รายงานแสดงข้ อมูลผู้จํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการปรับเปลีย นพฤติกรรมสุ ขภาพ กลุ่มโรคเมตาโบลิก
สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเขตสาขาพืน) ที(นครราชสี มา)
จังหวัดสุ รินทร์
รหัสโครงการ

ชือโครงการ

โครงการเฝ้ าระวังควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง(สุ ขภาพดีวิถีไทย)
5309320003188 อําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุ รินทร์ ปี 2553
โครงการชาวประชา กินผัก รักออกกําลังกาย สบายจิต พิชิตพุง
5309320003266 อําเภอศรี ณรงค์ จังหวัดสุ รินทร์ ปี 2553

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

วันทีสิ)นสุ ด
กิจกรรม

งบประมาณ

สุ รินทร์

สอ.ต.โนน หมู่ที3 07
ตําบลโนน

30-ก.ย.-53

138,000.00

สุ รินทร์

สอ.ต.ณรงค์ หมู่ที3 06
ตําบลณรงค์

30-ก.ย.-53

จังหวัด

เป้ าหมาย

จํานวนกลุ่มเสี ยงทีบันทึก
ก่อน

หลัง

69

69

32

126,000.00

63

0

0

30-ก.ย.-53

204,000.00

102

186

184

โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมสุ ขภาพสําหรับกลุ่มเสี3 ยง
โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรคหลอดเลือดสมองและอ้วนลง
5309320003272 พุง สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอเขวาสิ นริ นทร์ จังหวัดสุ รินทร์
โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic คปสอ.
5309320010668 เมือง ปี 2553

สุ รินทร์

สอ.ต.เขวาสิ นริ นทร์ หมู่ที3
01 ตําบลเขวาสิ นริ นทร์

สุ รินทร์

รพ.สุ รินทร์

30-ก.ย.-53

1,162,000.00

809

813

758

โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic คปสอ.
5309320010915 ชุมพลบุรี ปี 2553

สุ รินทร์

รพ.ชุมพลบุรี

30-ก.ย.-53

350,000.00

229

207

202

โครงการสุ ขภาพดี วิถีชีวิตไทยของคปสอ.ท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ ปี
2553 (ปรับเปลี3ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี3 ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
5309320010916 สูง อัมพฤกษ์ อัมพาต)

สุ รินทร์

รพ.ท่าตูม

30-ก.ย.-53

944,000.00

472

21

20

โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่มเสี3 ยง Metabolic
5309320010917 คปสอ.จอมพระ ปี 2553

สุ รินทร์

รพ.จอมพระ

30-ก.ย.-53

708,000.00

415

412

252

โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic คปสอ.
5309320010918 ปราสาท ปี 2553

สุ รินทร์

รพ.ปราสาท

30-ก.ย.-53

306,000.00

153

0

0

รายงานแสดงข้ อมูลผู้จํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการปรับเปลีย นพฤติกรรมสุ ขภาพ กลุ่มโรคเมตาโบลิก
สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเขตสาขาพืน) ที(นครราชสี มา)
จังหวัดสุ รินทร์
รหัสโครงการ

ชือโครงการ

โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี3ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
5309320010919 ประชาชนกลุ่มเสี3 ยงต่อโรค Metabolic อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุ รินทร์
โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมลดหวาน มัน เค็ม อําเภอรัตนบุรี
5309320010920 จังหวัดสุ รินทร์ ปี 2553
โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic คปสอ.
5309320010921 สนม ปี 2553
5309320010922
5309320010923
5309320010924
5309320010925
5309320010926
5309320011494

โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic ปี
2553 คปสอ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์
โครงการชาวประชากินผัก รักออกกําลังกาย สบายจิต พิชิตพุง เพื3อ
ปรับเปลี3ยนพฤติกรรมที3เสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic คปสอ.สังขะ ปี
โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่มเสี3 ยง Metabolic
คปสอ.ลําดวน ปี 2553
โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic คปสอ.
สําโรงทาบ ปี 2553
โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic คปสอ.
บัวเชด ปี 2553
โครงการปรับเปลี3ยนพฤติกรรมเสี3 ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมองและโครงการชมรมคนไร้พุง ปี 2553

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

วันทีสิ)นสุ ด
กิจกรรม

งบประมาณ

สุ รินทร์

รพ.กาบเชิง

30-ก.ย.-53

210,000.00

สุ รินทร์

รพ.รัตนบุรี

30-ก.ย.-53

สุ รินทร์

รพ.สนม

สุ รินทร์

จังหวัด

เป้ าหมาย

จํานวนกลุ่มเสี ยงทีบันทึก
ก่อน

หลัง

152

55

33

864,000.00

432

1054

0

30-ก.ย.-53

346,000.00

177

60

0

รพ.ศีขรภูมิ

30-ก.ย.-53

1,378,000.00

718

3529

77

สุ รินทร์

รพ.สังขะ

30-ก.ย.-53

644,000.00

373

373

219

สุ รินทร์

รพ.ลําดวน

30-ก.ย.-53

194,000.00

117

117

117

สุ รินทร์

รพ.สําโรงทาบ

30-ก.ย.-53

434,000.00

217

426

416

สุ รินทร์

รพ.บัวเชด

30-ก.ย.-53

328,000.00

164

0

0

สุ รินทร์

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

30-ก.ย.-53

36,000.00

18

18

0

