความรู้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศนูย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  จ านวน XX คน 

1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้มีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อ 
     ที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล   จ านวน XXX คน 
1.3 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  จ านวน XX คน 
1.4 เพื่อด าเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล   จ านวน xxx  โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 
1.5 เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้และเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็ กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
     ปลอดโรค จ านวน xxx  โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก 
1.6 ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล   

2. วิธีด าเนินการ 
    2.1 ขั นตอนการวางแผนงาน 

2.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน 
2.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
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2.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     2.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............. 
     2.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 

2.3.1 กิจกรรมท่ี 1 การด าเนินการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2561  
  2.3.1.1 เลือกพื นที่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลท่ีจะด าเนินการ 

2.3.1.2 ประสานผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามัยให้ด าเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 

2.3.1.3 ประชุมชี แจงคุณครูในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กทั งหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1.4 ประชุมให้ความรู้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กเรื่องโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล และ 
          มาตรฐานเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 
2.3.1.5 ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันควบคุมและการดูแลเด็กเมื่อเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในศนูย์   
          เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
2.3.1.6 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

     2.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
     2.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล........ 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
4. สถานที่ด าเนนิการ  พื นท่ีต าบล............................................... 
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล......เป็นเงิน  XXX  บาท รายละเอียด ดังนี  

5.1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมให้ความรู้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็กเล็กและ    
     โรงเรียนอนุบาล  และเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 

5.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XX บาท 
5.1.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม      จ านวน XX ชุด   เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.5 ค่าวิทยากร    จ านวน xx คน          เป็นเงิน xxx บาท  

5.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์เด็ก 
5.2.1 ค่าวัสดุและส่ือการเรียนการสอน     เป็นเงิน XXX บาท 

5.3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการป้องกันควบคุมและการดูแลเด็กเมื่อเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์   
     เด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาล 

5.3.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
5.3.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.3.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.3.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม      จ านวน XX ชุด   เป็นเงิน XXX บาท 
5.3.5 ค่าวิทยากร    จ านวน 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 และการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างถูกต้อง            
     ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
6.8 ประชาชนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
6.9 มีการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน     
6.10 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุลดลง 
6.11 ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอายุลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
6.12 มีการติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกเดือน 

7. สรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
   7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน  
        หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 7.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 

7.4.8.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
7.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้
7.4.8.5 การส่งเสริปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ 
7.4.8.6 อื่นๆระบุ........................ 
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กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการจมน  าในเด็ก 0-15 ปี 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
 ด้วย หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..................  มีความประสงค์จะจดัท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันการจมน  าในเด็ก 0-15 ปี ต าบล..........................ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. เป็นเงิน XXXX บาท โดยมีละเอียดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 
  การจมน  าเป็นสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุเป็นอันดับ 2 รองจากการตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลส านักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค พบว่ามากกว่าครึ่งที่เสียชีวิตมีอายุต่ ากว่า 25 ปี เพศชาย จมน  าเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน  าสูงสุดในเด็ก อายุ 1-4 ปี ส าหรับประเทศไทยสถิติการจมน  าในรอบ 10 ปี 2556-2556 พบว่าเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จมน  าเสียชีวิต
แล้วถึง 15,495 คน เฉลี่ยปีละ 1,291 คน หรือวันละ ประมาณ 4 คน โดยเฉพาะในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคมมีเด็กเสียชีวิตจากการ
ตกน  า จมน  า สูงถึง 442 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี แหล่งน  าท่ีพบบ่อยร้อยละ 50 เป็นแหล่งน  าธรรมชาติ รองลงมาคือสระ
ว่ายน  า พบร้อยละ 5 และอ่างเก็บน  าพบร้อยละ 3 ส าหรับจากข้อมูลการเสียชีวิต ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ปี พ.ศ. 2560  พบว่ามีเด็ก 
0 - 15 ปี เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตจากการจมน  า 20  คน (4.27 ต่อแสนประชากร เด็ก 0-15 ปี)  ในอ าเภอ..........พบว่า มีเด็ก 0 - 15 ปี 
เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตจากการจมน  า ........  คน (………….ต่อแสนประชากร เด็ก  0-15 ปี)   

จากข้อมูลการสอบสวนการเสียชีวิตจาการจมน  าพบว่ามีปัจจัยที่ท าให้เกิดการเสียชีวิต คือ ตัวเด็ก แหล่งน  า ผู้ดูแล สภาพปัญหา
เกิดจากขาดการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังในชุมชน พื นที่เสี่ยงทั งแหล่งน  าในบ้านและแหล่งน  าสาธารณะ ทางน  าผ่านในช่วงฤดูน  า หลาก 
ผู้ดูแลและผู้ปกครอง ขาดความตระหนัก เด็กขาดความรู้และทักษะเก่ียวกับการช่วยเหลือเด็กจมน  า และขาดการฝึกทักษะชีวิตในการการ
ว่ายน  าเพื่อชีวิตรอด โดยในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้องของเด็กและเยาวชนประจวบกับ
เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจึงท าให้เด็กและเยาวชน นิยมลงเล่นน  าโดยขาดทักษะความรู้และการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการว่ายน  าได้ จึง
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากการจมน  าปีละหลายราย  ประกอบกับปัจจุบันในพื นที่ต าบล หมู่บ้านมี แหล่งธรรมชาติ แม่น  าล าคลอง 
และแหล่งน  าที่สร้างขึ น เช่น สระว่ายน  า คูระบายบ่อหรือสระกักเก็บน  าในสวนฯ เป็นจ านวนมากเป็น แหล่งที่เกิดตกน  า/จมน  า ส่วนปัจจัย
ด้านบุคคล คือ ตัวเด็กเองมีความเสี่ยงตามสภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และโรคประจ าตัวและสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การมีแหล่งน  าใกล้ตัวเด็ก เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ได้มีรั วรอบขอบชิดแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งน  านั น
อย่างชัดเจนสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ การดูแลเด็ก เช่นผู้ดูแลท่ีไม่ใช่ผู้ดูแลหลัก ฝากผู้ผู้อื่นช่วยดูแลในเวลากลางวัน ผู้สูงอายุ เช่น ปู่ย่าตา
ยาย หรืออายุน้อยกว่า 20 ปี ผู้ดูแลขาดการรับรู้เรื่องความเสียง ผู้แลเด็กหลายคนในเวลาเดียวกัน สาเหตุดังกล่าว เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิด
การตกน  าจมน  าเสียชีวิต ดังนั นหน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล......ได้เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันและ
ลดปัญหาที่เกิดขึ น จึงได้จัดท าโครงการ การด าเนินการป้องกันการจมน  า Merit maker เพื่อให้เด็กอายุ 0-15 ปีในต าบล.....มีความ
ปลอดภัยจากการเล่นน  าในช่วงหยุดภาคการศึกษาและวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อให้เด็ก 0 - 15 ปี ในเขตรับผิดชอบ จ านวน XXX คน ได้รับความรู้การป้องกันการจมน  า การช่วยเหลือคนจมน  า และการฝึก
ทักษะการว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด  
 2. เพื่อปรับปรุงแหล่งน  าเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน  า 
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2.วิธีการด าเนินการ 
 1. ขั นตอนการวางแผนงาน 
     - ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบมีการด าเนินการโครงการ 
      - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
      - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...... 

3. ขั นตอนการด าเนินงาน 
          1. วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายในพื นที่ (กลุ่มป้าหมาย ได้แก่  ผู้น าชุมชน ,อสม. ,นักเรียน ,เด็กเล็กในศูนย์เด็ก 
ผู้ดูแลศูนย์เด็ก เป็นต้น) และส ารวจแหล่งน  าสี่ยง 
          2. อบรมเชิงปฏิบัติการ      โดยวิทยากรก าหนดเนื อหา ดังนี  
        - การป้องกันการจมน  า และการจัดการแหล่งน  าเสี่ยง                จ านวน 2 ชั่วโมง 
        - การช่วยเหลือคนจมน  า (เน้นCPR + ตะโกนโยนยื่น)    จ านวน 2 ชั่วโมง 
       - การฝึกทักษะการว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด        จ านวน 4 ชั่วโมง       
          3. จัดการแหล่งน  าเสี่ยง 
           4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะ 

 4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - การติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
  - สอบสวนการจมน  าทุกกรณีที่มีการจมน  า/เสียชีวิตจากการจมน  าในพื นที่ 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
4.สถานที่ด าเนินการพื นที่ต าบล.................. 
5.งบประมาณจากงบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล......... จ านวน XXXX บาท รายละเอียด ดังนี  
   1. ประชุมคณะท างาน 
       - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนนิงาน จ านวน XX คน x ๆ  ละ XX บาท  x จ านวน XX ครั งเป็นเงิน XX บาท 

   2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด : ตะโกน โยน ยืน่ และ CPR) 
      - ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คน ๆ  ละ XX บาท x  จ านวน XX รุ่น เป็นเงิน XXบาท 
      - ค่าวิทยากรบรรยาย จ านวน 3 ชม. x XXX บาท      เป็นเงิน XXXX บาท 
      - ค่าวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ จ านวน 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 จ านวน XX เล่ม ๆ ละ XX  บาท                  เป็นเงิน XXXX บาท 
      - ค่าวัสดุในการอบรม                                                     เป็นเงิน XXXX บาท 
   3. การจัดการแหล่งน้ าเสีย่ง (ส้ำรวจและระบุแหล่งน ้ำเสี่ยงที่จะด้ำเนินกำรป้องกันกำรจมน ้ำ) 
      - ค่าวัสดุในการปรับปรุง/ประชาสัมพันธ์แหล่งน  าเสี่ยง จ านวน XX แห่งๆ ละ XXX บาท  เป็นเงิน XXXX บาท 
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไม่มีการเสียชีวิตจาการจมน  าในเด็ก 0 - 15 ปี  
2. เด็ก 0 – 15 ปี ในพื นที่ต าบล..... มีความรู้การป้องกันการจมน  า การช่วยเหลือคนจมน  า และการฝึกทักษะการว่ายน  าเพื่อเอาชีวิตรอด 

 3. แหล่งน  าเสี่ยงได้รับการปรับปรุงและเฝ้าระวังป้องกันการจมน  า 
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตล่่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ  เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ช่ือ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................. 

 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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
              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 )....................................................................................................... 

การสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

ให้สรุปผลการด าเนินงานโครงการโดยรวบรวมผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มตามองค์ประกอบการด าเนินงาน   ผู้ก่อการดีป้องกันจากจมน  า 
(Merit Maker) ของกรมควบคมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
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กลุ่มวัยท างาน 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน(ดา่นครอบครัว) 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
 ด้วย หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..................  มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ต าบล.....................ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. เป็นเงิน XXXX บาท โดยมีละเอียดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส าคัญ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมทั งท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคม  จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นทางผ่านไป
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด มีความยาวของถนนทั งหมดในจังหวัดมากกว่าๆ 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 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ น ในอ าเภอ/ต าบล.............พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต.......  ซึ่งการ
แก้ปัญหาต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ต้องมีการประสาน
ความร่วมมือและร่วมกันท างานไปพร้อมๆ กัน และจัดท าโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร รวมทั งการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ในพื นที่รับผิดชอบ เนื่องจากสภาพการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน มีปัญหา
เกิดขึ นหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเกิดความสูญเสียทั งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุ
ส าคัญหลายประการ กล่าวคือ ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขาด
จิตส านึกรับผิดชอบ ขาดมารยาทและวินัยในการขับขี่ ซึ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอัตราความสูญเสียที่
เกิดขึ นได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องท าการณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ รวมทั งการอบรม ให้ความรู้ และปลูกฝังการจราจรแก่
เยาวชน ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล ก าหนดให้ด าเนินงานตามโครงการปีแห่งความปลอดภัย เพื่อการก้าวสู่
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ที่ก าหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ร้อยละ 50 
ในช่วงปี พ.ศ.2554-2563) และโครงการหนึ่งที่ส าคัญในนโยบายเรื่องนี ของรัฐบาล คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพื นที่  การจัดการในระดับต าบลเป็นการจัดการในระดับพื นที่ที่มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการได้ถึงระดับต าบล หมู่บ้าน และ
ครอบครัว รวมไปถึงการส ารวจ ค้นหา และแก้ไขจุดเส่ียง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งพื นที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง  ด้วยเหตุ
นี  หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.............. จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุดใน
การจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  มีความส าคัญในการว่ากล่าวตักเตือนกันเอง เสมือนบังคับใช้กฎหมายที่บ้าน อีกทั งยังคอยสกัด 
ไม่ให้ออกจากบ้านบ้านในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตลอดเวลา และเน้นย  าในกรณีของช่วงเทศกาล และช่วงมี
กิจกรรมต่างของชุมชน ซึ่งหากคนในครอบครัวจัดการกันเองได้แล้วการแก้ไขปัญหาหาจราจรที่ตามมาจะสามารถด าเนินการได้ง่ายขึ น การ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินก็ลดลงเช่นเดียวกัน จึงจัดท าโครงการนี  ขึ น 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อกระตุ้นและสร้างความรับผิดชอบของครอบครัวในการเอาใจใส่ดูแล ห้ามปราม ว่ากล่าว ตักเตือนและควบคุมคนใน
ครอบครัว ไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียงในการขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงทางถนน 3 ม. (มอเตอร์ไซค์ 
หมวก กัน น็อก เมาสุรา) ของผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของด่านชุมชนให้มีความสามารถในการสกัดไม่ให้ผู้ขับขี่
ที่เมาสุราออกมาบนถนน 
    2. เพื่อฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ นในครอบครัว/ชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร ประชาชนได้รับความปลอดภัย 
รวดเร็ว และสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตส านึกความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน 
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2.วิธีการด าเนินการ 
 1. ขั นตอนการวางแผนงาน 
     - ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบมีการด าเนินการโครงการ 
      - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
      - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.......... 

3. ขั นตอนการด าเนินงาน 
      3.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดท าฐานฐานข้อมูลครอบครัว  
  -ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อม และชุมชนเห็นความจ าเป็นในการจัดตั งด่านครอบครัว และเกิดข้อตกลงใน
การด าเนินการร่วมกันของชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน  จัดท าฐานข้อมูลครอบครัว ของแต่ละหมู่บ้าน เช่น การส ารวจครอบครัวที่มี
รถจักรยานยนต์   จ านวนหมวกนิรภัย คนที่สามารถขับขี่ คนที่มีใบขับขี่ ประวัติการดื่มสุรา การติดสุรา จุดที่จะดื่มสุราในหมู่บ้าน เป็นต้น 
โดยแบ่งกลุ่มครอบครัวตามความเสี่ยง เป็น 3 กลุ่ม  
    1.กลุ่มเส่ียงสูง (เพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุ) : มีความเสี่ยงหรือพฤติกรรมการดื่มเหล้าในช่วงเทศกาล มีประวัต ิติดสุรา 
ทุกเทศกาลจะดื่มสุรา  
    2.กลุ่มเส่ียงปานกลาง (เพิ่มความรุนแรง) มีความเสี่ยงที่จะไม่สวมหมวกนิรภัย :  มีประวัติหมวกนิรภัยไม่พอมี
พฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยอยู่แล้ว ไม่สวมหมวกนิรภัยในช่วงเทศกาล  
   3.กลุ่มเส่ียงต่ า : มีรถจักรยานยนต์ 
 3.2 ประชาสัมพันธ์ในพื นที่ 
    -คณะกรรมการหมู่บ้าน น าผลสรุปข้อมูลความเส่ียงของครอบครัวกลับคืนให้แต่ละครอบครัว  และขอความสมัครใจ
ของครอบครัวในการร่วมโครงการคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับครอบครัว จัดท าแผนปฏิบัติการ “ ด่านครอบครัว” ให้กับแต่ละครอบครัว 
โดยคัดเลือกหัวหน้าครอบครัว  หรือ  ผู้มีอิทธิพลในบ้านที่ไม่ดื่มสุรา ท าหน้าที่เป็นผู้เฝ้าด่านจัดท าแผนปฏิบัติการรายครอบครัว ตัวอย่างเช่น  
     1) การเก็บลูกกุญแจในบ้านที่มี ความเส่ียงสูง ให้เก็บลูกกุญแจไว้ กับผู้รับผิดชอบด่านครอบครัว  
    2) หากมีแนวโน้มที่ไม่ส าเร็จในการรั งไม่ให้ คนที่ดื่มสุราขับรถจักรยานยนต์  ให้ฝากไว้กับผู้น าชุมชม เป็นต้น  
    3) หากมีกิจกรรมการดื่มสุราในบ้าน จะต้องค้นหาและมอบหมายให้คนที่ไม่ดื่มสุราจัดหาสุรามาให้ หรือมีการจัดส่งให้
โดยเจ้าของร้านค้า  
    -คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับครอบครัว หาแนวทาง  ในการจัดหา/การบังคับ การสวมหมวกนิรภัย  
จัดท าแนวทางการส่ือสาร  ระหว่างหัวหน้าด่านครอบครัว กับ หัวหน้าด่านชุมชน และจุดบริการ หรือจุดที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น  line 
กลุ่มหรือโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ๆ หากต้องการความช่วยเหลือ  
    -จัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วจากด่านชุมชน/และจุดบริการ เข้าช่วยเหลือ เมื่อได้รับการร้องขอจากหัวหน้าด้านครอบครัว 
   -ผู้น าชุมชนและผู้น าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ลงพื นที่พบครอบครัวกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด เพื่อชี แจ้งแนวทาง
และให้ก าลังใจให้กับหัวหน้าด่านครอบครัว และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน   
    -เย่ียมติดตาม  โดยทีมผู้น าชุมชนและทีมจากด่านชุมชน เข้าไปยังจุดที่มีการตั งวงดื่มสุรา ในชุมชนหรือบ้าน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์มาตรการหรือวิธีการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการต าบล หมู่บ้านและครอบครัวร่วมกันออกแบบ ตามบริบทของ พื นที่และคน
ในแต่ละครอบครัวสามารถด าเนินการได้จริง  
 3.3 น าเสนอข้อมูลเข้าสู่เวที ศปถ. จังหวัด อ าเภอ และต าบลเพื่อขอความร่วมมือ  และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ในการน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ  
  -ประชาคมหมู่บ้านอีกครั ง เพื่อสรุปแนวทางของด่านครอบครัว ของแต่ละหมู่บ้าน และแจ้งให้แต่ละครอบครัวทราบว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร   
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 -จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างความตระหนักไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อมีการดื่มสุรา รวมทั งการสวมหมวกนิรภัยทุกครั งที่ 
ขับจักรยานยนต์หรือซ้อนท้าย  
  3.4 เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงเทศกาล มีการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมของการตั งด่านครอบครัว ร่วมกับ
ชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน เป็นระยะ 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ (เทศกาล และนอกเทศกาล) 

- ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะเน้นในช่วงที่มีกิจกรรมในชุมชน ช่วงเทศกาลต่างๆ  
  - มีการด าเนินการด่านครอบครัว มากกว่าร้อยละ 80 ของบ้านที่มีรถจักรยานยนต์  
  - มีการเยี่ยมบ้าน เพื่อชี แจงมาตรการด่านครอบครัวที่มีความเสี่ยงปานกลาง และสูง โดยกรรมการหมู่บ้าน      

5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล........... 
3. ระยะเวลาการด าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
4.สถานที่ด าเนินการพื นที่ต าบล.................. 
5.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..........จ านวน XXXX บาท รายละเอียด ดังนี  
1. ประชุมคณะท างาน 
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คน ๆ  ละ XX บาท/มื อ จ านวน XX  มื อ จ านวน XX ครั ง  เป็นเงิน XXX บาท 

2. ช่วงเตรียมการ  
  2.1 ประชาคมหมู่บ้าน และส ารวจข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   จ านวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มื อ จ านวน XX  มื อ  เป็นเงิน XXXX บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท      เป็นเงิน XXXX บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชาคม จ านวน XX เล่ม ๆ ละ XX  บาท          เป็นเงิน XXXX บาท 

- ค่าวัสดุ                  เป็นเงิน XXXX บาท 
 2.2 ช่วงรณรงค์และตั้งด่านครอบครัว ช่วงเทศกาล จ านวน 2 คร้ัง (อาจด าเนินการได้มากกว่า 2 เทศกาลกรณีที่มีกิจกรรม
ต่างๆ ในพื้นที่) 
 - ค่าป้ายรณรงค์ฯ  ขนาด XX x XX เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท    เป็นเงิน XXXX บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชาคม   จ านวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มื อ จ านวน XX  มื อ เป็นเงิน XXXX บาท 
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อุบัติเหตุจราจรในพื นทีต าบล...........ลดลง  
2. ประชาชนในพื นที่ต าบล....................ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละ่ข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภท
เท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ  เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ช่ือ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................. 

 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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
              7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

   7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันตามโรคตามวัย 

การสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 
ให้สรปุผลการด าเนินงานโครงการโดยรวบรวมผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มตามองค์ประกอบการด าเนินงาน   ทีมป้องกันการ

บาดเจ็บจากอบุติเหตุทางถนน (RTI Team) ของกรมควบคมโรคกระทรวงสาธารณสุข  
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (อปท.) 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
 ด้วย หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..................  มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ต าบล.....................ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. เป็นเงิน XXXX บาท โดยมีละเอียดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส าคัญ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมทั งท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคม  จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นทางผ่านไป
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด มีความยาวของถนนทั งหมดในจังหวัดมากกว่าๆ 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 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ น ในอ าเภอ/ต าบล.............พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต.......   ซึ่งการ
แก้ปัญหาต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ต้องมีการประสาน
ความร่วมมือและร่วมกันท างานไปพร้อมๆ กัน และจัดท าโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร รวมทั งการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ในพื นที่รับผิดชอบ เนื่องจากสภาพการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน มีปัญหา
เกิดขึ นหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเกิดความสูญเสียทั งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุ
ส าคัญหลายประการ กล่าวคือ ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขาด
จิตส านึกรับผิดชอบ ขาดมารยาทและวินัยในการขับขี่ ซึ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอัตราความสูญเสียที่
เกิดขึ นได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องท าการณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ รวมทั งการอบรม  ให้ความรู้ และปลูกฝังการจราจรแก่
เยาวชน ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล ก าหนดให้ด าเนินงานตามโครงการปีแห่งความปลอดภัย เพื่อการก้าวสู่
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ที่ก าหนดเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้ร้อยละ 50 
ในช่วงปี พ.ศ.2554-2563) และโครงการหนึ่งที่ส าคัญในนโยบายเรื่องนี ของรัฐบาล คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับพื นที่  การจัดการในระดับต าบลเป็นการจัดการในระดับพื นที่ที่มีประสิทธิภาพสามารถด าเนินการได้ถึงระดับต าบล หมู่บ้าน และ
ครอบครัว รวมไปถึงการส ารวจ ค้นหา และแก้ไขจุดเส่ียง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งพื นที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง  ด้วยเหตุ
นี  หน่ายงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..................  จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรใน
ต าบล ในการสัญจรไปมา  และให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมการจราจรและการบริการสังคม เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านการจราจร
มากขึ น รวมทั งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรลาลดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงจัดท าโครงการนี  ขึ น 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อเสริมสรา้งวินัยการจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจร 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดีขึ นเป็นอย่างดี และ 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปแนะน าให้แก่บุคคลอ่ืน (หรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร) ให้เห็นความส าคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการลดปัญหาจราจร 
5. เพื่อฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ นในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยการจราจร  

ประชาชนได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกในการเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตส านึก
ความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน 
2.วิธีการด าเนินการ 
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 1. ขั นตอนการวางแผนงาน 
     - ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบมีการด าเนินการโครงการ 
      - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
      - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 

3. ขั นตอนการด าเนินงาน 
      1. วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายในพื นที่  และส ารวจจุดเส่ียง  
      2. อบรมเชิงปฏิบัติการ      โดยวิทยากรก าหนดเนื อหา ดังนี  
        - ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร                                      จ านวน 4 ชั่วโมง 
        - การขอความช่วยเหลือและช่วยเหลือเบื องต้น (รวมถึง CPR)   จ านวน 4 ชั่วโมง 
      3. การแก้ไขจุดเสี่ยง  
      4. รณรงค์ช่วงเทศกาลต่างๆ      

4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  - แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ (เทศกาล และนอกเทศกาล) 

- ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 

3. ระยะเวลาการด าเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
4.สถานที่ด าเนินการพื นที่ต าบล.................. 
5.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..........จ านวน XXXX บาท รายละเอียด ดังนี  
1. ประชุมคณะท างาน 
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ส าหรับกลุม่เป้าหมายและผู้ด าเนนิงาน จ านวน XX คน ๆ ละ XX บาท/ มื อ จ านวน XX  มื อ    
  จ านวน XX ครั ง  เป็นเงิน XXXX บาท 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ        
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คน ๆ ละ XX บาท เป็นเงิน XXXX บาท 
- ค่าวิทยากรบรรยาย จ านวน XX ชม. x XXX บาท      เป็นเงิน XXXX บาท 
- ค่าวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ จ านวน 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 จ านวน XX เล่ม ๆ ละ XX  บาท                เป็นเงิน XXXX บาท 
- ค่าวัสดุในการอบรม                                                เป็นเงิน XXXX บาท 
3. รณรงค์ช่วงเทศกาล จ านวน 2 คร้ัง 
 - ค่าป้ายรณรงค์ฯ  ขนาด XX x XX เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท    เป็นเงิน XXXX บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานรณรงค์ จ านวน XX คน ๆ ละ XX    
  บาท/มื อ จ านวน XX  มื อ      เป็นเงิน XXXX บาท  

 

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อุบัติเหตุจราจรในพื นทีต าบล...........ลดลง  
2. ประชาชนในพื นที่ต าบล....................ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ  เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
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 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ช่ือ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................. 

 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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
              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 )....................................................................................................... 

การสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

ให้สรุปผลการด าเนินงานโครงการโดยรวบรวมผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มตามองค์ประกอบการด าเนินงาน   ทีมป้องกันการ
บาดเจ็บจากอบุติเหตุทางถนน (RTI Team) ของกรมควบคมโรคกระทรวงสาธารณสุข  
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่XXXX 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติเร่ืองส่งเสริมสุขภาพประชากรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทอง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นทีX่XXX 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนวัยท างาน ต าบลXXXXมีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทองในจังหวัดนครราชสีมา โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื นที่XXXXเป็นเงินxxxxxxบาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล 

ในหญิงและชายอายุประมาณ 40 ปีขึ นไป ก่อนย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ส าคัญเรียกว่าวัยทอง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการ
เปล่ียนแปลงของสุขภาวะสุขภาพร่างกาย เนื่องจากร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศลดน้อยลง และมีความเสื่อมของร่างกายตามวัย ท าให้มีปัญหา
สุขภาพที่แตกต่างจากกลุ่มวัยอื่น เช่นในหญิงวัยทองมีภาวะไขมันในเลือดสูง กลั นปัสสาวะไม่อยู่ หงุดหงิด โกรธง่ายในชายวัยทอง มีระดับ
เทสโทสเตอโรนต่ า ส่งผลให้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประชากรกลุ่มวัยทองส่วนมากอยู่ในช่วงวัยท างานและมี
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน เป็นผู้น าครอบครัว และเป็นช่วงวัย ที่ประสบความส าเร็จ จึงควรได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสม เพื่อลด
โรคไม่ติดต่อเรื อรัง ที่สามารถป้องกันได้เช่นโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,หัวใจเป็นต้นและก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  จึงจัดท าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบงานวัยท างาน (18-59 ปี) ในคลินิกวัยทอง 
เพื่อวางแผนก าหนดทิศทางการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทองและพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากรให้สามารถดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนวัยทองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการดูแลสุขภาพประชากรวัยทอง  
2.เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มวัย 50-60 ปี 

2. วิธีด าเนินการ 
1. ขั นเตรียม- ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ- ประชุมชี แจงผู้ที่เก่ียวข้อง- ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง- รับสมัครผู้ท่ี

สนใจเข้าร่วมโครงการ- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เอกสารต่าง ๆ  
2. ขั นด าเนินการ - ด าเนินการจัดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยทอง- ติดตามหลังการอบรม เพื่อดูว่าได้น ากิจกรรมไปปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง  
3. ขั นสรุปและประเมินผล- ประเมินผลหลังอบรม โดยใช้แบบสอบถาม- ประเมินผลหลังติดตามหลังการอบรม โดยใช้แบบ

ประเมิน- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่XXXX 

3. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือน XXXX พ.ศ.XXXX – XXXX พ.ศ.XXXX 
4. สถานที่ด าเนนิการ      ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5. งบประมาณ    จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่xxxxxจ านวนxxxxxxบาท  รายละเอียด  ดังนี  

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ  เป็นเงิน  xxxบาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆ  ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx  มื อ  เป็นเงิน  xx

บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxxบาท 
- ค่าส่ือภาพพลิก ขนาด A4 จ านวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน xxxxx บาท 
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด1.2X2.5เมตร ในราคาตารางเมตรละXXX  บาท  เป็นเงิน xxxxx บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวนXX  เล่มๆละ XX  บาท                   เป็นเงิน xxxxx บาท 



31 
 

- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองสุขภาพ  จ านวนXX  ชุด ๆละ XX  บาท                 เป็นเงิน xxxxx บาท 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานนอกเวลา วันละ XXX บาท/คน จ านวนxx คน      เป็นเงิน xxxxx บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาช่วงวัยทอง การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 

ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและมีความสุข 
2. ผู้ท่ีเขา้สู่วัยทองได้สร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสุข คลายความเหงา รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า และ

สามารถท าประโยชน์ให้สังคมได้ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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) 
  กลุ่มวัยท างาน 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  กลุ่มวัยท างาน 
   •7.4.2.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   •7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   •7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   •7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   •7.4.2.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างานและการปรับเปล่ียนสิ่งแวดล้อมใน การท างาน 
   •7.4.2.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่กลุ่มวัยท างาน 
   •7.4.2.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั งครรภ์ไม่พร้อม 
   •7.4.2.8การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 

•7.4.4.9อื่น(ระบุ)......................................................................................................... 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่…………… 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติเรื่องการดูแลสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร/การออกก าลังกาย/             
        การนอนหลับ/การดูแลสุขภาพช่องปาก 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่……………………. 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนวัยท างาน ต าบลXXXXมีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติ
เรื่องการดูแลสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร/การออกก าลังกาย/การนอนหลับ/การดูแลสุขภาพช่องปากในปีงบประมาณXXXXโดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่XXXXเป็นเงินxxบาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล  

ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื อรังเป็นโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงชายที่มีรอบเอวมากกว่า 90 ซม.และผู้หญิงที่มีรอบ
เอวมากกว่า 80 ซม.เป็นสาเหตุส าคัญของโรคหวานประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื อรังเพิ่มขึ น ในปี
2560 ประชาชนจังหวดันครราชสีมาป่วยด้วยโรคเบาหวานจ านวน 603,127 คน โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 525,629 คน โรคหลอด
เลือดหัวใจ จ านวน 2,995 คนโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 5,574 คน และประชากรอายุ 15ปีขึ นไปที่ได้คัดกรองภาวะอ้วนและมี 
BMI≥25จ านวน 432,216 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพแกนน าส่งเสริมสุขภาพHealth leader จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561”โดยสร้าง Health leader น าร่องใน 10 อ าเภอ  ๆละ 2 ต าบล  โดยให้ 
Health leader สามารถดูแลตนเองได้และไปขยายต้นแบบด้านสุขภาพ ในพื นที่ชุมชน คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และคนในชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนวัยท างานสามารถลดน  าหนักและดูแลสุขภาพของตนเอง ได้อย่างถูกวิธีและมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยท างานมีสุขภาพดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง จ านวน xx คน  
2. เพื่อให้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีจ านวน xx คน 

2. วิธีด าเนินการ 
    ในชุมชน   1. คัดเลือกแกนน าHLจากอสม./อสค./จิตอาสา ที่สนใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและขยาย เครือข่ายการดูแล
สุขภาพให้แก่คนในครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน 

      2. จัดประชุมและฝึกทักษะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่พึงประสงค์๔ด้านให้แก่แกนน าฯ 
      3. ชั่งนน./วัดส่วนสูง/วดัรอบเอวHLทุกคนและทุก 3 เดือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง 
      4.หลังจากนั นให้HLดูแลสุขภาพตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายลดน  าหนัก/รอบเอว/BMIให้เข้าสู่เกณฑ์

ปกติ และพฤติกรรมสุขภาพด้านการนอนหลับและการดูแลสุขภาพช่องปาก 
      5. ขยายเครือข่ายต่อให้แก่คนในครอบครัว/เพื่อนบ้าน/หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความรู้และมีทักษะในพฤติกรรมที่พึงประสงค์4

ด้าน ขยายต่อไปเร่ือยๆจนท าให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้/มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์4ด้าน/ประชาชนมีค่าBMIปกติ ป้องกันการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง และประชาชนมีสุขภาพดี 

      6. ให้อปท.เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื อต่อสุขภาพ ในชุมชน/ หมู่บ้าน 
  ในสถานประกอบการ 1. คัดเลือกแกนน า/จิตอาสาในสถานประกอบการท่ีสมัครใจ ที่สามารถดูแลสุขภาพ ดูแลตนเอง และผู้อ่ืนได้ 

                 2. จัดประชุมให้ความรู้ และทักษะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์4ด้านให้แกH่L 
                 3. ชั่งน  าหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอวHLทุกคนและทุก 3 เดือนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง 
                 4. หลังจากการอบรมให้HLดูแลสุขภาพตนเองด้านการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย ลดนน./รอบเอว/BMI

ให้เข้าสู่เกณฑ์ปกติ และพฤติกรรมสุขภาพด้านการนอนหลับและการดูแลสุขภาพช่องปาก 
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5. HLขยายเครือข่ายต่อให้แก่เพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ/ครอบครัว/เพื่อนบ้าน/ชุมชนให้มีความรู้และมีทักษะใน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ขยายต่อไปเรื่อยๆจนเครือข่ายมีความรู้/มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์4ด้าน และเครือข่ายมีค่าBMIปกติ 
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง และพนักงานมีสุขภาพดี 

6. เสนอแนะผู้บรหิารให้เห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมและการมีสุขภาพดีของพนักงานในสถานประกอบการ และให้
นโยบายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมีมาตรการทางสังคม เช่นการออกก าลังกายของพนักงาน/ร้านจ าหน่ายอาหารในสถานประกอบการ 
ให้มีอาหารเพื่อสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม จ าหน่ายให้แก่พนักงาน 

7. HL ติดตามเสริมพลัง กระตุ้นเครือข่ายเป็นระยะๆต่อเนื่อง 
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4ด้าน สามารถลดนน./รอบเอว/BMI

ลงได้ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรังมีสุขภาพดีเป็นบุคคลต้นแบบได้ 
9. ประเมินผลการด าเนินการ 
10. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่XXXX 

3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือน XXXX พ.ศ.XXXX – XXXX พ.ศ.XXXX 
4. สถานที่ด าเนนิการ  ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
5. งบประมาณ    จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่xxxxx จ านวนxxxxxxบาท  รายละเอียด  ดังนี  
         - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ  เป็นเงิน  xxxxxบาท 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx  มื อ เป็นเงิน xxบาท 
         - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxxบาท 
         - ค่าแปรงสีฟันผู้ใหญ่ ประกอบการฝึกปฏิบัติ จ านวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน  xxxxxบาท 
         - ค่าส่ือภาพพลิก ขนาด A4 จ านวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน xxxxx บาท 
         - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด1.2X2.5เมตร ในราคาตารางเ มตรละXXX  บาท            เป็นเงิน xxxxx บาท 
         - ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่นจ านวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน xxxxx บาท 
         - ฟลูออไรด์วานิช จ านวน XX หลอด ๆ ละ xx บาท                                เป็นเงิน xxxxx บาท 
         - ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช จ านวน xx คน ๆ ละxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx บาท 
         - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน XX  เล่มๆละ XX  บาท                   เป็นเงิน xxxxx บาท 
         - ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองสุขภาพ  จ านวน XX  ชุด ๆละ XX  บาท                 เป็นเงิน xxxxx บาท 
         - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา วันละ XXX บาท/คน จ านวนxx คน      เป็นเงิน   xxxxx บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองเบื องต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง 
2.ประชาชนที่เป็นกลุ่มเส่ียงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรม

สุขภาพ ประชาชนกลุ่มท่ีตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูแลและส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ท าให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ท า
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั งภาครัฐและประชาชน 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลxxxxxxx 
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กลุ่มผู้สูงอาย ุ
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ xxxx 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม. โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) ก าลังสอง 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ xxxx 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ).สถานบริการสาธารณสุข  รพ.สต./ชมรมผู้สูงอายุ xxxx มีความประสงค์จะท า
แผนงาน/โครงการ/  กิจกรรม.โครงการเย่ียม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) ก าลังสอง  ในปีงบประมาณxxxx  โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ xxxx  เป็นเงิน...........................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

การส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 2 อยู่ในสภาวะ “ติด
เตียง”คืออยู่ในสภาพพิการไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และร้อยละ 19 “ติดบ้าน” คือ มีปัญหาการเคลื่อนไหว ไม่สามารถออกจากบ้านได้
โดยสะดวก ท าให้ไม่มีความสุข ท้อแท้ รู้สึกไร้ค่า และการเปลี่ยน แปลงในทางเสื่อมลงเหล่านี อาจท าให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า ภาวะ
ซึมเศร้าจึงเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ นอกจากนี ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 กิจกรรม ได้แก่ 
1) ออกก าลังกาย 2) รับประทานผักสดและผลไม้สด 3) ดื่มน  าสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า 4) ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และ 5) สูบบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 18.7 เท่านั น ทั งนี การออกก าลังกายสม ่าเสมอเป็นพฤติกรรมที่พบต ่าที่สุด 
ในเขตพื นที่เทศบาล/อบต.xxxx มีผู้สูงอายทั งหมดxxx คน เป็นผู้สูงอายุติดเตียง xx คน ติดบ้าน xx คน ซึ่งน่าจะมีภาวะซึมเศร้า ประกอบ
กับผู้สูงอายุติดสังคมที่ยังใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยออกก าลังกาย  หน่วยบริการ/หน่วยงาน/ชมรมผู้สูงอายุ xxxx จึงจัดท า
โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) ก าลังสอง โดยมีแนวคิดให้ผู้สูงอายุติดสังคมที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ออกก าลังกายเป็นกลุ่มด้วย
การถีบจักรยานตะเวนไปเย่ียมเยียนให้ก าลังใจผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นทั งผู้เย่ียมและถูกเย่ียม 
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
  1.  เพื่อเสริมสร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง 
  2.  เพื่อส่งเสริมผูสู้งอายุติดสังคมออกก าลังกายถีบจักรยานไปเย่ียมเพื่อน 
2.วิธีด าเนินการ 

1.  ประชาสัมพันธ์และประชุมชี แจงแนวคิดของโครงการแก่สมาชิกชมรมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถีบจักรยานตะเวนไปเย่ียม
ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง พูดคุยให้ก าลังใจคนถูกเย่ียม คนไปเย่ียมได้ออกก าลังกาย  

2.  จัดท ารายชื่อและท่ีอยู่ของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ส ารวจเส้นทางและความปลอดภัยในการถีบจักรยาน  
3.  ขอบริจาคหรือยืมจักรยานเพิ่มเติมจากคนในชุมชนเพื่อใช้ท ากิจกรรม ตรวจสอบจักรยานและซ่อมแซมสิ่งที่จ าเป็น  
4.  นัดหมายวันเวลาสถานที่รวมพล และถีบจักรยานตะเวนเย่ียมผู้สูงอายุตามเส้นทางที่ก าหนด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 
5.   ส ารวจ สอบถามความต้องการของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และรวบรวมแจ้ง อปท.เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ 
6.  ประชุม แลกเปลี่ยนภายในชมรมและผู้ร่วมกิจกรรม เดือนละ 1 ครั ง 
7.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
8.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลxxxxx 

3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ.xxxx (8 เดือน - 1 ปี) 
4. สถานที่ด าเนนิการ      เขตเทศบาล/ต าบล……………….. 
 
5. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่xxxxx จ านวนxxxxxxบาท  รายละเอียด  ดังนี  

1. ค่าอาหารกลางวันและน  าดื่ม (ส าหรับช่วงถีบจักรยานตะเวน)  จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ                  
    เป็นเงิน  xx  บาท  
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2. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (ส าหรับการประชุมประจ าเดือน)   จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ/วัน     
   จ านวน xx วัน เป็นเงิน  xxxx บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับการประชุมประจ าเดือน)  จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ    เป็นเงิน  xx  บาท 
4. อื่นๆ- ค่าซ่อมแซมจกัรยานเฉพาะที่จ าเป็น          เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

                        รวมงบประมาณทั งสิ น ……………………. บาท   
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.  ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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. 
  หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 
  หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ 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) 
  กลุ่มหญิงตั งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  กลุ่มวัยท างาน 
  กลุ่มผู้สูงอายุ 
  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
  ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4) 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลxxxxx 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการออกก าลังกายลดเสี่ยงโรคเรื อรัง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล xxxxx 

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุต าบล xxxxx มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายลดเสี่ยงโรคเรื อรัง ในปีงบประมาณ xxxx โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล xxxxx  เป็นเงิน xxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล  

จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่าผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 กิจกรรม ได้แก่ 
1) ออกก าลังกาย 2) รับประทานผักสดและผลไม้สด 3) ดื่มน  าสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า 4) ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และ 5) สูบบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 18.7 เท่านั น ทั งนี การออกก าลังกายสม ่าเสมอเป็นพฤติกรรมที่พบต ่าที่สุด  ผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 31.7 โรคเบาหวานร้อยละ 13.3 โรคหัวใจร้อยละ 7.0 โรคหลอดเลือดในสมองตีบร้อยละ 1.6 อัมพาต/อัมพฤกษ์ ร้อย
ละ 2.5 และโรคมะเร็งร้อยละ 0.5  ผ้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ (มีข้อจ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง) ประมาณร้อยละ15 
ของผ้สูงอายุ การออกก าลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ นในชีวิตประจ าวันอยางน้อย150 นาทีต่อสัปดาห์หรือวันละ 30 นาที 5 
วันต่อสัปดาห์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจาก นั นยังท าให้กล้ามเนื อขาแขนแข็งแรง 
ท าให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ดีขึ น และลดการหกล้ม  
ต าบล/เทศบาลxxxx มีผู้สูงอายุxxx คน คาดว่ามีผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงxxxคน ชมรมผู้สูงอายุxxxxx จึงได้จัดท า
โครงการเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายในผู้สูงอายุขึ น โดยมีแนวคิดให้ความรู้การออกก าลังกายในภาพรวม จัด
ให้มีแกนน าผสอ ติดตามกระตุ้นให้ ผสอ ออกก าลังกาย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้มีพฤติกรรมต่อเนื่องเป็นนิสยั เกิดความยั่งยืน 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพื นที่ต าบล/เทศบาลxxxxx ออกก าลังกายเพิ่มขึ น 
2. วิธีด าเนินการ 

1. ชมรมประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องออกก าลังกายด้วยการเดินหรือถีบ
จักรยาน รับสมัครอาสาสมัครแกนน าผู้สูงอายุ 2-3 คนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนให้ท าหน้าที่กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุในชุมชนให้
เดินหรือถีบจักรยานเป็นกลุ่ม ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที และเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 5 วันหรือมากกว่า อย่างน้อย 6 เดือน  

2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สูงอายุทราบผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชน  
3. ประชุมชี แจงโครงการในการประชุมผู้สูงอายุประจ าเดือน และรับสมัครอาสาสมัครแกนน าผู้สูงอายุเพื่อท าหน้าที่กระตุ้น/ชักจูง

และติดตามผู้สูงอายุให้ออกก าลังด้วยการเดินหรือถีบจักรยานบริเวณย่านที่อยู่อาศัย/ชุมชน 
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเก่ียวกับการออกก าลังกายด้วยการเดินหรือถีบจักรยาน โดยวิทยากร  
5. อาสาสมัครแกนน าผู้สูงอายุนัดหมาย กระตุ้น/ชักจูงและติดตามผู้สูงอายุให้ออกก าลังด้วยการเดินหรือถีบจักรยานบริเวณย่าน

ที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคล โดยเร่ิมจากความเป็นไปได้ 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 ติดตั ง application ส าหรับ การเดิน (step counter, pedometer ฯลฯ) การถีบ
จักรยาน (bike / cycling app / Endomondo app) เพื่อใช้ในการบันทึกและติตตามการออกก าลังของตนเอง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลให้กับ
อาสาสมัครแกนน าผ่านทาง smart phone ได้ หรือส่งข้อมูลให้อาสาสมัครแกนน าบันทึก  

7. อาสาสมัครแกนน าผู้สูงอายุจดบันทึกจ านวนผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายวิธีใดวิธีหนึ่งทุกวัน 
8. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกก าลังกับวิทยากรในการประชุมผู้สูงอายุประจ าเดือน 
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9. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
10. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล xxxxx 

3. ระยะเวลาด าเนินการ        ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ. xxxx 
4. สถานที่ด าเนนิการ     พื นที่ต าบลxxxxx และหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลxxxxx  
5. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล xx  จ านวน xxบาท  รายละเอียด  ดังนี  

5.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม/ประชุมแลกเปลี่ยน  6 ครั ง 
       - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ                       เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx  มื อ   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
       - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท (รวมแลกเปลี่ยนประจ าเดือน)   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

5.2 ค่าวัสดุ 
      - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
      - ค่าสมุดบันทึก จ านวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท (ส าหรับอาสาสมัครแกนน า)                  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผู้สูงอายุต าบลxxxxx 
  กลุม่หรือองค์กรประชาชน 
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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 •  7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
 •  7.4.5.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
 •  7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล....................... 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล........................ 

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   หน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล................    มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   คัดกรองภาวะเส่ียงโรคหัวใจ หลอดเลือด
สมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ xxxx    โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล.................... เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล  

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular diseases) และ
โรคหัวใจขาดเลือด (ischaemic heart diseases) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตล าดับต้นของคนไทย ตั งแต่ปี 2555 ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต
จากโรคนี มากกว่า 54,000 รายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นทุกปี ในจ านวนนี มากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้สูงอายุ สาเหตุของโรคกลุมนี เกิดจากวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสม ไดแก การรับประทานที่มากเกินพอดี ไมสมดุล รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม 
รับประทาน ผักผลไมนอย ใชเครื่องอ านวยความสะดวกมากขึ น มีกิจกรรมทางกายนอยลง ไมออกก าลังกาย เครียด และพักผอนไม
เพียงพอ ประกอบกับการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งปจจัยเส่ียงดานพฤติกรรมสุขภาพดังกลาวสงผลใหเกิดภาวะน  า
หนักเกิน อวน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และน าไปสูการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการส ารวจสถานการณ์
ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยกรมอนามัย (พ.ศ.2556) พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพด้วยโรคความดันโลหิตสูง 41% โรคเบาหวาน 18% 
และโรคซึมเศร้า 1% ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากกว่า95% ได้รับการดูแลรักษา แต่ก็มีผู้สูงอายุมากถึง 55% ไม่
สามารถควบคุมระดับน  าตาลในเลือด และ43% ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่ผู้สูงอายุไทย
ปฏิบัติตัวได้น้อยท่ีสุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วันวันละ 15-30 นาทีเป็นประจ า (57%) ดื่มน  าสะอาดอย่างน้อยวัน
ละ 8 แก้วเป็นประจ า (65%) รับประทานผักและผลไม้เป็นประจ า (66%) ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (83%) และไม่สูบบุหรี่ 
(84%) ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยมีปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพที่ส าคัญคือ ภาวะน  าหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่งพบความชุกสูงถึง 43% ในเพศชาย และ
50% ในเพศหญิง โดยปัจจัยป้องกันที่ส าคัญ ได้แก่ การออกก าลังกายเป็นประจ าและการกินอาหารที่เหมาะสม นอกจากนั นการส ารวจของ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (พ.ศ.2556) พบว่าผู้สูงอายุยังมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย (58%) ด้านการมองเห็น 
(19%) และด้านจิตใจ (3%) การด าเนินมาตรการเชิงรุกการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยการประเมินปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยพร้อมๆ กัน (global risk score) เพื่อท านายโอกาสเกิดโรคภายในอนาคตข้างหน้า จะท าใหผูที่มี
โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถจัดการตนเองได้ด้วยการสนับสนุนจาก อสม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
และปรับพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตองเหมาะสม จะสงผลใหน  าหนักตัว ระดับความดนัโลหิต ระดับน  าตาลและไขมันในเลือดอยูในเกณฑ
ปกติ นอกจากนั นการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง สายตาผิดปกติ ภาวะซึมเศร้าและการดูแลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตและลดภาระสังคม  
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า 
2. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงปรับพฤติกรรม  
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องรักษา ได้รับการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด     -  ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง....... คน  ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อ....... คน  
- ผู้สูงอายุที่ออกก าลังเพิ่มขึ น....... คน 

2. วิธีด าเนินการ 
1.จัดท าข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการคัดกรอง  
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2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะในการใช้แบบประเมินหรือแอพพิเคชั่นโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) วิธีการคัดกรองตาต้อกระจกด้วยการนับนิ วมือระยะ 10 ฟุต และการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q/9Q 

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด าเนินการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข โดย 
      - เจ้าหน้าที่ สธ ตรวจคล าชีพจร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ นไป เพื่อค้นหาผู้ท่ีมีชีพจรเต้นผิดจังหวะ เพื่อส่งต่อไปรับการตรวจ 
                           คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ รพ. 
      - เจ้าหน้าที่ สธ คัดกรองโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่มีโรคหัวใจและหลอด
เลือดอายุ 60-70 ปี ด้วยแบบประเมินหรือแอพพิเคชั่น Thai CV Risk score โดยบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น เช่น เพศ อายุ น  าหนัก ส่วนสูง 
รอบเอว เป็นต้น กรณีมีความเส่ียงสูง จะส่งต่อไปรพ.พบแพทย์ และทุกระดับความเส่ียงจะให้ค าปรึกษาแนะน าการออกก าลังกาย การกิน
ผักผลไม้มากขึ น การลดและควบคุมน  าหนัก 
     - อสม.ช่วยตรวจวัดสายตาคัดกรองตาต้อกระจก โดยทดสอบการนับนิ วมือที่ระยะ 10 ฟุต หากผู้สูงอายุนับผิด 3 ครั ง
จาก 5 ครั ง แสดงว่าผิดปกติ ส่งให้เจ้าหน้าที่ สธ ตรวจกรองซ  าด้วยการวัด VA ใช้แผ่น Snellen chart หรือ E chart หาก VA ต่ ากว่า 
20/70 หรือ 6/18 จะส่งต่อ รพ เพื่อตรวจและวินิจฉัยต่อไป  
     - อสม.คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบคัดกรอง 2Q หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้สอบถามต่อด้วยแบบประเมิน 9Q หาก
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 เจ้าหน้าที่ สธ จะตรวจประเมินซ  าอีกครั งเพื่อยืนยัน หากใช่สอบถามด้วยแบบประเมิน 8Q ถ้าคะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 17 แจ้งผู้ใกล้ชิดทราบและส่งต่อ รพ. 
  - บันทึกการตรวจและผลคัดกรองในทะเบียนหรือฐานข้อมูลของหน่วยบริการ พร้อมบันทึกในแบบรายงานส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
            4. อาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านทุก 2-4 สัปดาห์ เพื่อติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดภาวะเส่ียงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองด้วยการออกก าลังกาย การกินผักผลไม้มากขึ น การลดและควบคุมน  าหนัก 

5. ประสานและติดตามข้อมูลรายที่ส่งต่อไปยัง รพ และออกเย่ียมให้ค าปรึกษา  
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลxxxxx 

3. ระยะเวลาด าเนินการ      ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ.xxxx 
4. สถานที่ด าเนนิการ   พื นท่ี…………………………………….. 
5. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล xx  จ านวน xxx บาท  รายละเอียด  ดังนี  

5.1 ค่าใช้จ่ายอบรม อสม. 1 วัน                                                                   เป็นเงิน  xxxxx  บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ                     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ          เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท            เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท               เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

5.2 ค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรอง                                                                   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าวัสดุ (แบบประเมิน และอื่นๆ)                                                               เป็นเงิน  xxxxx  บาท      
- ค่าจ้างเหมาบริการคัดกรอง รายละ xxx บาท จ านวน xxราย                              เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

5.3 ค่าใช้จ่ายการออกเย่ียมบ้านและติดตาม                                                     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
  - ค่าน  ามันเชื อเพลิง 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้สูงอายุที่มีผลคัดกรองผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยและดูแลต่อเนื่อง 
2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เอื อต่อสุขภาพเพิ่มขึ น 
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลxxxxx 
   หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ 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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   •  7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   •  7.4.5.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
   •  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 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลxxx 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล xxx.......... 

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข  มีความประสงค์จะท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม...โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ........โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล......เป็นเงิน.....บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)  
1.หลักการและเหตุผล 

จากรายงานผลการส ารวจ สภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่ากลุ่มวัยสูงอายุ60-74 ปีในเขตชนบทมีฟัน
ผุท่ียังไม่ได้รับการรักษาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ การสูญเสียฟันในอนาคต ร้อยละ 51ซึ่งสูงกว่าเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร ตรงข้าม8 
ผู้สูงอายุในชนบทมีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ จ านวนสูงกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองชัดเจน คือร้อยละ 63 และ 48 ตามล าดับ โดยเฉลี่ย
ทั งประเทศ ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ ร้อยละ 57 นอกจากนี  ในผู้สูงอายุ 80-89 ปีพบมีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20ซี่ 
ประมาณ 1 ใน 4 คือ ร้อยละ 24 คู่สบฟันหลังเป็นตัวชี วัดส าคัญในการวัดประสิทธิภาพการบดเคี ยว ซึ่งควรมีอย่างน้อย 4 คู่สบ จึงจะ
เพียงพอต่อการบดเคี ยว พบว่ามีเพียง 3 คู่/คนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60-74 ปีและลดลงอีกจนเหลือเพียง 1 คู่/คนเมื่ออายุ 80 ปีนั่นหมายถึง เมื่อ
อายุเพิ่มขึ นประสิทธิภาพในการบดเคี ยวอาหารของผู้สูงอายุไทยจะลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ 60-74 ปีที่อยู่ในชนบทร้อยละ 48 ยังคงมี
คู่สบฟันหลัง อย่างน้อย 4 คู่ ซึ่งสูงกว่าผู้สูง อายุในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพียง ร้อยละ 37 และ 38 ตามล าดับ สถานการณ์ที่
สะท้อนปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด คือ การปราศจากฟันแท้ทั งปาก ซึ่งพบร้อยละ 7.2 ดังนั นการดูแลสุขภาพช่อง
ปากในผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดท าโครงการมีแนวคิดการด าเนินงาน คือ การสร้างความ
ตระหนักการดูแลช่องปากด้วยตนเองของผู้สูงอายุและฝึกทักษะการแปรงฟัน222(แปรงฟัน 2 เวลา แปรงนาน 2 นาที งดอาหารหลังแปรง 
2 ชั่วโมง) จัดบริการตรวจ ส่งเสริมป้องกันและรักษาช่องปากเบื องต้น ค้นหาผู้ที่จ าเป็นต้องได้ฟันเทียม และส่งต่อถ้าจ าเป็น    
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

2.1 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้ 
2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจ ส่งเสริมป้องกันและรักษาช่องปากเบื องต้นโดยทันตภิบาล 
2.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องรับฟันเทียมเข้าถึงบริการ 

3.วิธีการด าเนินงาน 
3.1 จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุและรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 
3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแลช่องปากและฟัน ฝึกการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันโดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน 

หรือกลุ่มผู้สูงอายุ 30-40 คน 
3.3 ตรวจช่องปากและฟันโดยเจ้าหน้าท่ีทันตภิบาล หากจ าเป็นต้องขูดหินน  าลายอุดหรือถอน จะนัดไปรับการดูแลเบื องต้นที่  

รพ.สต. หรือ รพ. และส่งต่อพบทันตแพทย์หากจ าเป็น  
3.4 นัดตรวจช่องปากและฟันทุก 6 เดือน 
3.5 ประเมินความจ าเป็นต้องใส่ฟันเทียมพร้อมถามความสมัครใจ นัดหมายและส่งต่อไปพบทันตแพทย์ท่ี รพ. 

            3.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 3.7  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล xx 
4.ระยะเวลาด าเนนิการ  เดือนxxx พ.ศ.25xx-…เดือนxxx พ.ศ.25xx 
5. สถานที่ด าเนนิการ ในชุมชน..........และ รพ.สต.หรือ รพ.xxx 
6. งบประมาณ  งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต/เทศบาลxxxx เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี  

6.1 ค่าเอกสารความรู้ จ านวนxxชุด ชุดละxxxบาท  ...… บาท 
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6.2 ค่าวัสดุฝึกดูแลความสะอาดช่องปาก แปรงสีฟันและยาสีฟัน(ขนาดกลาง) ชุดละxx บาท จ านวนxx ชุดไหมขัดฟัน(เล็ก) กล่อง
ละxxบาท  จ านวน xx กล่อง……บาท 

6.3 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ 
6.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ……บาท 
6.5 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท 
6.6 ค่าบริการเหมาตรวจช่องปาก จ านวนxxคน คนละxxบาท …… บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้สูงอายุสามารถดูแลช่องปากและฟันของตนเองได้ 
7.2 ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดี 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตล่ะข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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. 
   หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 
   หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ 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) 
   กลุ่มหญิงตั งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
  .2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   กลุ่มวัยท างาน 
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กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงั 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล…………  
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    โครงการอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............................................ 
              ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน..................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อบรมอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว ดูแลผู้ป่วย เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ..............โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ.............เป็นเงิน xxxxxx  บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี   
หลักการและเหตุผล 
         โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื อรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ น  และจ านวนผู้ป่วยสะสมยังคงเพิ่มขึ น ซึ่งต้องมี
การวางแผนสร้างระบบในการดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ตั งแต่ปฐมภูมิ ,ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และการด าเนินการจะต้องมี
การเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วยเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง สถานการณ์โรคเบาหวานพบว่า อัตราการป่วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร ใน
ปี 2557 – 2560 ดังนี  3,397.46 , 3,647.48 , 5126.42 และ 5,323.93 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ นและยัง
พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ไม่ดี 91,008 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.66 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ไม่ดี จ านวน144,971 คน   คิดเป็นร้อยละ 58.49 และผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ ที่ 3 
และ 4  จ านวน 17,102 คน  คิดเป็นร้อยละของผู้ป่วยท่ีพบภาวะแทรกซ้อทางไต 56.78 อาสาสมัครประจ าครอบครัว ถือเป็นอีกหนึ่งก าลัง
หลักในการช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้
ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมที่เอื อต่อการดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่เหมาะสม  การ
จัดการอารมณ์   และการกินยาท่ีถูกต้องหรือการหลีกเลี่ยงยาที่ไม่ควรกิน ซึ่งจะท าให้ ผู้ป่วยควบคุมระดับน  าตาลในเลือดและควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดีขึ นและยืดระยะเวลาการเป็นไตวายระยะสุดท้ายให้ยาวนานขึ น   
         ดังนั น เพื่อการดูแลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื นที่ให้มีประสิทธิภาพ   หน่วยงาน………………..จึงได้จัดท าโครงการอบรม
อาสาสมัครประจ าครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
 1.วัตถุประสงค/์ตัวชี้วัด 
       1.เพื่อให้ครอบครัวที่มีผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้อง 
       2.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง 
       3.ยืดระยะเวลาการเป็นไตวายระยะสุดท้ายให้ยาวนานขึ น   
 2.วิธีด าเนินการ 
    1.ขั นตอนวางแผนงาน 
            -ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการ 
            - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
            - ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานทีเก่ียวข้อง 
    2.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
 
    3.ขั นตอนการด าเนินงาน 
       - รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
       - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว  อาสาสมัครสาธารณสุข  และผู้น าชุมชนให้มาเข้าโครงการอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัวดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
3.ระยะเวลาด าเนนิโครงการ   ระหว่างเดือน   มีนาคม-กรกฎาคม 2561 
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4.สถานที่ด าเนินการ   พื นท่ีต าบล................... 
5.ประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยบุรินทร์  จ านวน   XX  บาท รายละเอียดดังนี  
          -  ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท               เป็นเงิน       xxxx      บาท 
          -  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  จ านวน xx คน ๆ ละ  xx บาท/มื อ จ านวน xx วัน   เป็นเงิน      xxxx      บาท 
          -  ค่าตอบแทน วิทยากร   จ านวน  xx คน ชั่วโมงๆ ละ xxx  บาท              เป็นเงิน      xxxx      บาท 
          -  ค่าวัสดุ   xx บาท xx  คน                   เป็นเงิน      xxxx      บาท 
          -  ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  xx เล่ม ๆ ละ xx บาท                              เป็นเงิน      xxxx       บาท 
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. ครอบครัวที่มีผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้อง 
       2. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง 
7.สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม  (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับใช้ในการ
จ าแนกประเภทเท่านั้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  อปท . บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ขอ้ 7) 
    ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  .......................................................................... 
                  7.1.1  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข  เช่น รพ.สต 

7.2 ประเภทการสนับสนุน  (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ขอ้ 7)    
                 7.2.1  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ 7 (1) ) 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)  
             7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 

7.4  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก  
                 7.4.5.2  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
                  7.4.5.2.1  การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
                  7.4.5.2.2  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้ที่มีภาวะเส่ียง 
                  7.4.5.2.3   การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
                  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  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……………  
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มสงสัยรายใหม่ และกลุ่มเส่ียงสูง เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……………. 
           ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...................................................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ.................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ............................................................เป็นเงิน xxxxx บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 
         โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญและถือเป็นภัยเงียบ เพราะเป็นโรคที่ไม่
ปรากฏอาการ และเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนในอวัยวะส าคัญหลายระบบของร่างกาย เช่น ตา ไต หลอดเลือดสมอง  หลอดเลือดหัวใจ 
ในประเทศไทยนั นอุบัติการณ์โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคเรื่อรังเป็นโรคที่จ าเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสูงมาก   
         ดังนั น การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื นที่  หน่วยงาน………………………………..จึงได้จัดท าโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงรายใหม่ในพื นที่ 
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
       1. เพื่อลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
       2. เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนไปดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. อาหาร  ออกก าลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่และสุรา 
2.วิธีด าเนินการ 
    1. ขั นตอนวางแผนงาน 
             -ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการ 
            - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
            - ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานทีเก่ียวข้อง 
    2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยบุรินทร์ 
    3. ขั นตอนการด าเนินงาน 
       - รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
     - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว  อาสาสมัครสาธารณสุข  และผู้น าชุมชนให้มาเข้าโครงการโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงตามก าหนดนัดหมาย 
    4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
    5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
3.ระยะเวลาด าเนนิโครงการ        ระหว่างเดือน   มีนาคม-กรกฎาคม 2561 
4. สถานที่ด าเนนิการ     พื นที่ต าบล………………… 
5. ประมาณ     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……….  จ านวน   XXXXX  บาท รายละเอียดดังนี  

-  ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท   เป็นเงิน                       xxxx       บาท 
-  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  จ านวน xx คน ๆ ละ  xx บาท/มื อ จ านวน xx   วัน เป็นเงิน            xxxx      บาท 
-  ค่าตอบแทน วิทยากร   จ านวน  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  ออกก าลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่และสุรา 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  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 กลุ่มวัยท างาน 
7.4  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

              □  7.4.4.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

              □  7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ  และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 

              □   7.4.4.3  การติดตามดูแลสุขภาพ 

              □   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรมให้ความรู้ 

              □  7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างานและการปรับเปล่ียนสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

              □  7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยท างาน 

              □ 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั งครรภ์ไม่พร้อม 

             □ 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

              □7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล…………………  
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………………………….. 
           ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มป่วย เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ.................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
............เป็นเงิน xxxxxx บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 
   โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญและเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนใน
อวัยวะส าคัญหลายระบบของร่างกาย เช่น ตา ไต หลอดเลือดสมอง  หลอดเลือดหัวใจ  ความดันโลหิตสูงส่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคเรื่อรังเป็นโรคที่จ าเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสูงมาก  
และผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ มักจะเสียชีวิต จากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ น   
  ดังนั น การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื นที่  หน่วยงาน……………..จึงได้จัดท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
       1. ผู้ให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
       2. เพือ่ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
2.วิธีด าเนินการ 

1.ขั นตอนวางแผนงาน 
              -ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการ 
             - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
             - ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานทีเก่ียวข้อง 

2.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล…   
3.ขั นตอนการด าเนินงาน 

      - รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
      - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว  อาสาสมัครสาธารณสุข  และผู้น าชุมชนให้มาเข้าโครงการโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงตามก าหนดนัดหมาย 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
3.ระยะเวลาด าเนินโครงการ      ระหว่างเดือน   มีนาคม-กรกฎาคม 2561 

4. สถานที่ด าเนนิการ     พื นที่ต าบล…………………………. 
5.ประมาณ   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………  จ านวน   XXXXX  บาท รายละเอียดดังนี  
    - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท     เป็นเงิน        xxxx        บาท 
    - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx  วัน  เป็นเงิน   xxxx        บาท 
    - ค่าตอบแทน วิทยากร   จ านวน  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  ออกก าลังกาย อารมณ์ งดบุหรี่และสุรา 
7.สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  อปท . บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7) 
      ชื่อหน่วยงาน/องคก์ร/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  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
7.4  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

  7.4.5.2   กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
   7.4.5.2.1  การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.5.2.2  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้ที่มีภาวะเส่ียง 
  7.4.5.2.3   การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
  7.4.5.2.4   การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้
  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 กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...............  
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชนในสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในชุมชน 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………………………….. 

ด้วย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..........มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์พัฒนาองค์ความรู้
แก่ประชาชนในสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด สมองในชุมชนปีงบประมาณ 2561  โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............เป็นเงิน XXXXXX บาท  โดยมีรายละเอียด แผนงาน /
โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอียด)  
1.หลักการและเหตุผล  

จากการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาท่ีผ่านมา พบว่าจ านวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจมี
แนวโน้มเพิ่มขึ น  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) 
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจทั งหมด (I20-I25) 54.45 (1,424 ราย) 76.12 (1,991 ราย) 76.64 (2,015 ราย) 
อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดหรือตายเฉียบพลัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนดิ ST-segment 
elevation ( STEMI) 

28.84 (754 ราย) 35.40 (926 ราย) 34.65 (911 ราย) 

อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจทั งหมด (I20-I25) 21.07 (551 ราย) 23.71 (620 ราย) 15.56 (409 ราย) 
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดหรือตายเฉียบพลันที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางคล่ืนไฟฟ้าหัวใจชนดิ ST-segment 
elevation ( STEMI)  

5.01 (131 ราย) 5.23 (137 ราย) 4.71 (124 ราย) 

 
โดยในการด าเนินงานของต าบล.............................. มีผู้ปว่ยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจดังนี .........................

ซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและพิการสูง จากการ เก็บข้อมูลท่ีผ่านมา พบว่าประชาชน
เมื่อมีอาการป่วยแล้ว ไม่ทราบว่าต้องรีบพบแพทย์และเข้ารับบริการที่ล่าช้า กว่าก าหนด ปัจจัยส่วนใหญ่สืบเนื่องจากการขาดความรู้ของ
ประชาชนในเร่ืองของโรค อาการของโรค และวิธีการ เข้าถึงบริการด้านการรักษา โดยเฉพาะทั งโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
หากเข้ารับบริการได้ ทันเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือด ก็สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและพิการได้  
ดังนั นการจัดท าโครงการรณรงค์ พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชนในสัญญาณเตือนภัยเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในชุมชนจึงเป็นสิ่ง 
ส าคัญในลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการและการได้รับยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งจะลดทั งอัตราการเสียชีวิตและ พิการให้แก่ผู้ป่วยได้ 
  
2.วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด      

2.1 เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจและสัญญาณเตือนอันตรายแก่กลุ่มปชช.ทั่วไป หรือประชาชนที่มี
ภาวะกลุ่มเสี่ยงด้านหลอดเลือด ( CVD RISK) ในชุมชน  จ านวน XXX   คน  
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2.2 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ และทันเวลาลดอัตราการสูญเสียชิวิตและความพิการ จ านวน XXX คน 
3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ขั นตอนการวางแผนงาน  
       3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน  
       3.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  
       3.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ต าบล.............  
3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน  

      3.3.1 กิจกรรมท่ี 1 เตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะให้องค์ความรู้เรื่องสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองในชุมชน  
   3.3.1.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 35 ปีขึ นไป หรือกลุ่มเส่ียง การคัดกรองหลอดเลือดจากโรงพยาบาล 
           ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตรับผิดชอบ   
   3.3.1.2  จัดเตรียมส่ือประชาสัมพันธ์ สัญญาณเตือนภัยเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ   

 3.3.1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้ความรู้เรือ่งการลดปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดหัวใจ เช่น การลดหวาน มัน เค็ม ลดบุหรี่/สุรา เน้นการออกก าลังกายและลดภาวะเครียด  

    3.3.1.4 ประสานผู้น าชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมการ 
  3.3.1.5 วางแผนการสร้างทีมอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ขึ นในชุมชนเพื่อเน้นการดูแลและเข้าถึงประชาชน
ทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่องย่ังยืน  

3.3.1.6  วางแผนพัฒนาต่อยอด เป็น อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงหรือกรณีฉุกเฉินที่ต้องน าส่ง
สถานพยาบาล (ประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาล/โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ) 

      3.3.2 กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการให้ความรู้ในชุมชน   
3.3.2.1 ให้ความรู้ทีม อสค. โดยให้ความรู้เรื่องโรค ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรค ข้อควรปฏิบัติโดยเน้นพฤติกรรม 

สุขภาพที่เหมาะสม ลดเสี่ยง หวาน มัน เค็ม (ซึ่งสามารถลดได้ทั งโรคอ้วนลงพุง ลดกลุ่มเสี่ยงการเกิดเบาหวานและความดันโลหิต
สูง) ให้ความรู้และการดูแลกลุ่มเสี่ยง เน้นพฤติกรรมสุขภาพและการติดตามต่อเนื่อง 

3.3.2.2 ออกให้ความรู้ในชุมชน เน้น หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เน้นพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและย่ังยืน เน้นการ
เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ (1669 และหรือผ่าน อฉช.ในชุมชน) 

3.3.2.3 กระตุ้นให้ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทาง (สามารถระบุช่วงเวลาเผยแพร่ความรู้ฯ)  
3.3.2.4 ประเมินผลการให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง โดยประเมินจากความรู้ กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ นภาวะเส่ียง

ลดลง อัตราการป่วยและตายลดลงหรือไม่ รวมถึงการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย(ระยะเวลารวดเร็วขึ น)  
3.3.2.5  แลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มเส่ียง การเจ็บป่วย และการเข้าถึงบริการร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง  

3.4 ประเมินผลการด าเนินงานแจ้งเครือข่ายที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  
3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ต าบล.............................. 

4. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือน..........................พ.ศ. ............. – เดือน..........................พ.ศ. ............. 
5. สถานที่ด าเนนิการ พ้ืนทีต่ าบล...............................................  
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………  จ านวน   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 จ านวน XX แผ่น แผ่นละ XX บาท    

เป็นเงิน XX บาท 6.3 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท  เป็นเงิน XXX บาท  
6.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท  เป็นเงิน XXX บาท  
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6.5 ค่าแผ่นซีดี(จัดท าความรู้เรื่องโรคฯ) กล่องละXXX บาท จ านวน XXX กล่อง  เป็นเงิน XXX บาท  
6.6 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน XX ชั่วโมงๆละ XXX บาท   เป็นเงิน XXX บาท  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ประชาชนในชุมชนมีความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ นสามารถปฏิบัติตัวและลด
ภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง 
 7.2 ประชาชนสามารถเข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รวดเร็วทันเวลาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ 
 7.3 ลดอัตราป่วย อัตราตาย ความพิการด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชนได้ 
8. สรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  อปท . บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

8.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล...........       
                  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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ    
8.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง  
8.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ  
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...............  
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………………………….. 

ด้วย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล..........มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม การส่งเสริมป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกัน สุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล........เป็นเงิน XXX  บาท  โดยมีรายละเอียด แผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอียด) 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากการศึกษาในพื นที่อ าเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าการให้ความรู้อย่างเข้มข้นโดยแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ร่วมกับการซักถามการบริโภค
อาหารย้อนหลังและแนะน าการลดบริโภคอาหารเค็ม (โซเดียม) อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอทุก 2 สัปดาห์ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนั น 
ส่งผลให้ความดันโลหิตตัวบนลดลงได้ 10 มิลลิเมตรปรอท และตัวล่างลดลงถึง 5 มิลลิเมตรปรอท และปริมาณการบริโภคเกลือโดยดูจาก
ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะลดลงถึง 20 % เมื่อครบ 6 สัปดาห์  คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน แต่มีผู้ป่วยที่ขึ น
ทะเบียนรักษาอยู่เพียง4 ล้านคน ซึ่งควบคุมความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ได้เพียงร้อยละ 29.7 แสดงให้เห็นว่า มาตรการการดูแลรักษา
ความดันโลหิตในประชากรไทยที่ผ่านมา ยังไม่เพียงพอ ที่จะท าให้ความดันโลหิตในคนไทยลดลง และการเกิดโรคความดันโลหิตสูงลดลง 
การวินิจฉัยโรค การรักษาก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั นการวัดความดันโลหิต ท่ีบ้าน (HBPM) หรือ การวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง (SMBP) 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื อรังที่ส าคัญ   และในปัจจุบันพบว่าอัตราการเกิดโรคเบาหวาน
รายใหม่พบว่ามีอายุน้อยลง ซึ่งการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่น มีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะเด็กมีพัฒนาการ มีการ ปรับตัวตาม
วัย มีข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง ฉีดอินซูลิน อาหาร กิจวัตรประจ าวัน จ าเป็นต้องตรวจติดตามระดับน  าตาลในเลือดด้วยตนเอง (SMBG) ไม่
น้อยกว่า 3 ครั ง ต่อวัน และปรับปริมาณอินซูลินให้เหมาะสม เพื่อให้ระดับน  าตาลในเลือด และ HbA 1c ได้ตามเป้าหมายที่ ก าหนด โดยไม่
มีภาวะน  าตาลต่ าในเลือดหรือมีภาวะน  าตาลต่ าในเลือดน้อยครั งท่ีสุด เพื่อให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปตามมาตรฐานเด็กไทย 
ในการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนหรือด าเนินการได้ใน
ชุมชน/ที่บ้าน ทั งในระยะก่อนป่วย (กลุ่มประชากรปกติและกลุ่มที่มีความเสี่ยง)  และระยะป่วย (กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) 
เพื่อลดปัจจัยเส่ียง ลดการเกิดโรค และชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนั นจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ควรมีการ
ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี  เช่น การคัดกรองและประเมิน ท าให้สามารถพบกลุ่มท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคแต่แรก การดูแลกลุ่มเสี่ยง
ตั งแต่ยังไม่มีอาการ โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง สามารถป้องกันและยืดระยะเวลาการเป็นโรคออกไปได้ถึงร้อยละ 50 จึง เป็นวิธีการป้องกันการเกิดโรคที่ดีที่สุด  รวมถึงการดูแลกลุ่มเสี่ยงตั งแต่
ยังไม่มีอาการ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง    
2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

2.1 เพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้รับการดูแล 
2.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดปัจจัยเส่ียง 
2.3 เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เกิดความตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเส่ียง 
2.4 เพื่อควบคุมความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
2.5 เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามความดันโลหิตในผู้ท่ีมีความดันโลหิตสูง 
2.6 เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ยา และติดตาผลของการใช้ยาและปรับพฤติกรรม 
2.7 เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยสามารถควบคุมระดับน  าตาลได้อย่างเหมาะสม 
2.8 เพื่อติดตาม กระตุ้น แนะน าผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้กินยาครบถ้วนและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
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    กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย    
1. ประชาชนวัยท างานทั่วไป ท่ีมีอายุ 35 ปี ขึ นไป ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง 
2. ผู้ท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจและหลอดเลือด (กลุ่มเสี่ยง)  
3. กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

3.วิธีด าเนินการ 
 3.1 ขั นตอนการด าเนินงาน   
    ระยะก่อนป่วย 
    กิจกรรมท่ี 1  ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงและประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
         1.1 ประสานและสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการในพื นที่ (รพ.สต/ รพ. รัฐ/รพ.เอกชน) ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค โดยออกด าเนินการเชิงรุกในชุมชน 
         1.2 หากพบว่าผิดปกติตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด ให้ส่งหรือนัดหมายไปรับการตรวจยืนยันที่หน่วยบริการหรือสถานบริการ 
         1.3 ให้ค าแนะน าการปรับพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง 3 อ 2 ส                                              
         1.4 จัดท าทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค (รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์) 
    กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสริมมาตรการ 3 อ 2 ส (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ เลิกยาสูบ ลดสุรา) 
         2.1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ 
ค าแนะน าปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยงด้วยวิธี Motivational Interviewing2 เพื่อให้ปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส โดยด าเนินการเชิงรุกในชุมชน 
         2.2 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/หน่วยงาน ด าเนินโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน  
(Diabetes Prevention Program) แก่กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน  
         2.3 สนับสนุน (จ้างเหมาบริการ) บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ค าแนะน าและฝึกทักษะ 3 อ  
แก่กลุ่มประชาชนวัยท างานในชุมชน (ย่าน) โดยคนรับผิดชอบ 5 ชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 20 คนต่อชุมชน ชุมชนละ 1 วันต่อ
สัปดาห์ในช่วงเวลาเยน็ที่ประชาชนสะดวก เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน/ชุมชน                                              
         2.4 อปท สนับสนุนการรณรงค์ทางสังคม เช่น งดสุรา บุหรี่ ช่วงเข้าพรรษา  รณรงค์ 3 อ 2 ส ผ่านทาง social online 
  ระยะป่วย 
    กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมมาตรการ 3 อ 2 ส (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ เลิกยาสูบ ลดสุรา) 
     1.1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่กลุ่มผู้ป่วยด้วยวิธี Motivational Interviewing2 เพื่อให้ปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส โดยด าเนินการเชิงรุกในชุมชน 
         1.2 สนับสนุนหน่วยบริการ/สมาคมวิชาชีพ/องค์กรเอกชน/หน่วยงาน  ด าเนินโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน 
(Diabetes Prevention Program)4 แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
    กิจกรรมท่ี 2 การลดเค็มลงครึ่งหนึ่ง 
         2.1 อปท สนับสนุน รพ.สต/หน่วยบริการในพื นที่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเข้าร่วมโครงการลดเค็ม
ครึ่งหนึ่ง ก่อนเริ่มโครงการให้วัดความดันโลหิตตามวิธีการมาตรฐานด้วยเครื่องวัดที่มีมาตรฐาน 
               2.2 รพ.สต./หน่วยบริการ นัดผู้ป่วยเป็นกลุ่มๆละ 5-20 คน ไปพบกันที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน/ต าบล หรือห้องประชุม
ของ อปท.หรือที่ รพ.สต.เพื่อให้ความรู้แบบเข้มข้นเพื่อลดการบริโภคโซเดียม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้ส่ือการสอน PowerPoint slide 
presentation ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีเนื อหาดังต่อไปนี  

- โซเดียมและความเค็มคืออะไร และส่งผลต่อร่างกายอย่างไร 
- คนไทยได้รับโซเดียมจากทางใดได้บ้างและมากน้อยเพียงใด 
- อาหารประเภทใดที่ควรและไม่ควรบริโภค 
- วิธีสังเกตปริมาณโซเดียมในอาหาร และการปฏิบัติตัวเพื่อลดการบริโภคโซเดียม 
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หลังจากอบรมเสร็จสิ นจะมีการเปิดโอกาสให้ซักถาม และมีการประเมินถึงความรู้ท่ีอบรมไปโดยการพูดคุยถึงอาหารที่ผู้ป่วยรับประทานจริง
ในชีวิตประจ าวัน ว่ามีปริมาณโซเดียมมากน้อยเพียงใด จากนั นจึงให้ค าแนะน าในการลดบริโภคโซเดียม เป็นข้อ ๆ ดังนี  

- ควรสังเกตฉลากโภชนาการอาหารก่อนบริโภค 
- ลดการใช้เครื่องปรุงรส ให้ชิมก่อนปรุง ใช้เครื่องปรุงรส อื่น ๆ ได้แก่ พืชสมุนไพร (ขิง ข่า ตะไคร้) แทน 
- ลดการบริโภคอาหารแปรรูป อาหารกึ่งส าเร็จรูปและขนมขบเคี ยว อาหารที่มีน  าเป็นส่วนประกอบ เช่น น  าแกง     

ควรบริโภคส่วนที่เป็นน  าแต่น้อย 
               2.3 รพ.สต./หน่วยบริการให้ความรู้แบบเข้มข้นเพื่อลดการบริโภคโซเดียมในครั งแรก และนัดมาตรวจทุก 2 สัปดาห์โดยท าการ
ประเมินและแนะน าการบริโภคในทุก ๆ ครั งที่มารับการตรวจ เป็นเวลาทั งสิ น 6 สัปดาห์ รวมมาตรวจและแนะน าทั งหมด 4 ครั ง 
               2.4 รพ.สต./หน่วยบริการวัดความดันโลหิตเมื่อสิ นสุดโครงการ 
กิจกรรมท่ี 3 การวัดความดันโลหิตตัวเองที่บ้าน 
       3.1 รพ.สต./หน่วยบริการ ขอสนับสนุน อปท ในการจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการวัดความดัน
โลหิตด้วยตนเองที่บ้านของผู้ป่วยความดันโลหิตที่มีความจ าเป็นตามล าดับก่อนหลัง 
       3.2 รพ.สต./หน่วยบริการ แนะน าและสอนให้ผู้ป่วยวัดความดันโลหิตที่บ้าน 5 ขั นตอน: คุยความรู้ ท าให้ดู ดูให้ท า ท าเองได้ 
ไม่ต้องดู และอยู่ย่ังยืน  
               3.3 ผู้ป่วยบันทึกค่าความดันโลหิตที่วัดในช่วงเช้าและก่อนนอนทุกวันเป็นเวลา 4-7 วัน/เดือน เป็นระยะเวลา ....เดือน และ
น ามาปรึกษา รพ.สต เพื่อปรึกษาหรือส่งต่อพบแพทย์ หรือส่งผ่านช่องทางอื่นแล้วแต่กรณี 
               3.4 แพทย์ตรวจสอบค่าความดันโลหิต ซักถามประวัติ วินิจฉัยหาสาเหตุ และให้การรักษา เพื่อควบคุมความดันโลหิตหรือหยุด
ยาแล้วแต่กรณี 
กิจกรรมท่ี 4  การตรวจติดตามระดับน  าตาลในเลือดด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อย 
               4.1 หน่วยบริการ ขอสนับสนุน อปท ในการจัดหาเครื่องและแผ่นตรวจเลือด เพื่อสนับสนุนแก่เด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานใน
การตรวจระดับน  าตาลด้วยตนเอง 
       4.2  หน่วยบริการ สอนพ่อแม่/ผู้ปกครองในการใช้แผ่นตรวจเลือดและเครื่องตรวจวัดน  าตาล และการปรับการฉีดอินซูลิน 
       4.3  หน่วยบริการประเมินและติดตามระดับน  าตาลและการเจริญเติบโตของเด็ก 
กิจกรรมท่ี 5 การเยี่ยมบ้าน ติดตามการรักษา และการกินยา 
    5.1 อปท. ประสานขอสนับสนุนข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงจากหน่วยบริการ เพื่อการติดตามและช่วยเหลือ โดย
สอบถามความสมัครใจ 
   5.2 อปท ประสานหน่วยบริการเพื่อขอความสนับสนุนพยาบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือจ้างเหมาบริการพยาบาลมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อลงไปเย่ียมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
    5.3 พยาบาล 1 คน ลงพื นที่เย่ียมบ้าน ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จ านวน.......คนต่อวันราชการปกติ และจ านวน.......คน
ต่อวันหยุดราชการ เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวตามหลัก 3 อ 2ส การกินยา การดูแลแผล ฯลฯ 
    5.4 พยาบาลสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงาน อปท ทุกเดือน 
    3.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
    3.3 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
4. ระยะเวลาด าเนินการ      วันที่.......เดือน.......พ.ศ........- วันที่.......เดือน.......พ.ศ...... 
5. งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล...จ านวนทั งสิ น...บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี  
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  ระยะก่อนป่วย 
      กิจกรรมท่ี 1   - ค่าบริการตรวจคัดกรองและประเมิน เหมาจ่าย รายละ........บาท จ านวน.......คน จ านวน............บาท 
      กิจกรรมท่ี 2  

- ค่าบริการเหมาจา่ย(จ้างเหมาบริการ) วิธี Motivational Interviewing เหมาจ่ายรายละ........บาท จ านวนกลุ่มเสี่ยง 
  ........คน จ านวน......บาท 
- ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) โปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน เหมาจ่ายรายละ......บาท จ านวน 
  กลุ่มเสี่ยง.....คน จ านวน.....บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ บุคลากรสาธารณสุข/บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน...คน คนละ...บาท ต่อ ปี  จ านวน....บาท 
- ค่าป้ายผ้า/บิลบอร์ด เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก จ านวน..............แผ่น แผ่นละ............บาท จ านวน............บาท 

  ระยะป่วย 
     กิจกรรมท่ี 1  

- ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) วิธี Motivational Interviewing เหมาจ่ายรายละ...บาท จ านวนผู้ป่วย...คน จ านวน...
บาท 

- ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) โปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน เหมาจ่ายรายละ...บาท จ านวน 
  ผู้ป่วย...คน จ านวน...บาท 

     กิจกรรมท่ี 2   - ค่าบริการเหมาจ่าย(จ้างเหมาบริการ) การให้ความรู้แบบเข้มข้น เหมาจ่ายรายละ 100-120 บาท จ านวนผู้ป่วย...  
  คน/รุ่น จ านวน..รุ่น จ านวน...บาท 

     กิจกรรมที่ 3   - ค่าครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  จ านวน.........เครื่อง ราคาเครื่องละ.............บาท  จ านวน........บาท 
     กิจกรรมที่ 4   - ค่าวัสดุการแพทย์-แผ่นตรวจเลือดวัดระดับน  าตาล จ านวน 4 แผ่นต่อวัน จ านวน.365 วัน  จ านวนผู้ป่วย....คน ราคา 
                          แผ่นหรือขวดละ....บาท  จ านวน...บาท 
     กิจกรรมที่ 5   

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ.......บาท คนละ......ชม  จ านวน.......คน.จ านวน.......บาท หรือ 
- ค่าจ้างเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ จ านวน.......คน คนละ......บาท/เดือน จ านวน......เดือน/คน  จ านวน...........บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  ประชาชนวัยท างานสามารถออกก าลังกายได้อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ 
6.2 กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติตนตามหลัก 3 อ 2 ส        
6.3 ผู้ป่วยเบาหวานที่อายุน้อย ไม่ประสบปัญหาน  าตาลในเลือดต่ า 
6.4 ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน  าตาลและความดันโลหิตได้อย่างเหมาะสม        

หมายเหตุ 
1. จะต้องผ่านการฝึกอบรมสนทนาด้วยวิธี Motivational Interviewing 
2. การให้ค าปรึกษา/สนทนาสร้างแรงจูงใจ โดยให้ค าแนะน าแบบสั นทั งหมด 4 ครั งในระยะเวลา 3 เดือน และติดตามผล 2 ครั ง ทุก 3 เดือน 
3. จะต้องผ่านการฝึกอบรมการด าเนินโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน 
4. มีกิจกรรมค่ายเรียนรู้ 3 วัน กิจกรรมเรียนรู้เดือนละครั งครั งละ ½ วันอีก 6 ครั ง 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอ  ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือดเพียง 1 รายการ ที่เป็นรายการหลัก ส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท  บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ  เม่ือได้รับอนุมัติ ) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ 2557 ข้อ 7 )ชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยบุรินทร์  
                /    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ 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 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 

7.4  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
            /  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง  
                   7.4.5.2.1  การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
                   7.4.5.2.2  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
                   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 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……………  
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเย่ียมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง 
เรียน  ประธานกรรมการการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………………. 

ด้วยหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบล……………..มีความประสงค์จะจัดท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเย่ียมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยโรคเรื อรังจ านวนมากท่ียังมีปัญหาในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท้อง ซึ่ง
ต้องล้างไตเองที่บ้าน และต้องประสพปัญหาต่างๆ เช่น  ขาดผู้ดูแล สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม  การรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง การใช้ยาไม่
ถูกต้อง  ซึ่งล้วนแต่ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเพื่อการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการบูรณาการทุก
ภาคส่วนในการด าเนินงานและต้องทราบปัญหาที่แท้จริงในพื นที่ และน าปัญหามาใช้ในการวางแผนด าเนินการต่อไป   
ดังนั น หน่วยงาน………………………………..จึงได้จัดท าโครงการ  การเย่ียมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง   เพื่อทราบปัญหาของผู้ป่วยและให้
ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น        
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
       1. เพื่อเย่ียมและให้ค าแนะน าการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง 
       2. เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง 
       3. เกิดการประสานงานที่ดีในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง 
       4. สร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในพื นที่ 
2. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
      1.ขั นตอนวางแผนงาน 
             - ร่วมกันประชุมวางแผน  ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงานโครงการ 
             - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
             - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยบุรินทร์ 
      3.ขึ นตอนการด าเนินงาน 
            - ส ารวจข้อมูลผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง  เพื่อจัดตารางออกเย่ียม 
            - จัดเตรียมชุดอาหารสาธิต และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย่ียม 
            - ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามตารางหรือปรับตามความเหมาะสม 
            - ประเมินสภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ตามแบบประเมินสุขภาพจิต 2Q และ9Q 
      4.ประเมินผล  ผลการด าเนินงาน 
      5.สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………….. 
3. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม  2561 
4. สถานที่ด าเนินการ      พื นที่ต าบล……………… 
5. งบประมาณ   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……………….. จ านวน xxxx บาท รายละเอียดดังนี  

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆละ xx บาท /มื อ จ านวน xxมื อ เป็นเงิน xxx บาท 
- ค่าเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆละ xx บาท /มื อ จ านวน xx มื อ เป็นเงิน xxxxx บาท 
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- ค่าจ้างเหมารถน าเจ้าหน้าที่ออกเย่ียมบ้าน จ านวน xx  ครั ง ๆละ xxxx บาท เป็นเงิน       xxxxx   บาท  
- ค่าป้ายโครงการการ ขนาด  1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท เป็นเงิน    xxxxx   บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน xx เล่มๆละ xx บาท         เป็นเงิน             xxxxx   บาท 
- ค่าชุดอาหารสาธิตส าหรับสาธิตส าหรับผู้ป่วย จ านวน xx ชุดๆละ xxx บาท      เป็นเงิน   xxxxx  บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ได้รับการเย่ียมบ้านและดูแล 
2. ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ท่ีได้รับการเยี่ยมบ้าน ดีขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 
4. มีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยล้างไตในพื นที่ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอ  ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือดเพียง 1 รายการ ที่เป็นรายการหลัก ส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท  บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ  เม่ือได้รับอนุมัติ ) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ 2557 ข้อ 7 ) 
        ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลนครชัยบุรินทร์  
                /    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ 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 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง 

7.4  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
      /   7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง  
                   7.4.5.2.1  การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
                   7.4.5.2.2  การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
                    /    7.4.5.2.3  การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
                   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 กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ต าบลจัดการสุขภาพ OVCCA (ต าบลจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  า 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...............            

 ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล......... มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ต าบลจัดการสุขภาพ 
OVCCA (ต าบลจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี) ปีงบประมาณ 2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............ เปน็เงิน XXXXXX  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอียด) 

1. หลักการและเหตุผล 

โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาส าคัญในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน  าดีและก่อให้เกิดความ
สูญเสียอย่างมากแก่คนอีสาน ทั งในด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนเพื่อให้คนอีสานได้เห็นความส าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าประเพณีการบริโภคที่มีมายาวนานซึ่งเส่ียง
ต่อการเป็นมะเร็ง 

ส าหรับปัจจุบัน มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีรายใหม่เพิ่มมากขึ น โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน  าดีทั่วประเทศ 
จ านวน 14,314 ราย  มากสุดเป็นภาคอีสาน 7,593 ราย พบมากในอายุ 45-55 ปี  ซึ่งเป็นวัยท างาน โดยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมความเช่ือ
ทีผ่ิดๆ คิดว่าการรับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ จะช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกาย   

ข้อมูลการติดเชื อพยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศพบอัตราความชุก อยู่ที่ 10.10  จังหวัดนครราชสีมาพบอัตรา
ความชุก 14.33  ระดับอ าเภออยู่ที่................... และปีงบประมาณ 2560  ระดับประเทศพบอัตราความชุกอยู่ที่ 8.38 จังหวัดนครราชสีมา 
อยู่ที่ 8.85 ระดับอ าเภออยู่ที่............... ดังนั นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดียังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนของอ าเภอ......... ทีจ่ะต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนด าเนินการแก้ไขอย่างร่วมกัน เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีในอนาคตต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด 
2.1 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลูกจิตส านึกแกเยาวชนและประชาชน ในการไม่รับประทานปลาดิบ/ปลาร้าดิบ จ านวน XXX คน 
2.2 เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ นไป จ านวน XXX คน 
2.3 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ /ท่อน  าดี แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 40 - 70 ปี จ านวน XXX คน 
2.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเส่ียงต่อมะเร็งตับ /ท่อน  าดี แก่กลุ่มเสี่ยง จ านวน XXX คน 
2.5 เพื่อด าเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีในโรงเรียนต้นแบบ จ านวน xx  โรงเรียน 
2.6 สร้างกระแสรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านขายส้มต าใช้ปลาร้าต้มสุก จ านวน xx  ร้าน 

3. วิธีด าเนินการ 
3.1 ขั นตอนการวางแผนงาน 

3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน 
3.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
3.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............. 
3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 
3.3.1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี

3.3.1.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไป และกลุ่มอายุ 40 – 70 ปี ที่อาศัยอยู่จริง      ในชุมชน 
 3.3.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ  
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 3.3.1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน 
 3.3.1.4 ประสานผู้น าชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมายเก็บอุจจาระส่ง 
 3.3.1.5 ออกปฏิบัติงานคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุกในชุมชน  
 3.3.1.6 แจ้งผลการตรวจไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ ให้การรักษา และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 3.3.1.7 วิเคราะห์ระดับความเส่ียงต่อมะเร็งตับ/ท่อน  าดี ส่งต่อตามล าดับความเสี่ยง 
3.3.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียนต้นแบบ 
 3.3.2.1 เลือกพื นที่โรงเรียนต้นแบบ OVCCA 

3.3.2.2 ประสานผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีแก่เด็ก
นักเรียนทุกระดับชั น 
3.3.2.3 ประชุมชี แจงคุณครูในโรงเรียนทั งหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.3.2.4 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั น 

3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............................. 

4. ระยะเวลาด าเนนิการ   ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
5. สถานที่ด าเนินการ   พื นที่ต าบล............................................... 
6. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล......................เป็นเงิน  XXXXX  บาท 

6.1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 
6.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.2 ค่าตลับเก็บอุจจาระ ตลับละ X บาท จ านวน XXX ตลับ  เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.3 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.5 ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองแผ่นละ XX บาท จ านวน XX แผ่น  เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.6 ค่าแผ่นสไลด์ กล่องละXXX บาท จ านวน XXX กล่อง    เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.7 ค่าจ้างเหมาส่องกล้องหาไข่พยาธิใบไม้ในอุจจาระ ตลับละ XX บาท จ านวน XX ตลับ เป็นเงนิ XXX บาท 

6.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีในโรงเรียนต้นแบบ 
6.2.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน XXX บาท 
6.2.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
6.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาทเป็นเงิน XXX บาท 
6.2.4 ค่าวัสดุและส่ือการเรียนการสอน     เป็นเงิน XXX บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ นไปมีความรูเ้ก่ียวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน 
7.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ นไปได้รับการตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับและได้รับการรักษา  
7.3 ประชาชนกลุ่มอายุ 40 - 70 ป ีได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับ /ท่อน  าดี  
7.4 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับบริการวินิจฉัยรักษา 
7.5 มีการจัดการเรียนการสอน OVCCA ในโรงเรียนต้นแบบ 
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8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอ  ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือดเพียง 1 รายการ ที่เป็นรายการหลัก ส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท  บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ  เม่ือได้รับอนุมัติ ) 

8.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 8.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 

8.4.8.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
8.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้
8.4.8.5 การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ 
8.4.8.6 อื่นๆระบุ........................ 
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...............  

 ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................... มคีวามประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม หมู่บ้านปลอดโรค
พยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ 2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
.............................. เป็นเงิน XXXXXX  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)                   
1.หลักการและเหตุผล 

โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาส าคัญในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน  าดีและก่อให้เกิดความ
สูญเสียอย่างมากแก่คนอีสาน ทั งในด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนเพื่อให้คนอีสานได้เห็นความส าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าประเพณีการบริโภคที่มีมายาวนานซึ่งเส่ียง
ต่อการเป็นมะเร็ง 

ส าหรับปัจจุบัน มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีรายใหม่เพิ่มมากขึ น โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน  าดีทั่วประเทศ 
จ านวน 14,314 ราย  มากสุดเป็นภาคอีสาน 7,593 ราย พบมากในอายุ 45-55 ปี  ซึ่งเป็นวัยท างาน โดยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมความเช่ือ
ทีผ่ิดๆ คิดว่าการรับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ จะช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกาย   

ข้อมูลการติดเชื อพยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศพบอัตราความชุก อยู่ที่ 10.10  จังหวัดนครราชสีมาพบอัตรา
ความชุก 14.33  ระดับอ าเภออยู่ที่............. และปีงบประมาณ 2560  ระดับประเทศพบอัตราความชุกอยู่ที่ 8.38 จังหวัดนครราชสีมา อยู่
ที่ 8.85 ระดับอ าเภออยู่ที่............... ดังนั นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดียังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนของอ าเภอ.............. ที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนด าเนินการแก้ไขอย่างร่วมกัน เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีในอนาคตต่อไป   

2) วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วดั  
2.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับ  
2.2 เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ นไปในหมู่บ้าน  
2.3 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ /ท่อน  าดี แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 40 - 70 ปี  
2.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื อพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้าน  
2.5 เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

3) วิธีด าเนินการ 
3.1 ขั นตอนการวางแผนงาน 

3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน 
3.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
3.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............. 
3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 
3.3.1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี

3.3.1.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไป และกลุ่มอายุ 40 – 70 ปี ที่อาศัยอยู่จริง      ในหมู่บ้าน 
 3.3.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ  
 3.3.1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในหมู่บ้าน 
 3.3.1.4 ประสานผู้น าชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมายเก็บอุจจาระส่ง 
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 3.3.1.5 ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ  
 2.3.1.6 แจ้งผลการตรวจไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ ให้การรักษา และเข้ารับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
3.3.2 กิจกรรมท่ี 2 จัดท าคู่มือให้สุขศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับให้ทีมหมอครอบครัวในหมู่บ้าน 
 3.3.2.1 เลือกเนื อหาวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับให้เหมาะสมกับประชาชนในหมู่บ้าน 

3.3.2.2 ประชุมชี แจงผู้น าชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทั งหมดถึง   แนวทางการด าเนินงาน
หมู่บ้านปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ  
 3.3.2.3 ประสานผู้น าชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อให้สุขศึกษารายครัวเรือนโดยภาคีเครือข่ายหมอครอบครัว 

3.3.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมะเร็งท่อน้ าดีและพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
3.3.3.1 ประชุมผู้น าชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เก่ียวข้องทั งหมดเพื่อวิเคราะห์เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
3.3.3.2 อบรมปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งท่อน  าดีและพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

3.3.4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินพฤติกรรมบริโภค และองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน 
3.3.4.1 ประชุมผู้น าชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เก่ียวข้องทั งหมดวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ผลการติดตาม
ประเมินพฤติกรรมบริโภค และองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน 

3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
   3.5  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
5. สถานที่ด าเนนิการ   พื นท่ีต าบล............................................... 
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....เป็นเงิน  XX บาท รายละเอียด ดังนี  
     6.1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 

6.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.2 ค่าตลับเก็บอุจจาระ ตลับละ X บาท จ านวน XXX ตลับ  เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.3 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท  เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.5 ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองแผ่นละ XX บาท จ านวน XX แผ่น  เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.6 ค่าแผ่นสไลด์ กล่องละXXX บาท จ านวน XXX กล่อง   เป็นเงิน XXX บาท 
6.1.7 ค่าจ้างเหมาส่องกล้องหาไข่พยาธิใบไม้ในอุจจาระ ตลับละ XX บาท จ านวน XX ตลับ เป็นเงิน XXX บาท 

6.2 กิจกรรมท่ี 2 จัดท าคูม่ือให้สุขศึกษาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับให้ทีมหมอครอบครัวในหมู่บ้าน 
6.2.1 ค่าป้ายกิจกรรมโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน XXX บาท 
6.2.2 ค่าอาหารว่างกลางวันชี แจงผู้น าชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องทั งหมด จ านวน XX คนๆ ละ XX บาท   เป็นเงิน XXX บาท 

6.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาทเป็นเงิน XXX บาท 
6.2.4 ค่าวัสดุจัดท าคู่มือให้สุขศึกษาเร่ืองโรคพยาธิใบไม้ตับให้ทีมหมอครอบครัวในหมูบ่้าน เป็นเงิน XXX บาท 

6.3  กิจกรรมท่ี 3 อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมมะเร็งท่อน  าดีและพยาธิใบไม้ตับในหมู่บา้นต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
6.3.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
6.3.2 ค่าอาหารว่างกลางวันกลุ่มเป้าหมายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั งหมด จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงนิ XXX บาท 
6.3.3 ค่าวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน X คน X 600 บาทX…ชม. เป็นเงิน XXX บาท 
6.3.4 ค่าวัสดุจัดอบรม     เป็นเงิน XXX บาท 
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6.4 กิจกรรมท่ี 4 ประชุมวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินพฤติกรรมบริโภค และองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน 
6.4.1 ค่าป้ายกิจกรรมโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน XXX บาท 
6.4.2 ค่าอาหารว่างกลางวันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม ทั งหมด จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ นไปมีความรูเ้ก่ียวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้าน 
7.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ นไปได้รับการตรวจคัดกรองค้นหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับและได้รับการรักษา  
7.4 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับบริการวินิจฉัยรักษา 
7.5 มีรูปแบบการด าเนินงานหมู่บ้านต้นแบบปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

8. สรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
8.1หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 8.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 

8.4.8.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
8.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้
8.4.8.5 การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ 
8.4.8.6 อื่นๆระบุ........................ 
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ควบคุมป้องกันและคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
เรียน   ประธานกรรมการการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……………….                
  ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................... มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ควบคุม
ป้องกันและคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล.............................. เป็นเงิน XXXXXX  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอียด) 
1.หลักการและเหตุผล    

มะเร็งยังคงเป็นโรคคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ นทุกปี เฉลี่ยมีผู้ป่วย 1 ในพันของประชากร โดยเฉพาะ 
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ถือเป็นโรคล าดับ 3 ของโรคมะเร็งทั งหมด ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต โดยปัจจัยที่ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่นั น พบมากในเพศชาย,มีประวัติของคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่,  บุคคลท่ีไม่ค่อยออกก าลังกายและประสบปัญหาโรค
อ้วน รวมทั งม ีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่  และการบริโภคไม่ถูกต้อง  ปัจจุบันแนวโน้มพบผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่พบในกลุ่มอายุ
น้อยลง สืบเนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องของเด็กและเยาวชน  โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่แม้จะเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ถ้าเริ่มป้องกัน 
เฝ้าระวังค้นหากลุ่มเส่ียงให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค และตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ เมื่อพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรก 
ก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้ สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ 2559 พบผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่  176 ราย อ าเภอ.....................ราย ปีงบประมาณ 2560 พบผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่   195    
ราย อ าเภอ.....................ราย และจากข้อมูลจะเห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่มีแนวโน้มพบมากขึ น และแนวโน้มพบในกลุ่มอายุน้อยลง  
2. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วดั  

2.1 เพื่อให้ความรู้โรคมะเร็งท่อล าไส้ใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ  50 - 70 ปี จ านวน XXX คน 
 2.2 เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งล าไส้ใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 50 - 70 ปี จ านวน XXX คน 
 2.3 เพื่อรณรงค์สร้างกระแส ส่งเสริมการสร้าพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้องแก่ประชาชน จ านวน XXX คน 
 2.4  เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงมะเร็งล าไส้ใหญ่ให้เจอในระยะแรกเพื่อส่งเข้ารับการรักษาให้หายขาด 

3. วิธีด าเนินการ 
3.1 ขั นตอนการวางแผนงาน 

3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน 
3.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
3.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............. 
3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 

3.3.1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
3.3.1.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุกลุ่มอายุ 50 – 70 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน 
3.3.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจคัดกรองความเส่ียงมะเร็งล าไส้ใหญ่ (Fit test) 

 3.3.1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน 
 3.3.1.4 ประสานผู้น าชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ นัดกลุ่มเป้าหมาย 
 3.3.1.5 ออกปฏิบัติงานคัดกรองปัจจัยเส่ียงด้วยแบบคัดกรองด้วยวาจา เชิงรุกในชุมชน  
 3.3.1.6 แจ้งผลการตรวจคัดกรองปัจจัยเส่ียงมะเร็งล าไส้ใหญ่ เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจคัดกรอง

ความเสี่ยงมะเร็งล าไส้ใหญ่ (Fit test) 
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3.3.1.7 สรุปลการตรวจคัดกรองปัจจัยเส่ียงมะเร็งล าไส้ใหญ่ ด้วยชุดตรวจคัดกรองความเส่ียง (Fit test) และส่งต่อผู้ท่ีผล
ผิดปกติเข้ารับการตรวจวินิจรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป 

3.3.2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ต่อมะเร็งล าไสใ้หญ่ 
3.3.2.1 ประชุมผู้น าชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่เก่ียวข้องทั งหมดเพื่อวิเคราะห์เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
3.3.3.2 อบรมปรับเปลี่ยนและลดพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

    3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
    3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
5. สถานที่ด าเนินการ  พื นทีต่ าบล............................................... 
6. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล......................เป็นเงิน  XXXXX  บาท 
    6.1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ ่

    6.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย   เป็นเงิน XXX บาท 
    6.1.2 ค่าตลับเก็บอุจาระ ตลับละ X บาท จ านวน XXX ตลับ    เป็นเงิน XXX บาท 
    6.1.3 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท  เป็นเงิน XXX บาท 
    6.1.4 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 

6.1.5 ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองแผ่นละ XX บาท จ านวน XX แผ่น    เป็นเงิน XXX บาท 
         6.1.6  ค่าชุดตรวจ Fit test ชุดละ XX บาท จ านวน XXX ชุด     เป็นเงิน XXX บาท 
6.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

6.2.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
6.2.2 ค่าอาหารว่างกลางวันกลุ่มเป้าหมายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั งหมด จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
6.2.3 ค่าวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน X คน X 600 บาทX…ชม.  เป็นเงิน XXX บาท 
6.2.4 ค่าวัสดุจัดอบรม          เป็นเงิน XXX บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ประชาชนกลุ่มอายุ  50 - 70 ปี มีองคค์วามรูเ้ก่ียวกับโรคมะเร็งท่อล าไส้ใหญ่  
 7.2 ประชาชนกลุ่มอายุ 50 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อมะเร็งล าไส้ใหญ่  
7.3 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับบริการวินิจฉัยรักษาต่อตาม ระบบ 

8.สรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม 
8.1.หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
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8.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
8.4.8.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
8.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้
8.4.8.5 การส่งเสริปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ 
8.4.8.6 อื่นๆระบุ........................ 
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กลุ่มคนพิการและทุพลภาพ 
 

แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............. 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเย่ียมบ้านคนพิการและทุพลภาพในชุมชน 
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล................................ 

ด้วย หน่วยงาน...............มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเย่ียมบ้านคนพิการและทุพลภาพในชุมชน ใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล........ เป็นเงิน.............
บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอยีด) 
1. หลักการและเหตุผล  

ผลการส ารวจความพิการโดยส านักงานสถิติแห่งชาติพ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรที่มีความพิการจ านวน 1.9 ล้าน
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทั งประเทศ และส าหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทั งหมด ในปี 2560 
จ านวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจ านวนนี จัดเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
มากท่ีสุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนี ยังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึงระบบการ
ดูแลท่ีเหมาะสม ทั งผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้านได้ในการไป
ประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต ในขณะที่อีหลายประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคง
เป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย อย่างไรก็ตามพบว่าในการด าเนินงานที่ผ่านมาของหลายหน่วยงานนั น ในการให้บริการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะความพิการของคนพิการแต่ละประเภทนั นยังมีข้อจ ากัดอยู่เนื่องจากการไม่ได้ลงไปเย่ียมคนพิการท่ีติด
บ้านอย่างจริงจังและชัดเจน คนที่ไปเย่ียมบ้านมีความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้พิการแต่ละประเภทไม่มากพอ ท าให้การลงไปเย่ียมติดตามไม่
สามารถให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมได้ คนพิการบางประเภทต้องมีญาติคอยดูแลตลอด แต่ญาติขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลท่ีเหมาะสม 
หรือรวมทั งบุคลากรท่ีจะท าหน้าท่ีในการลงไปเย่ียมบ้านนั นมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถลงไปเย่ียมได้อย่างท่ัวถึง ดังนั นการส่งเสริมให้มีการ
ลงไปเย่ียมบ้านของบุคลากรที่มีความรู้ หรืออาสาสมัครในชุมชน ท่ีผ่านการอบรมให้ความรู้ท่ีเหมาะสมแล้ว ให้สามารถลงไปเย่ียมติดตาม 
ดูแล และให้ก าลังใจคนพิการในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง และมีความเหมาะสมกับลักษณะความพิการแต่ละประเภท น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชนให้ดีขึ น รวมถึงได้รับการดูแลที่เหมาะสมมากขึ น     
2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

2.1 เพื่อออกเย่ียมบ้านและให้การดูแลคนพิการท่ีขาดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องในชุมชน 
2.2 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการท่ีขาดผู้ดูแลและให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
2.3 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ  

3. วิธีด าเนินการ 
    3.1 ขั นตอนการวางแผน 
 - ร่วมกันประชุม วางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงาน โครงการ 
 - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 

- ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................... 
    3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 

3.3.1 ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพลภาพในพื นที่ต าบล............... โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน 
       สาธารณสุข จาก พม.จ. และการส ารวจจริงในชุมชน โดย อสม. 
3.3.2 (หน่วยงาน....) รับสมคัรอาสาสมัครที่จะมาร่วมเรียนรู้เรื่องการเย่ียมบ้าน และการเสริมทักษะในเร่ืองการเยี่ยมบ้าน 
3.3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเย่ียมบ้าน โดยมีเนื อหาเก่ียวกับ เรื่องอาหารที่เหมาะสม การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การออก 
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        ก าลังกายที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลเรื่องสุขภาพกายและใจของตนเอง หลักสูตรจ านวน 1 วัน 
3.3.4 ประชุมวางแผนการออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชนร่วมกับอาสาสมัครฯ เพื่อใหม้ีการลงติดตามเยี่ยมที่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

 3.3.5 อาสาสมัครฯ เย่ียมบ้าน ออกให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เดือนละ 1 ครั ง และให้ค าแนะน าคนพิการเกี่ยวกับเรื่อง 
                    การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม การออกก าลังกาย การดูแลเร่ืองสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 3.3.6 ติดตามประเมินผลการให้บริการ โดยการออกเยี่ยมบา้นของอาสาสมัครฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยผู้รับผิดชอบโครงการ 
    3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
    3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล......................... 
4. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 
5. สถานที่ด าเนนิการ    พื นที่ต าบล......................... 
6. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..................จ านวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี  

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน......คนๆ ละ.....บาท/มื อ*จ านวน......มื อ เป็นเงิน...............บาท 
- ค่าเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน.......คนๆ ละ....บาท/มื อ จ านวน.....มื อ เป็นเงิน..................... บาท 
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจ านวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย................ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน................... บาท 
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ในการออกให้บริการเย่ียมบ้านในชุมชน จ านวน......คนๆละ ....บาท/ครั ง *......ครั ง ๆ เป็นเงิน.....บาท 
- ค่าชุดอาหารสาธิตส าหรับการอบรมและการออกเย่ียมบ้านคนพิการจ านวน...........ชุด*...........บาท เป็นเงิน........................บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 คนพิการที่ขาดผู้ดูแลได้รับการติดตามเย่ียมบ้านอย่างทั่วถึง และได้รับความรู้ ที่จ าเป็นต่อการน าไปด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
7.2 คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............. 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพลภาพในชุมชน ปี 2561 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล................................ 

ด้วย หน่วยงาน........................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพลภาพใน
ชุมชน ปี 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล........... เป็นเงิน............บาท 
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอยีด) 
1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจจ านวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรท่ีมีความพิการจ านวน 
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทั งประเทศ และส าหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทั งหมด ในปี 
2560 จ านวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจ านวนนี จัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนี ยังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทั งผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะด ารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถท าได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย 
และนอกจากนี  ยังพบปัญหาเก่ียวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือท ากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะน าท่ี
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนั นอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ท่ีอาจท าให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากย่ิงขึ นไปอีก 
เพื่อลดปัญหาเรื่องความคิดทัศนคติ ความเข้าใจเก่ียวกับคนพิการ ลดปัญหาเรื่องคนพิการท่ีไม่มีคนดูแล โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตของคนพิการ จึงได้จัดท าโครงการนี ขึ นมา เพื่อให้จิตอาสา ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการดูแลคนพิการ ให้มีบุคลากรที่จะสามารถลงไปเย่ียมคนพิการในครัวเรือน เพื่อแนะน าให้ความรู้
เก่ียวกับการดูแลตนเอง ทั งในเรื่องอาหาร การประกอบกิจวัตรต่างๆ การดูแลตนเองโดนเฉพาะเรื่องการป้องกันโรค ตลอดจนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ นกับทั งคนพิการและคนดูแล เพื่อชี ให้เห็นว่าคนพิการก็สามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองได้ สามารถลด
การพึ่งพิงจากคนรอบข้างได้ ถ้าได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและจะสามารถช่วยลดปัญหาของครอบครัวที่ต้องดูแลลงได 
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

2.1 เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจ็บป่วยในครอบครัวและชุมชน 
2.2 เพื่อให้คนพิการท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และขาดการดูแล มีผู้ให้การดูแล 
2.3 เพื่อให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3.วิธีด าเนินการ 
3.1 ขั นตอนการวางแผน 
 -ร่วมกันประชุม วางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงาน โครงการ 
 -แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...................... 
3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 
            3.3.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลคนพิการและทุพลภาพที่บ้าน โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 

- การท าแผล,การดูดเสมหะ, การให้อาหารทางสายยาง,การพลิก ตะแคงตัวเพื่อลดการเกิดแผลกดทับ  
- การท าอาหาผสม การปรุงอาหารและการเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ 
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- การฟื้นฟูสมรรถภาพและการเคลื่อนย้ายผู้พิการ  
     3.3.2 การออกให้บริการดูแลคนพิการที่บ้าน โดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับแกนน าอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย และจิตอาสาในชุมชน  
    3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน  
    3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล................... 
4.ระยะเวลาด าเนนิการ   ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 
5.สถานที่ด าเนินการ   พื นที่ต าบล......................... 
6.งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..................จ านวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี  

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน.........คนๆ ละ.......บาท/มื อ*จ านวน......มื อ เป็นเงิน...........บาท 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน.....คนๆ ละ....บาท/มื อ จ านวน.....มื อ เป็นเงิน.... บาท 
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจ านวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย................ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน................... บาท 
- ค่าตอบแทนจิตอาสาในการออกให้บริการในชุมชน จ านวน..........คนๆละ .........บาท/ครั ง *.........ครั ง ๆ เป็นเงิน.............บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนะที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจ็บป่วยในครอบครัวและชุมชน 
7.2 คนพิการท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และขาดการดูแล มีผู้ให้การดูแลสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพการจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   8.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้ที่มีภาวะเส่ียง 
   8.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
   8.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   8.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
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แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............. 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพในชุมชน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล................................ 

ด้วย หน่วยงาน................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพใน
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....... เป็นเงิน
.....................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอยีด) 
1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจจ านวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรท่ีมีความพิการจ านวน 
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทั งประเทศ และส าหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทั งหมด ในปี 
2560 จ านวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจ านวนนี จัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนี ยังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทั งผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะด ารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถท าได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย 
และนอกจากนี  ยังพบปัญหาเก่ียวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือท ากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะน าท่ี
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนั นอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ท่ีอาจท าให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากย่ิงขึ นไปอีก 
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้พิการจ านวนไม่น้อยท่ีอยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องทีเหมาะสมและถูกต้องด้วย 
เนื่องจากพบว่าส่วนหนึ่งสามารถท่ีจะกลับฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ นได้และอีกส่วนหนึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาโรคแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดจากปัญหาสุขภาพเดิมที่มีอยู่ ซึ่งถาไม่ได้รับการดูแล หรือฟื้นฟูที่เหมาะสม คนพิการกลุ่มดังกล่าวก็อาจจะมีปัญหาท่ีรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ น ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาที่ยากมากขึ นด้วย ดังนั นเพื่อให้การดูแลและฟืน้ฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ทุพลภาพในชุมชน
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความจ าเป็นทางการแพทย์ท่ีควรได้รับ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการลงไปดูแลและ
ฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ควรด าเนินการ เพราะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพของผู้ที่สามารถ
ฟื้นฟูได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคนพิการเพิ่มขึ น ท่ีเป็นผลจากการได้รับการดูแลท่ีไม่เหมาะสมได้ด้วย    
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
     2.1 เพื่อดูแลสุขภาพคนพิการให้มีสุขภาพแข็งแรงทั งร่างกายและจิตใจโดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ 
     2.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
     2.3 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ  
3.วิธีด าเนินการ 
     3.1 ขั นตอนการวางแผน 
 - ร่วมกันประชุม วางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงาน โครงการ 
 - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
     3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...................... 
     3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 
          3.3.1 ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพลภาพในพื นที่ต าบล ........................ 
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          3.3.2 (หน่วยงาน..........) รับสมัครอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพจ านวน.. คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ท่ีมี
อายุระหว่าง 20-60 ปี และเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย, อสม. หรือ จิตอาสา ท่ีสนใจในการท างานเพื่อสังคม  
          3.3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพจ านวน 1 วัน 
          3.3.4 ประชุมชี แจงอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพให้ทราบถึงแนวทางการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

          3.3.5 อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพ ออกให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เดือนละ 1 ครั ง และให้
ค าแนะน าผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ดูแล 
          3.3.6 ติดตามประเมินผลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพของอาสาสมัครฟื้นฟูฯ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั ง โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           3.3.7 ประชุมทบทวนความรู้และแกลเปลี่ยนการท างานร่วมกันของอาสาสมัครฟื้นฟูฯ และผู้รับผิดชอบโครงการ 1 ครั ง 
     3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพ คนพิการ และคนทุพลภาพ ญาติ และประเมินคุณภาพชีวิต 

     3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...................... 
4.ระยะเวลาด าเนนิการ  ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 
5.สถานที่ด าเนินการ   พื นที่ต าบล......................... 
6.งบประมาณ    จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............จ านวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี  

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน.........คนๆ ละ......บาท/มื อ*จ านวน......มื อ เป็นเงิน.........บาท 
- ค่าเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน.......คนๆ ละ....บาท/มื อ จ านวน.....มื อ เป็นเงิน..................... บาท 
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมจ านวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย................ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน................... บาท 
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพในการออกให้บริการในชุมชน จ านวน...คนๆละ ..บาท/ครั ง *..ครั ง ๆ  เป็นเงิน ....

บาท 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการในเวทีการประชุมทบทวนฯ จ านวน....คน  ๆละ....บาท/มื อ*จ านวน...มื อ เป็นเงิน....บาท 
- ค่าเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการในเวทีการประชุมทบทวนฯจ านวน.......คน  ๆละ....บาท/มื อ จ านวน 2 มื อ เป็นเงิน... บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพมีความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื องต้นและสามารถออกไปท า

กายภาพบ าบัดได้อย่างถูกต้อง 
7.2 คนพิการ ญาติ และผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากอาสาสมัครฟื้นฟู 

8.สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............. 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนนุการจัดตั งศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพในชุมชน  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล................................ 

ด้วย หน่วยงาน............................................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนนุการจัดตั ง
ศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพลภาพในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. เป็นเงิน.....................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรม ลงรายละเอยีด) 
1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจจ านวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรท่ีมีความพิการจ านวน 
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทั งประเทศ และส าหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทั งหมด ในปี 
2560 จ านวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจ านวนนี จัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนี ยังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทั งผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะด ารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถท าได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย 
และนอกจากนี  ยังพบปัญหาเก่ียวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือท ากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะน าท่ี
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนั นอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ท่ีอาจท าให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากย่ิงขึ นไปอีก 
อย่างไรก็ตามพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับคนพิการในชุมชนที่ผ่านมานั นมีข้อจ ากัดหลายเร่ือง เช่น ผู้พิการจ านวนไม่น้อย ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
สิทธิ์ทางการรักษาพยาบาล ยังไม่ได้ขึ นทะเบียน ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการรวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรม ตลอดจนไม่มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งและ
กัน หรือขององค์กรหน่วยงานในพื นที่อย่างจริงจังและชัดเจน โดยสาเหตุหนึ่งอาจมาจากความสามารถในการเดินทางของคนพิการที่ไม่
สะดวก ในการเดินทางเพื่อขอรับบริการในหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล การเดินทางแต่ละครั งเพื่อออกนอกชุมชนกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั งของ
คนพิการเองและผู้ดูแลด้วย การไม่มีโอกาสได้มารวมกลุ่มหรือพบกับคนอื่นๆ ในชุมชนมากนัก ย่ิงท าให้คนพิการเกิดความรู้สึกถึงการถูก
ปล่อยทิ งจากสังคมและคนรอบข้างมากขึ น ดังนั นแนวคดการจัดตั งศูนย์ฟื้นฟูและดูแลคนพิการในชุมชน จึงต้องการเอื อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการและการดูแลต่างๆ ได้มากขึ น เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคนพิการเอง หรือคนในชุมชนที่เป็นจิตอาสา
ในการดูแลคนพิการ ตลอดจนช่วยสร้างความรู้สึกถึงความห่วงใยของสังคมที่มีต่อคนพิการ ที่ต้องการจะดูแลอย่างจริงจังด้วย        
2.วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 

2.1 เพื่อให้มีศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื นที่ 
2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสในพื นที่ ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม 

3.วิธีด าเนินการ 
3.1 ขั นตอนการวางแผน 
 - ร่วมกันประชุม วางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงาน โครงการ 
 - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  

- ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................... 
3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 
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3.3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟืน้ฟแูละพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้วยโอกาส ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื นที่ เพื่อด าเนินการตั งศูนย์ฯ โดยให้มีสถานที่ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 3.3.2 ก าหนดกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้มีความชัดเจน โดยการประชุมร่วมกันของคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
 3.3.3 ก าหนดระเบียบการบริหารจัดการ การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
 3.3.4 ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ ตามระเบียบ ข้อก าหนดและแนวทางท่ีก าหนด ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื นที่  
3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน  
3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................................. 
4.ระยะเวลาด าเนนิการ   ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 
5.สถานที่ด าเนินการ   พื นที่ต าบล......................... 
6.งบประมาณ   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............จ านวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี  

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน.........คนๆ ละ........บาท/มื อ*จ านวน......มื อ เป็นเงิน.......บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินการจ านวน.....คนๆ ละ...บาท/มื อ จ านวน....มื อ เป็นเงิน...... บาท 
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมจ านวน............เล่มๆ ละ .................. บาท เป็นเงิน.............บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน................... บาท 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เกิดศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื นที่ 
7.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื นที่ ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพการจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   8.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้ที่มีภาวะเส่ียง 
   8.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
   8.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   8.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
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แบบเสนอแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............. 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการและทุพลภาพในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล................................ 

ด้วย หน่วยงาน....................................มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการ
และทุพลภาพในชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล.................. เป็นเงิน.....................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจจ านวนคนพิการในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทย มีประชากรท่ีมีความพิการจ านวน 
1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร ทั งประเทศ และส าหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้พิการทุกประเภทรวมกันทั งหมด ในปี 
2560 จ านวน 72,745 คน (กุมภาพันธ์ 2560, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ในจ านวนนี จัดเป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมากที่สุดรองลงมาคือทางการได้ยินและการมองเห็น นอกจากนี ยังมีผู้พิการอีกหลายประเภทที่อยู่ในชุมชนที่บางส่วนยังเข้าไม่ถึง
ระบบการดูแลที่เหมาะสม ทั งผู้พิการทางสติปัญหา การเรียนรู้ ออทิสทิก หรือทางด้านจิตเวช ผู้พิการบางประเภทสามารถออกจากบ้าน
เพื่อการไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถที่จะด ารงชีวิตด้วยตนเองได้บ้าง ตามศักยภาพที่สามารถท าได้ ในขณะที่อีกหลาย
ประเภท หลายคนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และยังคงเป็นภาระให้กับผู้ดูแลหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วย 
และนอกจากนี  ยังพบปัญหาเก่ียวกับเรื่องของความไม่เข้าใจ หรือทัศนคติที่เป็นด้านลบ ที่คนทั่วไป หรือญาติของคนพิการเอง ที่มองคน
พิการว่า ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือท ากิจวัตรต่างๆ ด้วยตนเองได้ หากได้รับการดูแลหรือแนะน าท่ี
เหมาะสม และยังมองว่า คนพิการก็ยังคงเป็นภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแลอยู่ ซึ่งการมองคนพิการด้วยทัศนคติแบบนั นอาจส่งผลกระทบ
ต่อคนพิการในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ท่ีอาจท าให้ผู้พิการเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระสังคมมากย่ิงขึ นไปอีก 
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้พิการจ านวนไม่น้อยท่ีอยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องที่เหมาะสมและถูกต้องด้วย 
เนื่องจากพบว่าส่วนหนึ่งสามารถท่ีจะกลับฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ นได้และอีกส่วนหนึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาโรคแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดจากปัญหาสุขภาพเดิมที่มีอยู่ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการดูแล หรือฟื้นฟูที่เหมาะสม คนพิการกลุ่มดังกล่าวก็อาจจะมีปัญหาท่ีรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ น ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาที่ยากมากขึ นด้วย ดังนั นเพื่อให้การดูแลและฟืน้ฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ทุพลภาพในชุมชน
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความจ าเป็นทางการแพทย์ท่ีควรได้รับ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการลงไปดูแลและ
ฟื้นฟูคนพิการในชุมชน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ควรด าเนินการ เพราะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพของผู้ที่สามารถ
ฟื้นฟูได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนกับคนพิการเพิ่มขึ น ท่ีเป็นผลจากการได้รับการดูแลท่ีไม่เหมาะสมได้ด้วย 
ซึ่งการดูแลในสาขาการแพทย์แผนไทย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่พบว่ามีแนวทางในการดูแลเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
ช่วยเหลือผู้พิการหลายๆ ประเภท ให้สามารถฟื้นฟูได้อย่างได้ผล เป็นที่พึงพอใจของผุ้รับบริการ และยังเป็นแนวทางการดูแลท่ีเป็นที่ยอมับ
ในปัจจุบันอย่างกว้างขวาง ดังนั นการด าเนินโครงการเพื่อการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการและทุพลภาพในชุมชนด้วยการน า
แนวทางการแพทย์แผนไทยเข้ามาใช้จึงนับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ และจะช่วยท าให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการได้เป็นอย่างดี    
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

2.1 เพื่อให้ผู้พิการและทุพลภาพสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างเท่าเทียมกัน 
2.2 เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการและทุพพลภาพในชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แผนไทย 

3.วิธีด าเนินการ 
     3.1 ขั นตอนการวางแผน 
 - ร่วมกันประชุม วางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงาน โครงการ 
 - แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
     3.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............................. 
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     3.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 
3.3.1 ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพลภาพในพื นที่ต าบล ........................ 
3.3.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ร่วมกันประเมิน สมรรถภาพคนพิการและ

ทุพพลภาพ ในชุมชน แบ่งระดับของกลุ่มเป้าหมายและจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการด าเนินงานและการให้บริการที่เหมาะสม 
3.3.3 ออกให้บริการเชิงรุกเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแผนการดูแลในแต่ละกลุ่ม 

ด้วยการแพทย์แผนไทย 
3.3.4 ให้บริการในสถานบริการเพื่อการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแผนการดูแลในแต่ละกลุ่ม 

ด้วยการแพทย์แผนไทย กรณีเดินทางมารับบริการได้  
 3.3.5 ทีมสหวิชาชีพออกติดตามเย่ียม และประเมินสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมายซ  า  
     3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพลภาพ คนพิการ และคนทุพลภาพ ญาติ และ
ประเมินคุณภาพชีวิต 
     3.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
4.ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 
5.สถานที่ด าเนินการพื้นที่ต าบล......................... 
6.งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..................จ านวน.............. บาท รายละเอียด ดังนี  

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มผู้ด าเนินการจ านวน.........คนๆ ละ............บาท/มื อ*จ านวน......มื อ เป็นเงิน...................บาท 
- ค่าเครื่องดื่มส าหรับผู้ด าเนินการจ านวน.......คนๆ ละ....บาท/มื อ จ านวน.....มื อ เป็นเงิน..................... บาท 
- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 * 2.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย ในราคาตารางเมตรละ......บาท เป็นเงิน..............................บาท 
- ค่าตอบแทนบริการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยนวดแผนไทยตามท่ีให้บริการ จ านวน...รายๆละ ..บาท/ครั ง *..ครั ง ๆ เป็นเงิน ....บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีบริการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ ในชุมชนแก่คนพิการอย่างท่ัวถึง 
7.2 คนพิการและทุพพลภาพได้รับการฟื้นฟูดว้ยการแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ น   

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 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 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล……………. 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้านช าต้นแบบด้านการจ าหน่ายยาในชุมชน  ในปีงบประมาณ 2561     
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล........................ 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   หน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล..........มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ร้านช าต้นแบบด้านการจ าหน่ายยาในชุมชน  ใน
ปีงบประมาณ 2561    โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล........... เป็น
เงิน  xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที ่1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล  

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จ าแนกยาแผนปัจจุบันออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ยาสามัญประจ าบ้าน เป็นยาที่ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย กฎหมายอนุญาตให้วางจ าหน่ายได้ทั่วไป และประชาชนสามารถเลือกใช้ยาสามัญประจ าบ้านได้ด้วยตนเอง  2) 
ยาอันตราย เป็นยาที่กฎหมายอนุญาตให้ขายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 3) ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาที่ซื อได้ในร้านขายยาแผนปัจจุบันเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์ และเภสัชกรจะต้องเป็นผู้ควบคุม
การท าบัญชี และเป็นผู้ส่งมอบยาพร้อมให้ค าแนะน าที่เหมาะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 นี  สถานที่ที่ไม่ใช่ร้านขายยา ไม่ว่า
จะเป็นร้านช าหรือมินิมาร์ท จะสามารถขายได้เฉพาะยาสามัญประจ าบ้านเท่านั นมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่แสดงว่า ในร้านช าท่ีมีอยู่
จ านวนมาก มียาที่ไม่เหมาะสมมากมายทั งยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือแม้กระทั่ งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ลักษณะของยาที่
ไม่เหมาะสมนั น นอกจากจะเป็นปัญหาที่ตัวยา ยังพบปัญหาที่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยา ที่มีลักษณะกล่องบรรจุและชื่อทางการค้าท่ีคล้ายคลึง
กัน แต่มีตัวยาท่ีส าคัญแตกต่างกันเช่น ยาชื่อการค้า “Trex- 250” มีตัวยาส าคัญคือ Tetracycline Hydrochloride กับยาชื่อการค้า “Trex-
120” แต่มีตัวยาส าคัญคือ Trimethoprim +Sulfamethoxazole นอกจากนี จากรายงานการส ารวจร้านช าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่า ร้านช ามี
การจ าหน่ายยาแผนโบราณ ยาอันตราย รวมทั งยาควบคุมพิเศษ สูงถึงร้อยละ ๘๐ ยาที่มีจ าหน่ายมากได้แก่ ยาแก้ปวดชนิดต่างๆที่มิใช่สเตียรอยด์ 
ยาปฎิชีวนะ ยาสตรี ยาลูกกลอน ยาผงสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี ยังพบปัญหารถเร่ขายยา หมอกระเป๋าฉีดยาตามบ้าน ซึ่งการใช้ยาท่ีไม่
เหมาะสมเหล่านี  อาจจะน ามาสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพและชีวิตได้ เช่น เกิดผลข้างเคียงจากยาหรือแพ้ยา จนน ามาสู่ความเจ็บป่วย ท าให้ต้องเข้า
มารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล หรือหากได้รับการรักษาไม่ทันก็อาจน ามาสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ท าให้เกิดภาระต่อค่าใช้จ่ายทั ง
ทางด้านการแพทย์ และมิใช่ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ นถึงแม้ว่าที่ผ่านมา   จะมีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน แต่
เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน        และมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการใช้ยาเกินจ าเป็นอันเนื่องมาจากทัศนคติในการใช้ยา
ของประชาชน ผู้ขายยา ตลอดจนการบังคับใช้ทางกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ต้องอาศัยพลัง
จากชุมชนที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการใช้ยาของชุมชนอย่างแท้จริง และต้องมีมาตรการที่หลากหลาย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายดังกล่าว ให้มีความรอบรู้ด้านยาและการจ าหน่ายยาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ชี น าและสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เพื่อ ให้ชุมชนเห็นความส าคัญและลุกขึ นมาแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วยการก าหนดมาตรการชุมชน 
ดังนั นจึง ได้จัดท าแผนงานด้านการพัฒนาร้านช าต้นแบบด้านการจ าหน่ายยาในชุมชนขึ น 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาท่ีจ าเป็นและมีความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยตนเองโดยการสร้างความรอบรู้ด้านยา 
2. เพื่อพัฒนาร้านช าต้นแบบด้านการจ าหน่ายยาอย่างน้อย 1 ต าบล/1 ร้าน 

2. วิธีด าเนินการ 
    1. จัดท า “คู่มือฉบับประชาชน” ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านยาและการประเมินร้านช า พร้อมสื่อรณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ 
เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน 



79 
 

    2. จัดตั งทีมปฏิบัติการร่วม “ระดับอ าเภอ” ในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการ รพ.สต. 
อาสาสมัครสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข นักการแพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร ตัวแทนชุมชนได้แก่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. และภาคเอกชนตัวแทนร้านช า ร้านยา ตัวแทนหอการค้า และอบรมเชิงปฏิบัติการในเนื อหาที่เกี่ยวข้องกับ 
 - ความรู้ด้านยา (การรักษาและกฎหมาย) และการประเมินคุณภาพร้านช า โดยแบ่งเนื อหาเป็น 2 ส่วน คือภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยการลงพื นที่ในชุมชน  
    3. ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนร้านช าเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเน้นการมีส่วนร่วมในชุมชนให้กับผู้ประกอบการ
ร้านช า โดยกิจกรรมในโครงการได้แก่ 
 3.1 จัดเสวนาด้านการท าธุรกิจร้านค้าปลีกเน้นการท าธุรกิจอย่างย่ังยืน (ผู้ประกอบการอยู่ได้ภายใต้ชุมชนปลอดภัย) โดยวิทยากรเอกชนในชุมชน 
 3.2 สนับสนุนสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในเนื อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาโดยส่ือต้องอยู่ในรูปแบบที่ประกอบการ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
 3.3 จัดประกวด มอบรางวัล และท าบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างผู้แทนชุมชนกับร้านค้าท่ีชนะผลการประกวด 
  4. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดบัจังหวัดลงประเมินผลโดยใช้เคร่ืองมือและเกณฑ์ประเมินตามข้อ 1  
  5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือน xxxxx – xxxxx พ.ศ. xxxx 
4. สถานที่ด าเนนิการ  ต าบล…………….. อ าเภอ………………จังหวัดนครราชสีมา 
5. งบประมาณ   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล xxx จ านวน xxx บาท  รายละเอียด  ดังนี  
   กจิกรรมที่ ๑ (ประชุมคณะท างานระดับต าบล) 

- ค่าอาหาร (xx คน x ๓๕๐ บาท x ๔ ครั ง)    =    xx,xxx   บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x ๕๐ บาท x ๒ มื อ x ๔ ครั ง) =      x,xxx   บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ (xx คน x ๓๐ บาท)   =      x,xxx  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี ๑ ทั้งสิ้น  xx,xxx บาท 

   กิจกรรมที่ ๒ (อบรมด้านยาและกฎหมายที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการระดับอ าเภอ)  
- 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 มื อ)  =       x,xxx   บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร ( 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 
- ค่าจัดท าคู่มือการใช้ยา   ( xx เล่ม x ๒๐๐ บาท)   =     xxx,xxx  บาท 
- ค่าท าป้ายประชาสัมพันธ์ ( xx อัน x ๙๐๐ บาท)   =     xxx,xxx  บาท 
- ค่าท าสื่อส่งเสริมการใช้ยาให้ร้านช า ( x,xxx อัน x ๒๐ บาท) =     xxx,xxx   บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี ๒ ทั้งสิ้น xxx,xxx บาท 
    กิจกรรมท่ี ๓ (อบรมร้านช าต้นแบบ) 

- ค่าอาหาร (xx คน x ๓๕๐ บาท x ๑ มื อ)    =      xx,xxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x ๕๐ บาท x ๒ มื อ)  =      xx,xxx  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (x คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.)  =      xx,xxx  บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (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 
- ค่าท าสื่อร้านช าปลอดยาอันตราย (xx,xxx ชิ น x ๒๐ บาท)   =         x,xxx  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี ๓ ทั้งสิ้น xx,xxx บาท 

    กิจกรรมที่ ๔ (ออกตรวจและประเมิน) 
- ค่าเบี ยเลี ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจและประเมิน (xx คน x ๑๖๐ บาท x ๔ ครั ง) = x,xxx บาท 
- ค่าวเคราะห์ตัวอย่าง (xx ตัวอย่าง x ๕๐๐ บาท)     = x,xxx บาท 
- ค่าพาหนะ (xx กม. x ๒ เท่ียว (ไป-กลับ) x ๔ บาท)    = x,xxx บาท 
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๔ ทั้งสิ้น xx,xxx บาท     

    กิจกรรมท่ี ๕ (ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกร้านช าต้นแบบ) 
- ค่าท่ีพัก ( 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 
- ค่าจัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน (x โปสเตอร์ X 1,200 บาท) =       xx,xxx     บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่ี ๕ ทั้งสิ้น xxx,xxx บาท 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เครือข่ายผู้ประกอบการร้านช าต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๑ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาท่ีจ าเป็นและมีความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยตนเองโดยการสร้างความรอบรู้ด้านยา 
3. ร้านช าต้นแบบด้านการจ าหน่ายยา 1 ต าบล/1 ร้าน 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส ารับใช้
ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบล 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 กลุ่มผู้ประกอบการร้านช า 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………………. 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล…………………… 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาลต าบล… มีความประสงค์จะจัดท า
แผนงาน/โครงการ เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเส่ียงในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน  xxxxx  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1.หลักการเหตุผล 

ประชากรไทยมีอาชีพพื นฐานอยู่ในภาคเกษตรกรรม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบผู้มีรายได้น้อย แต่ท างานที่มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพจากสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนจัด ท่าทางการท างานที่มีความเสี่ยงต่อการปวดหลังและกล้ามเนื ออักเสบ รวมทั งการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีพิษทั งแบบเฉียบพลัน และเรื อรังตั งแต่ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิตขึ นอยู่กับระดับความเข้มข้น 
ความเป็นพิษ และปริมาณท่ีได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง โดยการสัมผัสทางผิวหนังที่ไม่สวมถุงมือและ
รองเท้าบู๊ท ป้องกันขณะท างานกับสารเคมี การสูดหายใจละอองท่ีฟุ้งกระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและดื่มน  าที่มีสารเคมี
ปนเปื้อน พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยท าให้เกษตรกรมีความเส่ียงจากการได้รับอันตรายจากสารเคมีเพิ่มขึ นยกตัวอย่างเช่น ใช้ถังภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่รั่วซึม ฉีดพ่นสวนทิศทางลมท าให้เสื อผ้าเปียกชุ่มสารเคมีโดยไม่อาบน  าและเปลี่ยนเสื อผ้าที่ซึมเปื้อนทันที เป็นต้น สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช สามารถท าอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ทั งมนุษย์ และสัตว์ กล่าวคือ จะไปท าลายอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ตับ ไต ปอด สมอง  
ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และตา  ซึ่งก็ขึ นอยู่กับว่า  เราจะรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางใด และปริมาณมากน้อยเท่าใด ส่วน
ใหญ่แล้วการท่ีอวัยวะภายในร่างกายได้สะสมสารเคมีไว้จนถึงขีดที่ร่างกายไม่อาจทนได้จึงแสดงอาการต่างๆขึ นมา เช่น โรคมะเร็ง โรคต่อม
ไร้ท่อ โรคเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน  เป็นต้น 

ต าบล.......เป็นต าบลหนึ่ง ท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยมีพื นที่ที่ใช้ในการเกษตรมากถึงร้อยละ 80 
ของพื นที่ทั งหมด ซึ่งประกอบด้วยพื นที่ท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้และสวนผัก ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการควบคุมและก าจัดศัตรูพืช 
จึงกระจายและขยายเป็นวงกว้างและยังอยู่ในระดับที่รุนแรงและสูงอยู่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตออกสู่ผู้บริโภค
ให้มากที่สุด การเก็บพืชผลจึงไม่ค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าเกษตรกรมีการน ามาสาเคมีมาใช้อย่างไม่ถูกวิธีและขาดความรู้ จึงท าให้มีผลกระทบกับด้านสุขภาพโดยตรง 
ดังนั น จึงได้จัดท าโครงการสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรขึ น เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื นที่ ได้รับการตรวจสุขภาพและเจาะเลือด 
เพื่อทราบว่ามีปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับใดเพื่อท าการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป   
2.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
2 .เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของเกษตรกร 
3. เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง 

                - จ านวนเป้าหมาย       เกษตรกรผู้ที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการประกอบอาชีพในหมู่ที่ .......ต าบล...... จ านวน xxxx คน 
3.วิธีด าเนินการ 

1. ประชุม อสม. เพื่อร่วมกันก าหนดแผนงานการลงปฏิบัติในพื นที ่
2. จัดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรทราบเพื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมาย และนัด วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจ โดยทีมอสม. 
3. เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโดยการตรวจเลือด โดยใช้กระดาษทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Reactive paper) 
4. ประสานกับหมู่บ้านในพื นที่ เพื่อเตรียมการและวางแผนการด าเนินงานตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 
5. ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ตามวัน และเวลาที่นัดหมาย 
6. แจ้งผลการตรวจพร้อมค าแนะน าที่ถูกต้องของการดูแลสุขภาพ 
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7. จัดอบรมความรู้สาธิต การท างานกับสารเคมีที่ปลอดภัยในเกษตรกรที่ใช้สารเคมี จ านวน xxxxx คน จ านวน  xxxx วัน 
8. ให้การบ าบัดล้างสารพิษด้วยชารางจืด ในเกษตรกรท่ีมีผลเลือดผิดปกติ จ านวน xxxxx คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ        พฤศจิกายน  2560 – ธันวาคม 2561 
5. สถานที่ด าเนนิการหมู่ที่ xxxxxx ต าบล xxxxxx อ าเภอ xxxxxx จังหวัด xxxxxx 
6. งบประมาณ   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลร่มเมือง จ านวนเงินทั งหมด  xxx บาท  รายละเอียด  ดังนี  

1. กระดาษทดสอบหาปริมาณโคลีนเอสเตอเรสพร้อมหลอดฮีมาโตรคลิต จ านวน  xxxกล่อง  กล่องละ 100 แผ่น  ราคากล่องละ 
xxxx บาท  เป็นเงิน   xxx บาท 

2.ค่ าอาหารอาหารว่างเกษตรกรกลุ่มเส่ียงผู้เข้าอบรมความปลอดภัยจากสารเคมี จ านวน xx คนๆละ xx บาท    เป็นเงิน x บาท 
3. ค่าชารางจืดล้างสารพิษ จ านวน xxxx ชุด ราคาชุดละ xxxxบาท               เป็นเงิน     xxxx    บาท       

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงสถานการณ์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในเลือดของเกษตรกรกลุ่มเส่ียง 
2. เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
3. เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกพืชปลอดสารพิษ และวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ...... 
  .1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
  √   8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ 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 กลุ่มวัยท างาน 

8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  .4.4 กลุ่มวยัท างาน 
   .4.4.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   √   8.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   .4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   .4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้    
  8.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
   .4.7.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
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แบบเสนอแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล…………… 
เร่ือง ขอเสนอ โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อก าจัดยาฆ่าแมลงในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้น า/เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……………………… 

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครชัยบุรินทร์มีความประสงค์จะจัดท า โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อก าจัดยาฆ่า
แมลงในกลุ่มผู้บริหาร/ผู้น า/อสม./เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล…………… เป็นเงิน.....................บาท โดยมีรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. หลักการและเหตุผล 

จากรายงานการตรวจเลือดเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อวัดระดับยาฆ่าแมลง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 พบว่ากลุ่มเกษตรกร 28,050 ราย ตรวจพบระดับยาฆ่าแมลงระดับเส่ียงและระดับไม่
ปลอดภัยในเลือดจ านวน 6,817 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.30 และกลุ่มประชาชนทั่วไป 24,181 ราย ตรวจพบยาฆ่าแมลงระดับเส่ียงและ
ระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 7,206 รายคิดเป็นร้อยละ 29.79  พิษจากยาฆ่าแมลงมีทั งพิษเฉียบพลัน ซึ่งท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน หน้า
มืด เป็นลม หมดสติ และพิษระยะยาวซึ่งผู้ที่ได้รับยาฆ่าแมลงเข้าไปในร่างกายเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งทางเดิน
อาหารและมะเร็งตับ  ปัจจุบันไม่มีวิธีก าจัดยาฆ่าแมลงในร่างกายกรณีที่ยังไม่เกิดพิษ แต่ภูมิปัญญาดั งเดิมมีการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อถอน
พิษจากสัตว์ ถอนพิษจากพืช ถอนพิษเบื่อเมาอาหาร ยา สุราและสารเคมี  ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนการออกฤทธิ์ของชาชงสมุนไพรรางจืดเพื่อ
ก าจัดยาฆ่าแมลงในกระแสเลือด พบว่า การกินชาชงรางจืด 1 ซอง (3 กรัม) เช้า เย็น หลังอาหาร 7 วัน มีผลให้ระดับยาฆ่าแมลงในร่างกาย
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักเรื่องการใช้สมุนไพรรางจืดในการก าจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย 
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลูกและใช้รางจืดในชุมชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง และประชาชนผู้บริโภค 

3. วิธีด าเนินการ  
1. ขั นตอนวางแผนงาน 

     1.1 ประชุม วางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหา และรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการ 
     1.2 ศึกษาข้อมูลการตรวจยาฆ่าแมลงในกระแสเลือด และการใช้ชาชงรางจืด  
     1.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันด าเนินงาน 

2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……….. 
3. ขั นตอนการด าเนินงาน 

      3.1 ประสานบูรณาการตรวจสุขภาพและตรวจระดับยาฆ่าแมลงในกระแสเลือด การตรวจสารฆ่าแมลงในการประชุม
ผู้บริหาร/ผู้น าชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/ชมรม/เครือข่าย/อสม. 
      3.2 จ่ายชาชงรางจืด ตามแนวทางการใช้ 
      3.3 จัดอุปกรณ์ สื่อ กิ่งพันธุ์รางจืด เพื่อส่ือสาร แจกขยายพันธุ์ 
      3.4 นัดกลุ่มเป้าหมาย ตรวจระดับยาฆ่าแมลงในเลือดซ  า และบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

3.5 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมระดับชุมชน 
1) จัดกิจกรรมให้ความรู้สมุนไพรรางจืด ส่ือสารวิธีใช้ ข้อควรระวัง 
2) สนับสนุนการปลูกและใช้ รางจืดในครัวเรือน 

          4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
       4.1 ติดตามผลการใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อก าจัดยาฆ่าแมลง ในกลุ่มเป้าหมาย 

- รายงานข้อมูลการใช้รางจืดในกลุ่มผู้บริหาร/กลุ่มเส่ียงที่เจาะเลือดวัดระดับยาฆ่าแมลง 
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       4.2 ติดตามการปลูกและใช้สมุนไพรรางจืดในครัวเรือน 
  - รายงานการปลูกรางจืดในบ้านอสม. ทุกหลัง / ประชาชนทั่วไป 
  - รายงานการใช้ สมุนไพรรางจืดในกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล…………. 
4. ระยะเวลาด าเนินการ     ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2561 
5. สถานที่ด าเนนิการ    พื นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล…………………… 
6. งบประมาณ   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล………… จ านวน.........บาท รายละเอียด ดังนี  

- ค่าชุดทดสอบยาฆ่าแมลง 1 ชุด (100 ตัวอย่าง) ราคา 960 บาท x 2 ครั ง (ก่อนและหลังใช้ชาชงรางจืด)  
- ค่าชาชงสมุนไพรรางจืด ( 1 ห่อ (10 ซอง ซองละ 2 กรัม) ราคา 25 บาท )ระดับไม่ปลอดภัยหรือเส่ียง 1 ซอง ผสมน  าร้อน 1 

แก้ว (250 cc) x 3 เวลา หลังอาหาร x 7 วัน  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน อสม. เกษตรกรผู้ใช้ยาฆ่าแมลง, ใช้สมุนไพรรางจืดก าจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย 
  2. ประชาชนทั่วไปรู้สรรพคุณปลูกและใช้สมุนไพรรางจืด 
8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...... 

  .1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
  √   8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ 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 กลุ่มวัยท างาน 
8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 .4.4 กลุ่มวัยท างาน 
   8.4.4.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   √   8.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   .4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
   .4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้    
 8.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............................. 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง 
เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบล............................. 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนมีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง ในปีงบประมาณ 
2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะ ในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนี้มีขยะตกค้างมากกว่า 4.4 แสนตัน     จากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 35 แห่ง รวมทั้งเทศบาลนครนครราชสีมา ก็ขนขยะกว่า 400 ตัน ส่งไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่ 3 อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งขีดความสามารถการก าจัดขยะตามหลักวิชาการรับได้ไม่เกิน 200 ตันต่อวัน ท าให้มีขยะ
ตกค้างมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นอย่างมาก ดังนั้น จังหวัด
นครราชสีมา จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายของรัฐบาล ที่
ต้องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมุ่งเน้นหลักการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในระยะต้นทางคือ การคัดแยก ณ 
แหล่งก าเนิดและปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย (REDUCE) ใช้ซ้ า (REUSE) และน ากลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดลดลง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบล.............................. เห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะจากต้นทางที่ครัวเรือน จากข้อมูลปีที่ผ่านมามี
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในต าบล .......................กิโลกรัมต่อวันโดยแยกขยะเป็น 4 ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะ รีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตราย จึงได้จัดท าโครงการลดคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจ าปี ................. นี้ขึ้นเพือ่เป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ 
 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพื่อด าเนินการคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะ 
 3. เพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายและขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอยรวมที่ต้องน าไปฝังกลบ 
 4. สร้างแนวทางการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 5.เพื่อขยายผลการเรียนรู้และน าไปสู่ต าบลปลอดขยะ 
 6.เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ 
 
2. วิธีด าเนินการ 
 1. ขั้นตอนการวางแผน 
 1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 1.3 ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………………. 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานของโครงการให้กับคณะงานของหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ 

  3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ให้กับกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ 
 3.3 การด าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่แหล่งก าเนิด โดยหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ จะต้องด าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะครบ

ทั้ง 4 ประเภท และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน (ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย และขยะ
ทั่วไป) 

 3.4 การด าเนินการเก็บรวบรวม และบ าบัด หรือก าจัด หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของขยะแต่ละประเภท 
3.4.1 ขยะรีไซเคิล ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

              1. แต่ละบ้านขายขยะให้ผู้ซื้อของเก่า โดย ทต.ประสานผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าให้เข้าไปรับซื้อขยะแต่ละบ้านอย่างสม่ าเสมอ 
              2. จัดท าธนาคารขยะ โดยจัดให้มีสถานที่และผู้ดูแล 
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              3. วิธีอื่นๆ ระบุ................. 
3.4.2 ขยะอินทรีย์ ด าเนินการโดยใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

              1. หมักท าปุ๋ย 
              2. ท าน้ าหมักชีวภาพ 
              3. น าไปเลี้ยงสัตว์ 
              4. หมักท าแก๊สชีวภาพ และแปลงเป็นพลังงานใช้ในชุมชน 
              5. วิธีอื่นๆ ระบุ................. 

3.4.3 ขยะอันตราย ด าเนินการโดย ทต. จัดเก็บและรวบรวมส่งไปก าจัด (ระบุกระบวนการ) 
3.4.4 ขยะทั่วไป ด าเนินการโดย อปท. เก็บขนและน าไปก าจัด (ระบุกระบวนการ วิธีการและสถานที่ก าจัด) 

 3.5 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ รณรงค์กิจกรรมการคัดแยกขยะเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างต่อเนื่องและเป็น รูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 
 3.6 ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ ให้ด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
 4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 5. สรุปผลการด าเนินงานตามแบบแผนโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม XXXX 
 
4. สถานที่ด าเนินการ   พื้นที่ต าบล ..................................................... 
 
5. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................จ านวน xxxxบาท รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด1.2 x 2.5 เมตร ตารางเมตรละ xxx บาท เป็นเงิน xxxxบาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จ านวน xx มื้อเป็นเงินxxxบาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน xx คน ๆ  ละ xx บาท/มื้อ จ านวน xx มื้อ เป็นเงิน xxxบาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน xx คน ๆ ละ xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท   เป็นเงิน xxxx บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน xx เล่มๆละ xx บาท   เป็นเงิน xxxx บาท 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
 2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
 3. ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
 4. มีชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ 
 5. มีจ านวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะต้นทางมากขึ้น 
 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่ อหน่ 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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
    7.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
    7.4.8.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
   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 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล……….. 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการเฝ้าระวังด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื นที่เสี่ยงมลพิษส่ิงแวดล้อม  
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………  

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส านักปลัด เทศบาลต าบล............. มีความประสงค์
จะจัดท าแผนงาน/โครงการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื นที่เส่ียงมลพิษสิ่งแวดล้อม  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล..... เป็นเงิน  xx  บาท  โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื นที่เส่ียงมลพาสิ่งแวดล้อม (Hot zone) ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองสุขภาพประชาชน ของ
กระทรวงสาธารณสุข ทั งนี เนื่องจากมีความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมประเภทที่อาจก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงสีข้าวขนาดใหญ่ ฟาร์มปศุสัตว์ และบ่อพักก าจัดขยะในชุมชน กิจการเหล่านี หากขาดการเฝ้าระวัง ควบคุมที่ดี ย่อมก่อ
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนในพื นที่โดยรอบไม่ว่าจะเป็นปัญหา ฝุ่น ควัน น  าเสียและปฏิกูล ที่อาจปลดปล่อยสาเคมีออกสู่
สิ่งแวดล้อม หรือปนเปื้อนสู่อาหารทั งทางตรงและทางอ้อม  ในเขตพื นที่ของต าบล ……….มีกิจการท่ีอาจก่อมลพิษจากการประกอบกิจกรรม 
คือ………………  องค์การบริหารส่วนต าบล ………จึงเห็นความส าคัญในการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื นที่เสี่ยง
มลพิษส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการนี ขึ น เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และสร้างเสริมการตระหนักรู้ และมีส่วน
ร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชนตนเองได้  
1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1.1 เพื่อตรวจหาระดับการปนเปื้อนของสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม  
1.2 เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในพื นที่เสี่ยง 
1.3 เพื่อให้ความรู้และความตระหนักในคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและ

ทรัพยากรของชุมชน 
- จ านวนเป้าหมาย หมู่ที่  xxxxx    ต าบล  xxxxx      ประชาชนในพื นที่เสี่ยง  จ านวน   xxxxxx  คน 

2. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าฐานข้อมูลและสถานการณ์ด้านมลพิษส่ิงแวดล้อมในต าบล โดยใช้แบบส ารวจ พส.1 และพส.2 
2. พัฒนาการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่การเก็บตัวอย่างดิน น  า อากาศ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในพื นที่ที่

อาจได้รับผลกระทบ (Hot zone)  
3. เก็บข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชนที่อยู่ในพื นที่เส่ียงโดยใช้แบบประเมินสุขภาพทั่วไป ที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลในพื นที่สร้างขึ น 
4. จัดให้มีการส่ือสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพให้กับประชาชนในพื นที่เสี่ยง 
5. จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพที่จ าเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะการตรวจตามความเสี่ยงของสารมลพิษท่ีอาจ

ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจเลือดหาการปนเปื้อนสารโลหะหนัก การ X-ray ปอดเป็นต้น  
6. วางระบบเชื่อมโยงการส่งต่อไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื นที่  
7. สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานในพื นที่ โดยจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
8. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล………………… 

3.ระยะเวลาด าเนนิการ   พฤศจิกายน  2560 – ธันวาคม 2561 
4. สถานที่ด าเนนิการ  หมูท่ี่ ................ ต าบล.......... อ าเภอ............ จังหวัด..........................  
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5. งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลxxx จ านวนเงินทั งหมด xxxx บาท  รายละเอียด  ดังนี  
- ค่าจัดท าแบบส ารวจ พส.1 พส.2 จ านวน xxxxxx  ชุดๆละ xxxxxxxx     เป็นเงิน   xxxxxxxxx   บาท 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างจัดประชุมผู้น า และ อสม. เพื่อส ารวจของมูล จ านวน xxx คนๆละ x บาท         เป็นเงิน  xxxxx   บาท 
- ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางส่ิงแวดล้อม จ านวน xx ตัวอย่างๆละ xxxx บาท เป็นเงิน xxxxxxx   บาท 
- ค่าจ้างตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง  จ านวน xxxx คนๆละ xxxxxx บาท  เป็นเงิน xxxxxxx   บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานสุขภาพประชาชนในพื นที่เส่ียง 
2. เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากส่ิงแวดล้อม 
3. ประชาชนมีความรู้ในการเฝ้าระวังมลพิษและรับทราบสถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื นที่อาศัย  
4. เกิดความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีในการควบคุมและจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
5. มีระบบการคัดกรอง รักษา ส่งต่อ และฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่พบความผิดปกติ  

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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 กลุ่มวัยท างาน 
   กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
              กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
    การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   √     7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
    การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
    การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
    การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................................. 
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การก าจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ .................................................. 

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ....รพ./รพ.สต./กองสาธารณสุข... มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
ก าจัดขยะปรับปรุงส่ิงแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ ........ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ .......................... เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเป็นในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในผู้ใหญ่อาจพบได้บ้าง บางราย
อาการรุนแรงจนท าให้เสียชีวิตได้ มักระบาดในช่วงหน้าฝนเพราะพาหะของโรคคือยุงลาย ลักษณะที่อยู่อาศัยของยุงลาย พบมากตามบ้านที่
อยู่อาศัย ในสวน ขยายพันธุ์โดยวางไข่ในน  านิ่งพบบ่อยในภาชนะน  าขัง เช่น โอ่งน  า แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์เก่า หรือเศษวัสดุที่รองรับน  า
ได้ทุกชนิด   พื นที่เทศบาล/ต าบล.......มีประชากรทั งหมด........คน ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก จากข้อมูล 3 ปี ที่ผ่านมามี
ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ดังนี  พ.ศ......จ านวน.... ราย  คิดเป็นร้อยละ.....ในปพี.ศ... จ านวน.....ราย คิดเป็นร้อยละ.....และ พ.ศ.....จ านวน........
ราย คิดเป็นร้อยละ......ดังนั นเพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องมีการป้องกันโดยการท าลายยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ 
โดยการสร้างความเข้าใจ ตระหนักให้ความส าคัญจึงเกิดความร่วมมือในชุมชนอย่างจริงจัง น าไปสู่การป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 
2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน 
3. เพื่อลดความชุกของลูกน  ายุงลาย 
4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดพฤติกรรมในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
5. ไม่พบลูกน  ายุงลายในภาชนะรองรับน  าในบ้าน(Container Index=0) และบริเวณบ้าน (House Index=0) 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ  
2.2 ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดพื นที่เป้าหมายเนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินงานโครงการ 

- แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3 ประชุมชี แจงแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกและการจัดการขยะในครัวเรือน และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ทุก
หมู่บ้านที่ประชุมผู้น าชุมชน พร้อมคัดเลือกตัวแทนครอบครัวและผู้สูงอายุที่ยินดีเลี ยงปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธุ์ให้เข้าร่วมโครงการ
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

2.4 จัดเตรียมส่ือการจัดการขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะ และการแยกขยะเพื่อการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
(การจัดเก็บและก าจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และการแปรรูปขยะให้เป็นประโยชน์)  

2.5 แต่งตั งคณะท างาน อสม.และตัวแทนครัวเรือนหรือผู้น าที่สนใจและมีความสามารถในการท างานด้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดประชุม
เพื่อก าหนดแนวทางท างานร่วมกัน 

2.6 จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางในการจัดการขยะและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป. และการจัดการขยะและการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมระหว่างเจ้าของ
บ้านและคณะท างาน เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้   

2.7 ตรวจประเมินบ้านจัดการขยะ เพื่อค้นหาข้อดีของการจัดการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมพร้อมจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และสุ่มตรวจลูกน  ายุงลาย 
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2.8 ประชาสัมพันธ์บ้านที่เข้าร่วมโครงการและสามารถเป็นบ้านจัดการขยะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน 
และในที่ประชุม ระดับหมู่บ้านและต าบล 

2.9 เปิดรับสมัครผู้ท่ียินดีเลี ยงปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธุ์พร้อมการน าไปปล่อยตามแหล่งน  าให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายรับผิดชอบ  
2.10 จัดอบรมการค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลาย และการก าจัดแหล่งท่ีถูกวิธี 
2.11 ประกาศผลเลี ยงปลาหางนกยูงของผู้สมัคร ผลการค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลายของมิสเตอร์ไข้เลือดออกประจ า

สัปดาห์ ทางหอกระจายข่าวแต่ละหมู่บ้าน  
2.12 ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ.............. 

3. ระยะเวลาด าเนินการ   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม XXXX 
4. สถานที่ด าเนนิการ   พื นท่ีต าบล ..................................................... 
5. งบประมาณ    จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ......................................................จ านวน xxxx รายละเอียด  ดังนี  

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 2.4 เมตร ตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน xxxx บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมชี แจง ผู้เก่ียวข้อง คณะท างาน คัดเลือกครอบครัวเข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ   เป็นเงิน xxxx บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ในการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ   เป็นเงิน xxxx บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่องความรู้และการจัดการขยะการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป. 

และการจัดการขยะและการปรับปรุงสิง่แวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม จ านวน xx คน ๆ  ละ xx บาท/มื อ จ านวน xx มื อ เป็นเงินxx บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน xx คน ๆ ละ xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท   เป็นเงิน xxxx บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกในชุมชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
6.2 มีบ้านตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
6.3 ประชาชนสุขภาพดีด้วยการจัดการส่ิงแวดล้อมในบ้านและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 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 กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
เร่ือง  ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ต าบลจัดการสุขภาพโรคไข้เลือดออกส าหรับประชาชน  
เรียน  ประธานกรรมกาปรกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.....................................  

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................... มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ต าบล
จัดการสุขภาพโรคไข้เลือดออกส าหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.............................. เปน็เงิน XXXXXX  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายลละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ ปัจจุบันการเกิดโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ น
อย่างน่าวิตก วิธีการป้องกันและควบคุมโรคท่ีดีที่สุดในขณะนี คือ การก าจัดยุงลายและลูกน  ายุงลายในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่างๆ เนื่องจาก
ยุงลายออกหากินในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน ถ้าโรงเรียนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะท าให้การระบาดของ
โรคนี เป็นไปอย่างกว้างขวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก มีเจคติที่จะก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และมีการปฏิบัติอย่างจริงจังจะเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่าง
ได้ผล  ในแต่ละปีมีเด็ก วยัรุ่น และผู้ใหญ่จ านวนมากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และหลายรายถึงกับเสียชีวิต สร้างความเศร้าโสกเสียในให้กับ
ครอบครัว รวมทั งก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคลากรของประเทศ ทั งๆ ที่โรคไข้เลือดอออกเป็นโรคที่ป้องกันได้ หากทุกคนร่วมกัน
ดูแลก าจัดลูกน  ายุงลายให้หมดไปจากบ้านและชุมชน โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการสอนให้นักเรียนสามารถเป็นผู้สามารถป้องกันตนเอง 
ครอบครัว ปละผู้อื่นให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกได้ 
ดังนั น โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้จัดการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เยาวชน ในครั งนี  จึงเป็น
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้เยาวชนใน/นอกสถานศึกษา และในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วดั 

1.1 เพื่อให้ความรู้รณรงค์โรคไข้เลือดออกส าหรับประชาชน     จ านวน XXX คน 
1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกส าหรับประชาชน     จ านวน XXX คน 
1.3 เพื่อด าเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้เลือดออก    จ านวน xxx  โรงเรียน 
1.4 ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุไม่เกินร้อยละ 0.11 
1.5 ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอายุลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  
1.6 เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ขั นตอนการวางแผนงาน 

2.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน 
2.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
2.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...... 
2.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 

2.3.1 กิจกรรมท่ี 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกส าหรับประชาชน      
2.3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน และก าหนดวันด าเนินการ 
2.3.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
2.3.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   2.3.1.4 จัดท าแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน 
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   2.3.1.5 ประสานผูน้ าชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรณรงคป์้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2.3.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
   2.3.2.1 เลือกพื นที่โรงเรียนด าเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2.3.2.2 ประสานผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรค 
                                              ไข้เลือดออกแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั น 

2.3.2.3 ประชุมชี แจงคุณครูในโรงเรียนทั งหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.3.2.4 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั น 

2.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
2.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.......... 

3. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
4. สถานที่ด าเนนิการ   พื นท่ีต าบล............................................... 
5.งบประมาณ  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.........เป็นเงิน  XXXXX  บาท รายละเอียด ดังนี  
   5.1 กิจกรรมท่ี 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกส าหรับประชาชน  

5.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม      จ านวน XX ชุด   เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.5 ค่าวิทยากร    จ านวน xx คน     เป็นเงิน xxx บาท  

   5.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 
5.2.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน XXX บาท 
5.2.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท  เป็นเงิน XXX บาท 
5.2.4 ค่าวัสดุและส่ือการเรียนการสอน     เป็นเงิน XXX บาท 
5.2.5 ค่าวิทยากร    จ านวน xx คน     เป็นเงิน xxx บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างถูกต้อง  ลดการ

เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
6.2 ประชาชนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
6.3 มีการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน     
6.4 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุลดลง 
6.5 ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอายุลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
6.6 มีการติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกเดือน 
 

7. สรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
   7.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 

7.4.8.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
7.4.8.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้
7.4.8.5 การส่งเสริปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ 
7.4.8.6 อื่นๆระบุ........................ 
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แบบเสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล............... 
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ต าบลจัดการสุขภาพโรคไข้มาลาเรีย 
เรียน  ประธานกรรมกาปรกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..................................... 

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.................... มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รณรงค์ต าบล
จัดการสุขภาพโรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบล................... เป็นเงิน XXXXXX  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมดังนี  
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายลละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างย่ิงในปัจจุบัน คือ มีการพบเชื อมาลาเรียชนิดรุนแรงที่ดื อยา 
โดยเฉพาะกลุ่มยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน และยังไม่มียาอื่นที่มาใช้รักษาได้ รวมทั งมีความเส่ียงจากการเข้าไม่ถึงการรักษาจากกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ ที่อยู่ร่วมกันกับประชากรไทยในชุมชนชายแดน ดังนั นหากสามารถท าให้เด็กและชาวบ้าน เกิดความตระหนักและให้ความสนใจ จดจ า
เนื อหา สามารถน าความรู้ ทั งด้านวิธีป้องกัน สังเกตอาการ และสื่อสารถึงวิธีป้องกันให้กับคนในครอบครัว และชาวบ้านรอบๆ ที่อยู่ในพื นที่
เส่ียงต่อการรับเชื อไข้มาลาเรียได้ พร้อมทั งปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอย่างจริงจัง ก็จะช่วยลดปัญหาโรคมาลาเรียที่เกิดจากเชื อดื อยาลงได้ การ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญย่ิงการจัดการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมของนักเรียนด้วยกลวิธีการสอนแบบต่างๆ ผสมผสานความรู้เรื่องโรคมาลาเรียเข้ากับหลักสูตรมาตราฐานการเรียนของนักเรียน
โดยมุ่งผลลัพธ์ทั งด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ (Knowledge, Attitude, and Practices: KAP) เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจถึงการอาการ 
การควบคุมป้องกัน และการดูแลรักษาโรคไข้มาลาเรีย โดยสร้างพลังแก่เยาวชนเหล่านี  และเป็นกุญแจหลักท่ียังยืนในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพเรื่องมาลาเรียในชุมชนของตนเอง 

ดังนั น โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้จัดการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียแก่เยาวชน ในครั งนี  
จึงเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้เยาวชนใน/นอกสถานศึกษา และในชุมชน ให้มีความรู้เร่ืองการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
1.วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด 

1.1 เพื่อให้ความรู้รณรงค์โรคไข้มาลาเรียส าหรับประชาชน     จ านวน XXX คน 
1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียส าหรับประชาชน     จ านวน XXX คน 
1.3 เพื่อด าเนินการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้มาลาเรีย    จ านวน xxx  โรงเรียน 
1.4 ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้มาลาเรีย 
1.5 เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ขั นตอนการวางแผนงาน 

2.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน 
2.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
2.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....... 
2.3 ขั นตอนการด าเนินงาน 
     2.3.1 กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียส าหรับประชาชน      

2.3.1.1 ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน และก าหนดวันด าเนินการ 
2.3.1.2 แต่งตั งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
2.3.1.3 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2.3.1.4 จัดท าแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน 
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  2.3.1.5 ประสานผู้น าชุมชน และ อสม.ในหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื นที่เสี่ยง 
2.3.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในโรงเรียน 

  2.3.2.1 เลือกพื นที่โรงเรียนด าเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
2.3.2.2 ประสานผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัยเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้ 

          มาลาเรียแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั น 
2.3.2.3 ประชุมชี แจงคุณครูในโรงเรียนทั งหมด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.3.2.4 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั น 

2.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
2.5 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....... 

3. ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
4. สถานที่ด าเนนิการ     พื นที่ต าบล............................................... 
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.......เป็นเงิน  XXXXX  บาท รายละเอียด ดังนี  
    5.1 กิจกรรมท่ี 1 การรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียส าหรับประชาชน  

5.1.1 ค่าป้ายโครงการฯขนาด 1.2 เมตร X 2.4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงานจ านวน XX คนๆละ XX บาท เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม      จ านวน XX ชุด  เป็นเงิน XXX บาท 
5.1.5 ค่าวิทยากร    จ านวน xx คน     เป็นเงิน xxx บาท  

    5.2 กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในโรงเรียน 
5.2.1 ค่าวัสดุและส่ือการเรียนการสอน  เป็นเงิน XXX บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย  
6.2 ประชาชนทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย  
6.3 มีการจัดแผนการเรียนการสอนโรคไข้มาลาเรียในโรงเรียน     
6.4 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้มาลาเรีย 

7. สรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ
หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ และโรคเลปโตสไปโรซิส  
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบล.................. มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การป้องกันให้ความรู้กิจกรรม การป้องกันและให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ และโรคเลปโตส
ไปโรซิส ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล......... เป็นเงิน XXXXX 
บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี  
ส่วนที่  1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 

โรคติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากเชื อโรคเข้าไปเพิ่มจ านวนในร่างกาย อาการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ นเป็นจากตัวเชื อโรคเอง หรือพิษที่เชื อโรค
นั นปล่อยออกมา เชื อโรคจะติดต่อถ่ายทอดจากผู้ป่วยโดยตรงหรือโดยอ้อมไปสู่คนปกติ บางครั ง เรียกว่า โรคติดเชื อแทนค าว่า โรคติดต่อ 
ส าหรับในเขตร้อนอากาศอบอุ่นจนถึงร้อนจัดตลอดปีและมีฝนตกชุก             มีความชื นสูง เป็นผลให้เชื อโรคต่างๆ ชุกชุม เมื่อมีการ
ติดต่อถ่ายทอดไปยังผู้อื่นก็จะท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมากขึ น จึงจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เคร่งครัด ชัดเจน และมีมาตรฐาน ใน
แต่ละปีรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาเก่ียวกับโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย 
ไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอื่นที่อุบัติใหม่ ฯลฯ เป็นต้น ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี     (4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจ        ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล    มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (19) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 ดังนั น เพื่อให้การป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดประจ าท้องถิ่น ได้แก่ โรคไข้เลือดออก,โรคไข้หวัด นก , โรคซาร์ส , โรค
ไข้หวัดใหญ่ , โรคมือเท้าปาก และโรคติดต่ออื่นๆ ในพื นที่ต าบลท่าสุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลท่าสุด
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสุด อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลท่า สุด ได้จัดท าโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ประจ าท้องถิ่น 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. วิธีการด าเนินการ 
1. ขั นตอนการวางแผน 

       - ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื อหาและรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการ 
- แต่งตั ง มอบหมายหน้าท่ี เพื่อปฏิบัติงานตามแผนโครงการ 

             - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล......... 
3. ขั นตอนการด าเนินงาน 

      -อบรมกลุ่มเป้าหมาย บรรยายเนื อหา โดยวิทยากร ดังนี  
  - ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเดินหายใจ                                                    จ านวน 1 ชั่งโมง 
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  - ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า                                                                จ านวน 1 ชั่วโมง 
  - ความรู้เรื่องโรคไข้หูดับ                                                                    จ านวน 1 ชั่วโมง 
  - ความรู้เรื่องโรคเลปโตสไปโรซิส                                                          จ านวน 1 ชั่วโมง 
  - พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ประสงค์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน                          จ านวน 1 ชั่วโมง 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน  
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล..................            

3. รยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 
4. สถานที่ด าเนนิการ   พื นทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
5. งบประมาณ   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...... จ านวน XXXXบาทรายละเอียด ดังนี  

- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คน ๆ  ละ XX บาท/มื อ จ านวน XX มื อ (วันประชุม) เป็นเงิน XX 
บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน จ านวน XX คน ๆ ละ XX บาท/มื อ จ านวน XX มื อ       
  (วันประชุม) เป็นเงิน XXXXX บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน XX ชั่วโมง ๆ ละ XXX บาท                                   เป็นเงิน XXXXX บาท 
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ XXX บาท            เป็นเงิน XXXXX บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ านวน เล่ม ๆ ละ XX บาท                             เป็นเงิน XXXXX บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับ
ใช้ในการจ าแนกเท่านั้น เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

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 กลุ่มวัยท างาน 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
       √ 7.4.4 กลุ่มวัยท างาน 
   7.4.4.1 การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนสื่อเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เรียน   ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล........................ 

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนหน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/เทศบาล..........มคีวามประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนสื่อเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในปีงบประมาณ...โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล.......
เป็นเงิน………..บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases)ได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular diseases) และโรคหัวใจ
ขาดเลือด (ischaemic heart diseases) และอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตล าดับต้นของคนไทย ตั งแต่ปี 2555 ในแต่ละปีมีคนไทย
เสียชีวิตจากโรคนี มากกว่า 54,000รายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นทุกปี สาเหตุของโรคกลุมนี เกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกต
องเหมาะสม ไดแก การสูบบุหรี่และการการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบในที่สาธารณะ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอย่างไม่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับรัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว บังคับให้สถานที่ราชการทุกแห่ง วัดและศาสนสถาน โรงเรียนและสถานที่สาธารณะต่างๆ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่และสุรา  อีกทั งยังไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบให้กับผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่งสถานที่และประชาชน
ดังกล่าวในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล................ ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย อีกทั งยังเป็นการสร้างส่ิงแวดล้อม
ปลอดควันบุหรี่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์และสูบบุหรี่อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
    1.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง 
    1.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
2. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าป้าย สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา  
   2. จัดท าโปสเตอร์  แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  
   3. ติดตั งและจัดสรรป้าย สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุราและโปสเตอร์  แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื นที่ 
   4. ประเมินผลการด าเนินงาน  
   5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  วนัที่.......เดือน.......พ.ศ........- วันที่.......เดือน.......พ.ศ...... 
4. สถานที่ด าเนนิการ   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   จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....... จ านวนทั งสิ น........บาท  รายละเอียด ดังนี  

- จัดท าป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา (ติดบริเวณทางเข้า ออก สถานที่ตามกฎหมาย) ป้ายละ...บาท จ านวน..ป้าย จ านวน.....บาท 
- จัดท าสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา (ติดบริเวณภายใน สถานที่ตามกฎหมาย)แผ่นละ....บาท จ านวน....แผ่น จ านวน...บาท 
- จัดท าโปสเตอร์  แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบแผ่นละ....บาท จ านวน..แผ่น จ านวน...บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 1. กลุม่เป้าหมายเกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเส่ียง 
    2. มีการติดป้าย หรือสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา (ติดบริเวณทางเข้า ออก สถานที่ตามกฎหมาย) 

3. มีการจัดท าโปสเตอร์  แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 
7.สรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการจ าแนกเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ  
     หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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  
7.4.7.4 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้
7.4.7.5 การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลการทบต่อสุขภาพ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล......อ าเภอ........จังหวัด......... 
เร่ือง   ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื นที่  
เรียน   ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล........................ 
   ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนหน่วยบริการ/รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/เทศบาล........มีความประสงค์จะจัดท าโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื นที่ กองทุนสุขภาพต าบล......ในปีงบประมาณ 
2561โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล.......เป็นเงิน………..บาท โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี  
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งการด าเนินการแก้ไขต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากการส ารวจเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศ
ไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดย่ังยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั วป้องกันระยะที่ 2 พบว่าปัจจัยเส่ียงที่ส่งผลต่อปัญหายาเสพติดหลายปัจจัยมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ น เช่นการมั่วสุมในที่สาธารณะ การมั่วสุมยาเสพติดในร้านเกม เด็กนักเรียน / นักศึกษาใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ น 
    จากรายงานพบว่ากลุ่มเด็กอายุ 7 - 19 ปีเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเส่ียงในการเป็นผู้เสพรายใหม่สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ดังนั นการ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังการคัดกรองการค้นหาและการน าผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดเข้ารับการรักษาเป็นกระบวนการแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อลดจ านวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื นที่ 
1.วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 
  1.1 เพื่อค้นหา และคัดกรอง ผู้ป่วยกลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ติดยาเสพติดในพื นที่  
  1.2 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด   
  1.3  ผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา (3 month remission rate)  ร้อยละ 90 
  1.4  ร้อยละของการคงอยู่ของผู้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู (Retention Rate) ร้อยละ 70   
  1.5  ร้อยละของการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 
2. วิธีการด าเนินการ 
    หมายเหตุ  บูรณาการทีมจังหวัด/อ าเภอ 
 1. ขั นตอนการวางแผน 
   - แต่งตั งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
   - จัดประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินงาน 

  - ประสานด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....................... 
 3. ขั นตอนการด าเนินงาน 
      - จัดซื อชุดตรวจกัญชา (THC)    จ านวน...................ชุด 
      - จัดซื อชุดตรวจยาบ้า (Amphetamine) จ านวน ........ชุด 
      - ออกตรวจกลุ่มเส่ียงในพื นที่ ทั งในชุมชน ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ในวัด 
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กิจกรรม 

หน่วยนับ แผนการด าเนินงาน 

   ครั้ง 
รวม
ทั้งสิ้น 

ไตรมาส1 
(ตค-ธค) 

ไตรมาส 2 
(มค-มีค) 

ไตรมาส 3 
(เมย-มิย.) 

ไตรมาส 4 
(กค-กย) 

1.จัดประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน       
2. จัดซื อชุดตรวจยาบ้า (Amphetamine) จ านวน....ชุด       
3.จัดซื อชุดตรวจกัญชา (THC) จ านวน..............ชุด       
4.ออกตรวจกลุ่มเส่ียงในพื นที่ ทั งในชุมชน ใน
โรงเรียน ในสถานประกอบการ ในวัด 

      

 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน  
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล.................. 

3. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 
4. สถานที่ด าเนนิการ    พื นที่ ต..................อ............................จ.................................... 
5. งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล....... จ านวนทั งสิ น........บาท  รายละเอียด ดังนี  

1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างหรืออาหารกลางวันตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายราคา....บาท X จ านวน...คน เป็นเงิน...บาท 

    2. จัดซื อชุดตรวจยาบ้า (Amphetamine)  ราคาชุดละ ...... บาท X จ านวน..... คน เป็นเงิน.........บาท 
 3. จัดซื อชุดตรวจกัญชา (THC)  ราคาชุดละ ............ บาท X จ านวน............ คน เป็นเงิน...........บาท 
 4. ออกตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื นที่ ทั งในชุมชน ในโรงเรียน ในสถานประกอบการ ในวัด 
  - ค่าอาหารว่างหรืออาหารกลางวันตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   ปัญหายาเสพติดในพื นที่ลดลง            
2.   ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา และได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังการบ าบัด 

7.สรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลัก
ส าหรับใช้ในการจ าแนกเทา่นั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

7.1 หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯพ.ศ.2557 ข้อ 7) ชื่อ  
                 หน่วยงาน หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล........... 

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 และการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
   √     7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 


