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สารบัญ 
หน้า 

๑.โครงการคุยเฟือ่งเรื่องสุขภาพ          ๓ 
๒.โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงต่อเนื่อง ปี 2556      ๔ 
๓.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพปี 2556         ๖ 
๔.โครงการเยาวชนรุ่นใหมห่่วงใยสุขภาพผ่านวิทยุชุมชน      ๗  
๕.โครงการพฒันาศักยภาพการสร้างและการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน    ๘ 
๖.โครงการดูแลช่วยเหลอืผู้มีภาวะพึง่พิง ปี 2556        ๙ 
๗.โครงการทบูีนัมเบอร์วันธัญบรุ ี         ๑๐ 
๘.โครงการนวดแผนไทยฟื้นฟูสุขภาพ        ๑๑ 
๙.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุ        ๑๒  
๑๐.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่        ๑๓ 
๑๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลลีาศเพื่อสุขภาพ       ๑๔  
๑๒.โครงการการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลงักายทีห่ลากหลายถวายพ่อหลวง    ๑๕ 
๑๓.โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ.2555        ๑๖ 
๑๔.โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยสงูอายุในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์    ๑๗  
๑๕.โครงการอบรมนักเรียนมัธยมเรื่องโรคติดต่อเพศศึกษาและยาเสพติด     ๑๘ 
๑๖.โครงการศูนย์ฟื้นฟกูารแพทย์แผนไทย         ๑๙ 
๑๗.โครงการทบูีนัมเบอร์วันหมู่ 2          ๒๐ 
๑๘.โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนวัดแสงสรรค์     ๒๑ 
๑๙.โครงการทบูีนัมเบอร์วันแกนน าสง่เสรมิสุขภาพ        ๒๒ 
๒๐.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนตามเกณฑม์าตรฐานในเขตเทศบาลนครรงัสิต ปกีารศึกษา 2555  ๒๓ 
๒๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง      ๒๔ 
๒๒.โครงการสร้างเครอืข่าย อสม. เข้มแข็ง         ๒๕ 
๒๓.โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ๒๖ 
๒๔.โครงการอ าเภอธัญบรุี จังหวัดปทุมธานี  ปี ๒๕๕๖        ๒๗ 
๒๕.โครงการพฒันารปูแบบการลดอันตรายจากการเสพสุราในชุมชน     ๒๘ 
 “ Program One Day in Hospital”   
๒๖.โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาสุราและบหุรี่ในสถานศึกษา         ๒๙   
๒๗.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุหมู่ 4         ๓๐ 
๒๘.โครงการสูงวัย สุขใจ วันปีใหม่ไทย (สงกรานต)์        ๓๑ 
๒๙.โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออก        ๓๒ 
๓๐.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ หมู่ 3 และบ้านเอื้ออาทร      ๓๔ 
๓๑.โครงการป้องกันภาวะแทรกซอ้นในผู้ป่วยติดเตียง ปี 2556     ๓๕  
๓๒.โครงการดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 3        ๓๖ 
๓๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุศูนย์การค้ารังสิต และสร้างบญุ     ๓๗ 
๓๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุ ชมรมรัตนโกสินทร์ 200      ๓๘ 
๓๕.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุหมู่ 6         ๓๙ 
๓๖.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ หมู่ 5         ๔๐ 
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หน้า 
๓๗.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุไต่ฮงกง       ๔๑ 
๓๘.โครงการร ามวยจีนไทเ้ก็ก รงัสิต          ๔๒ 
๓๙.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุหมู่ 1        ๔๓ 
๔๐.โครงการดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรื้อรัง           ๔๔ 
๔๑.โครงการพลังแห่งความเป็นหนึง่         ๔๕ 
๔๒.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2556    ๔๖ 
๔๓.โครงการพฒันาศักยภาพการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ   ปี 2556       ๔๗ 
๔๔.โครงการแอโรบิคอยูเ่จริญ             ๔๘ 
๔๕.โครงการออกก าลังกายด้วยการลลีาศ         ๔๙ 
๔๖.โครงการแก้ไขปญัหาสุขภาพในวัยเรียนประจ าปี 2556       ๕๑ 
๔๗.โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุทีบ่้าน รุ่นที่ 2       ๕๒ 
๔๘.โครงการฮลู่าฮปูน าเยาวชนพ้นภัย ห่างไกล สิง่เสพติด       ๕๓ 
๔๙.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน       ๕๔ 
๕๐.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูสุ้ขภาวะ        ๕๕ 
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๑.โครงการ: คุยเฟือ่งเรื่องสุขภาพ      ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร ์๒๐๐ ปี 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ 
๒. เพื่อเป็นเวทีในการแลเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตเทศบาลนครรงัสิตและพื้นที่ใกลเ้คียง 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
 มีผูส้นใจฟงัและร่วมกจิกรรมที่ทางรายการจัดมากขึ้น 
ผลการด าเนินงาน 

๑. วิธีด าเนินการ จัดรายการวิทยุพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 
รวมถึงกจิกรรมเครือข่ายสุขภาพอื่น โดย อสม. ผูท้ าหน้าทีจ่ดัรายการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม วันละ ๒ คน ช่วงเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 

๒. มีผู้ร่วมตอบปัญหาสุขภาพและติชมรายการผ่านทางไปรษณียบัตรจ านวน ๓๔๗ ฉบับ ผู้โชคดีได้รับ
รางวัลในการตอบค าถาม ๒๑ ราย 

๓. มีผู้ร่วมตอบปัญหาสุขภาพและติชมรายการ ช่วงตอบค าถามหน้าไมค์ ช่วงเพลงตามค าขอและช่วง
ประชาสมัพันธ์ จ านวน ๑,๓๑๖ สาย 
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๒.โครงการ: นวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงตอ่เนื่องปี ๒๕๕๖  ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครรงัสิต 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผูม้ีภาวะพึ่งพิง 
๒. เพื่อใหเ้กิดระบบการบรหิารจัดการในรปูแบบเครือข่ายเฝ้าระวังภาวะสุขภาพภาคประชาชน  

กลุ่มเป้าหมาย :  
๑. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมลู จ านวน ๓๐ คน 
๒. ผู้มีภาวะพึ่งพงิในเขตเทศบาลนครรงัสิต มากกว่า ๖๐ คน 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายได้รบัความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการสามารถด าเนินการระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีการจัดท าโปรแกรม SOS นครรังสิต  เพื่อเป็นฐานข้อมลูในการเช่ือมตอ่และสั่งการให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย โดยความร่วมมือจากสถาบันฟื้นฟสูมรรถภาพและเทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวก 
(REAT) ศูนย์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC) และศูนย์กู้ชีพเทศบาลนครรังสิต 

๒. มีการจัดท าแผนและด าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอปุกรณ์เป็นระยะทุก ๓ เดือน โดยช่าง อสม. 
พร้อมท าการติดตัง้อุปกรณ์ชุดรีโมทคอนโทรลและสัญญาณเตือนภัยใหม่ จ านวน ๑ หลังคาเรือน 

๓. ติดตั้งอุปกรณ์ลูกข่าย SOS box จ านวน ๖ ชุด(ต้องติดในบ้านที่มีโทรศัพทบ์้าน ๐๒ ......) ได้แก ่
- นายสมชาย มาลา บ้านเลขที่ ๖๑ ซ.รังสิต-นครนายก ๑๖ โทร.๐๒ ๙๙๒๙๑๕๙ 
- นางสมถวิล ธรรมชาลี บ้านเลขที่ ๒๒ ซ.รังสิต-นครนายก ๗ โทร.๐๒ ๙๙๗๐๐๐๐ 
- นายสุธี ธโนดมเดช บ้านเลขที่ ๔๔๑ ซ.รังสิต-ปทมุธานี ๑๗ โทร.๐๒ ๙๕๙๐๕๘๐ 
- นางส่วน  แก้วเต็ม บ้านเลขที่ ๑๕๘๓ ซ.รงัสิต-นครนายก ๕๔ โทร.๐๒ ๙๗๔๑๘๕๙ 
- นายกาญจน์  สอนธรรม บ้านเลขที่ ๘๗ ซ.รังสิต-ปทมุธานี ๑๗ โทร.๐๒ ๙๕๙๐๘๔๑ 
- นายสมถวิล แก้วสจุริต บ้านเลขที่ ๒๔ ซ.รังสิต-นครนายก ๒๐ โทร.๐๒ ๙๙๒๙๕๖๑ 

๔. มีผูส้นใจเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบ SOS นครรังสิต จ านวน ๑๑๕ คน หลังด าเนินการลงทะเบียน
โปรแกรมยงัไม่พบผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 

๕. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการสามารถด าเนินการในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุและตรวจสอบ
การปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้องชัดเจน  
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๓.โครงการ: ตรวจคดักรองสุขภาพ ปี ๒๕๕๖  ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ให้กลับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (อายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป)ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต 
๒. เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มเสี่ยง (อายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป)ที่ตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที 

สามรถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (อายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป) ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครรังสิต จ านวน ๒,๐๐๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
 ร้อยละ ๙๐ ของกลุม่เป้าหมายได้รบัการตรวจคัดกรองสุขภาพ และค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
อย่างเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน 

๑. มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวส าหรับโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน โรคไขมันในหลอดเลือด
สูง และโรคอ้วน 

๒. ตรวจสุขภาพโดยทมีพยาบาลวิชาชีพ  กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมเทศบาลนครรังสิต 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด ๒,๐๐๐ คน โดยตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน พบ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสงู ๒๗๕  คน เบาหวาน ๙๖ คน เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ๖๘๗ คน เสี่ยง
โรคเบาหวาน ๘๒๑ คนและเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ๑,๐๐๗ คน 

 

 
 
 
 
 

http://www.fund@rangsit.
mailto:fund@rangsit.org


กองทุนหลกัหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปี ๒๕๕๖                                                                                              
   

www.fund@rangsit.com          Email : fund@rangsit.org  หน้า 7 

๔.โครงการ: เยาวชนยุคใหม่ห่วงใยสุขภาพผ่านวิทยุชุมชน  ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนธัญบุร ี
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพวัยรุ่น  
๒. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสง่เสรมิสุขภาพและปัญหาด้านต่างๆของวัยรุ่น 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตเทศบาลนครรงัสิต และพื้นที่ใกลเ้คียง 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
 มีผูส้นใจฟงัรายการมากขึ้น 
ผลการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินการ จัดรายการวิทยุพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 
รวมถึงกจิกรรมเครือข่ายสุขภาพอื่น โดย นักเรียนมัธยมโรงเรียนธัญบรุี ผู้ท าหน้าที่จัดรายการ วันละ ๒ คน 
ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ 
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๕.โครงการ: พฒันาศกัยภาพการสร้างและใช้แผนทีท่างเดนิยุทธศาสตร์ในการด าเนนิงาน
กองทนุหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครรังสติ    ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร คณะท างานกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลนครรังสิต  และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรูเ้พิ่มเติมและเสริมสร้างทกัษะเกี่ยวกบัการสร้าง การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy map ) ในการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 

๒. เพื่อพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการบรหิารกองทุนและคณะท างาน รวมทัง้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง สามารถ
น ากระบวนการสร้างและใช้แผนที่ไปเป็นเครือ่งมือส าคัญในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการบริหาร คณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต  และ
ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน ๑๐๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิม่เติมเกี่ยวกบัการสร้างและการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพ และระดมความคิดน ากระบวนการสร้าง 

การรวบรวมข้อมลู  และใช้แผนที่ไปเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างแผนทีท่างเดินยุทธศาสตรก์องทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรงัสิต 

จ านวน ๘๕  คน 
๒. สามารถน าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรงัสิต ไปใช้ในการ

บรหิารจัดการกองทุนตัง้แต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ฉบบัที่ ๒) 
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๖.โครงการ: ดูแลช่วยเหลอืผู้มีภาวะพึ่งพิงปี ๒๕๕๖    ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อใหผู้้มีภาวะพึ่งพิงได้รบัการช่วยเหลอืในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันและการเคลื่อนย้าย
ร่างกายอย่างเหมาะสม  

๒. เพื่อใหผู้้มีภาวะพึ่งพิงได้รบัการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
กลุ่มเป้าหมาย :  

๑. ผู้มีภาวะพึ่งพงิในชุมชนที่ขาดการดูแลจากญาติและไม่มญีาติ จ านวน ๒๔ คน 
๒. อบรมเพิม่ทักษะการดูแลผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง จ านวน ๕๐ คน 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
 ร้อยละ ๙๐ ของผู้มีภาวะพึ่งพิง/ญาติ มีความพงึพอใจที่ได้รบัการดูแลอย่างเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน 

๑. อผส. ที่ผ่านการอบรม  ด าเนินกจิกรรมดูแลผูม้ีภาวะพึ่งพงิ ในเรื่องของการจัดสิ่งแวดลอ้มที่ 
เหมาะสม  ความสะอาดทั่วไปของร่างกาย การรับประทานอาหาร การท าแผล  การให้อาหารทางสายยาง 
พลิกตะแคงตัว เคลือ่นย้ายร่างกาย โดยมีเกณฑ์ให้การดูแลตามความเหมาะสมวันละ ๒-๔ ช่ัวโมง ซึ่งจะ
ประเมินและติดตามโดยพยาบาลวิชาชีพ เริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ – กันยายน 
๒๕๕๗  

๒. มีจ านวนผู้มีภาวะพึง่พิงที่ อผส. ดูแล จ านวน ๒๔ ราย เสียชีวิต ๖ ราย ย้ายที่อยู่อาศัย ๓ ราย 
๓. ประเมินระดับความพงึพอใจ ผู้มีภาวะพึ่งพงิ/ญาติ ร้อยละ ๙๗ 
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๗.โครงการ: ทูบนีัมเบอร์วันธญับุรี       ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมทูบีนัมเบอร์วันธัญบรุี   
วัตถุประสงค์  

๑. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเพื่อห่างไกลสิง่เสพติด 
๒.   มีสถานที่ที่มีผูร้ับฟังปญัหาและมผีู้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาแก่นักเรียนได้ระดบัหนึง่ 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนธัญบรุี ๓,๒๐๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ : - 
ผลการด าเนินงาน 

- กิจกรรม เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี กีฬา ใหส้มาชิกได้แสดงความสามารถตามความสนใจและศักยภาพของตน 
นักเรียนกลุม่ปกติได้รบัความรูเ้พื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปยุง่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด นักเรียนกลุม่เสี่ยงได้รบัการดูแล 
เยียวยา สร้างจิตส านึกในการลด ละ เลิกยุ่งเกี่ยวกบัสิง่เสพตดิ   
           - มีลูกเสือ ปปส.  เป็นผู้ช่วยเหลอืครูในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนและเฝ้าระวังร่วมมือ
แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
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๘.โครงการ: นวดแผนไทยฟืน้ฟูสุขภาพ      ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   อสม. กลุ่มนวดแผนไทย 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อฟื้นฟสูภาพของผู้ป่วยทีม่ีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง  กล้ามเนื้อเกรง็กระตุกข้อ
เข่าเสื่อม ข้อติดไหล่ติดใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดเ้ป็นปกติหรอืใกล้เคียงปกต ิ

๒. เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นของโรคที่สามารถปอ้งกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยอมัพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง  กล้ามเนื้อเกรง็กระตุกข้อเข่าเสื่อม ข้อติดไหล่ติด 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. ร้อยละ ๔๐ ของกลุม่เป้าหมายมีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ป่วยและญาติทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจในบริการที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ให้บรกิารกายภาพบ าบัดฟื้นฟสูภาพของผู้ป่วยทีม่ีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง  กล้าม  

เนื้อเกร็งกระตกุข้อเข่าเสื่อม ข้อติดไหล่ติด  ๖๗ ราย เป็นผูป้ว่ยรายใหม่ ๓๐ ราย  ในแต่ละเดือนจะใหบ้ริการ
ไม่เกิน ๖๐ ราย ผู้ป่วยรายใหมจ่ะทดแทนผูป้่วยต่อเนื่องที่สิน้สุดการให้บริการ  

๒. ประเมินพฒันาการของผูป้่วยโดยพยาบาลวิชาชีพ  
- ครั้งที่ ๑ พบว่า อาการดีข้ึน ๕๐ ราย คิดเปน็ร้อยละ ๘๓.๓๓ อาการคงเดมิ ๑๗ ราย คิดเปน็ร้อย

ละ ๑๖.๖๗ 
- ครั้งที่ ๒ พบว่า อาการดีข้ึน ๓๗ ราย คิดเปน็ร้อยละ ๖๓.๗๙ อาการคงเดมิ ๑๗ ราย คิดเปน็ร้อย

ละ ๒๙.๓๑ 
- อาการแยล่ง ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐  

๓. สาเหตุการสิ้นสดุการใหบ้รกิารก่อนจบโครงการ เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ๓ ราย อาการดีข้ึน ๑ ราย 
ย้ายที่อยูอ่าศัย ๔ ราย  
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๙.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุ     ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ เทศบาลนครรังสิต จ านวน ๑๐ ชมรม(จัดกิจกรรมชมรมละ ๑ ครั้ง/
เดือน รวม ๑๐ ครั้ง/เดือน) จ านวน สมาชิก ๙๓๐ คน/เดือน (ระยะเวลา ๓ เดือน) 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ร้อยละ ๙๐ ของกลุม่เป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ และภัยใกล้ตวั โดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต  
กิจกรรมนนัทนาการ ให้กับชมรมผู้สงูอายุเทศบาลนครรงัสิต เดือนละ ๑ ครั้ง/ชมรม (ระยะเวลา ๓ เดือน) 

๒. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
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๑๐.โครงการ: ส่งเสริมการเรียนลกูด้วยนมแม่    ประเภทโครงการ: ๑ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อลดอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม 
๒. เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่อย่างนอ้ย ๖ เดือน 
๓. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการเป็นแม่คนที่ ๒ ของ อสม. 

กลุ่มเป้าหมาย : (ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครรงัสิต) 
๑. อสม. จ านวน ๒๐ คน 
๒. หญิงตัง้ครรภ์จ านวน ๑๐๐ คน 
๓. หญิงหลงัคลอดจ านวน ๒๐๐ คน 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของการตัง้ครรภ์และหลังคลอด 
๒. ร้อยละ ๕๐ ของทารกไดร้ับการเลี้ยงลูกด้วยนมแมอ่ย่างน้อย ๖ เดือน 
๓. ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. จากการติดตามเยี่ยมหญงิตั้งครรภ์จ านวน ๑๐๑ คนพบว่าทกุคนมีการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตาม 

เกณฑ์ หญงิตั้งครรภ์ทุกคนปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และหลังคลอด คิดเป็นร้อยละ 100 
ทารกหลงัคลอดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ มารดามีภาวะแท้ง
คุกคาม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ๕.๒  

๒. ติดตามดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระยะที่ ๑ – ๒ สัปดาห์หลังคลอด  
ครั้งที่ ๒ ระยะที่ ๔ – ๖ สัปดาห์หลังคลอด จากการติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดจ านวน ๑๙๙ คน มีการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง 6 เดือน จ านวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๔ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เสริม
ด้วยนมผสมจ านวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๑ เลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างเดียวจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘.๐๔   

๓. ผลการอบรม อสม. นมแม่เพื่อสายใยรกัแหง่ครอบครัว มี อสม.ทีเ่ข้ารบัการอบรม จ านวน ๒๑ คน ผล 
การท าแบบทดสอบหลงัท าการอบรม มีผู้ท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ จ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๔๗ และ อสม. ที่เข้ารับการอบรม สามารถด าเนินกิจกรรมตามตามโครงการได้ คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๗๑ 
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๑๑.โครงการ: อบรมเชิงปฏบิตัิการลีลาศเพือ่สุขภาพ   ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมลีลาศสร้างสุขภาพ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการออกก าลงักายแบบลลีาศ 
๒. เพื่อผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง 
๓. เพื่อสง่เสรมิความรูร้ักสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

กลุ่มเป้าหมาย : (ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครรงัสิต) จ านวน ๒๐๐ คน 
๑. กลุ่มประชาชนยังไมเ่คยได้รับการฝึกอบรม 
๒. กลุ่มประชาชนเคยผ่านการอบรมมาแล้ว 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  และสามารถสอบปฏิบัตผิ่านการ

อบรมลลีาศมากกว่า ๘๐ % 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม เกิดการรวมกลุม่ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
๑. กลุ่มเป้าหมายมาร่วมกจิกรรมลีลาศ สม่ าเสมอ รอ้ยละ ๘๐ และผ่านการอบรม คิดเป็นรอ้ยละ ๘๒  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม เกิดการรวมกลุม่ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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๑๒ .โครงการ: การสร้างสุขภาพ ด้วยการออกก าลังกายที่หลากหลาย  ถวายพ่อหลวง  
ประเภทโครงการ : ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้คนรังสิตรักการออกก าลังกายตามแบบที่ชอบอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
๒. เพื่อให้คนรังสิตใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ รวมทัง้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุม่ 
๓. เพื่อสร้างกระแสการเสรมิสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลงักาย เช่นการเต้นแอโรบิคและการเต้นลลีาศ 

กลุ่มเป้าหมาย :  
๑. ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตทีม่ีการรวมกลุ่มออกก าลงักาย /ชมรมแอโรบิค จ านวน ๑๕ ชมรม 
๒. ประชาชนที่รกัการออกก าลังกาย ด้วยการเต้นลลีาศ จ านวน ๗๐ คู่ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
๑. ร้อยละ ๗๐ ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมการจัดการการออกก าลังกาย 
๒. ร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจในกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
๑. การประเมินการจัดการการเต้นลลีาศ/ออกก าลังกาย ชมรมแอโรบิคและกลุม่สร้างเสรมิสุขภาพ จ านวน  

11ทีม ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจและ ต้องการให้มอีีกทุกๆปี และผลการประเมิน ผลการประเมิน
ระดับ 1  ทีมชมฟ้า-วรางกลู  ผลการประเมินระดับ 2  ทีมสัมมากร  ผลการประเมินระดับ 3  ทีมสินสมทุร 
การประเมินการแข่งขันลลีาศ 

๒. มีผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 64 คู่แบ่งเป็นรอบคัดเลือก และรอบตัดสินโดยมีการเต้นจังหวะ บีกิน และ ชะ 
ชะช่า ซึ่งเป็นจงัหวะที่ใช้กันแพรห่ลายและสนกุสนานท าให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจและผลการ
ประเมิน ดังนี้ ผลการประเมินระดบั 1  คือ นางพจนาพร  พัววิจิตรธรรม และนางเมทินี  คุณวงศ์   ผลการ
ประเมินระดับ 2  คือ  น.ส.วรัชญา  สาโรจน์ และนางวิไลศิริ  พงษ์พิทักษ์  ผลการประเมินระดับ 3  คือ  นาง
วารุณี  หอมละออและน.ส.เชาว์สิน ศิริเศรษฐ์วรกุล 
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๑๓ .โครงการ: รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. ๒๕๕๖    ประเภทโครงการ : ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
วัตถุประสงค์  

๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการหยอดวัคซีนและการเก็บรักษาวัคซีน
โปลิโอในช่วงรณรงค์ 

๕. เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแกเ่ด็กไทยอายุต่ ากว่า ๕ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ คน 
๖. เพื่อรณรงค์ใหผู้้ปกครองน าบุตรหลานมารบัวัคซีนเสรมิในช่วงรณรงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย :  
๓. อสม. หมู่ ๑-หมู่ ๖ จ านวน ๓๐๐ คน 
๔. กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเด็กในพื้นที่อายุต่ ากว่า ๕ ปี ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน 
๕. กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเด็กต่างชาติ/ต่างจังหวัด/นอกพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า ๒๐ คน 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
เด็กในเขตเทศบาลนครรงัสิต และเด็กต่างด้าว ได้รับวัคซีนในช่วงรณรงค์ ร้อยละ ๙๐  

ผลการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ๒ ครั้ง 
 - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีกลุ่มเป้าหมายมารับบริการทัง้หมด ๒,๙๑๙ คน เด็กในเขต 
๒,๘๔๔ คน เด็กนอกเขต ๑๓ คน และเด็กต่างด้าว ๖๒ คน 

- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๕ มีกลุ่มเป้าหมายมารบับรกิารทั้งหมด ๒,๘๖๖ คน เด็กในเขต 
๒,๗๙๒  คน และเด็กต่างด้าว ๗๔ คน 
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๑๔.โครงการ: สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยสงูอายุในโรงพยาบาลประชาธปิตัย์    
ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้ผูป้่วยที่เป็นผู้สงูอายุเกิดความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลและใส่ใจในสุขภาพตนเอง 
๒. เพื่อให้ผูป้่วยที่เป็นผู้สงูอายุมกีิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  
๓. เพื่อให้ผูป้่วยที่เป็นผู้สงูอายุไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคทีเ่ป็นอยู ่
๔. เพื่อส่งเสริมครอบครัวมสี่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยทีเ่ป็นผูสู้งอาย ุ

กลุ่มเป้าหมาย : ผูสู้งอายุทีม่าตรวจรักษาที่โรงพยาบาล จ านวน ๕๐ คน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้สงูอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอย่างมีความสุข 
๒. ผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้สงูอายุมสีุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
๓. ผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้สงูอายุมผีลน้ าตาลและความดันโลหิต ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว

อยู่ในเกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

๑. มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมให้ความรู้  และจัดบริการแกผู่สู้งอายุและช่องทางด่วนในการ 
รับบริการ/ด าเนินการในคลินิกผูสู้งอายุ 

๒. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุโดยกลุ่มสมาชิก และให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
๓. การประเมินผลการจัดกจิกรรมผูป้่วยที่เป็นผูสู้งอายุเข้าร่วมกจิกรรมทุกครัง้  ร้อยละ 80  ผู้ป่วยทีเ่ป็น 

ผู้สงูอายุเข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่  ไม่เกินร้อยละ  20  
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๑๕.โครงการ: อบรมนกัเรียนชัน้มัธยมเรือ่งโรคตดิตอ่ เพศศึกษา และยาเสพตดิ    
ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้นกัเรียนมีความรูเ้รื่องโรคติดต่อ เพศศึกษา และยาเสพติด 
๒. เพื่อให้นกัเรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องโรคติดต่อ เพศศึกษา และยาเสพติด 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้น านักเรียนโรงเรียนสายปญัญา  โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนวัดแสงสรรค์ และ โรงเรียนอุดม
วิทยา จ านวน ๒๐๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. ผู้น านักเรียนมีความรูเ้รือ่งโรคติดต่อ เพศศึกษา และยาเสพติดจากการอบรมมากกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. ผู้น านักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคติดต่อ เพศศึกษา และยาเสพติดได้ 

ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรม อบรมนักเรียนช้ันมัธยมเรื่องโรคติดต่อ เพศศึกษาและยาเสพติด 
- กิจกรรม ประเมินผลการอบรมโครงการ                                     
๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิม่ขึ้น  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้ 
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๑๖.โครงการ: ศนูยฟ์ืน้ฟแูพทย์แผนไทย      ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อฟื้นฟสูภาพผูป้่วยให้สามารถด ารงชีวิตได้ปกติ  หรือใกล้เคียงปกติ 
๒. เพื่อฟื้นฟสูุขภาพมารดาหลงัคลอด และป้องกันภาวะแทรกซอ้นที่สามารถป้องกันได้ 

กลุ่มเป้าหมาย : กลุม่ผูป้่วยด้วยโรคที่สามารถบ าบัดหรือฟื้นฟูด้วยการอบ/ประคบสมุนไพร การนวดแผนไทย 
และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด มากกว่า ๑๐๐ ราย 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. มีศูนย์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้มารับบริการพงึพอใจในบรกิารที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ศูนย์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย ใหบ้ริการฟื้นฟสูุขภาพผูป้่วยที่สามารถรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์แผน 

ไทย  รวมถึงการฟื้นฟสูุขภาพมารดาหลงัคลอด  ยอดผู้มารับบริการทัง้หมด ๑,๐๑๓  คน 
๒. ร้อยละ ๙๖ ของผู้รบับริการพึงพอใจในการใหบ้ริการขอศูนย์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยอยู่ในเกณฑ์ดมีาก  

ร้อยละ ๔ อยู่ในเกณฑ์ด ี
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๑๗.โครงการ: ทูบนีัมเบอร์วันหมู่ ๒        ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมทูบีนัมเบอร์วันหมู่ ๒    
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มวัยรุ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวความคิด ทัศนคติ ความสามารถและความ
ถนัดในทางที่ถูกต้อง  ซึ่งเป็นการเพิ่มทกัษะในการด ารงชีวิตและเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 

๒. เพื่อสร้างแกนน าในการให้ค าปรกึษาและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตามแนวทางที่ถูกต้อง และสงัคมยอมรับ
พร้อมทั้งปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพติด 

๓. เพื่อใหเ้กิดสถานที่ในการรวมกลุ่มของวัยรุ่นทีส่ามารถสอดสอ่งดูแลพฤติกรรมซึ่งกันและกัน 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุม่เยาวชนอายุต้ังแต่ ๑๐ –๒๕ ปีในเขตเทศบาลนครรังสิตมากกว่า จ านวน ๕๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. มีการจัดต้ังและด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. มีจ านวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
มีสมาชิกชมรมอายุ ๑๑ –๒๒ ปี จ านวน ๔๐ คน กิจกรรมในชมรมประกอบด้วยการเต้น Cover 

dance การร ากลองยาว การร าไทย ลลีาศ  แบดมินตัน ปิงปอง  ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์อล และฟุต
ซอล 
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๑๘.โครงการ: ชมรม TO BE NUMBER โรงเรยีนวัดแสงสรรค ์     ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   โรงเรยีนวัดแสงสรรค์ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อจัดต้ังชมรมทูบีนมัเบอร์วัน ในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์  แนวความคิด  ทัศนคติ  
ความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูก ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะในการด ารงชีวิต  และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 

๒. เพื่อสร้างแกนน าในการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตามแนวทางที่ถูกต้อง และสังคมยอมรับ พร้อม 
ทั้งนักเรียนเกิดจิตส านึกและสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพติด 

๓. เพื่อให้เกิดสถานที่ในการรวมกลุ่มที่สามารถสอดส่องดูแลพฤติกรรมซึ่งกันและกัน 
กลุ่มเป้าหมาย :  

๑. นักเรยีนช้ันประถมศึกษา ปทีี่  ๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมเป็นสมาชิกทบูีนัมเบอร์วัน ร้อยละ ๘๐  
๒. นักเรียนในชมรมทูบีนมัเบอร์วัน  มกีารทกัษะในการด ารงชีวิต เสรมิสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจ พร้อมทัง้เกิด 

จิตส านึก และสร้างกระแสในการตอ่ต้านยาเสพตดิ 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. มีการจัดต้ังชมรมทบูีนัมเบอร์วันและด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. มีจ านวนสมาชิกของชมรมทูบีนมัเบอร์วันเพิ่มมากขึ้น 
๓. มีจ านวนชุมนุมทีส่ร้างสรรค์เกิดข้ึนมากกว่า ๑๐ ชุมนุม 

ผลการด าเนินงาน 
๑. จัดต้ังชมรมทบูีนัมเบอร์วัน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

แนวความคิด ทัศนคติ ความสามารถของนักเรียนและความถนัดในทางที่ถูก เป็นการเพิ่มทกัษะในการ
ด ารงชีวิตและเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยมสีมาชิกชมรมตั้งแต่เปิดโครงการจนถึงปัจจุบัน จ านวน ๖๔๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. เปิดรบัสมัครชุมนมุต่างๆ เพือ่เป็นเวทีการแลกเปลี่ยน และเป็นสถานที่ในการรวมกลุม่ที่สามารถ 
สอดสอ่งดูแลพฤติกรรมซึง่กันและกัน และร่วมท ากจิกรรมสร้างสรรค์ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ชุมนุม  

๓. นักเรียนแกนน าได้แสดงศักยภาพของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการอบรมและการ 
ประชุม โดยสามารถเป็นผู้ช่วยวิทยากรให้การอบรมนกัเรียนได้  นักเรียนที่เป็นกลุม่เสี่ยงในเรื่องของบุหรี่ ลดลง
เหลือเพียงจ านวน ๗ คน 
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๑๙.โครงการ: To be number one แกนน าสง่เสรมิสุขภาพ     ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   โรงเรียนสายปญัญารังสิต 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้นกัเรียนแกนน าได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ การสง่เสริมคุ้มครองผูบ้ริโภค และการแก้ไข 
ปัญหาสุขภาพที่มีความชุกสูง  หรือเป็นอันตราย 

๒. เพื่อให้นกัเรียนได้มีความรู้เรื่องพิษของยาเสพติด และป้องกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 
๓. เพื่อให้นกัเรียนได้ตระหนกัถึงความรุนแรงของโรคเอดส์ และรู้วิธีป้องกัน 
๔. เพื่อให้นกัเรียนแกนน าสุขภาพน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลตอ่ยอดให้กบัสมาชิก  

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน ๗๕๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. นักเรียนชมรม To be number one ที่เข้ารับการอบรมสามารถเป็นแกนน าส่งเสริมสุขภาพ ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนชมรม To be number one แกนน าสุขภาพ สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่

น้อยกว่า  ๑๐ กิจกรรม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ปลอดภัยจากสารเสพติด 
๔. ผู้ปกครองและผู้น าชุมชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกจิกรรมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปมีสมรรถภาพทางกายและมสีุขภาพจิตดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
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๒๐.โครงการ: ตรวจสุขภาพนกัเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานในเขตเทศบาลนครรังสติ ปกีารศกึษา 
๒๕๕๕           ประเภทโครงการ: ๑ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพนักเรียนโดยการวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อส่งตอ่การรักษาตามสิทธิผูป้่วย 
๒. เพื่อน าข้อมลูด้านสุขภาพมาเป็นแนวทางการแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพของนักเรียนอย่างตอ่เนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ ๑-๔ จ านวน ๙ โรงเรียน ๒,๖๔๒ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
 ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนกลุม่เป้าหมายได้รับการคัดกรองสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
  กลุ่มเป้าหมายได้รบัการตรวจสุขภาพจ านวน ๒,๔๙๗ คน คิดเป็นรอ้ยละ ๙๔.๕๑  พบกลุม่เป้าหมาย 
ดัชนีมวลกายผิดปกติ ๑,๒๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๒ สายตาผิดปกติ ๕๘๙ ราย คิดเป็นรอ้ยละ ๒๓.๕๘ 
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๒๑.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย  สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง  ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุ  เทศบาลนครรงัสิตมีความรู้ด้านสุขภาพ  มีการรวมกลุม่ปฏิบัติ 
กิจกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุ  เทศบาลนครรงัสิต มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ในด้าน 
ต่างๆร่วมกัน  
กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมผู้สงูอายุ  ในเขตเทศบาลนครรังสิต ๑๐ ชมรม จ านวนสมาชิก ๑,๐๔๐ ราย 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ   
  ร้อยละ ๙๐ ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  เทศบาลนครรังสิต  มีกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกัน เดือนละ ๑ ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
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๒๒.โครงการ: สร้างเครอืข่าย อสม. เข้มแขง็        ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อพฒันาศักยภาพ อสม. ใหส้ามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสขุที่สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 
๒. เพื่อให้ อสม. เป็นแกนน าในการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัว และมีส่วนร่วมในการดูแล 

สุขภาพตนเอง 
๓. เพื่อเพิ่มเครือข่ายแกนน าสุขภาพภาคประชาชนให้ครอบคลมุทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครรงัสิต 
๔. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม.    

กลุ่มเป้าหมาย : อสม. ๔๗๘ คน และผู้สมัคร อสม. ใหม่ ๕๐-๑๐๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. ร้อยละ ๖๐ ของ อสม. ทีเ่ข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสามารถผ่านการอบรม 
๒. ร้อยละ ๖๐ ของ อสม. สามารถท าโครงการแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในชุมชนได้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของชุมชน 
๓. มี อสม. ในชุมชนที่ตั้งใหม่อย่างนอ้ย ๕ ชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
๑. อสม. ทีเ่ข้ารบัการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ๑๐๕ คน อบรมผ่านการหลกัสูตร ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ  

๖๗.๖๑   เป็น อสม. ในชุมชนใหม่ ๕ ชุมชน ได้แก่ รังสิต-ปทุม ๔  สร้างสรรค์นครรงัสิต สุขเกษม  หมูบ่้าน
ปรีชา และศาลเจ้าคลองหนึ่ง  

๒. มีการเสนอโครงการแก้ไขปญัหาสุขภาพในชุมชน โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงิน 
อุดหนุนเพือ่พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๔ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๑๑ (จ านวน ๗๗ ชุมชน) 
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๒๓.โครงการ: เฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมโรคตดิตอ่ทางเดนิอาหารและน้ า โรงพยาบาล
ประชาธิปตัยอ์ าเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี  ป ี๒๕๕๖  ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   โรงพยาบาลประชาธิปัตย ์
วัตถุประสงค์  
  เพื่อลดอัตราป่วย และอัตราตายด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า  
กลุ่มเป้าหมาย :  
  กลุ่มเสี่ยงในชุมชนต าบลประชาธิปัตย์ (ตลาดสด โรงเรยีน ก่อสรา้ง ร้านอาหารแผงลอย จ านวน ๑๐๐  ราย 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ประเมินผลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 
ผลการด าเนินงาน 

๑. กิจกรรม สุ่มตรวจหาเช้ือในน้ า อาหาร ภาชนะ และมือผู้ปรุง ผู้จ าหน่ายอาหาร  
๒. กิจกรรม เฝ้าระวังการเป็นพาหะน าโรค โดยการสุ่มตรวจอจุจาระหาเช้ือในผู้ปรุง ผูจ้ าหน่ายและผูเ้สริฟ

อาหาร 
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๒๔.โครงการ: พฒันารปูแบบการลดอนัตรายจากการเสพสรุาในชุมชน “ Program  One Day in 
Hospital”           ประเภทโครงการ:  ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   สถาบันธัญญรักษ์ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อใหก้ลุม่เป้าหมาย มีความรูม้ีวิธีการปอ้งกัน  และลดอัตรายจากการเสพสรุา 
๒. เพื่อเสรมิสร้างการดูแลและป้องกนัผูเ้สพสรุาในชุมชนโดยชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย :  
๑. ผู้เสพ/ผู้ติดสรุาในชุมชน เจรญิสิน จ านวน ๑๐๐คน 
๒. ผู้เสพ/ผู้ติดสรุาในชุมชน พหลโยธิน ๙๔ จ านวน ๑๐๐คน 
๓. ผู้เสพ/ผู้ติดสรุาในชุมชน ซอย ๓๙ ปากคลองหนึ่ง จ านวน ๑๐๐คน 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก ยาสบู สุราในชุมชนไมน่้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  
๒.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. มีชุมชนต้นแบบในการลด ละ เลิกสุรา 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑  ประชุมช้ีแจงโครงการและวางแผน ให้ผูบ้รหิารเทศบาลนครรังสิต และผู้น าชุมชน ณ สถาบัน
ธัญญารักษ์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖มผีูเ้ข้าประชุมทัง้หมด ๔๗ คน เปน็บุคคลากรจากเทศบาลนครรงัสิต
จ านวน ๓ คน  ผู้น าชุมชน จ านวน ๓๗ คน  คณะท างานของสถาบันธัญญารักษ์ จ านวน ๗ คน 
กิจกรรมท่ี ๒  ตรวจสุขภาพ คัดกรองผู้เสพติดสรุา และรับสมัครผูท้ี่ต้องการลด ละ เลิก สรุา  โดยจดหมายปิด
ผลึกถงึตัวผู้เสพติดสุรา ระยะเวลา ๓ วัน หลังตรวจสุขภาพ ในชุมชน มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด ๘๘ คน 
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๒๕.โครงการ: ปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาสรุาและบุหรี่ในสถานศกึษา  ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   สถาบันธัญญรักษ์ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้นกัเรียน  นักศึกษามีความรู้และวิธี การปอ้งกันลด ละ และเลิกเสพสุรา-บหุรี ่
๒. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมกันสร้างสถานศึกษาปลอดสุรา และ บุหรี่  

กลุ่มเป้าหมาย :  
๑. บุคลากรทางสาธารณสุขของเทศบาลนครรงัสิต จ านวน ๑๐ คน 
๒. อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี จ านวน ๑๐ คน 
๓. ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต   จ านวน ๑๐ คน 
๔. นักเรียนโรงเรียนสายปญัญารังสิต ๑๐๐ คน 
๕. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ๑๐๐ คน  

ตัวช้ีวัดโครงการ 
๑. ร้อยละ ๗๐ ของกลุม่เป้าหมายมีความรู้และสามารถคัดกรองผู้ใช้สรุาและบุหรี่ได ้
๒. ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสพ สามารถลด ละ และเลิก สรุา –บุหรี่ได ้
๓. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๔. มีสถานศึกษาต้นแบบในการแก้ปญัหาสรุา-บุหรี ่

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินโครงกำรไม่ทันในปีงบประมำณ 
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๒๖.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพชมรมผูสู้งอายุ หมู่ ๔       ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ เทศบาลนครรังสิต จ านวน ๑๑๐ คน /เดือน รวม ๕ เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ร้อยละ ๙๐ ของกลุม่เป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ และภัยใกล้ตวั โดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต  
กิจกรรมนนัทนาการ ให้กับชมรมผู้สงูอายุหมู่ ๔  เดือนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมทัง้หมด ๕ ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๑๐ คน/ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  ๑๑๐ คน/ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๑๒ 
คน /เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ๑๑๐ คน  

๒. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
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๒๗.โครงการ: สูงวัย สุขใจ วันปีใหม่ไทย (สงกรานต์)      ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพกายและใจ ด้วยการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน 
๒. เพื่อสง่เสรมิการออกก าลังกายร่วมกับการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
๓. เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน   

กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ ๑๑ ชมรม และประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. ร้อยละ ๗๕ ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุและประชาชนที่เข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
๒. ร้อยละ ๖๐ ของกลุม่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายโดยการละเล่นพื้นบ้าน 

ผลการด าเนินงาน 
                 สมาชิกชมรมผู้สงูอายุและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตที่เข้าร่วมกจิกรรม มีความพงึพอใจ   
ร้อยละ 92 % 
                กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  1,013 คน โดยมีการละเล่นพื้นบ้านร่วมกัน        
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๒๘.โครงการ: การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลอืดออก  ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายในชุมชนและโรงเรียน 
๒. เพื่อ อสม. ตระหนักและร่วมกจิกรรมการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน 
๓. เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนชาวรังสิตและบริเวณใกล้เคียง 

กลุ่มเป้าหมาย :   
อสม. หมู่ 1-6 ประมาณ 300 คน ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในพื้นที่เทศบาลนครรงัสิต 

ตัวช้ีวัดโครงการ  
๑. ร้อยละ 50 ของกลุม่เป้าหมายมีการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลกูน้ ายุงลายอย่างต่อเนือ่ง 
๒. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรงัสิตมกีารกาจัดแหลง่เพาะพันธ์และลดลกูน้ ายุงลาย 

ผลการด าเนินงาน 
๑. การอบรมโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออก มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๕๐ คน จากการ

ประเมินแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของ อสม. พบว่า อสม. ส่วน
ใหญ่มีความรูเ้รือ่งโรคไข้เลือดออกและมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง แต่ยังมี
บางคนที่มีความเช่ือเดิมๆที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง 
ร้อยละ ๕๐ มีการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลกูน้ ายุงลายอย่างตอ่เนื่อง  

๒. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส ารวจลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน /ชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกจิกรรม
รณรงค์วันไข้เลอืดออกอาเซียน 
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๒๙.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ 3 และบ้านเอื้ออาทร ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน  มี
การ 
รวมกลุม่ปฏิบัตกิิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน 

2. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ หมู่ 3 และบ้านเอื้ออาทร เทศบาลนครรังสิต  จ านวนสมาชิก 200 
คน/เดือน  รวม 5  เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ร้อยละ 90  ของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และภัยใกล้ตัว โดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรงัสิต  
กิจกรรมนนัทนาการ ให้กับชมรมผู้สงูอายุหมู่ ๓  และชมรมผู้สงูอายุบ้านเอื้ออาทร เดือนละ ๑ ครั้ง/ชมรม จัด
กิจกรรมทั้งหมด ๘ ครั้ง จ านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๓๕ คน/ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๒๓๒ คน/ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ๒๑๐ คน /เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ๒๐๐ คน  

๒. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
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๓๐.โครงการ: ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนในผูป้่วยตดิเตียง ปี 2556 ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อปอ้งกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน 
๒. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพร่างกาย จิตใจของผู้ป่วย และญาติให้ดีข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยติดเตียงเป็นระยะเวลานาน  ที่ยากจน และขาดแคลน  โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัตผิู้ป่วยที่ขาดแคลน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  95 
๒. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยติดเตียง ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินโครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่องจากเดิม ที่มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยพิจารณาช่วยเหลือผ้าอ้อม/แผ่นรอง ใน
ผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย 
ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พยาบาลวิชาชีพ ตามข้ันตอน  ซึ่งจากเดิมมีผู้ป่วยติด
เตียงและผู้พิการที่รอการจัดล าดับคิว จ านวน  19 คน   ปัจจุบันคณะกรรมการฯ สามารถจัดสรร ผ้าอ้อม/
แผ่นรองให้ผู้ป่วยตามคิวที่เหลือครบแล้ว  เนื่องจากผู้ป่วยรายเดิมเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ออกไป จากการ
ประเมินจากผู้ป่วย/ญาติ มีความพึงพอใจร้อยละ 98  
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๓๑.โครงการ: ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรือ้รัง หมู่ 3  ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรงั 
2. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้ป่วยโรคเรือ้รงัมีความรูเ้รื่องโรค  การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ที่มาตรวจรักษา  โดยแพทย์จากโรงพยาบล 
ประชาธิปัตย์  จ าวน  55  คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่ร่วมกิจกรรมมีความรูเ้รือ่งการดูแลตนเองมากข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพใหเ้หมาะสมกับโรค การจัดบอร์ดให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นได้แก่ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ค านวนดัชนีมวลกาย ตรวจระดบัน้ าตาลใน
เลือดจากปลายนิ้ว โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ 

๒. กิจกรรมตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โดยทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
ซึ่งนัดตรวจทุกเดือนเพือ่ประเมินภาวการณ์เจบ็ป่วย เป็นการรักษาเชิงรุกใกลบ้้าน ท าให้ผูป้่วยไม่ต้อง
ไปรอคิวตรวจรักษาที่โรงพยาบาลนาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลการรักษารอ้ยละ ๙๐ 
ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหติให้อยู่ในเกณฑท์ี่ปลอดภัย และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
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๓๒.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายศุูนยก์ารค้ารังสติ และสร้างบญุ  
ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรตันโกสินทร์) 
วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกจิกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน  
            2. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
              3. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพจิตใจผูสู้งอายุ 
  4. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกจิกรรม 
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน  
                 5. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
              6. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพจิตใจผูสู้งอายุ 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมผูสู้งอายุศูนย์การค้ารงัสิตและชมรมผู้สงูอายุสร้างบุญ เทศบาลนครรงัสิต  
จ านวน 160 คน/เดือน  รวม 5 เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 25 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกัน เดือนละ 1  ครั้ง  
ผลการด าเนินงาน 

๑. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นได้แก่ การช่ังน าหนัก วัดส่วนสูง การค านวณค่า 
ดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิตให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ การออกก าลังกาย  และกิจกรรมนันทนาการแก่
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต และชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ   ณ อาคารจอดรถช้ัน 10 เทศบาลนครรังสิต 

๒. เดือนพฤษภาคม   งดกิจกรรมเนื่องจากมีโครงการศึกษาดูงานต่างจังหวัด  
๓. เดือนมิถุนายน  สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน  175  คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า  รอบ 

เอวมากกว่าปกติ 61.5 %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 34 %    
๔. เดือนกรกฏาคม สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   164  คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่ารอบ 

เอวมากกว่าปกติ   63  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 37 %    
๕. เดือนสิงหาคม   สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน 173 คน   จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า รอบ 

เอวมากกว่าปกติ   66  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 40 %    
๖. เดือนกันยายน ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้  สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน 167 คน  จากการตรวจ 

สุขภาพเบื้องต้น พบว่า รอบเอวมากกว่าปกติ   65.8  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 40 %  
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๓๓.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรตันโกสินทร์ 200    ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมผู้สงูอายุรัตนโกสินทร์ 200 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ด้านสุขภาพมีการรวมกลุ่มปฏิบัตกิิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน  
                     2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมผูสู้งอายุรัตนโกสินทร์ 200 เทศบาลนครรังสิต  จ านวน 60 คน/เดือน   
รวม 5 เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
   ร้อยละ  25 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมกีิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1  ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 

๑. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นได้แก่ การช่ังน าหนัก วัดส่วนสูง การ 
ค านวนค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิตให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ การออกก าลังกาย  และกิจกรรม
นันทนาการแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200    

๒. เดือนพฤษภาคม สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   87  คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า  รอบ 
เอวมากกว่าปกติ 74 %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 44.1 %    

๓. เดือนมิถุนายน   งดกิจกรรมเนื่องจากมีโครงการศึกษาดูงานต่างจังหวัด 
๔. เดือนกรกฏาคม สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   81  คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า  รอบ 

เอวมากกว่าปกติ   71.5  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 46.8 %    
๕. เดือนสิงหาคม   สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   87    คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า   

รอบเอวมากกว่าปกติ 69.2  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 38 %    
๖. เดือนกันยายน  สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   78     คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า 

รอบเอวมากกว่าปกติ 70 %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง  35  %   
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๓๔.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6   ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมผู้สงูอายุหมู่ 6 
วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิต
ประจ า มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกนั 
  2.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ในด้านต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมผูสู้งอายุหมู่ 6 เทศบาลนครรงัสิต  จ านวนสมาชิก 220 คน/เดือน  รวม 5 
เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกัน เดอืนละ 1 ครั้ง  
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ และภัยใกล้ตวั โดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต  
กิจกรรมนนัทนาการ ให้กับชมรมผู้สงูอายุหมู่ ๖  เดือนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมทัง้หมด ๕ ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒๒๐ คน/ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  ๒๒๑ คน/ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ๒๒๐ คน 
/เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ๒๒๐ คน  

๒. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม  
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๓๕.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ 5    ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมผู้สงูอายุหมู่ 5 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรูด้านสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ า มี
การรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมผูสู้งอายุหมู่ 5 เทศบาลนครรงัสิต  จ านวนสมาชิก 80 คน/เดือน  รวม 5 เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง   
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ และภัยใกล้ตวั โดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต  
กิจกรรมนนัทนาการ ให้กับชมรมผู้สงูอายุหมู่ ๕  เดือนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมทัง้หมด ๕ ครั้ง จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ๙๒ คน/ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ๙๔ คน/เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖  ๙๐ คน/ 
เดือนสงิหาคม ๒๕๕๖ ๙๐ คน /เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ๙๐ คน  

๒. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
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๓๖.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไตฮ่งกง   ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมผู้สงูอายุไต่ฮงกง 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน  
           2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
กลุ่มเป้าหมาย :   สมาชิกชมรมผูสู้งอายุไต่ฮงกงเทศบาลนครรังสิต  จ านวน 70 คน/เดือน  รวม 5 เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 25 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง  
ผลการด าเนินงาน 

๑. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ การตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นได้แก่ การช่ังน าหนัก วัดส่วนสูง การ 
ค านวนค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิตให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ การออกก าลังกาย  และกิจกรรม
นันทนาการแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง      

๒. เดือนพฤษภาคม สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   70  คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า  รอบ 
เอวมากกว่าปกติ 76 %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 36 %    

๓. เดือนมิถุนายน   สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   71  คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า  รอบ 
เอวมากกว่าปกติ 71 %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 40 %    

๔. เดือนกรกฏาคม สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   70  คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า  รอบ 
เอวมากกว่าปกติ   73  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 39 %    

๕. เดือนสิงหาคม   สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน       70 คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า รอบ 
เอวมากกว่าปกติ   74  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 37 %    

๖. เดือนกันยายน  สมาชิกร่วมกิจกรรม จ านวน   70     คน  จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่า รอบ 
เอวมากกว่าปกติ   75  %  เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 41 %  
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๓๗.โครงการ: ร ามวยจีนไท้เกก็ รังสติ  เพือ่สุขภาวะที่ดีมีสุข                 ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   สมาชิกร ามวยจีนไทเ้ก็ก รงัสิต 
วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย อย่างเหมาะสมแก่ชาวรังสิต ด้วยการ ามวยจีนไทเก็ก 
  2.  เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  3.  เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนชาวรังสิตและบริเวณใกลเ้คียง 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมร ามวยจีนไท้เก็ก รังสิต และประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต  จ านวน 60 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

๑. ร้อยละ ๗๕ ของสมาชิกชมรมไทเ้ก๊กรังสิต และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  
๒. ร้อยละ ๖๐ ของกลุม่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายด้วยการร ามวยจีนไทเ้ก๊ก 

ผลการด าเนินงาน 
 สมาชิกมีการออกก าลงักายอย่างต่อเนื่องอย่างนอ้ยร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย  ทุกวัน จันทร์ พุธ 
ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.  
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๓๘.โครงการ: ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1   ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมผู้สงูอายุหมู่ 1 
วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิต
ประจ า มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกนั 
  2.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ในด้านต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมผูสู้งอายุหมู่ 1 เทศบาลนครรงัสิต  จ านวนสมาชิก 90 คน/เดือน  รวม 5 เดือน 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกัน เดอืนละ 1 ครั้ง  
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรูก้ารดูแลสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จ านวน ๔ ครั้ง ๑  
ครั้ง/เดือน แต่ละครั้งมีผูม้าร่วมกจิกรรม ๙๐ คน 

๒.  การตรวจประเมินภาวะสุขภาพพบ โรคความดันโลหิตสงู จ านวน 28 คน/ สามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้ โรคเบาหวาน จ านวน  10  คน/ สามารถควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ / โรคความดันโลหิตสูง-
เบาหวาน จ านวน  5  คน รับประทานยาต่อเนื่อง / โรคหัวใจ จ านวน  1  คน รับประทานยาต่อเนื่อง/ โรค
ไทรอยด์ จ านวน  1  คน รับประทานยาต่อเนื่อง 
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๓๙.โครงการ: ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรือ้รัง    ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
๒. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้ป่วยโรคเรื้อรงัมีความรูเ้รือ่งโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ทีมาตรวจรักษา  โดยแพทย์จากโรงพยาบาล 
ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่ร่วมกิจกรรมมีความรูเ้รือ่งการดูแลตนเองมากข้ึน           
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพใหเ้หมาะสมกับโรค การจัดบอร์ดให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจ 
สุขภาพเบื้องต้นได้แก่ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ค านวนดัชนีมวลกาย ตรวจระดบัน้ าตาลในเลือดจาก
ปลายนิ้ว โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 

๒. กิจกรรมตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โดยทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  
ซึ่งนัดตรวจทุกเดือนเพือ่ประเมินภาวการณ์เจบ็ป่วย เป็นการรักษาเชิงรุกใกลบ้้าน ท าให้ผูป้่วยไม่ต้องไปรอคิว
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลนาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลการรักษาร้อยละ ๙๐ ผู้ป่วยสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 
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๔๐.โครงการ: พลังแห่งความเป็นหนึ่ง    ประเภทโครงการ: ๑ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อใหเ้ยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีความรู้และรูจ้ักวิธีป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด อันเป็นพิษ
ร้ายต่อตนเองและสังคม 

๒. เพื่อเป็นการเสรมิสร้างใหเ้ยาวชนร่วมใจรวมพลงัเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดทีจ่ะเข้ามาสู่เพือ่น และ
สังคมของตน 

๓. เพื่อใหเ้ยาวชนรู้จักการท างานเป็นทีมและใหก้าลงัใจเพื่อน  เพื่อเป็นหนทางในการป้องกันปัญหายา
เสพติด 

กลุ่มเป้าหมาย :  เยาวชนในเขตเทศบาลนครรงัสิต (อายุระหว่าง 8-15 ปี) จ านวน 200 คน และเจ้าหน้าที่
ควบคุมดูแล  จ านวน 20 คน  รวมเป็น 220 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

1. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรมเยาวชนรูจ้ักการท างานเป็นทมี และเพื่อรวมพลังเยาวชนเพื่อ
เอาชนะและให้ห่างไกลยาเสพติด 

2. ร้อยละ 60 มีความรู้เรื่องยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพตดิ  
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิารโครงการพลงัแหง่ความเป็นหนึ่ง โดยเป้าหมายเป็น 
เยาวชนผู้มีอายุ 8-15  ปี และเจ้าหน้าทีผู่้เป็นพี่เลี้ยง จ านวน  20 คน  กิจกรรมประกอบด้วยการอบรม
กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์  ละลายพฤติกรรม และการแบ่งกลุม่ในเพื่อการเรียนรู้ จ านวน 4 ฐาน คือ 1.ก้าวพ้น
วงจรอบุาทว์ (การร่วมกันฟันฝ่าอปุสรรค)  2.เล่นกีฬาดีกว่าติดยาเสพติด (การสื่อสาร) 3.สายใยรัก (ประสาน
ความรัก ความห่วงใยก้าวไกลยาเสพติด) 4. คลายปม (ร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหา)  5.ไปไหนไปกัน (หลงักลุ่ม
กับทางเลอืกที่ด)ี และข้อมลูจากแบบสอบถามประเมินผล  พบว่าร้อยละ  74  เยาวชนมีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม โดยอยากจะมาร่วมกจิกรรมอกีหากมีการจัดโครงการฯในครั้งต่อไป  และร้อยละ 68 ของ
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนคิดว่าจะน าสิง่ทีเ่รียนรู้ในวันน้ีไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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๔๑.โครงการ: ตรวจสุขภาพนกัเรียนในเขตเทศบาลนครรังสติ ปกีารศกึษา ๒๕๕๖ 
ประเภทโครงการ: ๑ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพของนักเรียนโดยการวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อส่งต่อการรกัษาตามสทิธิผู้ป่วย 
๒. เพื่อจัดท าคู่มือสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
๓. เพื่อน าข้อมลูสุขภาพร่างกายมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพของนักเรียน อย่าง

ต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมาย :  

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ -๔ จ านวน ๑๘ โรงเรียน ๔,๕๐๐ คน (ตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์)  
๒. นักเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๓,๐๐๐ คน  (ตรวจสุขภาพโดยทีมสาธารณสุข) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ -๔ ได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย ์
ผลการด าเนินงาน 
  กลุ่มเป้าหมายได้รบัการตรวจสุขภาพจ านวน ๓,๙๙๖ คน คิดเป็นรอ้ยละ ๘๘.๘๐ พบกลุ่มเป้าหมาย
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ๕๑๐ รายคิดเป็นรอ้ยละ ๑๒.๗๖ ภาวะน้ าหนักเกิน ๑,๕๘๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๔ 
สายตาผิดปกติ ๑๓๗ ราย คิดเป็นรอ้ยละ ๓.๔๒๘ 
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๔๒.โครงการ: พฒันาศักยภาพการจัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน ปี 2556   
ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  
วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูลโปรแกรมการให้บริการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมลูได้ 
  2.  เพื่อวางแผนใหบ้รกิารด้านสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
อย่างครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมาย :  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน 15 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 90 มีการบันทึกข้อมลูใหบ้รกิารด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ จัดสง่ข้อมูลให้ สปสช. 
ได้มาตรฐาน  
ผลการด าเนินงาน 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งคืนเงนิเน่ืองจำกได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก สสส. 
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๔๓.โครงการ: แอโรบคิอยูเ่จริญ     ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   กลุ่มแอโรบิคอยู่เจรญิ 
วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย อย่างเหมาะสม ด้วยการเต้นแอโรบิค 
  2.  เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  3.  เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนชาวรังสิตและบริเวณใกลเ้คียง 
กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมแอโรบิคอยู่เจริญ และประชาชนบริเวณใกลเ้คียง  จ านวน 60 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 75 ของสมาชิกชุมชนอยูเ่จริญและประชาชนที่เข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
  ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  
ผลการด าเนินงาน 

สมาชิกชุมชนอยู่เจรญิและประชาชน บริเวณใกลเ้คียง มีความพึงพอใจ 
- มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนือ่ง 
- มีจ านวนผู้มาออกก าลังกายมากข้ึน 
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๔๔.โครงการ: การออกก าลังกายด้วยลีลาศ     ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อใหก้ลุม่เป้าหมายมีการออกก าลังกาย  สุขภาพแข็งแรง 
๒. เพื่อใหม้ีความรูล้ะเกิดทักษะในการออกก าลงักายแบบลลีาศ 
๓. เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด 

กลุ่มเป้าหมาย :  สมาชิกชมรมลลีาศเพือ่สุขภาพที่ยงัไม่เคยผ่านการอบรม  จ านวน ๔0 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ  และสามารถสอบปฏิบัตผิ่านการ
อบรมลลีาศมากกว่า ๘๐ % 

๒. ร้อยละ ๘0 ของกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดกิจกรรมใหก้ับประชาชนต าบลประชาธิปัตย์ ผู้ทีส่นใจออกก าลังกาย  โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม  
เพื่อใหผู้้ร่วมกิจกรรมเข้าถึงการออกก าลังกาย  ตามความเหมาะสม  ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 – 
10 กันยายน 2556 โดยกลุ่มที่1 แบง่เป็น 2 กลุ่มย่อย ผูร้ว่มกิจกรรม จ านวน   60 คน/ครั้ง   

๒. ข้ันพื้นฐาน(Basic) ฝึกปฏิบัตกิารก้าวเท้าและลลีาศจังหวะบกิีน  จังหวะชะชะช่า  จังหวะรุมบ้า   
จังหวะตะลงุ  และจังหวะร็อค 

๓. ข้ันพัฒนา (Advance) ฝึกปฏิบัติการก้าวเท้าและลลีาศจงัหวะชะชะช่า  ประกอบด้วย Ronde,   
Hiptwist, Fan,  Open hiptwist, New york , Time step,  Advance routine  และจงัหวะ Swing waltz 

๔. ผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 120 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89  และได้รับวุฒิบัตร 
๕. ผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89  
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๔๕.โครงการ: แก้ไขปัญหาสุขภาพในวัยเรียน  ประจ าปี 2556  ประเภทโครงการ: ๑ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 4  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้แกนน านกัเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน และ
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดใหเ้พื่อนนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนที่ยั่งยืนต่อไป 
3. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ในเรื่องเหาและมีพฤติกรรมของสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 
4. เพื่อก าจัดเหาในนักเรียนที่เป็นเหาทุกคนในโรงเรียน  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาจารย์ อสม. และผู้น านักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย :   
๑. นักเรียนหญงิโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรงัสิต  ทั้ง 10 แห่ง  จ านวน 1,300 คน 
๒. แกนน านักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต  ทั้ง 10 แห่ง  จ านวน 120 คน 

ตัวช้ีวัดโครงการ  
๑. ร้อยละ ๘๐ องแกนน านักเรียนทีเ่ข้ารับการอบรมนักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจในเรื่องการตัง้ครรภ์ไม่

พร้อมในวัยเรียนอย่างถูกตอ้ง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เป็นเหา ไม่กลบัมาเป็นซ้ าอีก ภายในระยะเวลา ๑ เดือน  

ผลการด าเนินงาน 
๑. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโรงเรียน ๑๐ แห่ง พบนักเรียนเป็นเหา 

๔๕๕ คน รณรงค์ก าจัดเหาในครัง้ที่ ๑ จ านวน ๔๕๕ คน ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑๒๖ คน จ านวนนักเรียนที่
พบเหาลดลง 

๒. กิจกรรมให้ความรู้การปอ้งกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หลงัอบรมนกัเรยีนมีความรู้เพิม่ข้ึน ร้อยละ ๙๕.๙๗ 
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๔๖.โครงการ: อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุทีบ่้าน  รุ่น 2  ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อใหผู้้ดูแลผูสู้งอายุมีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องการดูแลสขุภาพและการปฏิบัติตัวต่อผูสู้งอายุและผู้
มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อใหผู้้สงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิงไดร้ับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม 
กลุ่มเป้าหมาย :  อาสาสมัคร  จ านวน 50 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

๑. ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายสามารถดูแลผูม้ีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๒. ผู้ร่วมอบรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ 85  

ผลการด าเนินงาน 
๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผูสู้งอายุโดยอาสาสมัคร (อผส.) และญาติที่ดูแล

ผู้สงูอายุ  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน ๔๕ คน 
ทีมงานวิทยากร ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด จากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และ
นักจิตวิทยา จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

๒. ประเมินความพึงพอใจ ๖ เรือ่งดังนี ้
 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ ระดบัพึงพอใจมาก-มากทีสุ่ด รอ้ยละ ๑๐๐  
 เป็นแนวทางในการน าไปใช้ได้จรงิ ระดับพึงพอใจมาก-มากทีสุ่ด ร้อยละ ๑๐๐  
 มีความเข้าใจด้านจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุและครอบครัว ระดับพึงพอใจมาก-มากที่สุด ร้อยละ ๘๙ 
 ความเข้าใจเรือ่งสัญญาณเตือนอันตรายโรคเรื้อรัง การดูแลแผลกดทับ การให้อาหารทางสาย

ยาง ระดับพงึพอใจมาก-มากที่สุด ร้อยละ ๘๖ 
 การดูแลด้านโภชนาการ การบริหารยา พักผ่อนนอนหลับ ระดับพึงพอใจมาก-มากที่สุด ร้อยละ ๙๐ 
 การดแูลเรื่องการจัดทา่ การบรหิารข้อ การฝกึการเคลื่อนไหวบนเตียง ระดบัพึงพอใจมาก-มาก

ที่สุด ร้อยละ ๘๕ 
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๔๗.โครงการ: ฮูล่าฮูปน าเยาวชน พน้ภัย ห่างไกล สิ่งเสพตดิ  ประเภทโครงการ: ๓ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ชมรมแอโรบิค หมู่ 1 
วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนชุมชนสินสมุทร และเดชาพฒันา เทศบาลนครรังสิต สนใจการออก
ก าลังกายด้วยฮลู่าฮูป 
  2.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการใช้เวลาว่างใหก้ิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
  3.  เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนชาวรังสิตและบริเวณใกลเ้คียง 
กลุ่มเป้าหมาย :  เยาวชนชุมชนสินสมุทร และเดชาพัฒนา เทศบาลนครรังสิต  จ านวน 20 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 70 ของกลุม่เป้าหมายมีการออกก าลังกายฮูล่าฮปูอย่างต่อเนื่อง  
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมประจ าทุกเดือน กลุ่มเยาวชนเล่นฮลู่าฮูปโดยใช้สถานที่และเครื่องเสียงเดียวกันกับ 
กลุม่เตน้แอโรบิค โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทติย์ เวลา 17.00-18.00น. บริเวณลานเตน้แอโรบิค 
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๔๘.โครงการ: การป้องกัน  ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน   ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออก 
  2.  เพื่อกระตุ้นเตือนใหป้ระชาชนและหน่วยงานเห็นความส าคัญและตระหนักถึงภัยโรค
ไข้เลือดออก 
  3.  เพื่อสร้างความร่วมมอืร่วมใจของชุมชนและโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก 
  4.  ค่า HI  ≤ 10  และส ารวจครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมาย :  ชุมชนในต าบลประชาธิปัตย์ 
ตัวช้ีวัดโครงการ สามารถด าเนินการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค  ภายใน 24  ช่ัวโมง 
  ค่า HI ≤ 10 ค่า CI =0 และส ารวจครอบคลมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย  ไม่เกิด second  generation  
ผลการด าเนินงาน  
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๔๙.โครงการ: อบรมเชิงปฏบิตัิการเรียนรู้สุขภาวะ  ประเภทโครงการ: ๒ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   ศูนย์บริการสาธารณสุข 3  
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้ อสม. ได้รบัประสบการณ์ตรงในเรื่องของการลดการใช้และลดการทิ้งขยะ 
๒. เพื่อให้ อสม. ได้เรียนรู้กจิกรรมที่อนรุักษ์พลังงานและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมาย :  อสม. เทศบาลนครรงัสิต  จ านวน 250 คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

1. ร้อยละ 85 ของ อสม. พึงพอใจในกจิกรรมเรียนรูเ้ชิงปฏิบัตกิาร 
2. หลงัการฝึกอบรม  ร้อยละ 80 ของ อสม. มีความรูเ้พิ่มมากข้ึน  

ผลการด าเนินงาน 
๑. มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด  ๑๘๐ คน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแรลลี่ ที่ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
๒. ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมพบว่า อสม.มีความรู้เกีย่วกับแนวทางการดูแลสุขภาพ การ

หมุนเวียนพลังงาน และการรีไซเคิลขยะ มากขึ้นคิดเป็นรอ้ยละ ๘๑.๕๒   
๓. ร้อยละ ๘๖ ของ อสม. พึงพอใจในกจิกรรมเรียนรูเ้ชิงปฏิบัตกิารอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ร้อยละ ๑๐ เกณฑ์

ดีร้อยละ ๔ เกณฑ์ปานกลาง 
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๕๐.โครงการ: TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนบริบรูณศ์ิลป์รงัสติ    ประเภทโครงการ: ๑ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ:   โรงเรยีนบรบิูรณ์ศิลปร์งัสิต 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อรณรงค์ปอ้งกันยาเสพติดในกลุม่เยาวชนอายุ ๖-๑๘ ปี 
๒. เพื่อสร้างแกนน าในการให้ค าปรกึษาและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ตามแนวทางที่ถูกต้องและสังคมยอมรบั 

พร้อมทั้งนักเรียนเกิดจิตส านึก และสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพติด  
๓. เพื่อใหเ้กิดสถานที่ในการรวมกลุ่มทีส่ามารถสอดส่องดูแลพฤติกรรมซึ่งกันและกัน  
๔. เพื่อให้วัยรุน่ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์ และเสรมิสร้าง

ความสุขให้กับตนเอง 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์รงัสิต จ านวน ๙๑๗ คน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

๑. มีการจัดต้ังชมรมทบูีนัมเบอร์วัน 
๒. นักเรียนสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 
   

โครงกำรอนุมัติแต่โรงเรียนไม่เบิกเงนิ 
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