




 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ปี 2562 

            ได้รับงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
โพประจักษ์จ านวน 36,000   บาท 
1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์วัดรอบเอวประเมินภาวะอ้วนลงพุงให้กับประชาชนอายุ  15 ปีขึ้นไป 
ตรวจวัดความดันโลหิตเพ่ือคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  ส าหรับประชาชน 
อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงโรคอ้วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3 อ. 3 ส. 
2. โรงพยาบาลท่าช้างรับผิดชอบประชากรทั้งหมด 3,543 คน มีผลการด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงโดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลโพประจักษ์มีประชากรเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่
ยังไม่ป่วยต้องคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจ านวน 1,595 คน โดยแบ่งกลุ่มตามอายุดังนี้ อายุ 15-34 ปี 
จ านวน 477 คน คัดกรอง 119 คน คิดเป็นร้อยละ 24.94 อายุ 35ปีขึ้นไปจ านวน 1,118 คนได้รับการคัดกรอง 
1,028  คน คิดเป็นร้อยละ 91.95  
              ผลการคัดกรองโรคเบาหวาน พบว่า  เป็นกลุ่มปกติ (ระดับน้ าตาล<100 mg/dl./ระดับความดันโลหิต
<120/80 mmhg)ร้อยละ 77.25  ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง  เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน (ระดับน้ าตาล
100 - 125 mg/dl.)ร้อยละ 7.08  ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิต(ระดับความดัน
โลหิต120 - 139 / 80 - 89 mmhg.) ร้อยละ 15.67 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรองพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 จากผู้ที่ได้รับการคัดกรอง   ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.81 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง  ทั้งนี้ท าให้มีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดจ านวน  340 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.59 ของประชากรทั้งหมด  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรวม 800 คนคิดเป็นร้อยละ 22.57 ของประชากรทั้งหมด   
2.  มีการจัดอบรมให้ความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ 
และหลอดเลือด) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3 อ. 2 ส. (ออกก าลังกาย อาหาร อารมณ์ สุราและบุหรี่) 
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนน าชุมชนต าบลโพประจักษ์ จ านวน  66  คน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
3.  มีการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตจ านวน 2  เครื่อง ส าหรับอสม.ใช้ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและดูแลผู้ป่วยใน
พ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับอสม.ดูแลประชาชนในพื้นท่ีทั้งหมด 30 เครื่อง 
4.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1 ม.x 2 ม. เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโครงการรวมจ านวน 12 ผืน เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ติดตั้งในจุดที่ประชาชนใช้บริการประจ าในหมู่บ้าน  
             สรุปงบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งสิ้น  36,000  บาท  คงเหลืองบประมาณ 5,160 บาท .ใช้ไป
ร้อยละ 85.67 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
            ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)  ความล่าช้าในการท าความเข้าใจขั้นตอนการส่งโครงการ และการใช้งบประมาณท่ี
แตกต่างจากทุกปี จึงท าให้เริ่มการด าเนินงานตามโครงการล่าช้า 
            แนวทางการแก้ไข (ระบุ)  ให้ชมรมอาสามสมัครสาธารณสุขด าเนินการจัดท าโครงการ 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 

                                        อบรมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงให้แก่อสม. 
 

                      
 
              

                     
 
 

                     
 
                     
 



                  วัดรอบเอวประเมินBMIและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
 

                         
 
 

                       
 
 

                        
 
 
 



ประชาสัมพันธ์ 
 

                      
 
 

                         
 
 

                        
 
                                



                       
 
 

                         
 
 

                             
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2562 

 
ได้รับงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์
จ านวน 17,000   บาท 

1. รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-60 ปใีน 
พ้ืนที่ต าบลโพประจักษ์พร้อมทั้งส่งต่อผู้ที่พบความผิดปกติพบแพทย์เพ่ือรักษาตามาตรฐาน 

2. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม แก่แกนน าสตรีในหมู่บ้าน 
50 คนวันที่ 10 กันยายน  2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ มะเร็งปากมดลูก   มะเร็งเต้านม 
เป้า 
หมาย 

ผลงาน 
ปี62 

ร้อยละ ผลงาน 
ปี58-62 

 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

2562 545 70 12.84 231 42.59 703 561 79.80 
 
         - การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก  มีกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30-60 ปี จ านวน 545 คน มีเป้าหมายคัด
กรองร้อยละ 20 ในแต่ละปีโดยผลงานรวม   5 ปี ร้อยละ 80 แต่พบว่าสามารถคัดกรองได้ถึง 163 คน แต่เป็นไป
ตามเป้าหมายเพียง 70 คนหรือร้อยละ 42.94   เนื่องจากผู้ที่มารับการคัดกรองเป็นคนเดิมท าให้มีความซ้ าซ้อนของ
กลุ่มเป้าหมายถึง 93 คน หรือร้อยละ 57.05  เนื่องจากความอายหรือไม่ตระหนักของกลุ่มเป้าหมาย 
        - ในปี 2562 จากการคัดกรองพบผู้ป่วยมีผลผิดปกติ 4 รายรับการรักษาเรียบร้อยแล้ว และไม่พบพบเป็น
มะเร็งปากมดลูกรายใหม ่ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ จ านวน  4  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของสตรี
อายุ 30-60 ปี และมีการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
         - การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มีเป้าหมายร้อยละ 80 ของสตรีอายุ 30-70 ปี สามารถคัดกรองได้ร้อยละ 
79.81 ไม่พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในพ้ืนที่จ านวน  11  ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.56 ของสตรีอายุ 30-70 ปี และมีการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
        3. มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องโรคมะเร็งที่ส าคัญเช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อม
ลูกหมาก และป้ายโครงการ จ านวนรวม  12 ผืน เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพในชุมชน 
 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ความล่าช้าในการท าความเข้าใจขั้นตอนการส่งโครงการ และการใช้งบประมาณท่ีแตกต่างจากทุกปี จึง
ท าให้เริ่มการด าเนินงานตามโครงการล่าช้า 

2. กลุ่มเป้าหมายไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูก 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาพกิจกรรม 
อบรมแกนน าสตรี 

 

                              
 
 

                            
 
 

                               
 
 



                                     
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

                           
 
 

                             
 
 
 


