
 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/

จำนวน 
พื้นที่ดำเนนิการ งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2563 

1. เพ่ือให้ความรู้อาหาร ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน และอันตรายของสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 
2. เพ่ือเฝ้าระวังอาหาร ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน 

ผู้ประกอบการร้านค้า/
ร้านชำในชุมชน จำนวน 
50 คน แม่ครัวหรือครูใน 
รร./ศพด จำนวน 7 คน 
รวม 57 คน 

หมู่ 6,7,8,9,11 20,000.00 ต.ค.62- ก.ย.63 1. ผู้ประกอบการร้านค้า
และแผงลอยจำหน่ายอาหาร
สดมีความรู้ ทราบถึงอาหาร 
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน และอันตรายของสาร
ปนเปื้อนในอาหาร และ
สามารถเลือกซื้ออาหารได้
อย่างถูกต้อง 
2. แผงจำหน่ายอาหารสด/
แห้งในหมู่บ้าน มีอาหารที่
สะอาดปลอดภัยจากสารพิษ
ปนเปื้อนมาจำหน่ายแก่
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณาฎดา 
จันทร์สมัคร 



13 โครงการชาวโคกกลางร่วมใจ
ตรวจคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน 
ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 

1. เพ่ือตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ในประชาชนอายุ 
35 ปีข้ึนไป 
2. เพ่ือตรวจคัดกรอง
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป 
ได้รับการตรวจสุขภาพและ
วัดรอบเอว  
3. เพ่ือคัดแยกประชาชน ( 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ป่วย เพ่ือ
คัดแยกประชาชน ( กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสงู และ
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ ) 
4. เพ่ือส่งเสริม แนะนำ 
แนวทางในการพฤติกรรม
สุขภาพ ( รายบุคคล ราย
กลุ่ม ) 
5. ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่ได้รับ
การส่งต่อ วินิจฉัยจากแพทย์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม 5 หมู่บ้าน 60 คน 
          
คัดกรองเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ประชาชน 
อายุ 35 ปีข้ึนไป 
 

 

ม.6,7,8,9,11 
รพ.สต 
หนองแสง 

 

25,400 บาท ตค62- กย63      1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง 
     2. ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลสภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 
.    3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สูงได้รับคำแนะนำในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของ 
     4. ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่ 
ได้รับการส่งต่อเพ่ือรับการ
วินิจฉัย รักษาจากแพทย์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

นางสาวชลิดา  
 โคตะมะ 



14 โครงการร่วมใจ ต้านมะเร็งคัด
กรองโรคมะเรง็เต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกใน
ปีงบประมาณ2563 

1.เพ่ือให้สตรีกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เล็งเห็นความสำคัญของการ
ตรวจคัดกรองมะเรง็ปาก
มดลูก 
2. ส่งเสริมการสร้างพลัง
ชุมชนเพ่ือต้านภัยมะเร็งปาก
มดลูก 
3. เพ่ือส่งเสริมและป้องกัน
ตนเองจากโรคมะเรง็ปาก
มดลูกในสตรีกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย 
4. เพ่ือค้นหาโรคมะเร็งปาก
มดลูกระยะเริ่มแรกและระยะ
ก่อนเป็นมะเร็งโดยมีระบบส่ง
ต่อ 
เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการ
รักษาอย่างครบวงจร 
5. เพ่ือให้ผู้ที่มีผลการตรวจ
ผิดปกติได้รับการรักษาท่ี
เหมาะสมและทันท่วงที 
6 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ต่ืนตัวและตระหนักใส่ใจ
สุขภาพของตนเองมากย่ิงข้ึน 
7. เพ่ือให้อาสาสมัคร ตรวจ
เต้านมได้อย่างถูกต้อง 

-อบรม อสม. รพ.สต.
หนองแสง  52 คน 
-ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีอายุ 30-60 ปี 

ม.6,7,8,9,11 
รพ.สต 
หนองแสง 

 

26,900 บาท ตค62- กย63 1. สตรีในกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30-60 ปี สามารถตรวจ 
ค้นหา คัดกรอง มะเร็งเต้า
นมด้วยตนเองได้ถูกต้องเป็น
ประจำทุกเดือนและได้รับ
การตรวจ  PAP SMEAR 
ตามเกณฑ์ 
2. สตรีในกลุ่มเป้าหมายอายุ 
30-60 ปี สามารถตรวจญาติ
และเป็นแกนนำในการ
แนะนำตรวจเต้านมได้
ถูกต้อง 
3. ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งเต้านมในระยะลุกลาม
ลดลงเป็นการลดค่าใชจ้่ายใน
การรักษาพยาบาล 

นางสาวชลิดา  
 โคตะมะ 



15 โครงการหญิงต้ังครรภ์สุขภาพ
ดี ลูกน้อยสมวัย ปี 2563 
กลวิธี 
1.จัดอบรมเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การ 
ดูแลตนเองโรงเรียนพ่อ-แม่
เรื่อง 
 -การดูแลตนเองในระยะต้ัง  
ครรภ์ ระยะคลอดและหลัง
คลอด 
-ส่งเสริมทันตกรรม 
 -การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ 
2.อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม 
.เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก 
 และจัดซื้ออุปกรณ์เย่ียมบ้าน  
 เย่ียมหลังคลอดสำหรับอสม. 
3.รณรงค์ประเมินพัฒนาการ 
ในเด็กกลุ่ม 9,18,30,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ ์
ได้รับการดูแลสุขภาพ 
ครบตามเกณฑ์ 
2. เด็ก 0-72 เดือนได้รับ 
การดูแลแบบองค์รวมใน 
สถานบริการและใน 
ชุมชน 
3.มีเครือข่ายการเฝ้าระวัง 
สุขภาพเด็ก 0-72 เดือน 
ข้ึนในชุมชน 

 

1.กลุ่มหญิงต้ัง 
ครรภ์ ระยะคลอด 
หลังคลอด เด็กอายุ 
6 เดือน รวมทั้ง 
ครอบครัวจำนวน 
50 คน 
2.อสม.จนท.ที่รับผิด 
ชอบงานอนามัย 
แม่และเด็กจำนวน 
 5 หมู่บ้าน 30 คน 
รวม 80 คน  

ม.6,7,8,9,11 
รพ.สต 
หนองแสง  

24,800 บาท 1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 
2563 

1.หญิงต้ังครรภ ์
และครอบครัว มี 
ความรู้ ความ 
ตระหนักในการ 
ดูแลตนเอง การ 
แม่ และเลี้ยงดู 
เด็กปฐมวัยให้มี 
พัฒนาการสมวัย 
อย่างน้อย 60 % 
2.อสม.ในพ้ืนที่ 
มีความรู้และ 
สามารถให้คำ 
แนะนำการดูแล 
ตนเองเบื้องต้น 
ให้กับประชาชน 
 
 

 

นางสาวชลิดา  
 โคตะมะ 



16 โครงการชาวตำบลโคกกลางสูง
วัย สุขภาพดีทั้งกายใจ ปี 2563 
 
 

1เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงู 
อายุมีความรู้และ 
ปรับเปลี่ยนทัศคติ 
พฤติกรรมในการดูแล 
ตนเอง ป้องกันการหกล้ม
อย่างถูกต้อง  
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูง 
อายุมีสุขภาพจิตที่ดี  
สามารถดำเนิน 
กิจกรรมของชมรม 
ผู้สูงอายุได้อย่างต่อเน่ือง 
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุออกกำลัง
กาย อย่างปลอดภัย ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 

1.ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อการหกล้ม 5 หมู่บ้าน 
จำนวน 50 คน 
2.อสม ดูแลผู้สูงอายุ 30 
คน 
รวม 80 คน 
 

ม.6,7,8,9,11 
รพ.สต 
หนองแสง 

 

24,500 บาท 1 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 
2562 

1.ผู้สูงอายุมีกิจกรรม 

การแสดงออกร่วมกัน 

2. เกิดความสามัคคี 

ในกลุ่มผู้สูงอายุและ 

มีกิจกรรมชมรมผูสู้ง 

อายุอย่างต่อเน่ือง 

3.ผู้สูงอายุรู้สึกว่า 

ตนเองมีคุณค่า 

และมีความภูมิใจ 

ในตัวเองมากข้ึน 

4. ผู้สูงอายุมีความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือ 
และการทรงตัวที่ดีข้ึน  

 5. ผู้สูงอายุมีความรู้ และ
ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง 

เหมาะสมเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวชลิดา  
 โคตะมะ 



17 โครงการชาวโคกกกลางร่วมใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ลดภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 
2563 

เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั 
โดยเฉพาะโรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 
ได้รับการดูแลตาม 
มาตรฐานเพ่ือติดตาม 
เฝ้าระวังโรคแทรกซ้อน 
และได้รับการรักษาท่ี 
เหมาะสมตามภาวะ
สุขภาพ  

 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ที่ได้รับการส่งต่อมา 
รับยาในรพ.สต. 
จำนวน 80 ราย 

ม.6,7,8,9,11 
รพ.สต.หนอง 
หนองแสง 

 

25,000 บาท 1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 
2563 

  1.ร้อยละของผู้ป่วย 
เบาหวานและความดัน 
โลหิตสูงเป็นไตวาย 
เรื้อรังรายใหม่ ( CKD    
 Stage 4- 5) ลดลง 
40%  
 2. จำนวนผู้ป่วย 
เบาหวานที่ถูกตัดขา 
ตัดเท้า รายใหม่ลดลง 
ร้อยละ 50  
 3. จำนวนผู้ป่วยตา 
บอดจากเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และ 
ต้อกระจกลดลงร้อยละ 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นางสาวชลิดา  
 โคตะมะ 

18 โครงการตรวจตา ลด เพ่ือตรวจคัดกรองสายตา ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ม.6,7,8,9,11 ค่าป้ายผ้า 1 ตุลาคม 2562 ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ นางสาวชลิดา   



ภาวะแทรกซ้อนทางตา ปี 
2563 

แก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ   
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
เพ่ือให้ผู้ที่มีความจำเป็น 
ได้รับการแก้ไขปัญหา และ 
ส่งต่อในกรณีที่ตรวจ 
พบต้อกระจก 
เพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา 
และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ที่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก  
ได้รับการสนับสนุนแว่นตา 
เพ่ือป้องกันและชะลอ 
การเกิดโรคต้อกระจก 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต. 
หนองแสง 

ความรู้โรคตา
ขนาด 1ม.x3 ม. 
 ผืนละ 500 
บาท x10ผืน 
เป็นเงิน   5,000     
บาท 
ค่าแว่นสายตา 
จำนวน  180  
บาท  
x 100 คนเป็น
เงิน 18,000     
บาท 
ค่าอาหารว่าง 
อาหารกลางวัน  
100 คน x 100  
บาท x 1 วัน 
เป็นเงิน 10,000     
บาท 
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 33,000  
บาท   
 
 
 
 
 
 

- 30 กันยายน 
2563 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับ  
การการตรวจคัดกรองตา 
แก้ไขปัญหาอย่างเท่า 
เทียมและทั่วถึง 
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับ  
รู้จักวิธีดูแลรักษาตา 
ได้อย่างถูกต้องจาก 
เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ที่มีปัญหาสายตา 
ได้รับการแก้ไข 
อย่างถูกวิธี 

โคตะมะ 

19 โครงการชาวโคกกลางลดเสี่ยง 1.เพ่ือให้ประชาชน ประชาชน ม.6,7,8,9,11 ม.6,7,8,9,11 46,000 บาท 1 ตุลาคม 2562 1. ประชาชนได้บริโภคเกลือ นางสาวชลิดา   



ลดโรค ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ปี 
2563 

กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  
ความเข้าใจ ในสาเหตุ และ
อันตรายจากการขาดสาร
ไอโอดีน  การควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  
2.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชาชนบรโิภคเกลือเสริม
ไอโอดีนเป็นประจำอย่างน้อย  
3 ก.ก / ปี/ หลังคาเรือน  
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
4. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสุขภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 
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เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 
2. ประชาชนบริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนเป็นประจำทุก
หลังคาเรือน ครอบคลุม 100  
% 
3. หญิงมีครรภ์ในเขต
รับผิดชอบได้รับสารไอโอดีน
เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย 
4. โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีการการใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนปรุงอาหาร
กลางวัน 
 
 

โคตะมะ 

 


