
ชื่อโครงการ ะ ‘'โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเซิงรุก คัดกรอง และค้นหาภาวะเสียงด้านสุขภาพ 
ในประชากรอายุ ๓0 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลโรงพยาบาลสุยบุรี”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ะ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูรฯ โรงพยาบาลสุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดขอบโครงการ ะ ชื่อ-สกุล ะ นางสาวเสาวรส เปรมปรีดิ ้โทรศัพท ์ะ 0๓๒-๖๘«>©๐๒ ต่อ ©๓๘
มอถอ ะ 0๙๓-๓๖๔๙๓©๗ E-mail ะ ร01าก๒๔©๒๓๔@gmail.com

ความสอดคล้องกับ

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การสาธารณสุขะพัฒนาและล่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้ฏีคุณภาพ
๒. สนับสมุนตัวข้ึวัด ๑.ร้อยละของประซากรอายุ ๓๔ ป ีขึ้นโปที่เด้รับการดัดกรองเบาหวาน ร้อยละ ๙๐

๒.ร้อยละของประชากรอายุ ๓๔ ป ีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๙0
๓.อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ ๓0- ๗0 ป ีร้อยละ ๙0
๔.อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอาย ุ๓0- ๖0 ป ีร้อยละ ๙0 (๔ปีสะสม)
๔.ประชากรกลุ่มเปัาหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และสำไส้ตรง ร้อยละ ๔0

ประ๓ทโครงการ □ ๑. ประชุมจัดทำแผน, ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
□ ๒. นิเทศ ติดตามประเมินผล
□ ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูล
□ ๔. นวัตกรรม/งานวิจัย
® ๔. แก็ไขปัญหาสาธารณสุข 

๓. หลักการและเหตุผล
ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรี้อรัง กลุ่มเมตาบอลิก และมะเร็ง เป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขระดับต้นๆ 

ที่มีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วน และบริโภคผักผลไม ้

1ม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์การสูบบุหรี ่เป็นต้น 
ถ้าประชาชนทั่วไปไม่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ การวินิจฉัยและการปรับเปลี่ยนที่ถูกต้อง 

จะทำให้เกิดเป็นโรคและอาจมีภาวะแทรกซ้อนด้านต่างๆทำให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลันห้รืขิเกิดความพิการ ที่ไม่อาจ 
แก้ไขได ้เช่น โรคหัวใจวาย อัมพฤต อัมพาต และโรคมะเร็งระยะรุนแรง การดำเนินการคัดกรองความเสี่ยง 
ด้านสุขภาพประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มปกติ กลุ่มเลี่ยงสูง และกลุ่มสงสัยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อประชาชนได้รับ 
การดูแลอย่างต่อเน่ือง และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
สุขภาพให้แข็งแรง และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคเรื้อรังของประเทศชาติต่อไป

โรงพยาบาลกุยบุรีจึงได้จัด “โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และค้นหา 
ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพใน ประชากรอาย ุ๓๐ ปีขึ้นไป เขตเทศบาลโรงพยาบาลกุยบุรี” เพื่อให้การดำเนินงานมีความ 
ต่อเนื่องและตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

1.การตฺรวซีสอบนผน 2.ทา2ใช้จ่ายงบประมาณ
□'อยู่นอกแผน
ลทํ}อ........nrz3,...........w«รวซี

□ ตรวจสอบนลัวถกด้องคาฟ้พเบีปีบที่เกี่ยวข้อง 
ลงชื่อ ะ^'. )......... ผัดรวจ

(นางลัชนา อายศรี) (บายเมธี สิตาลร้ศร)
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๘. สถานที่ดำเนินการ
ม. ๑ บ้านกุยบุร ี1 ม. ๗ บ้านหนองหมูและ ม.๘ บ้านท่าซัาม ต.กุยบุร ีอ.กุยบุร ีจ.ประจวบคีรีขันธ ์(เขตเทศบาล) 

๙. งบประมาณ
จากเงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรีส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน 

๓๙,๔๙๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริง ดังนี้
กิจกรรมท่ี ๑ สำรวจประชากรจัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพด้านสุขภาพ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิรกร.!มหี่.๒ จัดอบรมเพ่ิมพัฒนาทักษะความเของอสม. และแกนนำสุขภาพครอบครัว เรื่องการคัดกรองภาวะเส่ียง 
ด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในเขตรับผิดชอบ จำนวน ๔๓ คน รวมเป็นเงิน ๖,๓๒0 บาท (หกพันสาม 
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ อสม./แกนนำ

จำนวน ๔๓ คน X ๒๔ บาท X ๒ มอ X ๑ วัน
- ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน ๔๓ คน X ๔0 บาท X ๑ มื้อ X ๑ วัน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม

เป็นเงิน ๒,๖๔0 บาท

เป็นเงิน ๒,๖๔0 บาท
เป็นเงิน ๑,0๒0 บาท

■กิจก..ร.ร.ม,ที่...1๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความเของโรคผ่านลื่อต่างๆ เช่นวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสารแผ่นพับ 
และอสม.สอน

ไฆ่มีค่าใช้จ่าย

กิ.จุกรรมท่ี ๔ จัดบริการตรวจสุขภาพประเมินสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งการคัดกรองกลุ่ม 
เส่ียงต่อโรคอ้วนลงพุง ร่วมกับ อสม.และแกนนำสุขภาพครอบครัว รวมเป็นเงิน ๗1๔00 (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดด้งน้ี

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ อสม. /แกนนำ

จำนวน ๒0 คน X ๔0 บาท X ๑ มื้อ X ๓ วัน เป็นเงิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ อสม./แกนนำ

จำนวน ๒0 คน X ๒๔ บาท X ๒ มื้อ X ๓ วัน เป็นเงิน
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ เจ้าหน้าที่

จำนวน ๔ คน X ๔0 บาท X ๑ มื้อ X ๓ วัน เป็นเงิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวน ๔ คน X ๒๔ บาท X ๒ มื้อ X ๓ วัน เป็นเงิน
กิจกรฐมที_่๔ ตัวแทน อสม.ออกติดตามคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานควๆมดันโลหิตสูง ในรายที่ไม่มารับบริการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย

๓,000 บาท

๓,000 บาท

๗๔0 บาท

๗๔0 บาท
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๑©. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขทาพที ่

เหมาะสม
๒. ประชาชนกลุ่มเสียงได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาตามมาตรฐาน ลดภาวะแทรกซ้อน ลดค่าใช้จ่ายใน 

การรักษาพยาบาลได้
๓. มีการรณรงค์สร้างกระแสสังคมเพื่อลดปัจจัยเล่ียง เสริมปัจจัยเอื้อและลดภัยโรควิถีชีวิตโดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชน

©๒. ตัวชี้วัคความสำเร็จ
๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวานความด้นโลหิตสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 
๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้1ม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0 

๓. ประชาซนกลุ่มเป้าหมาย เช้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 

๕. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0

r?"©๓. ผู้เซียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ ลงชอ....น!^.....^'^
(นางสาวเสาวรส เปรมปรีด้ี) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบ้ติการ

©๔. ผู้เห็นชอบโครงการ ลงขื่อ. 4-: >-
(นางสาวลัชนา ฉายศรี) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑๕. ผู้อบุมัติโครงการ โครงการตรวจสุขภาพเคลอนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และคันหาภาวะเสี่ยง 

ด้านสุขภาพ ในประชากรอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป เขตเทศบาลโรงพยาบาลกุยบุรี งบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาล 

กุยบุรีส่วนท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลกุยบุรีปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน ๓๙,๕๙๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อย 
เก้าสิบบาทถ้วน)

ลงขื่อ.
(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันฅสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี
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