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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
…………………………………………………….
กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วในการ
ควบคุมป้องกันโรคระดับ
ตาบล (SRRT)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนาทีมสอบสวน
เจ้าหน้าที/่ อสม./
เคลื่อนที่เร็วให้มีศักยภาพใน ผู้นาชุมชน
การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อสาคัญในชุมชน
เช่น ไข้เลือดออก โรคชิคุน
กุนยา โรคไวรัสซิกา ได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ทีมสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วมีความรู้และ
ทักษะในการให้ข้อมูล
คาแนะนาแก่ประชาชนใน
การป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน
3. เพื่อให้ทีมสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วมีความรู้ ความ
ชานาญเกี่ยวกับการพ่น
หมอกควัน กาจัดยุงตัวแก่

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

เขตรับผิดชอบของ 1. ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาล
หมูบ่ ้านได้รับการ
สิเกาหมู่ที่
ควบคุมป้องกันโรค
1,2,3,6,7,8,9
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตาบลบ่อหิน
กรณีเกิดโรคติดต่อใน
หมู่บ้าน
2.ทีมสอบสวนเคลื่อนที่
เร็วมีทักษะในการ
ควบคุมป้องกัน โรค
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
- จัดอบรมให้ความรู้ทีมสอบสวน ม.ค. -ก.ย 64
เคลื่ อนที่เ ร็ว ให้ มีศัก ยภาพในการ
ควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ส าคั ญ
ในชุมชนตาบลบ่อหิน

งบประมาณ
8,000 บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

2. โครงการชุมชนสะอาด
บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกาจัดลูกน้า
ยุงลาย ทาลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงและจัดสิ่งแวดล้อม
บริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ
อย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อลดความชุกของลูกน้า
ยุงลาย ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย
- ประชาชน
- อสม.
-ผู้นาชุมชนหมู่ที่
1,2,3,6,8,9
ต.บ่อหิน

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

หมู่บ้านใน
เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล
สิเกา

1.ครัวเรือนร่วม
กิจกรรมกาจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงและจัด
สิ่งแวดล้อมบริเวณ
บ้านให้ถูก
สุขลักษณะไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
2. ค่าดัชนีลูกน้า
ยุงลายHI ≤ 10, CI
=0

1.ประชุมคณะทางานโครงการ
ประกอบด้วยผู้แทนหมู่บ้าน/ อสม./
ผู้แทนจากอบต.บ่อหิน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงและจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ
3.รับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดบ้านปลอดลูกน้ายุงลาย
4.ติดตามค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในชุมชน
ทุกชุมชน
5.ประกวดบ้านปลอดลูกน้ายุงลาย
6.มอบเกียรติบัตรแก่บ้านที่ปลอดลูกน้า
ยุงลาย ชุมชนละ 3 รางวัล

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค-ก.ย.64

งบประมาณ
20,000
บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

3. โครงการค้นหาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่เชิงรุกใน
ชุมชน

1.เพื่อให้แกนนา อสม.มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัณ
โรค
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนได้รับการคัดกรองวัณ
โรคและได้รับการส่งต่อใน
รายที่มีอาการสงสัย

- แกนนา
อสม.30 คน
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไปที่มีโรคร่วม
(ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
,ไตระยะที่4,5)
ในหมู่ที่1,2,3,6,
8,9, ต.บ่อหิน

4. โครงการค่ายอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด โรค
เอดส์ เพศศึกษาและการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

1.เพื่อให้เยาวชนแกนนา มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องยา
เสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร
2.เพื่อให้เยาวชนแกนนา
สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด โรคเอดส์
เพศศึกษาและการ ตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน
และชุมชนได้
๓.เพื่อให้เยาวชนแกนนา
สามารถให้คาปรึกษา แก่
เพื่อนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

แกนนาเยาวชนชั้น โรงเรียนสิเกา
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประชาผดุงวิทย์
โรงเรียน
สิเกาประชาผดุง
วิทย์ จานวน 80
คน

ตัวชี้วัด KPI

หมู่ที่1,2,3,6,
1.ร้อยละ 90 ของ
8,9ตาบลบ่อหิน อสม.แกนนาที่ได้รับการอบรม
มีความรูเ้ รื่องวัณโรคเพิม่ ขึ้น
2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเสีย่ ง
เป้าหมายปีงบ 2564 ได้รับ
การคัดกรองวัณโรคและได้รับ
การส่งต่อในรายที่มีอาการ
สงสัย

กิจกรรม

1. อบรม อสม.ประกอบด้วยการ
บรรยาย
-ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับวัณโรค
-ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคและ
อาการข้างเคียง
-แนวทางการเยี่ยมบ้านและการ
กากับการกินยา
-แนวทางการคัดกรองวัณโรคใน
กลุ่มเป้าหมายและการส่งต่อ
2.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย
ปีงบ 2564
1.ร้อยละ 90 ของเยาวชนแกน 1.กิจกรรมให้ความรู้โดยใช้ฐาน
นามีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องยา กิจกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย
เสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา -ฐานให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
-ฐานให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ควรเพิ่มขึ้น
การป้องกันการตั้งครรภ์
2.ร้อยละ 90 ของเยาวชนแกน -ฐานให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
นาสามารถเผยแพร่ความรู้
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์
-ฐานให้ความรู้ทักษะการให้
เพศศึกษาและการตั้งครรภ์
คาปรึกษา
ก่อนวัยอันควรในโรงเรียนและ
ชุมชนได้
3.ร้อยละ 90 ของเยาวชนแกน
นาสามารถให้คาปรึกษาแก่
เพื่อนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เม.ย.-พ.ค64

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
7,000 บาท รพ.สิเกา

ก.ค.-ส.ค.64

10,000
บาท

รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
5.โครงการอบรม
นักเรียนแกนนาด้าน
สุขภาพ ปี 2564

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนแกนนา
ด้านสุขภาพความรู้ และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้นักเรียนแกนนา
ด้านสุขภาพเป็นแบบอย่าง
เรื่องการดูแลสุขภาพ
3.เพื่อให้นักเรียนแกนนา
ด้านสุขภาพสามารถดูแล
และเฝ้าระวังสุขภาพของ
เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้
6.โครงการผู้พิการสุขภาพ 1.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย
ดี ชีวีมีสุข
เพิ่มพลังใจให้ผู้พิการและ
ผู้ดูแล
2.เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้
พิการมีทักษะในการดูแล
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ได้

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

นักเรียนชั้น
ป.5,ป.6
รร.บ้านบ่อหิน,รร.
บ้านพรุจูดรร.บ้าน
ดุหุน รร.บ้านหัว
หินจานวน 50 คน

โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ

1.อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
2. ฝึกทักษะ
-การตรวจสุขภาพ 10 ท่า
-การประเมินภาวะโภชนาการ
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
๓. ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนแกนนา
ด้านสุขภาพในโรงเรียน

ผู้พิการ ผูด้ ูแล ผู้
พิการ จานวน 70
คน

หมู่ที่
1,2,3,6,8,9
ตาบลบ่อหิน

1.ร้อยละ 70 ของนักเรียน
แกนนาด้านสุขภาพ มี
ความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพ
2.ร้อยละ 70 ของแกนนา
นักเรียนสามารถปฏิบัตติ น
เป็นแบบอย่างในการดูแล
สุขภาพได้
3.ร้อยละ 70 ของแกนนา
นักเรียน มีทักษะในการดูแล
และเฝ้าระวังสุขภาพของ
เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้
1.ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรูเ้ กี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพกาย
และใจ
2.ร้อยละ 70 ของผู้ดูแลหรือ
ญาติที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการดูแลและฟื้นฟู
สมรรถภาพ ผู้พิการได้อย่าง
ถูกต้อง

1.อบรมให้ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพกาย ใจและการดูแล
สุขภาพ แก่ผู้พิการและผู้ดูแล
2. ฝึกทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการแก่ผู้ดูแลหรือญาติ
3. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้
การปรึกษาการดูแลสุขภาพแก่ผู้
พิการและญาติ
3.เยี่ยมบ้านผู้พิการติดบ้าน ติด
เตียงโดยทีมสหวิชาชีพ อสม. และ
ภาคีเครือข่าย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.-ก.ย. 64

งบประมาณ

ม.ค-ก.ย.64

15,000
บาท

11,750
บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา

รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

7.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1 .เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และตรวจคัด
กรองสุขภาพ

8.โครงการหญิงตั้งครรภ์
ฟันสวย ลูกน้อยฟันดี
ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง 2564

1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก
และได้รับทันตสุขศึกษา
2.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้ฝึก
ทักษะการแปรงฟัน ย้อมสี
ฟัน และขัดทาความสะอาด
ฟัน
3. เพื่อให้พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก
ได้ฝึกแปรงฟันแบบลงมือ
ปฏิบัติ และรับความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพช่องปากแก่
บุตรหลาน
4.เพื่อให้เด็กอายุ 6 เดือน-2
ปีได้รับการทาฟลูออไรด์
วานิช

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ/

หมู่ที่
1,2,3,6,8,9
ตาบลบ่อหิน

1.กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
จานวน 25 คน
2.เด็กก่อนวัยเรียน
0-2 ปี จานวน
80 คน

คลินิกหญิง
ตั้งครรภ์
โรงพยาบาล
สิเกา

ตัวชี้วัด KPI
1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้เรื่องการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาพ
2.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุใน
พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และ
รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ตามเกณฑ์

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 63 –
ก.ย. 64

1.อบรมให้ความรู้การสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุด้วย
หลัก 11 อ.หลักการดูแล
สุขอนามัย เท้าผู้สูงอายุ
2.ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์และตรวจคัดกรอง
สุขภาพผูส้ ูงอายุและส่งต่อ
ผู้สูงอายุรายที่มีปัญหาสุขภาพ
พบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับ
การประเมินและแก้ไขปัญหา
1. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ 1. ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ ต.ค.63 –ก.ย.
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ทันตสุขศึกษาแก่ หญิงตั้งครรภ์ 64
ได้รับทันตสุขศึกษา และฝึกทักษะ 2. ฝึกทักษะการแปรงฟัน ย้อมสี
การแปรงฟัน ย้อมสีฟัน ขัดทา
ฟัน และขัดทาความสะอาดฟัน
ความสะอาดฟัน
แก่ หญิงตั้งครรภ์
2.ร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์
3.ฝึกทักษะการแปรงฟันแก่พ่อ
สามารถสาธิตย้อนกลับวิธีแปรงฟัน
แม่/ผูด้ ูแลเด็กได้ฝึกแปรงฟัน
ย้อมสีฟัน และขัดทาความสะอาด
แบบลงมือปฏิบัติ และเรื่องการ
ฟันได้ถูกต้อง
3.ร้อยละ 100 ของ พ่อแม่/ผู้ดูแล ดูแลสุขภาพช่องปากแก่บุตร
หลาน
เด็กได้รับความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากแก่บุตรหลาน และ 4.ทาฟลูออไรด์วานิชแก่เด็กอายุ
6 เดือน-2ปี ได้รับการทา
ได้ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ
ฟลูออไรด์วานิช
4.ร้อยละ 70 ของ เด็กอายุ 6
เดือน-2ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์
วานิช

งบประมาณ
20,000
บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา

4,240 บาท รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

9.โครงการสร้างเสริม
ความรู้ด้านอนามัยการ
เจริญพันธุ์และตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งปากมดลูก
โรคมะเร็งเต้านม

1. เพื่อให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์ การป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
โรคมะเร็งเต้านม
๒. เพื่อให้สตรีอายุ
30 - 60 ปีได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก และสตรี อายุ30 70ปีได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่
มีผลตรวจคัดกรองผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจ
วินิจฉัยและรักษาพยาบาล
ที่ถูกต้อง

สตรีอายุ 30-70 ปี

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

หมู่ท1ี่ ,2,3,6,8,9 1.ร้อยละ 80 ของสตรี
ตาบลบ่อหิน
อายุ30 - 70 ปี มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม
2.ร้อยละ 40 ของสตรีอายุ
30 -60 ปีได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
3.ร้อยละ 90 ของสตรี
อายุ30 - 70 ปีได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม
4.ร้อยละ 100 ของสตรี
กลุ่มที่รับบริการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมได้รับการ
แจ้งผลการตรวจ
5. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่มผี ล
ผิดปกติ หรือสงสัยได้รับ
การส่งต่อเพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาพยาบาลที่ถูกต้อง

กิจกรรม
-อบรมให้ความรู้ เรื่องอนามัยการ
เจริญพันธุ์การป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม
- สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
พร้อมแนะนาการบันทึกข้อมูลการ
ตรวจในสมุดประจาตัว เป็นประจา
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและตรวจเต้านมแก่สตรี
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค.64

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
20,000 บาท รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

10. โครงการเสริมพลัง
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
พัฒนาคลินิกใกล้บ้าน
ใกล้ใจ

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรู้เรื่องการลดอาหารหวาน
มัน เค็มการกินยาที่ถูกต้อง การ
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงสามารถ
ประเมินค่าระดับน้าตาลในเลือด
และความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง
ได้ถูกต้อง
3.เพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้
4.เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้
5.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการคลินิกให้ได้มาตรฐาน

- ผู้ป่วยเบาหวาน
,ความดันโลหิตสูง
ในคลินิก ใกล้บ้าน
ใกล้ใจ หมู่ที่ 2,3,8
จานวน 150 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 2,3,8
ตาบลบ่อหิน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

- ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงมีความรู้ตามเกณฑ์
-ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้
-ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดได้
-คลินิก
ใกล้บ้าน-ใกล้ใจหมู่ที่ 2,3,8
สามารถจัดบริการได้ตาม
มาตรฐาน

-อบรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังเรื่อง
การลดอาหารหวาน มัน เค็ม
การกินยาที่ถูกต้อง การเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
“บุคคลต้นแบบ ควบคุมได้ด”ี
- จัดทาป้าย “กระดานเตือน
สุขภาพ” และแนะนาวิธีใช้
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประเมินระดับ
น้าตาลในเลือดและความดัน
โลหิตได้
-พัฒนารูปแบบการจัดบริการ
คลินิก
ใกล้บ้าน-ใกล้ใจให้ได้ตาม
มาตรฐาน

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค.64 13,000บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ
11. โครงการตรวจคัด
กรอง เฝ้าระวัง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
2. เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้น
ไปมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงมีการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
4. เพื่อให้กลุ่มเสีย่ งโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและ
ระดับความดันโลหิตได้

ประชาชนอายุ
15 ปี ขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ
ของรพ.สิเกา

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่ที่
1,2,3,6,8,9
ตาบลบ่อหิน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

- ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ
15 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงและได้รับความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพ
- ร้อยละ60 ของกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรมที่ ๑
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงและให้
ความรู้การดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม
กิจกรรมที่ 2
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ กลุ่มเสีย่ งต่อ
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
- ให้ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3 อ.2 ส.
- ติดตามค่าระดับน้าตาลใน
เลือดและค่าความดันโลหิต
- เยี่ยมบ้านกลุม่ เสี่ยง
“กิจกรรมตีท้ายครัว” สารวจ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปรุง
อาหารของครัวเรือน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย.63
-ก.ย.64

งบประมาณ
37,720
บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

12.โครงการตรวจ
1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
คัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ เรื่องมะเร็งลาไส้ใหญ่และปัจจัย
โดยวิธี Fit test
เสี่ยงทีส่ ่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่
2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งลาไส้
ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะ
ก่อนเป็นมะเร็ง โดยมีระบบส่ง
ต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษา
13. โครงการชุมชนร่วม 1. เพื่อให้ทีมเฝ้าระวังสามารถ
ใจรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมและป้องกันการระบาด
ควบคุมโรคติดต่อ ปี
ของโรคติดต่อที่สาคัญในชุมชน
2564
2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่อที่สาคัญในชุมชน
3. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคติดต่อที่นาโดยแมลงที่สาคัญ
ในชุมชน

เป้าหมาย
ประชาชนกลุ่ม
อายุ 50-70 ปี

1 ทีมเฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
จานวน 63 คน
2. นักเรียนจานวน
200 คน
3. ประชาชน หมู่
ที่ 4,5และ 7
ต.บ่อหิน จานวน
300 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
หมู่ที่
1,2,3,6,78,9
ต.บ่อหิน

1.หมู่ที่4,5,7
2.โรงเรียน 2
แห่ง
3.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2แห่ง

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

ร้อยละ 60ของ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT
test

- ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งลาไส้
ใหญ่
- ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test

1. ทุกหมู่บ้านมีระบบในการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชนได้
2. ร้อยละ 80 ของหลังคาเรือนมี
ส่วนร่วมในการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
ที่สาคัญในชุมชน
3. ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน มีค่า
HI <๑๐ และ CI <๑๐

1. จัดกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพทีมเฝ้าระวังควบคุม
โรคและวางแผนระบบการเฝ้า
ระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
จานวน 63 คน
๒. จัดรณรงค์ให้ความรูเ้ รื่อง
การป้องกันโรคติดต่อใน
โรงเรียน
3. จัดรณรงค์ให้ความรูเ้ รื่อง
การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
4 จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. -ก.ย.64

งบประมาณ
9,000บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพ.สิเกา

พ.ย63 –ก..ย.
64

25,000
บาท

รพ.สต.บ้านไร่
ออก
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กิจกรรมตาม10(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

14. โครงการสตรีไทย
ห่างไกลมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
แกนนาในการดูแลสุขภาพ
และการเฝ้าระวังป้องกันโรค
2. เพื่อให้ประชาชนอายุ 3060 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านมและ
โรคมะเร็งปากมดลูก

1. แกนนา จานวน หมู่ที่ 4,5,7
60 คน
2. ประชาชน
หญิงอายุ 30-60ปี
จานวน 567 คน

15. โครงการเสริมพลัง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพในการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน

๑. เพื่อคัดกรองผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานรายใหม่
๒.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ
3.เพื่อให้มีหมู่บ้านต้นแบบ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

- แกนนาสุขภาพ หมู่ที่ 4,5,7
จานวน 80 คน
-ประชาชนอายุ
35 ปีขึ้นไป
จานวน 1,269 คน
-ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงความดัน
โลหิตสูงและ
เบาหวาน จานวน
200 คน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

1. แกนนาได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเรื่องการดูแลสุขภาพ
และการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านม และ โรคมะเร็ง
ปากมดลูก จานวน 60 คน
2.ร้อยละ 60 ของประชาชน
หญิงอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
และโรคมะเร็งปากมดลูก
จานวน 576 คน
1. ร้อยละ 95 ของประชาชน
อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน
2.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเสีย่ ง
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
3.มีหมู่บ้านต้นแบบในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกน
นาการตรวจคัดกรองเพื่อ
ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ละ
โรคมะเร็งปากมดลูก
2.ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้า
นมและโรคมะเร็งปากมดลูก

ระยะเวลา งบประมาณ หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
พ.ย.63 –ก.ย.
15,000 รพ.สต.
64
บาท
บ้านไร่ออก

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน พ.ย.63 - ก.ย.
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
64
และโรคเบาหวานจากบุคคล
ในหมู่บ้านต้นแบบ
2.รณรงค์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพส่งเสริม
สุขภาพ
3.ทาสื่อรณรงค์ป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน
4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คดั กรอง
โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน
6.ประชุมแกนนาชุมชนร่วม
พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนเพิ่ม
หมู่บ้านนาร่อง

28,000
บาท

รพ.สต.
บ้านไร่ออก
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กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการลด ละ เลิก
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อรณรงค์ให้ผปู้ ระกอบ - ผู้ประกอบการ
อาหารและผู้บริโภค
ร้านค้า
ตระหนักถึงอันตรายจาก
ร้านอาหาร และ
การใช้โฟมบรรจุอาหาร
แผงลอย
- เพื่อให้ผู้ประกอบการค้า
อาหารและผู้บริโภค ลด ละ
เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร
2. โครงการลดพุง
- เพื่อให้คนที่มีกลุ่มเสี่ยง
- ประชาชนใน
ลดโรค เริม่ ด้วยที่ตัวเรา ได้รับการความรู้ในการออก หมู่ที่ 2 พรุจดู
กาลังกายที่ถูกวิธี
- จัดตั้งชมรมการออกกาลัง
กาย
3. โครงการส่งเสริมการ - เพื่อสร้างจิตสานึกในการ - ประชาชนใน
คัดแยกขยะจาก
จัดการขยะจากครัวเรือน
หมู่ที่ 2 พรุจดู
ครัวเรือน
- เพื่อให้ประชาชนคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี
- เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะก่อนนาไปกาจัด

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

-หมู่ที่ 1,2,3,
6,8 ,9 ของ
ตาบลบ่อหิน

- ผู้ประกอบการได้
ตระหนักถึงการลดใช้
โฟมในการบรรจุ
อาหาร

- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบอาหาร
และผูบ้ ริโภคให้ตระหนักถึงอันตราย
ขากการใช้โฟมบรรจุอาหาร
- รณรงค์การลด ละ เลิกใช้โฟมในการ
บรรจุอาหาร

-หมู่ที่ 2บ้าน
พรุจูด ตาบล
บ่อหิน

- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถออกกาลังกาย
ได้อย่างถูกวิธีและ
ต่อเนื่อง
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการม
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนอย่างถูกวิธี

-หมู่ที่ 2 บ้าน
พรุจูด ตาบล
บ่อหิน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.64

งบประมาณ

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
- จัดตั้งชมรมการออกกาลังกาย
- จัดให้มีการออกกาลังกายทุกวันที่
ศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน

ม.ค.- มิ.ย. 64

7,000

- อสม.หมู่ 2

- อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี
- สร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน
- ปฏิบัติการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีกอ่ น
นาไปกาจัด

ม.ค.- มิ.ย. 64

7,000

- อสม.หมู่ 2

10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- ประธาน อสม.
ตาบลบ่อหิน
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กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การ
สร้างแกนนาการออก
กาลังกายในชุมชน

- เพื่อสร้างแกนนาการออก
กาลังกายให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการออกกาลังกาย
ด้วยบาสโลบที่เหมาะสม
กับวัยและสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้มีแกนนาการออก
กาลังกายด้วยบาสโลบและ
มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวในทุกครัวเรือน
1.เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค
3. เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้า
มาในเขตพื้นที่และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. เพื่อให้ประชาชนดูแล
สุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น

- ประชาชนอายุ
15-59ปี จานวน
20 คน

5. โครงการออกกาลัง
กาย สบายชีวี ด้วยวิถี
บาสโลบ

พื้นที่
ดาเนินการ
-หมู่ที่ 1 ของ
ตาบลบ่อหิน

- สมาชิกชมรม
- หมู่ที่ 3
บาสโลบ หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน
บ้านดุหุน จานวน
60 คน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

- ร้อยละ70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับวัยและสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
-มีแกนนาการออกกาลังประจา
หมู่บ้าน

- จัดอบรมให้ความรู้การออก
กาลังกายที่เหมาะสมกับวัย
- ประชาชนอายุ 15 – 59 ปี
การออกกาลังกายด้วยบาสโลบ
- ออกกาลังกายด้วยการเต้น
บาสโลบเป็นประจาทุกวัน

- ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรม
บาสโลบบ้านดุหุนมีสุขภาพ
แข็งแรง

- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ออกกาลังกาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.64

งบประมาณ

ม.ค.- ก.ย.64

7,000

5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- อสม.หมู่ที่ 1

- ชมรม
บาสโลบหมู่ที่ 3
บ้านดุหุน
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กิจกรรมตาม10(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

6. โครงการส่งเสริม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้
-ผู้สูงอายุใน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดย หลักธรรมทางศาสนาในการ หมูท่ ี่ 3บ้านดุหุน
ใช้หลักธรรมคาสอนทาง ดูแลสุขภาพ
ศาสนา

พื้นที่
ดาเนินการ
-หมู่ที่ 3

7. โครงการส่งเสริม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้
-ผู้สูงอายุใน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดย หลักธรรมทางศาสนาในการ หมูท่ ี่ 8 บ้านโต๊ะบัน
ใช้หลักธรรมคาสอนทาง ดูแลสุขภาพ
ศาสนา

-หมู่ที่ 8

8. โครงการส่งเสริม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้
-ผู้สูงอายุใน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดย หลักธรรมทางศาสนาในการ หมูท่ ี่ 9 บ้านปาก
ใช้หลักธรรมคาสอนทาง ดูแลสุขภาพ
คลอง
ศาสนา

-หมู่ที่ 9

9. โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน

-หมู่ที่ 9 บ้าน
ปากคลอง

- เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
จัดการขยะจากครัวเรือน
- เพื่อให้ประชาชนคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี
- เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะก่อนนาไปกาจัด

- ประชาชนใน
หมู่ที่ 9 บ้านปาก
คลอง

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

- ร้อยละ 80 ของ
-จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรม
สุขภาพใจที่ดี
คาสอยทางศาสนา
- แนวทางการปฏิบัติต้อนรับเดือน
รอมฎอน
- ร้อยละ 80 ของ
-จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรม
สุขภาพใจที่ดี
คาสอยทางศาสนา
- แนวทางการปฏิบัติต้อนรับเดือน
รอมฎอน
- ร้อยละ 80 ของ
-จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรม
สุขภาพใจที่ดี
คาสอยทางศาสนา
- แนวทางการปฏิบัติต้อนรับเดือน
รอมฎอน
- ร้อยละ 80 ของ
- อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
ผู้เข้าร่วมโครงการม
อย่างถูกวิธี
ความรู้ความเข้าใจใน - สร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะใน
ในครัวเรือน
ครัวเรือนอย่างถูกวิธี - ปฏิบัติการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
ก่อนนาไปกาจัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – ก.ย. 64

งบประมาณ
10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- อสม.หมู่ ๓

ม.ค. – ก.ย. 64

6,000

- อสม.หมู่ 8

ม.ค. – ก.ย. 64

5,000

- อสม.หมู่ 9

ม.ค.- มิ.ย.64

5,000

- อสม.หมู่ 9
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10. โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ“สูงวัย
อย่างมีคุณภาพสุขภาพ
กาย สุขภาพใจแข็งแรง”
11โครงการอบรม
อาสาสมัครและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง
12. โครงการบ้าน
ไสต้นวาสะอาด ปลอด
ขยะ ปลอดโรคติดต่อใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่
ตัวชี้วัด KPI
ดาเนินการ
- ตาบลบ่อหิน -ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ด้าน
สุขภาพกาย ใจ
เพิ่มขึ้น
- ตาบลบ่อหิน -ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพ
แข็งแรง

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และทากิจกรรมร่วมกัน
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้
ด้านสุขภาพกาย ใจ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข

- ผู้สูงอายุตาบล
บ่อหิน

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดในชุมชน

1 .ตัวแทนครัวเรือน - หมู่ 4
หมู่ที่ 4บ้านไสต้นวา บ้านไสต้นวา
จานวน 234
ครัวเรือน

- ผู้สูงอายุตาบล
บ่อหิน

1. เพื่อให้ร้อยละ 80
ของประชาชน มี
ความรู้และเข้าใจใน
การจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร
2.เพื่ อ ให้ ร้ อ ยละ 80
ของประชาชนมี ส่ ว น
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดในชุมชน

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย.64

งบประมาณ

ม.ค.-ก.ย.64

8,000

- คณะกรรมการ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ตาบลบ่อหิน

1.อบรมแกนนาครัวเรือนในการจัด พ.ย.63 -ก.ย.64
สุขาภิบาลบ้านเรือนและ
สิ่งแวดล้อม
๒. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
3.ทาสื่อรณรงค์รักษาความสะอาด
4.ประชุมกรรมการประเมิน
หมู่บ้าน
5.สุ่มตรวจประเมินเขตบ้าน
6.รณรงค์ เชิดชูเกียรติบา้ น
ต้นแบบ

7,000

ชมรม อสม.
บ้านไสต้นวา

- อบรมเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
-ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
- จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิง

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
ชมรมผูส้ ูงอายุ
ตาบลบ่อหิน
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พื้นที่
ดาเนินการ
- หมู่ 5
บ้านไร่ออก

13. โครงการบ้านไร่ออก
สะอาด ปลอดขยะ
ปลอดโรคติดต่อใน
ชุมชน

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดในชุมชน

1.ตัวแทนครัวเรือน
หมู่ที่ 5บ้านไร่ออก
จานวน 286
ครัวเรือน

14. โครงการบ้านใหม่
สะอาด ปลอดขยะ
ปลอดโรคติดต่อใน
ชุมชน

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร
2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดในชุมชน

-.ตัวแทนครัวเรือน
หมู่ที่ 7บ้านใหม่
จานวน 203
ครัวเรือน

- หมู่ที่ 7
บ้านใหม่

15. โครงการหมอ
หมู่บ้านร่วมใจ ป้องกัน
โรคภัยให้ประชาชน

1. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะอาสาสมัครหมอ
หมู่บ้านในการดูแลสุขภาพ
คัดกรองโรคและรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
2. เพื่อให้หมู่บ้านมีจุด
บริการสุขภาพ คัดกรองโรค
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น
แก่ประชาชนหมู่บ้าน

-.อาสาสมัครหมอ
หมู่บ้าน จานวน 23
คน

- หมู่ 4
บ้านไสต้นวา

ตัวชี้วัด KPI
1. เพื่อให้ร้อยละ 80
ของประชาชน มีความรู้
และเข้าใจในการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร
2.เพื่อให้ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีส่ วนร่ว มใน
การรั ก ษาความสะอาด
ในชุมชน
1. เพื่อให้ร้อยละ 80
ของประชาชน มีความรู้
และเข้าใจในการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร
2.เพื่อให้ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีส่ วนร่ว มใน
การรั ก ษาความสะอาด
ในชุมชน
1. เพื่อให้ร้อยละ 80
ของอาสาสมัครหมอ
หมู่บ้าน มีความรู้และ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ
คัดกรองโรคและรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
2.เพื่อให้หมู่บ้านมีจุด
บริการตรวจ คัดกรอง
โรคและรักษาพยาบาล
เบื้องต้น

กิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
1.อบรมแกนนาครัวเรือนในการจัด พ.ย.63 -ก.ย.64
7,000 ชมรม อสม.
สุขาภิบาลบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม
บ้านไร่ออก
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
3.ทาสื่อรณรงค์รักษาความสะอาด
4.ประชุมกรรมการประเมินหมู่บา้ น
5.สุมตรวจประเมินเขตบ้าน
6.รณรงค์ เชิดชูเกียรติบา้ นต้นแบบ
1.อบรมแกนนาครัวเรือนในการจัด พ.ย.63 -ก.ย.64
7,000 ชมรม อสม.
สุขาภิบาลบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม
บ้านใหม่
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
3.ทาสื่อรณรงค์รักษาความสะอาด
4.ประชุมกรรมการประเมินหมู่บา้ น
5.สุ่มตรวจประเมินเขตบ้าน
6.รณรงค์ เชิดชูเกียรติบา้ นต้นแบบ
1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
พ.ย.63 -ก.ย.64
10,000 ชมรม อสม.
อาสาสมัครหมอหมู่บ้าน การดูแล
บ้านไสต้นวา
สุขภาพ คัดกรองโรค และ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครหมอหมู่บา้ น
3. จัดตั้งจุดบริการสุขภาพ คัดกรอง
โรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
หมู่บ้าน
4. สรุปผลการดาเนินงาน/
ประเมินผลโครงการ
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16. โครงการหมอ
หมู่บ้านร่วมใจ ป้องกัน
โรคภัยให้ประชาชน

๑. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะอาสาสมัครหมอ
หมู่บ้านในการดูแลสุขภาพ
คัดกรองโรคและรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
๒. เพื่อให้หมู่บ้านมีจุด
บริการสุขภาพ คัดกรองโรค
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น
แก่ประชาชนหมู่บ้าน

17. โครงการหมอ
หมู่บ้านร่วมใจ ป้องกัน
โรคภัยให้ประชาชน

๑. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะอาสาสมัครหมอ
หมู่บ้านในการดูแลสุขภาพ
คัดกรองโรคและรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
๒. เพื่อให้หมู่บ้านมีจุด
บริการสุขภาพ คัดกรองโรค
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น
แก่ประชาชนหมู่บ้าน

เป้าหมาย

พื้นที่
ดาเนินการ
๑.อาสาสมัครหมอ - หมู่ 5
หมู่บ้าน จานวน ๒2 บ้านไร่ออก
คน

๑.อาสาสมัครหมอ
หมู่บ้าน จานวน
18 คน

- หมู่ 7
บ้านใหม่

ตัวชี้วัด KPI
๑. เพื่อให้ร้อยละ 80
ของอาสาสมัครหมอ
หมู่บ้าน มีความรู้และ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ
คัดกรองโรคและรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
๒.เพื่อให้หมู่บ้านมีจุด
บริการตรวจ คัดกรอง
โรคและรักษาพยาบาล
เบื้องต้น

กิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
พ.ย.63 -ก.ย.64
10,000 ชมรม อสม.
บ้านไร่ออก

๑. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครหมอหมู่บ้าน การดูแล
สุขภาพ คัดกรองโรค และ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
ของอาสาสมัครหมอหมู่บา้ น
๓. จัดตั้งจุดบริการสุขภาพ คัดกรอง
โรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
หมู่บ้าน
๔. สรุปผลการดาเนินงาน/
ประเมินผลโครงการ
๑. เพื่อให้ร้อยละ 80
๑. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
พ.ย.63 –ก.ย.64
ของอาสาสมัครหมอ
อาสาสมัครหมอหมู่บ้าน การดูแล
หมู่บ้าน มีความรู้และ
สุขภาพ คัดกรองโรค และ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้น
คัดกรองโรคและรักษา ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การปฏิบตั ิงาน
พยาบาลเบื้องต้น
ของอาสาสมัครหมอหมู่บา้ น
๓. จัดตั้งจุดบริการสุขภาพ คัดกรอง
๒.เพื่อให้หมู่บ้านมีจุด
โรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
บริการตรวจ คัดกรอง
หมู่บ้าน
โรคและรักษาพยาบาล ๔. สรุปผลการดาเนินงาน/
เบื้องต้น
ประเมินผลโครงการ

10,000

ชมรม อสม.
บ้านใหม่
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เป้าหมาย

18. โครงการอบรมแกน
นาการออกกาลังกาย
ลดพุง ลดโรค เพื่อ
สุขภาพชุมชน
บ้านโต๊ะบัน

๑. เพื่อให้ประชาชนบ้านโต๊ะ
โต๊ะบันมีร่างกายแข็งแรง
และสุขภาพจิตทีด่ ี ลด
ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรค
ต่างๆ
๒. เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
๑. เพื่อรณรงค์ให้มีการทา
ความสะอาดบ้านตามหลัก
สุขาภิบาล
๒. เพื่อให้ส่งเสริมการคัด
แยกขยะที่ถูกวิธีในครัวเรือน
ได้อย่างถูกต้อง

ประชาชนบ้านโต๊ะ
บัน จานวน 60 คน

19. โครงการบ้าน
สะอาด อนามัยดี
ชีวีมีสุข

ประชาชนบ้านโต๊ะ
บัน จานวน 50
ครัวเรือน

พื้นที่
ดาเนินการ
- หมู่ 8
บ้านโต๊ะบัน

- หมู่ 8
บ้านโต๊ะบัน

ตัวชี้วัด KPI
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนบ้านโต๊ะบันที่
เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพแข็งแรง

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนบ้านโต๊ะบันที่
มีการคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนาการ ม.ค. – ก.ย.64
ออกกาลังกาย ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยใช้หลัก 3 อ 2 ส
๒. จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ

๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการคัดแยกขยะ
๒. ประกวดบ้านน่าอยู่ น่าดู น่ามอง

ม.ค. – ก.ย. 64

งบประมาณ
7,000

5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อสม.หมู่ที่ 8
บ้านโต๊ะบัน

อสม.หมู่ที่ 8
บ้านโต๊ะบัน
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กิจกรรมตาม10(3)สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กใน - เด็กใน ศพด.
อบต.บ่อหินทุก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ศูนย์
อบต.บ่อหินให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

2. โครงการส่งเสริม
โภชนาการสมวัยสาหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

- เพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็ก -เด็กใน ศพด.
อบต.บ่อหินทุก
ให้เจริญเติบโตสมวัย
ศูนย์

พื้นที่
ตัวชี้วัด KPI
กิจกรรม
ดาเนินการ
- ตาบลบ่อหิน - เด็กในศูนย์พัฒนา
- จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กมีคณ
ุ ภาพสมบูรณ์ ปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
แข็งแรง
อบต.บ่อหิน จานวน 5 ศูนย์

- ตาบลบ่อหิน - เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
โภชนาการเติบโต
สมวัยร้อยละ 100

-จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัย
สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลา งบประมาณ
หน่วยงาน
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ม.ค.- ก.ย.64 4,000
- ครู ศพด.พรุจูด
8,000
- ครู ศพด.ดุหุน
3,500
- ครู ศพด.ไสต้นวา
4,000
- ครู ศพด.ไร่ออก
4,000
- ครู ศพด.หัวหิน
ม.ค.- ก.ย.
4,000
- ครู ศพด.พรุจูด
64
8,000
- ครู ศพด.ดุหุน
3,500
- ครู ศพด.ไสต้นวา
4,000
- ครู ศพด.ไร่ออก
5,800
- ครู ศพด.หัวหิน
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กิจกรรมตาม10(4)สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการและ
ตัวแทนชุมชนจัดทา
แผนกองทุนฯ
2.ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนและการพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ และซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภณ
ั ฑ์ของกองทุนฯ

- เพื่อสนับสนุนการมีส่วน
ร่วม ของชุมชนในการ
จัดทา แผนงาน
-เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โครงการ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการกองทุน
- สรุปผลการดาเนินงาน
ของกองทุน
-เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และครุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ใน
กิจการของกองทุน

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

- คณะกรรมาร
-ตาบลบ่อหิน
กองทุน อสม.ผู้นา
ชุมชน ประชาชน
จานวน 90 คน
-คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

ตัวชี้วัด KPI
- ผู้เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 90

กิจกรรม

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการและตัวแทนชุมชน
จัดทาแผนกองทุน
- คณะกรรมการเข้าร่วม (ค่าอาหารกลางวันเครื่องดื่ม และ
ประชุมร้อยละ 100
อาหารว่าง)
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่ออนุมัติโครงการ และ
จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
- การบริหารกองทุนมี คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ประสิทธิภาพร้อยละ
-เบิกจ่ายค่าเบีย้ ประชุมตาม
100
หลักเกณฑ์ที่ สปสช.กาหนด
-ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม
-จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน (ศึกษาดู
งานนอกสถานที่)
- ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะผู้
นิเทศงานหรือคณะกรรมการ
ประเมินกองทุน
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
ของกองทุน

ระยะเวลากาเนิน งบประมาณ
หน่วยงาน
การ
รับผิดชอบ
ต.ค.63 - ก.ย.64 55,000
- คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
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กิจกรรมตาม10(5)สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการป้องกันโรค - เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ระบาดหรือเกิดภัยพิบัติ ระบาดในตาบล
ในพื้นที่

เป้าหมาย
-ประชาชนใน
ตาบลบ่อหินและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

พื้นที่
ดาเนินการ
-ตาบลบ่อหิน

ตัวชี้วัด KPI

กิจกรรม

-หมู่บ้านได้รับการป้องกัน - ป้องกันโรคระบาดทีเ่ กิดขึ้นใน
จากการเกิดโรคระบาดใน พืน้ ที่ตาบลบ่อหิน
พื้นที่

ระยะเวลากา
เนินการ
ต.ค. 63-ก.ย.
64

งบประมาณ
15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
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งบประมาณคงเหลือ
= 70,000 บาท
เงินอุดหนุนจาก สปสช. (ประมาณการ) 45x7,124
เงินสมทบจาก จาก อบต. = 130,000 บาท
รวม 520,580 บาท
งบประมาณตามแผนงานโครงการปี 2564 ดังนี้
10 (1) เป็นเงิน 243,710บาท
10 (2) เป็นเงิน 163,000บาท
10 (3) เป็นเงิน 48,800บาท
10 (4) เป็นเงิน 55,000 บาท
10 (5) เป็นเงิน 15,000 บาท
รวม 525,510 บาท

= 320,580 บาท
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลบ่อหิน
ปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

