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โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแกไ้ขปัญหาสายตา 

หลักการและเหตุผล 
   ดวงตาเป็นอวัยวะส าคัญที่ช่วยในการมองเห็น จึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตาอย่างสม่ าเสมอ      
การเกิดความผิดปกติของสายตา สามารถเกิดข้ึนได้ต้ังแต่อายุยังน้อย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหนังสือและการ
ด ารงชีวิต เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเสื่อมลง โดยเฉพาะผูท้ี่มีอายุ  40 ปีข้ึนไป มักเกิดภาวะสายตายาว
ตามอายุ   ท าให้สายตามัว มองไม่ชัดเจน ภาวะดังกล่าวอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตที่
มีคุณภาพ  รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว  สังคม เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ  การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความ
ผิดปกติของดวงตา  เป็นการรักษาดวงตาให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน  จากผลการส ารวจปี 2547 พบว่า คนตา
บอด ร้อยละ 80  เป็นกลุ่มประชาชนที่มีอายุ   60 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 70  มีสาเหตุมาจากโรคต้อกระจก  ซึ่งใน
อนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน  การตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นโรคต้อกระจกและมีภาวะผิดปกติด้านสายตา   
เป็นการค้นหาความผิดปกติของดวงตา และให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงที  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสายตาให้
กลับมามองเหน็เปน็ปกติ สามารถมองโลกอันสดใสได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถป้องกัน
ภาวะตาบอดที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนได้   
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
รังสิต  เห็นความส าคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาสายตา  จึงได้ด าเนิน
โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในบางส่วน แต่เนื่องจากมีประชากรจ านวนมาก ท าให้การตรวจคัดกรองยังไม่
ครอบคลุม จึงได้จัดท าโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา เพิ่มข้ึนอีก เพื่อให้ผู้ที่ป่วยโรคต้อ
กระจกและผู้มีปัญหาสายตาได้รับการรักษาอย่างครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยง  ท าให้มองเห็นเป็นปกต ิสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อคัดกรองและค้นหาผูป้่วยโรคต้อกระจก  ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงท ี
  ๒.  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดมิ  ท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3.  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รบัความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของดวงตา 
กลุ่มเป้าหมาย    

ประชาชนกลุม่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมอืงรงัสิต    จ านวน   900  คน 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

๑)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
๒)  ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
๓)  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนมุัติจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ  

เทศบาลเมอืงรังสิต 
ขั้นด าเนินการ 

  ๑)   ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ 
๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
3)    ด าเนินกิจกรรมให้ความรูเ้รือ่งตา ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก และคัดกรองความ 

ผิดปกติของสายตา โดยทีมบุคลากรจาก ร.พ บ้านแพ้ว   
4)    ประสานงานกบัร.พ บ้านแพ้ว เพื่อน าผูป้่วยโรคต้อกระจกที่จ าเป็นต้องรักษา ให้ได้รบัการ 

รักษาทันท่วงที และด าเนินการตัดแว่นสายตาพร้อมเลนส์เฉพาะบุคคล ในผู้ทีม่ีภาวะผิดปกติของสายตา      
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 ระยะเวลาการด าเนินการ    เดือนสิงหาคม  2553 
งบประมาณ     

หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2554  งบประมาณตั้งไว้ 756,620 บาท 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจรีนันท์  บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)  

 

ผลการด าเนินกิจกรรม  
ด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้รื่องการดูแลสุขภาพของดวงตา และการตรวจคัดกรองโรคต้อ 

กระจก จากทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยมีเป้าหมายการตรวจคัดกรองต้อกระจก จ านวน  700 คน 
ในการด าเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 668 คน จากผลการตรวจคัดกรองโครงการฯ พบว่ามีผู้ป่วย
โรคต้อกระจกที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จ านวน 95 คน และแพทย์นัดผ่าตัดในวันที่  21 ,27,28 สิงหาคม  
วันที่ 3,4 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2555   ณ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร  ซึ่งก่อนการผ่าตัดต้องมีการ
ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจค่าน้ าตาลในเลือดก่อนผ่าตัด  มีผู้ป่วยจ านวน 18 คน ที่ไม่ได้รับการรักษาใน
โครงการฯ เนื่องจากบางส่วนมีสิทธิเบิกจากต้นสังกัด และสิทธิประกันสังคม จึงแนะน าให้ไปรักษาตามสิทธิ และ
บางส่วนมีอาการเจ็บป่วยไม่พร้อมในการผ่าตัด    
ปัญหา/อุปสรรค  
  1. ผู้ป่วยบางรายไม่เข้าใจว่าตนเองรับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบยา 
พบว่าไม่ได้งดยาละลายลิ่มเลือดท าให้ต้องเลื่อนการผ่าตัด  
  2. ผู้ป่วยบางรายหลังผ่าตัดแล้ว ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์  ท าให้มีอาการข้างเคียง 
  

ข้อเสนอแนะ    
โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพราะผู้ที่มีอายุตั้งแต่  

40 ปีข้ึนไป มีโอกาสเกิดความผิดปกติของดวงตา เนื่องจากสภาพร่างกายเริ่มมีการเสื่อมถอย จึงต้องมีการประเมิน
และคัดกรองความผิดปกติของสายตาเป็นประจ าทุกปี  

ภาพกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา 
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โครงการเข้าถึงผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ปี 2554 
 

หลักการและเหตุผล 
   จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศในปัจจุบันมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วย ท าให้ประชาชนมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
กล่าวคือบริโภคอาหารส าเร็จรูปมากข้ึน โดยเฉพาะอาหารประเภทแป้ง ประกอบกับการท างานที่แข่งกับเวลาท าให้
ไม่มีเวลาออกก าลังกาย อยู่ในกระแสวัตถุบริโภค สังคมมีการแข่งขันเกิดภาวะเครียดของประชาชนที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะโรคเรื้อรังได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของ
ประเทศ ซึ่งได้แก่โรค ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  โรคไต 
  จากสถานการณ์ดังกล่าว  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  จึงหาแนวทางการด าเนินงานเชิงรุกในการ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการให้ต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการเข้าถึงผู้ป่วยเรื้องรังและผู้พิการ ปี 2554 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองรังสิต 
   
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อดูแลผูป้่วยเรื้อรงัและผู้พิการทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 
  ๒. เพื่อให้ผูป้่วยเรื้อรงัและผู้พิการได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้ป่วยเรื้อรงัและผู้พกิาร   จ านวน  100  คน  ในเขตเทศบาลเมอืงรงัสิต 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

๑)  ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 ศูนย์เพื่อรวบรวมข้อมลูผู้ป่วยและผู้พกิาร 
  ๒)  เขียนโครงการน าเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  ขั้นด าเนินการ 
  ๑)   ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
  ๒)   ประสานหน่วยงานของเทศบาลในการติดตามเยี่ยม  ได้แก่ กองสวัสดิการสังคมและศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 
  3)    จัดซื้อจัดจ้าง ชุดสร้างเสริมสุขภาพตามความเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและผู้พิการ 
  4)    ด าเนินการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองรังสิต 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ    เดือนมีนาคม – เมษายน  2554     ณ.  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรงัสิต 
 

งบประมาณ     
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมืองรังสิต ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2554  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 102,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจรีนันท์  บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)  
 

ผลการด าเนินการ 
1) ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการได้รับการเยี่ยม ท าให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
2) ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองรังสิตตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม 
 
 



 
 

หน้า ๕ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผลการประเมินผล  
  100 เปอร์เซน็ต์  ของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการได้รับการเยี่ยมจากเทศบาลเมืองรังสิตและได้รับการช่วยตามสภาพ
ปัญหาอย่างเหมาะสม 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการเข้าถึงผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๖ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการใหค้วามรู้และคดักรองสุขภาพผู้สูงอาย ุ
หลักการและเหตุผล 
   โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะทุกชีวิตเกิดมาแล้ว ย่อมมีการ
เสื่อมถอยตามกาลเวลา เมื่ออายุมากข้ึน อวัยวะต่างๆ ในร่างกายก็เกิดการเสื่อมลง บุคคลที่อายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป
ถือว่าเป็นวัยสูงอายุ ที่อวัยวะต่างๆ ท างานหนักมาตลอด จึงควรได้รับการคัดกรองสุขภาวะและได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพการคัดกรองมีความจ าเป็นกับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ เพราะบางโรคอาจพบเมื่ออายุมากขึ้น  
ซึ่งถ้าตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองได้รวดเร็ว ส่งผลให้การป้องกัน สร้างเสริม และการรักษาได้ผลดี โดยเฉพาะ  ถ้าพบ
อาการผิดปกติหรือมีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง การคัดกรองสุขภาวะ
สม่ าเสมอจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันการพบโรคในระยะที่รุนแรงมาก จนไม่สามารถรักษาให้หายได้ 
ซึ่งการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม อีกทั้งต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายจ านวนมาก
ในการรักษาพยาบาล เกิดปัญหาในครอบครัว การเตรีมความพร้อมที่จะดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เมื่อได้รับ
ค าแนะน าและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมน ามาสู่ภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัวแม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยก็ตาม 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) เห็นความส าคัญของการคัดกรองสุขภาพและการ
ให้ความรู้ เพราะจะท าให้ได้ทราบข้อมลูเกี่ยวกับสุขภาพและน าข้อมูลมาปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมกบัการด ารงชีวิต
ประจ าวันอย่างเหมาะสมกับวัย อันเป็นการสร้างเสรมิ น าซอ่มร่างกายซึ่งท าใหป้ระชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก จึง
จัดท าโครงการให้ความรู้และคัดกรองสุขภาพผู้สงูอายุ เพื่อให้รบัรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรค และสร้างเสริมสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อคัดกรองสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 6. ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีภูมิล าเนาในเขต เทศบาล  

เมืองรังสิต 

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ   ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  
สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ 

3. เพื่อสามารถแยกความผิดปกติของกลุ่มเป้าหมายได้ 
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัยและการดูแลสขุภาพที่ถูกตอ้ง 

และเหมาะสม 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้สงูอายุเทศบาลเมืองรงัสิต ทมีีอายุ 60 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
รังสิต จ านวน 500 คน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 11 ชมรม และชุมชนใน 
เขตเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 66 ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 

2) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
3) เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 

เมืองรังสิต 
 

 



 
 

หน้า ๗ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ขั้นด าเนินการ 
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานและมอบหมาย 

หน้าที ่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอปุกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
๓) จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องโรคที่พบบ่อยในผูสู้งวัยและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม 
๔) จัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพร่างกายแกผู่สู้งอายุ ที่มอีายุ 60 ปี บริบรูณ์ข้ึนไปโดยแพทย์ 

เช่น การเอกซเรย์ปอด เจาะเลือด เพื่อตรวจการท างานของไต  ตับ  หัวใจ  และการตรวจปสัสาวะ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ   วันที่ 10 – 12 เดือน พฤษภาคม 2554 
         

งบประมาณ    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 271,150 บาท  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ประกอบด้วย       
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเอง 
2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ฯ ได้รับการรักษาโรคทันท่วงที และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
3. การจัดการสร้างเสริมสุขภาพเหมาะสมกับกลุ่มสุขภาพที่ได้รับการคัดกรอง 

  
การประเมินผล  

ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายได้รบัการคัดกรอง การสร้างเสริมสุขภาพเหมาะสมกลุ่ม และสง่ต่อ 
การรกัษาที่ถูกต้อง 

ภาพกิจกรรมโครงการใหค้วามรู้และคดักรองสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๘ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการเสริมสร้างศกัยภาพผู้สงูวัย    
หลักการและเหตุผล 
   ความส าเร็จของการสาธารณสุขในประเทศไทย ท าให้อัตราการตายและอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ซึ่งส่งผลให้ทั้งจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านเป็นวันที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพมากกว่าวัยอื่นๆ การส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระ
ต่อครอบครัว จะท าให้ผู้สูงวัยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ และสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใสนครอบครวั สังคม จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มี
ประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดข้ึนแก่ผู้สูงอายุ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมี
คุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้สูงวัย เทศบาลเมืองรังสิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ น าไปสู่การ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้สูงวัย มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและ 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมฯ มีการฝึกสมาธิ การบริหารกล้ามเนื้อมือ แขนและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลก่อให้เกิดความสามัคคี รวมทั้งปฏิสัมพันธ์อันีซึ่งกันและกัน 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ เทศบาลเมอืงรังสิต 11 ชมรม  จ านวน 1,000 คน/เดือน 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองรังสิต ทั้ง  
11 ชมรม  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 

2)  ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม 
3)  เขียนโครงการและน าเสนอ เพื่อขออนมุัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมอืง 

รังสิต  
ขั้นด าเนินการ 

  ๑)   ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมาย
หน้าที ่

๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดอุุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
3)  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารสุข 

และสิง่แวดล้อม เทศบาลเมอืงรงัสิต 
ระยะเวลาการด าเนินการ   เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน  2554   มูลนิธิไต่ฮงกง ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประชา 
ธิปัตย์วิทยาคาร 
         

งบประมาณ    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 205,600 บาท  
 



 
 

หน้า ๙ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจรีนันท์  บัวผัน  พยาบาลวิชาชีพ  7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน
รัตนโกสินทร)์         
 

ผลการด าเนินการ 
1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งมีการออกก าลัง 

กายที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี 
2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความภาคภูมิในในคุณค่าของตนเองและ มีกิจกรรมร่วมกันที่เป็น 

ประโยชน์ด้านสุขภาพในชุมชนของตนเอง 
3. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีความสุข มีเพื่อนกลุ่มวัยใกล้เคียง 

 

การประเมินผล  
ร้อยละ 60 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุ มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง สามารถดูแลสุขภาพ 

ตนเองและบุคคลรอบข้างได้ อย่างเหมาะสม 
  ร้อยละ 70 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์ 
ด้านสุขภาพในชุมชน 

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพผู้สูงวัย    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๑๐ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการการจัดการการเตน้แอโรบคิเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทีอ่ย่างยั่งยนื 
 

หลักการและเหตุผล 
   จากการที่กระแดสการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง
และขยายตัวไปทั่วทุกพื้นที่  ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาสุขภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุข
ภาวะที่ดีตลอดเวลา รวมทั้งการถ่ายทอดสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้าง
สุขภาพโดยเล็งเห็นว่า  การออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถท าให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การด ารงชีวิตประจ าวันเป็นไปอย่าง มีความสุขและ
ส่งผลท าให้ครอบครัวมีความสุข ด้วยเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 9 
และแผนพัฒนากีฬา ฉบับที่ 3 ปัจจุบันการเต้นแอโรบิค ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเต้นแอ
โรบิคนั้น เป็นกีฬาการออกก าลังกายได้ครบทุกส่วนของร่างกายและสามารถอออกก าลังกายได้ด้วยตนเองโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ และการที่ผู้คนมาพบกันบ่อยๆ จึงเป็นกุญแจหรือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะท า
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะท ากิจกรรมสุขภาพอื่นๆ ในที่สุดก็จะมีวิวัฒนาการต่อไปไม่หยุดนิ่ง นั่นคือ ลักษณะที่
จะน าไปสู่ความยั่งยืน  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการฯ โดยมุ่งเน้นรูปแบบการออกก าลังกายโดยการจัดการ การเต้นแอโรบิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดี
อย่างยั่งยืน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต 
วัตถุประสงค์ 

๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมคนรังสิตให้รักการออกก าลังกายและปรับเปลี่ยนสู่ครอบครัว 
๓. เพื่อให้คนรังสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน 
๔. เพื่อสร้างกระแสสร้างชมรมเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้ชมรมแอโรบิคเป็นแกนน า 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
ชมรมแอโรบิคของเทศบาลเมืองรังสิตทีม่ีการวมกลุม่ออกก าลังกาย จ านวน 15 ชมรม 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอทิ สถานีเคเบิลทีวี MSS และชมชรแอโรบิคของเทศบาลเมือง 
รังสิต เพื่อรวบรวมข้อมูล วางแผนการด าเนินงาน 

6) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูลและ 
ก าหนดสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 

7) ประชาสมัพันธ์ เชิญชวน ชมรมแอโรบิคทีเ่ทศบาลเมอืงรังสิต สนับสนุนเข้าร่วมกจิกรรมการ 
จัดการ การเต้นแอโรบิค แอโรบิคด๊านซ ์

8) เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ เพื่อของบสนับสนุนจากคณะกรรมการบริการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต 
 

ขั้นด าเนินการ 
  ๑)   ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่จัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมายหน้าที่ 

๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดอุุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
3)  วางแผนการถ่ายทอดกบัสถานีเคเบลิทีวี MSS เพื่อปลุกกระแสให้ชุมชนตระหนักในการออก 

ก าลังกาย 
 
 



 
 

หน้า ๑๑ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ   วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 (เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) เวทกีิจกรรมข้างลานลูกรัง 
ห้างเทศโก้โลตัส 
         

งบประมาณ    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 43,450 บาท  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร)์         
 

ผลการด าเนินการ 
๑. คนรังสิตรักการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
๒. ร้อยละ 70% ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการจัดการ การเต้นแอโรบิคด๊านซ์ 

 

การประเมินผล  
ร้อยละ 70 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมการจัดการการเต้นแอโรบิคด๊านซ ์ 

ภาพกิจกรรมโครงการการจดัการการเตน้แอโรบคิเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทีอ่ย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๑๒ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการมหกรรมสุขภาพคนรังสิต เพื่อสุขภาวะทีด่ี   
หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้  หรือวิชาการกับการ
เคลื่อนไหวของประชาชน และภาคการเมือง ก าหนดเป็นธรรมนูญด้านสุขภาพนั้น ภายใต้ทิศทางการสร้างสุขภาพ 
ในมาตราที่ 66 มีสาระส าคัญ คือ การสร้างสุขภาพให้เป็นไปเพื่อเกิดสุขภาวะทั้งสังคมลดการเจ็บป่วย ความพิการ 
และการตายที่ไม่สมควร รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ โดยมีการด าเนินการทั้งในระดับนโยบาย สังคม 
ชุมชน และบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่ได้ผ่านกระบวนการ  
วิเคราะห์ สังเคราะห์  ปัญหา และแนวโน้มของระบบสขุภาพไทยที่สัมพันธ์กับการเปลีย่นแปลงของปจัจัยแวดล้อม ที่
เป็นทุนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งบริบท
ภายในประเทศ และภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้ประชาชนในเขตเมือง มีความ
เสี่ยงต่อปัญหาโรคติดเช้ือ โรคอ้วน ความรุ่นแรง  ยาเสพติดต่างๆ การบาดเจ็บจากการจราจร และมีมลพิษทาง
อากาศ รวมทั่งปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่การจัดการขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
  เทศบาลเมืองรังสิต มีที่ตั้งในเขตปริมณฑล โดยอาณาเขตทางทิศใต้ติดกับกรุงเทพมหานครมี
ประชากรทั้งสิ้นจ านวน 77,661  คน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ) รวมทั้งประชากรแฝงอีกจ านวนเท่าตัวส่งผล
ความเป็นสังคมเมืองและมีประชากรที่เพิ่มข้ึน ท าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมัยใหม่ โดยเฉพาะ โรคสมัยใหม่ 
ที่เป็นโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นโรคเรื้อรัง อันเกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อาชีพ 
และวิถีชิวิต มีการออกก าลังกายน้อยลง การบริโภคอาหารที่ให้พลังงานและไขมันเพิ่มมากข้ึน น าไปสู่โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคอัมพฤต อัมพาต และโรคมะเร็ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) ได้เล็งเห็นความส าคัญ ของการสร้างสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จึงจัดท าโครงการ มหกรรมสุขภาพคนรังสิต เพื่อสุขภาวะที่ดี โดยการอบรมให้
ความรู้ จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้ประชาชน องค์กรภาคประชาชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับรู้ ตระหนัก ใส่ใจในการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ และมีส่วนร่วม
ในการดูแลและสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพดี ภายใต้กิจกรรม 6 อ. คือ  ออกก าลัง
กาย  อาหาร  อารมณ์  อนามัยชุมชน  อโรคยา  และอบายมุข อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ สู่วิถีชุมชนที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ 
๕. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้ 

กิจกรรม 6 อ. โดยเฉพาะเรื่อง อโรคยา และอารมณ์ 
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรงัสิต จ านวน 1,400 คน 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

9) ส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต 
2)  วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและน ามาวางแผนด าเนินโครงการฯ 
3)  เขียนโครงการและน าเสนอ เพื่อขออนมุัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 

เมืองรังสิต 
 

 



 
 

หน้า ๑๓ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ขั้นด าเนินการ 
  ๑)   ประชุม วางแผน ด าเนินงานและมอบหมายให้ผูเ้กี่ยวข้อง ทุกระดบั 

๒)   ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการอบรม 
3)  ประสานภาคีเครือข่าย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนร่วม 

กิจกรรม 
  4)  จัดต้ังผ้าป่าเพื่อน ารายได้สมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิตและผ้าป่าเพื่อ
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ดูแลผูป้่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลเมอืงรงัสิต 
  5)  ด าเนินกิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ณ.ส.สโมสรอนุกูลธัญกจิ วัดแสงสรรค์ โดยการ่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ รายละเอียดกจิกรรมดังนี้ 
  กิจกรรมโดยเทศบาลเมืองรงัสิต ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการโครงการการบริการอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ โครงการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด การตรวจคัดกรองสขุภาพฟัน ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน  
โรความดันโลหิตสงู  ไข้เลือดออก  ไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุใหม ่2009  การให้ค าแนะน าเรื่องการคุ้มครองผูบ้ริโภค
เกี่ยวกับการจัดฟันแฟช่ัน  หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว และวิธีการคัดแยกขยะมีพิษ  ไส้เดือนดินก าจัดขยะ  สิทธ์ิ
ที่ผูสู้งอายุพงึได้รับ  หน่วยกู้ชีพ  กู้ภัย 
  กิจกรรมโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลปทุม
เวช  โรงพยาบาลแพทย์รงัสิต  สถาบันธัญญารักษ์   การนวดแผนไทยเพื่อการรักษา   หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ  
กองทัพบก 
  กิจกรรมประชาชน ประกอบด้วย ชมรมแอโรบิค ออกก าลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ชมรม อสม. 
การดแูลสุขภาพ  ชมรมผูสู้งอายุ  สินค้า OTOP  จ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป  ให้ค าแนะน าวิธีการท า  สาธิต
วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด  และวิธีการท าถ่ัวงอกปลอดสารพาฯ  สินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ  สินค้าธงฟ้า 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ   วันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ส.สโมสรอนุกูลธัญกิจ วัดแสง
สรรค์ 
         

งบประมาณ    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 402,960 บาท  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร)์         
 

ผลการด าเนินการ 
๑. ประชากรในเขตเทศบาลเมืองรังสิต มีความรู้และมีวิธีปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการดูแลสขุภาพ  

รวมทั้ง  การผ่อนคลายความเครียดด้วยต้นเอง 
๒. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีการท างานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓. ประชากรในเขตเทศบาลเมืองรังสิต มีความสุข ทั่งกายและใจ 

 

การประเมินผล  
ร้อยละ 70 ของประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และมีวิธีที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่าง 

ถูกต้อง เหมาะสม 
  มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมมมากตามกลุม่เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 

 



 
 

หน้า ๑๔ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ภาพกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพคนรังสติ เพือ่สุขภาวะที่ดี   
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๑๕ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการส่งเสริมสขุภาพอนามัยแม่และเด็ก 
 

หลักการและเหตุผล 
  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นกลวิธีเบื้องต้น ที่ส าคัญในการช่วยให้ลูกได้รับทั้งอาหารและการเลี้ยงดู
ที่เหมาะสมกับการเจรญิเติบโตของร่างกายและสมอง อ้อมกอดและการสัมผัสระหว่างแม่ลูกช่วยกระตุ้นการเช่ือมต่อ
ของเส้นประสาทสมอง การได้รับสิ่งเหล่าน้ีอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่าทารกที่ได้รับนมแม่อย่าง
ถูกต้องอย่างน้อย ๖ เดือนและให้นมแม่ควบคู่ไปกับอาหารเสริมจนลกูอายุ ๒ ปีจะมีพัฒนาการทางสมองดีกว่ากลุ่มที่
ได้รับนมผงดัดแปลง  อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยได้แก่  แม่ต้องท างานนอกบ้าน ลาคลอดได้
เพียง ๓ เดือน การให้นมลูกไม่ถูกวิธีท าให้น้ านมไม่เพียงพอ การแข่งขันทางการตลาดโฆษณาอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็กโดยเฉพาะนมผงดัดแปลงส าหรับทารก ท าให้แม่เข้าใจว่านมผงดังกล่าวมีคุณค่าใกล้เคียงนมแม่  และมี
หญิงหลังคลอดเป็นจ านวนมากที่เลี้ยงลูกไม่ถูกวิธี  โดยเฉพาะแม่ที่มีลูกคนแรก  เช่น  การให้ลูกกินนมไม่ถูกวิธี  ไม่รู้
วิธีการอาบน้ าลูก  การปฏิบัติตนหลังคลอด  ซึ่งแม้ว่าแม่ส่วนใหญ่ได้รับการสอนวิธีการเลี้ยงดูทารกมาจาก
โรงพยาบาลแล้วแต่ยังปฏิบัติไม่ถูกวิธี  หากปล่อยไว้เช่นน้ีย่อมส่งผลถึงสุขภาพและอนามัยของเด็กในระยะยาวได้   
  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๓  (เทพธัญญะอุปถัมภ์)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองรงัสติ  
เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการสง่เสรมิอนามยัแม่และเด็กข้ึน  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดข้ึน  และยังเป็นการส่งเสริมบทบาทการเป็นแม่คนที่   ๒  ของ  อสม.  ให้เข้มแข็ง  เพื่อสร้างเครือข่าย
กองทัพนมแม่ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และหลังคลอด 
  ๒.  เพื่อลดอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนกัน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรมั 
  ๓.  เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน 

๔.  เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นแม่คนที่  ๒  ของ  อสม. 
กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์จ านวน  ๒๕  คน  หญิงหลังคลอดจ านวน  ๒๕  คน  ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต  
ต าบล ประชาธิปัตย์ 
งบประมาณ ๓๕,๖๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

๑.  ข้ันเตรียมการ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขอค าปรึกษาในการเขียนโครงการและ
วิธีการด าเนินงาน 

๒.  ข้ันด าเนินการ 
 ๒.๑  ติดต่อขอรายช่ือผู้ที่มาฝากครรภ์และผู้ที่มาคลอดบุตรกับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์   

 ประสานกับ อสม. ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบส ารวจหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 
๒.๒  จัดท า CD เพลงบรรเลงของ Symphonies ส าหรับหญิงตั้งครรภ์และ CD เพลงกล่อมลูกชาว

สยามส าหรับหญิงหลังคลอด 
๒.๓  จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์  และหญิงหลังคลอด   
๒.๔  จัดซื้อเครื่องปั๊มนม  ไว้ส าหรับช่วยเหลือมารดาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของน้ านม 
๒.๕  ติดตามดูแลเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์ครบ ๔ ครั้งตามเกณฑ์ ดังนี้ 
๒.๖ ติดตามดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด ๒ ครั้ง คือ 
๒.๗  สอนวิธีการบีบ เก็บ ตุน น้ านมให้กับมารดาที่เตรียมตัวกลับไปท างาน  
๒.๘  จัดท าสมุดเยี่ยมเพื่อบันทึกรายละเอียดของการตรวจเยี่ยมและส่งต่อข้อมูล 



 
 

หน้า ๑๖ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

 ๓.  ข้ันสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  เทศบาลเมืองรังสิตทราบ 
ผลการด าเนินการ 

 จากการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์จ านวน 25 คนพบว่าทุกคนมีการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตาม
เกณฑ์หญิงตั้งครรภ์ทุกคนปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และหลังคลอด คิดเป็นร้อยละ 100 ทารก
หลังคลอดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ทารกเสียชีวิตในครรภ์ตอนใกล้คลอด
โดยไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4   

 จากการติดตามเยี่ยมหญิงหลงัคลอดจ านวน 25 คน มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง 
6 เดือน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เสริมด้วยนมผสมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
เลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างเดียวจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
ผู้รับผิดชอบ นางพิมพร  เทียนถาวร 

 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หน้า ๑๗ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการนวดบ าบดัรกัษาโรค 
 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากข้ึน  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ  จากการส ารวจข้อมูลประชากร ปี 2548 พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4  
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ซึ่งคาดว่าในปี 2553 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น ร้อยละ  11.7   ซึ่งอาจถือว่า
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง  การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในประเทศ 
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 เน้นกระบวนการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ  ที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในทุก ๆ  ด้าน  วัยผู้สูงอายุเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์  ที่ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของชีวิต  ที่ต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลง  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม   ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ  และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  ประกอบกับบางคนมีโรคประจ าตัว ท าให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง เทศบาลเมืองรังสิตมี
ชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม จ านวนสมาชิก จ านวน 4,950 คน  ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง โดยการนวดบ าบัดรักษาโรค และมีบุคลากรที่มีความรู้ให้ค าแนะน าเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง   
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เห็นความส าคัญของการส่งเสริมใหผู้้สงูอายุมีสขุภาพอนามัยที่แข็งแรง  
จึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดบ าบัดรักษาโรค    เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการดูแล
สุขภาพของตนและบุคคลใกล้เคียง 

  

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ผู้สงูอายุได้ร่วมเรียนรู้วิธีการฝกึปฏิบัตินวดบ าบัดรักษาโรค 
  ๒. ส่งเสรมิใหผู้้สงูอายุมกีารใช้ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ในการดูแลสุขภาพของตนและบุคคลใกล้เคียง 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ เทศบาลเมอืงรังสิต  11 ชมรม จ านวน 1,350 คน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

๑)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
๒)  ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
3)     เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัตจิากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 

  ขั้นด าเนินการ 
  ๑)   ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ 
  ๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
  3)    ด าเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวดบ าบัดรักษาโรค   ณ. โรงเรียนแผนโบราณวัด 
   

ระยะเวลาการด าเนินการ    เดือน ธันวาคม 2553     ณ. โรงเรียนแผนโบราณวัดพระเชตุพน  (วัดโพธ์ิ)    
 

งบประมาณ     
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมืองรังสิต ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ  2554  รวมเป็นเงิน 370,350 บาท 
                                    

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจรีนันท์  บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) 
  
   



 
 

หน้า ๑๘ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผลการด าเนินการ 
1) สมาชิกผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัติการนวดบ าบัดรักษาโรค 
2) ผู้สูงอายุมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการดูแลสุขภาพของตนและบุคคลใกล้เคียง 

 

การประเมินผล  
  ร้อยละ 60 สมาชิกผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการนวดบ าบัดรักษาโรค 
 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารนวดบ าบัดรักษาโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๑๙ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  ดวงตาเป็นอวัยวะที่ส าคัญของร่างกายมนุษย์   เมื่อมีอายุมากข้ึนอวัยวะต่าง ๆ  ก็เสื่อมลง  การ
มองเห็นก็ลดประสิทธิภาพลงเช่นเดียวกัน  ท าให้เกิดภาวะสายตาที่ผิดปกติ  โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ  40 ปีข้ึนไป มัก
เกิดภาวะสายตายาวตามอายุ   ท าให้สายตามัว มองไม่ชัดเจน ภาวะดังกล่าวอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ  รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว  สังคม เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจได้    การ
แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ  เป็นการช่วยเหลือผู้มปีัญหาสายตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติ สามารถมองโลกอันสดใส
ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี   ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสายตา โดยการตัดแว่นสายตาส าหรับผู้สูงอายุ 
และประชาชนผู้ด้อยโอกาส  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของผู้มีปัญหาสายตา  
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เห็นความส าคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส  
ที่มีปัญหาสายตา ให้กลับมามองเหน็ปกติเหมือนเดิม   สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้  และไม่เป็นภาระของ
คนอื่น ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงจัดท าโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ  83  พรรษา  ในวันที่  5 ธันวาคม  2553 
 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ  83  
พรรษา    
  2.2  เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
  2.3  เพื่อให้ผู้มีปัญหาด้านสายตา  สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิม  ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

3.กลุม่เป้าหมาย    
ผู้สงูอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต   จ านวน  950     คน  

4. งบประมาณ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมืองรังสิต    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2553 

(ปลายปี 54 มีหนังสือจาก สปสช. ให้ตัดแว่นในราคา 200 บาท)    เป็นเงิน  380,000 บาท   รวมเป็นเงิน  
455,250  บาท 

   

5.แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
5.1  ข้ันเตรียมการ 

   -  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
-  ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
-  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัตจิากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมอืงรังสิต 
  5.2  ข้ันด าเนินการ 
   -  ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ 
   -  จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอปุกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 

-  ด าเนินกิจกรรมให้ความรูเ้รือ่งตา และตรวจวัดสายตาเพื่อตัดแว่น โดยทีมโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว  จ.สมุทรสาคร 

         -  จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ในวันที่ 5  ธ.ค  2553 
    5.3  สรุปและรายงานผลโครงการ 
 



 
 

หน้า ๒๐ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

6.ผลการด าเนินการ    
          ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องตา และการตรวจวัดสายตา เพื่อตัดแว่นสายตาเฉพาะบุคคล ให้แก่
ผู้สงูอายุและประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต โดยทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อแก้ไข
ปัญหาสายตาท าใหม้องเห็นเป็นปกติ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมเีป้าหมาย ๙๕๐ คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด จ านวน ๙๕๙ คน ผู้สูงอายุและประชาชนผู้ด้อยโอกาสเข้ารบัการลงทะเบียนวัดสายตาเพื่อ
ตัดแว่น จ านวน ๙๕๙ คน และได้รับการวัดสายตาเพื่อตัดแว่น จ านวน ๙๑๗ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔๐ คน 
ที่ไม่สามารถรอวัดเลนส์สายตาได้ เพราะมผีู้รอตรวจจ านวนมากท าให้ต้องใช้เวลานาน และมีผูสู้งอายุที่มีปญัหาเป็น
ต้อเนื้อและตอ้กระจก จ านวน ๒ คน จึงแนะน าให้รักษาต้อเนื้อและต้อกระจกในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา 
                     

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ     ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) 
 

ภาพกิจกรรมโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๒๑ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการสูงวัย สมวัย ใส่ใจสขุภาพ 
หลักการและเหตุผล 
  ผู้สงูอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย และจิตใจ ด้านร่างกายมีความเสื่อมของอวัยวะ
ต่างๆ เช่น ผิวแหง้ ความเสื่อมถอยของสายตาและการได้ยิน การทรงตัว  ส าหรับด้านจิตใจมกีารเปลี่ยนแปลงด้านดี 
ได้แก่ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ มีความสามารถในการปรบัตัวมาก่อนซึง่เป็นคุณค่าของผู้สูงอายุ แต่อีกด้านหนึ่ง
ผู้สงูอายุจะประสบกบัการสูญเสียคู่ครอง บุคคลใกล้ชิด จะท าให้รูส้ึกเศร้า ว้าเหว่ รวมทัง้ปัญหาเศรษฐกจิ ความวิตก
กังวลความเจ็บป่วย  

ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 4 (สิรเิวชชะพนัธ์อุปถัมภ์)  เห็นความส าคัญของการสร้างเสรมิสขุภาพ 
กาย ใจ ของผูสู้งอายุ เมื่อสุขภาพร่างกายดี ย่อมสง่ผลให้สุขภาพใจดีไปด้วย  จึงเน้นใหสุ้ขศึกษาเพื่อน าไปปรบัใช้ผสาน
กับประสบการณ์ทีส่ั่งสมมา 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อใหส้่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิกชมรมผูสู้งอายุมีการรวมกลุ่มปฏิบัติกจิกรรมร่วม กัน 
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การดูแลสขุภาพซึ่งกันและกัน 

2.เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ มีความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเข้าสู่วัยชรา 
กลุ่มเป้าหมาย สมชิกชมรมผูสู้งอายุเทศบาลเมืองรงัสิต 11 ชมรม จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน/เดือน.  
งบประมาณ 208,300 บาท   
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

     1 ข้ันเตรียมการ 
- ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชมรมผู้สงูอายุเทศบาลเมืองรงัสิต ทั้ง 11 

ชมรม  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินกจิกรรม 
- เขียนโครงการและเสนอขออนมุัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมอืงรังสิต 
 2  ข้ันด าเนินการ 
       - ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมายหน้าที่ 
       - จัดซือ้ จัดจ้าง  วัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
       - ด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ศนูย์บริการสาธารณสุข 
 3  สรปุผลการด าเนินโครงการ และประเมินผล 
 

ผลการด าเนินการ 
-เดือนมีนาคม 2554  จัดการอบรมชิงปฏิบัติการเรื่อง น้ าปรุง น้ าอบไทย สานสายใย  

ผู้สงูอายุ โดยอาจารย์สุพรชัย กาญจนพงษ์พร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,119 คน  
-เดือนเมษายน 2554 กิจกรรมให้ความรูเ้รือ่งอยู่อย่างไรใหส้มวัยชรา สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ 

ความสนใจซักถามเกี่ยวกบัแนวทางปฏิบัติตัวเมื่อตัวเข้าสู่วัยชรา ผู้เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 1,057คน 
-ประเมินความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ59.72 ระดับมากร้อยละ 35.83 
  

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) เทศบาล เมืองรังสิต  

 
 

 
 
 

 



 
 

หน้า ๒๒ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ภาพกิจกรรมโครงการสูงวัย สมวัย ใส่ใจสุขภาพ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๒๓ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม. 
 

หลักการและเหตุผล 
  การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานในการด าเนินงานตาม
สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมแล้วและยังคงสภาพเป็น
อาสาสมัครอยู่ รวมถึงผู้สมัครที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ เพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะ และความสามารถในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนอันจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง 
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เทศบาลเมืองรังสิต 
จึงได้เสนอโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และก าหนดแนว
ทางการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน  อันจะส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชนประสบ
ความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อปรับฐานความรู้ของ อสม. ให้เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข 
  ๒.  เพื่อให้ อสม. เป็นแกนน าในการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัว  และมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 
  ๓.  เพื่อเพิ่มเครือข่ายแกนน าสุขภาพภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
รังสิต 
  4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหส้ามารถแก้ไขปญัหาสาธารณสุขทีส่อดคล้องกบับริบทของชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งเก่าและใหม่ จ านวน  250 คน 
งบประมาณ ๒71,68๐บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน )   
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ๑.  ข้ันเตรียมการ 
  ๑.๑  จัดประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองรังสิต เพื่อหารือในการจัดท าโครงการแนวทาง
ในการด าเนินการ 
  ๑.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอค าปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการ
ด าเนินการ 
  ๒.  ข้ันด าเนินการ 
  ๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานตามโครงการ และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้เกิด
การโปร่งใส 
  ๒.๒  จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ตามหลักสูตรของการสนับสนุนของ
สุขภาพภาคประชาชาชน กระทรวงสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งเก่าและใหม่ 

๒.๓  จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมของชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิตในเรื่องการท างานเชิงรุกของ อสม.  

๒.๔  จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรม อสม.ทุกเดือน เพื่อให้แกนน าและตัวแทน อส
ม. มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาและประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๓.  ข้ันสรุปและประเมนิผลการด าเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนทราบ 
 
 



 
 

หน้า ๒๔ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผลการด าเนินการ 
  ด าเนินการจัดอบรม ในวันที่ 19 – 20,26 – 27 มีนาคม และวันที่  9 – 10 เมษายน  ๒๕๕4 
เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ  หอประชุม 100 ปี เมอืงธัญบุรี  มีผูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน 180 คน มีผู้อบรม
ครบตามหลักสูตร ๑30  คน  ผลการทดสอบ  ก่อนการอบรมผ่านร้อยละ 60 จ านวน ๑๓0 คน คิดเป็น 72.22 % ผล
การทดสอบ หลังการอบรมผ่าน รอ้ยละ 60  จ านวน  106 คน คิดเป็น  81.54  % 
ผู้รับผิดชอบ นางพิมพร  เทียนถาวร 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หน้า ๒๕ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการส ารวจภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุ
หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลเมืองรังสิตมีประชากรผู้สูงอายุ จ านวน 7 ,230 คน  คิดเป็น 9.3 % ของประชากร
ทั้งหมด จากสภาพความเป็นอยู่  วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่เป็นลักษณะของสังคมเมือง มีประชากรอาศัยอยู่กัน
อย่างหนาแน่น ท าให้การเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุม  และขาดการส ารวจข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นการวางแผนพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องมีการบูรณาการดา้น
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน โดยภาครัฐต้องจัดเตรียมระบบสวัสดิการสังคม ระบบการบริการสุขภาพแบบมี
ข้ันตอน เพื่อรองรับกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 
  การวางแผนพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ  จ าเป็นต้องมกีารส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในทุก
ด้าน  เพื่อวางแผนการดูแลทั้งด้านสุขภาพ สังคม และ เศรษฐกิจ รวมทั้งเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคต
เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม   
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เห็นความส าคัญของการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  จึงจัดท าโครงการ
ส ารวจข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนการดูแลทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และเตรียมพร้อมกับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคตในการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม   

 

วัตถุประสงค์ 
๖. เพื่อส ารวจข้อมูลผูสู้งอายุอย่างครอบคลุมในด้านสุขภาพ  สังคม  และเศรษฐกิจผู้รับบริการมีรู้สึก 
๗. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีข้ึน  และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุใน 

อนาคต 
กลุ่มเป้าหมาย  

ประชากรที่มอีายุ  60 ปีข้ึนไป  ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต    จ านวน  7,230  คน 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

1)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
2)  ประชุมคณะกรรมการ  สมาชิก อสม.  และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตาม 

กิจกรรม 
3)  เขียนโครงการน าเสนอ  เพื่อขออนุมัตงิบประมาณจากกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต 
ขั้นด าเนินการ 

  ๑)   ประชุมคณะกรรมการ  สมาชิก อสม.  และเจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และมอบหมายหน้าที ่

๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดอุุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
3)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้แบบคัดกรองผูสู้งอายุที่ต้องพึ่งพงิส าหรบั  อสม. โดยทมีวิทยากร  
4)  ด าเนินกิจกรรมส ารวจข้อมลู ตามแบบคัดกรองภาวะพึง่พิงผูสู้งอายุ  ในเขตเทศบาลเมืองรงัสิต  
5)  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูห้ลงัจากเกบ็ข้อมลู 1 สัปดาห์ 
6)  วิเคราะห์ข้อมลูและประมวลผล เพื่อน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการดูแล 

ผู้สงูอายุในชุมชน 
  
 

ระยะเวลาการด าเนินการ    เดือน  กุมภาพันธ์– มีนาคม   2554 
 



 
 

หน้า ๒๖ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

งบประมาณ     
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิตปี 2554 จ านวน  176,100 บาท    

                                                    

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจีรนันท์  บัวผัน    พยาบาลวิชาชีพ 7วช.  ศูนย์บริการสาธารณสุข (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) 
              
ผลการด าเนินการ 

๑) ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ  สังคม  และเศรษฐกิจ  ที่ครอบคลุม 
๒) สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การประเมินผล  
1) มีฐานข้อมลูผูสู้งอายุทีค่รอบคลมุ รอ้ยละ  80   
2) มีฐานข้อมลูผูสู้งอายุที่ถูกต้อง     ร้อยละ  100     

 

ภาพกิจกรรมโครงการส ารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๒๗ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าผู้สูงอาย ุ
 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากข้ึน  ท าให้เกิดการแปลื่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ  จากการส ารวจข้อมูลประชากร ปี 2548 พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4  
และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทุกปี  ซึ่งคาดว่าในปี 2558 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น ร้อยละ  20  การแปลี่ยน
แปลงสู่สังคมผูสู้งอายุดังกลา่ว ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 10 เน้นกระบวนการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ  ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน วัยผู้สูงอายุเป็นอีก
ช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของชีวิต  ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม   ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ประกอบกับบางคนมีโรคประจ าตัว ท าให้
สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง เทศบาลเมืองรังสิตมีชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม จ านวนสมาชิก มากกว่า 
5,000 คน  จึงเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้แกนน าผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
ส าหรับสมาชิกกลุ่ม  เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีความเข้มแข็งในกลุ่ม
สมาชิก ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)   เห็นความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ด้านสุขภาพของแกนน าผู้สูงอายุ จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของแกนน า
ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนและกลุ่มสมาชิก ท าให้สมาชิกมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อส่งเสริมให้แกนน าผูสู้งอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างถูกต้อง  
  ๒.  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุ  ให้เกิดความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุ 
  

กลุ่มเป้าหมาย  
คณะกรรมการชมรมผู้สงูอายุ  11  ชมรม  จ านวน  120 คน 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
๒) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
๓) เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัตจิากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ  

เทศบาลเมอืงรังสิต 
ขั้นด าเนินการ 

  ๑)   ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมาย
หน้าที ่

๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดอุุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
3)  ด าเนินกิจกรรมให้ความรูเ้รื่องสุขภาพและสทิฺธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายก าหนดส าหรับ 

ผู้สงูอายุ  รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพแกนน าผู้สงูอายุ 
 
 

   

 
 



 
 

หน้า ๒๘ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ    เดือนพฤษภาคม 2554  ณ   หอประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
 

งบประมาณ     
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ  2554  เป็นเงิน  17,900  บาท 
  

ผู้รับผิดชอบ     
      นางสาวจรีนันท์  บัวผัน  พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)  
 

ผลการด าเนินการ 
๑) เพื่อส่งเสริมให้แกนน าผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ 
๒) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุ  ให้เกิดความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุ 

 

การประเมินผล  
ร้อยละ  80 แกนน าผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายก าหนด   

   
 

ภาพกิจกรรมโครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าผู้สูงอายุ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๒๙ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการก าจัดเหา 
หลักการและเหตุผล 
  เหาเป็นแมลงขนาดเล็กไม่มีปีก เป็นตัวเบียดเบียนกัดหนังศีรษะ และดูดเลือดเป็นอาหารโดยอาศัย
บนศีรษะที่ไม่สะอาด เหามักจะระบาดและแพร่กระจายในกลุ่มนักเรียนก่อนประถมและประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 4-14ปี เหาเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความร าคาญท าให้ขาดสมาธิในการเรียนและเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
รวมทั้งก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ด้วย โดยมากนักเรียนที่เป็นเหา มักเป็นผู้ที่มีสุขวิทยาส่วนบุคคล ไม่ถูกต้อง 
ประกอบกับมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองจากการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน พบว่านักเรียนหญิงเป็นเหาจ านวน 
1,650 คน แต่ไม่พบในเด็กนักเรียนชาย เหาเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายด้วยการดูแลรักษาความสะอาดของศีรษะอย่าง
สม่ าเสมอ แต่เนื่องจากเหาสามารถติดต่อกันได้ง่าย ทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกันและนักเรียนกับบุคคลในครอบครัว 
การแก้ปัญหาเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคเหาในโรงเรียนคือ ต้องก าจัดเหาและปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องจริงจัง
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของเส้นผมและหนังศีรษะ 
   งานศูนย์บริการสาธารณสุข จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ก าจัดโรคเหาในเด็กวัยเรียนเพื่อก าจัดเหา
ในนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและ
ศีรษะ ที่จะช่วยป้องกันโรคเหาและลดการแพร่ระบาดต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องเหาและมีพฤติกรรมของสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 

2 เพื่อก าจัดเหาในนักเรียนที่เป็นเหาทุกคนในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์ 
อสม. และผู้น านักเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย 1 นักเรียนหญิง โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต ทั้ง 10 แห่ง 

2 เด็กนักเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งและโรงเรียนดวงกมลสังกัดเทศบาล 
เมืองรังสิต 
งบประมาณ 70,475บาท 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

5.1 ข้ันเตรียมการ 
  1 น าข้อมูลจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อสรุปจ านวนนักเรียนที่เป็นเหา 
  2 เขียนโครงการน าเสนอขออนุมัติ งบประมาณจากกองทุนฯ 
 5.2 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.2.1 ประชุม วางแผน ด าเนินงานและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  5.2.2 ประสานงาน และส่งแผนการด าเนินงานแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง 
  5.2.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก าจัดเหา 
  5.2.4 ท าหนังสือแจ้งและขออนุญาตผู้ปกครองก าจัดเหา 
  5.2.5 สรุปและประเมินผลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่เป็นเหา ก่อนและหลังด าเนินโครงการ 
รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค รายงานคณะกรรมการกองทุนฯ 
ผลการด าเนินการ 
  1.ด าเนินการให้ความรูเ้รื่องเหาและพฤติกรรมสุขภาพอนามยัที่ถูกต้อง พรอ้มก าจัดเหาให้กบั
นักเรียนที่เป็นเหาทุกคน โดยเหน้าทีส่าธารณสุข อาจารย์ อสม. และผู้น านักเรียน 
  2.นักเรียนกลุม่เป้าหมายหายจากการเป็นเหาจ านวน750คน คิดเป็น66.96% 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) เทศบาล เมืองรังสิต  

 
ภาพกิจกรรมโครงการก าจัดเหา 



 
 

หน้า ๓๐ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๓๑ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการเทศบาลเมืองรังสติ-สถาบันธญัญารกัษร์่วมใจ ป้องกนัภัยบุหรี่ – สุรา     
 

หลักการและเหตุผล 
  สุรานับเปน็ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายซึง่องค์การอนามัยโลกระบุว่าแอลกอฮอล(์สรุา) ท าใหเ้กิด
อันตรายจ่อสุขภาพของประชนมากกว่าสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย (Word  Health  Organization {WHO}2005) 
และในปี พ.ศ. 2543 องค์การอนามัยลกได้รายงานว่าสุราและเครื่องดืม่แอลกอฮอล์มผีลต่อภาวการณ์สูญเสียสุข
ภาวะเป็นจ านวนปี (DALYs: Disability Adjusted Life Years) ของประชากรทั่วโลกโดยพบว่า การตายและความ
พิการของประชากรทั่วโลกเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลป์ระมาณรอ้ยละ 4 นับว่ามากกว่ายาเสพติดอื่นถึง 5 เท่า                
(ยงยุทธ ขจรธรรม และบังอร ฤทธิภักดี,2547 อ้างในสุนทรี ศรีโกไสย,2548) 
  แอลกอฮอล์ มผีลต่อระบบของร่างกายผู้ดืม่ ได้แก่ ระบบประสาท  ต่อมไร้ทอ่  ระบบทางเดิน
อาหาร โดยมผีลโดยตรงตอ่ตับ ท าใหเ้กิดโรคตับแข็ง (Liver  Cirrhosis) ท าใหเ้กิดภาวะน้ าตาลในเลือดผิดปกติ ทั้ง
ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง  และภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าได้ ทั่งนี้แอลกอฮอล์ยงัมผีลต่อหัวใจ และปอดด้วย  หากด่ืม
แอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ อาจท าใหเ้กิดอาการทางจิตได้ ท าให้กระบวนการคิด ความจ าบกพร่อง ซึง่ผูป้่วยอาจมี
การตัดสินใจไม่ดี ส่งผลเสียต่อการด าเนินชีวิต อาจเกิดปัญหาในการท างานและด้านกฎหมายได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ
จากการท างาน เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน  ปฏิบัติตนผิดกฎจราจร  และเมื่อดื่มสุราเป็นระยะเวลานานๆ อาจท าใหผู้้
ดื่มเกิดปญัหาทางจิตเวชได้ เช่น อาจเกิดโรคซึมเศร้า  จิตเภท และโรควิตกกงัวล เป็นตัน รอสโซว (Rossow, 2002  
อ้างใน สุนทรี ศรีโกไสย,2548) กล่าว่า ผู้ที่มีปญัหาจากการดื่มสุรา (Alcohol  abuses) มีความเสี่ยงในการฆ่าตัว
ตายส าเรจ็สูงกว่าผูท้ี่ไม่มปีัญหาจากการดื่มสุราถึง 7 เท่า ผลการศึกษาความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติด
สุรา (ปริทรรศ  ศิลปะกิจ และคณะ,2542) พบว่า ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ติดสรุา ร้อยละ 51.2 มีความเครียดอยู่ใน
ระดับสูงถึงรุ่นแรง ร้อยละ 11.3 มีอาการซึมเศร้าและรอ้ยละ 11.9 มีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น ผลกระทบด้าน
สุขภาพจิตจากการดื่มสรุาของสมาชิกในครอบครัว พบว่าสามีภรรยาที่ดืม่สรุาเป็นประจ าจะเกิดการทะเลาะวิวาทกบั
คนในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.7 และสมาชิกในครอบครัวทีม่ีผู้ติดสุรา จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตจาก
การถูกท าร้ายร่างกาย มีการหย่าร้าง และท าร้ายร่างกายรุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิต ร้อยละ 19.0 (วิชัย โปษยจินดา 
และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา,2545) 
  จากการส ารวจของส านักงานสถิติแหง่ชาติ ปี 2546 (ยงยุทธ ขจรธรรม และบังอร ฤทธิภักดี 
2547) พบว่าคนไทยมีแนวโน้มในการดืม่สรุาเพิม่มากข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 58.0 ลิตรต่อ
คนต่อปี และจากสถิติสถาบันธัญญารักษ์ พบว่าผูป้่วยเสพตดิสุราทีเ่ข้ารบัการรักษาทัง้ผูป้่วยใน และนอกของสถาบัน
ฯต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2552  มีผู้เข้ารับการบ าบัดจดจ านวน 1,531  1,554  1,304  และ 1,556  ตามลช า
ดับ  ทั้งนี้ยังพบว่าการเพิม่จ านวนของผู้ที่ดืม่สรุา และการเริม่ดื่มสรุาต้ังแต่อายุยังนอ้ย ก่อใหเ้กิดปญัหาสุขภาพได้
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคติดสรุา (Alcohol  Dependence)  นอกจากการเสพติดจากฤทธ์ิของแอลกอฮอล์แล้วยัง
เสพติดด้านจิตใจ และสองด้วย โดยผูเ้สพจะมีความต้องการในการดื่มสุราทัง้ๆ ทีรู่้ว่าสุราท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพ ผู้เสพไมส่ามารถหยุด่ืมสุราหรอืควบคุมสรุาได้ ปัญหาที่ส าคัญคือผูเ้สพติดสุราส่วนใหญ่คิดว่า ตนเองไม่
ติดสุรา เพราะไม่ได้ดื่มสุราทกุวัน และยังสามารถท างานได้ทัง้ ๆ ที่ดื่มสรุา (Kalat,2004) ท าให้บุคคลกลุม่นี้ไม่เข้า
รับการบ าบัดรักษา ผูป้่วยเสพติดสรุาส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจกการดื่มสุรา จากผลการศึกษา(ศูนย์พึงได้ 
กระทรวงสาธารณสุข,2553) พบว่า เหล้าเป็นปจัจัยกระตุ้นท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง พบว่า ผู้หญิงและเด็กถูกท าร้ายในปี 2552 เฉลี่ยวันละ 63 คน หรือประมาณ 3 คน
ต่อช่ัวโมง ซึ่งในจ านวนน้ีพบสาเหตุของการท าร้ายสตรี และเด็กนั้น ร้อยละ 70 เกิดจากผู้ที่ดื่มสรุา และผูท้ี่มสี่วน
เกี่ยวข้องกบัสรุา ดังนั้นหากค านวณย้อนกลับแสดงว่าผูห้ญงิ และเด็กที่ถูกท าร้ายเป็นผลจากสุรา เฉลี่ยวันละ 44 คน 
ซึ่งนับว่าเป็นสถิตทิี่ค่อนข้างสงู 
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  สุรามิใช่สารเสพติดที่ถูกกฎหมายเพียงชนิดเดียวที่ก าลงัแพรร่ะบาดอยู่ในสังคมปัจจุบันแต่ยังมสีาร
เสพติดอกีชนิดหนึ่งที่ก าลงัแพรร่ะบาด จากการวบรวมและวิเคราะหพ์ฤติกรรมการสบูบหุรี่ของประชาก าไทยตั่งแต่
พ.ศ.2543 – 2549 พบว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นประจ ามีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 11.7ล้านคนในปี พ.ศ.2534 
เหลือ 9.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2549 เช่นเดียวกบัเยาวชนทีสู่บบุหรี่เป็นประจ ามีจ านวนลดลง แต่จ านวนเยาวชนที่
สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวกลบัเพิม่มากข้ึน เช่น กลุม่อายุ 9 – 24 ปี ในปี พ.ศ. 2534  มีจ านวน 166,296  เพิ่มข้ึน
เป็น 237,533  คน ในปี พงสง 2549  และจากการวิจัยเรื่องการได้รบัควันบุหรี่มือสองพบว่า คนที่สูบบุหรี่เคยสูบ
บุหรี่ในบ้านกบัสมาชิกในครอบครัวมีร้อยละ 84.5 โดยเฉลีย่ครอบครัวหนึ่งจะมสีมาชิกอย่างนอ้ย 2 คน โดยรวม
แล้วมีประชากรได้รบัควันบุหรี่มือสองถึง 15.89 ล้านคน และพบว่ามเีด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ได้รับควันบหุรี่มอืสองถึง 
5.61 ล้านคน ทั้งนี้คนที่ได้รบัคันบุหรี่มือสองมีโอกาสเสียงตอ่โรคต่างๆ ได้เท่ากับหรืออาจจะมากกว่าคนสูบบุหรี่ 
เช่น โรคหวัด และโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ  โรคภูมิแพ้ หอบ  หืด ปอดอักเสบ ถุงลมโปง่พอง มะเร็งปอด 
เป็นต้น จากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ.2551  เรื่องพฤติกรรมการสบูบหุรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย พบผูห้ญิงสูบบุรีม่ากถึง 5 
แสนคน แม้ว่าจ านวนจะน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งสูบบุหรี่ประมาณ 10 ล้านคนน้ัน แต่เหตุผลที่ท าให้ผูห้ญงิสบูบหุรี่ คือ 
ความสวยงาม ผู้หญิงมักเช่ือว่าการสบูบหุรีจ่ะท าให้มีรปูร่างผอมเพรียวกว่าเดมิ แต่หารู้ไม่ว่าบหุรีก่่อใหเ้กิดผลเสียต่อ
สุขภาพในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องของระบบสืบพันธ์ุ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ภาวะมีบุตร
ยาก การแท้งบุตร และการทอ้งนอกมดลกู เป็นต้น รายงานจากศูนย์บริการเลกิบหุรีท่างโทรศัพท์แห่งชาติ พบว่า
นักศึกษาหญิงมีความลงัเลในการเลกิบหุรี่ และมีแนวโน้มเลกิบุหรี่ได้ยากกว่าผู้ชาย 
  ทั้งนี้การดูแลช่วยเหลือใหผู้เ้สพติดสุรา – บุหรี่ สามารถลด ละ หรือเลิกดืม่สรุา และเลิกสูบบหุรี่ได้
นั้นจะสง่ผลใหสุ้ขภาพของบุคคลดีข้ึน เมื่อสุขภาพของบุคคลดีย่อมส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เมือ่ครอบครัว
เข้มแข็งย่อมส่งผลให้สงัคมแข็งแกร่งตามไปด้วย สถาบันธัญญารักษ์ในฐานะสถาบันวิชาการที่ดูแลเรื่องการเสพติด 
และมหีน้าที่ดูแลชุมชนใกล้เคียง เห็นว่า เทศบาลเมืองรังสิตมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และความเอื้อ
อาทร ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพของบุคลากร และประชาชนในความรับผิดชอบ กลุ่มงานการบรกิาร ชุมชน สถาบัน
ธัญญารักษ์ และเทศบาลเมืองรังสิต เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกทกัษะในการคัดกรองผู้
เสพสุรา – บุหรี่ และการช่วยเหลือบุคลากร ประชาชนที่เสพติดสุรา – บุหรี่ใหส้ามารถลด ล หรือเลิกเสพติดสรุา 
และบหุรี่ได้ ซึ่งนบัว่าเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต และส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันเพือ่คืนคนดีสู่สงัคม อันจะยังประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป     
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้แบบคัดกรองผู้เสพบุรี – สุราแก่บุคลากรสาธารณสุข 

ของเทศบาลเมืองรังสิต 
2.  คัดกรองประชาชนในเขตรับผิดชอบที่เสพสุรา – บุหรี่ 
3.  ป้องกันการใช้สุรา และบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงภายในชุมชน (หน่วยงาน และชุมชนซอย 39) 
4.  ส่งเสริมให้ลด ละ และเลิกเสพสุรา และบุหรี่ 
5.  ร่วมกันสร้างเทศบาล และชุมชนต้นแบบในการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ 

กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุม่ 
1. บุคลากรทางสาธารณสุขของเทศบาลเมืองรงัสิต จ านวน 15 – 20 คน 
2. บุคลกรที่ปฏิบัติงานภายในเทศบาลเมืองรังสิต น าร่องเฉพาะกองสาธารณสุข จ านวน 100 คน 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนซอย 39 (ปากคลองหนึ่ง) หมูท่ี่ 3 จ านวน 362 ครัวเรือน 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

1)  ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
2)  ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
3)  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนมุัติจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ  

เทศบาลเมอืงรังสิต  
ขั้นด าเนินการ 

  ๑)   ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมาย
หน้าที ่

๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดอุุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
3)  ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง การคัดกรองผู้เสพติดสรุา – บุหรี่ ตามแบบกรอง 

มาตรฐาน เป็นเวลา 1 วัน  
  4)  จัดกิจกรรมวันตรวจสุขภาพ และคัดกรองผูเ้สพติดสรุา – บุหรี่ (บุคลากร) ภายในกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
  5)   ทบทวนกิจกรรม และด าเนินการเสริมแรง โดยใช้พลังกลุ่ม (Group Dynamic)   
 สรุปผลการด าเนินโครงการ   
 

ระยะเวลาการด าเนินการ    ประมาณ 3 เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน 2554) สถานที่ ชุมชนซอย 39 ปากคลอง
หนึ่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) 
 

งบประมาณ     

หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ  2554  งบประมาณ125,600 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)เทศบาลเมืองรังสิต ร่วมกบั กลุม่งาน
บริการ ชุมชนกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันธัญญรกัษ์  

 

ผลการด าเนินการ 
๑) บุคลากรสาธารณสุขของเทศบาลเมืองรังสิตสามารถคัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุรา – บุหรี่ได ้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ           
๒) บุคลากรภายในเทศบาลเมืองรังสิตที่เสพติดสุรา – บุหรี่ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งร้อยละ 80 
๓) บุคลากรภายในเทศบาลเมืองรังสิตที่เสพติดสุรา – บุหรี่ เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทุกครั้งสามารถ 

ลด ละ เลิก บุหรี่ – สุราได้ ร้อยละ 70 
๔) เทศบาลเมืองรังสิตปรับเปลี่ยนเป็นเทศบาลต้นแบบด้านการลด ละ เลิก สุรา และบุหรี่  

(เทศบาลใส่ใจในสุขภาพบุคลากร) 
๕) ประชาชนในชุมชนซอย 39 ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลด ละ เลิก บุหรี่ – สุราได้ ร้อยละ 

70 และปรับเปลี่ยนเป็นชุมชนต้นแบบในการลด ละ เลิก สุรา และบุหรี่ 
๖) ได้รูปแบบการแก้ปัญหาสุรา – บุหรี่ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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การประเมินผล  
1. จากแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจในการคัดกรองผู้ใช้สรุา และบุหรี่ หลังผ่านการฝึกอบรม 
2. ประเมินจากแบบติดตามความยั่นยืนของผลลัพธ์ คือ บุคลากรสามารถลด ละ และเลกิสรุา – 

บุหรี่ได้เป็นระยะ ทุก 1,3,และ6 เดือน (ตอ่เนื่อง 2 ปี) 
 

 

ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองรงัสิต-สถาบันธญัญรักษ์ร่วมใจ ป้องกันภัยบุหรี่ – สุรา     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๓๕ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการศูนย์เรียนรู้การปฏิบัติตัวผู้สูงวัย 
หลักการและเหตุผล 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(ชุมชนสินสมุทร) เทศบาลนครรังสิต ได้เห็นความส าคัญในการส่งเสริม  
พัฒนาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาวะเสี่ยง(ไม่พึงพา) เนื่องจากหลักการพึ่งตนเองข้ันพื้นฐานเป็นการดูแลสุขภาพ
ตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นสิทธ์ิ ที่ทุกคนควรกระท า เพื่อไม่ต้องรอเวลาที่เจ็บป่วย การเตรียมดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้น 
โยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  จะน าพาให้สุขภาพแข็งแรง การ
รวมกลุ่มวัยเดียวกันจะท าให้จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม 
วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
2.2.เพื่อให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อเตรียม 

สุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรค(เช่นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ) 
2.3เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มได้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุข  

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมู่ 1 ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 12 คน 
งบประมาณ   36,800 บาท  (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

5.1  ข้ันเตรียมการ 
          - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
  - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม 

- เขียนโครงการน าเสนอ  เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต 

5.2  ข้ันด าเนินการ  
           1 .ลงทะเบียนสมัครสมาชิก แนะแนวทางการออกก าลังกายสม่ าเสมอวันละ 30 นาที/3วัน/

สัปดาห์ หรือ 5วัน/สัปดาห์ 
           2. ตรวจสภาพร่างกายแก่สมาชิกครั้งแรกก่อนออกก าลังกาย เช่น ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว 

หาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) วัดความดันโลหิตขณะพัก ชีพจรขณะพัก   ให้ความรู้ตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ติดตามผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

           3. ค านวนน้ าหนักตัวมาตรฐาน ให้สมาชิกกลุ่มทราบ โดยใช้ {สูตร มีค่าน้อยกว่า 23 X ส่วนสูง 
(เมตร) X ส่วนสูง (เมตร)} 

           4. ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของสมาชิกขณะออกก าลังกาย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 โดยใช้ {สูตร อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 60 X (220 – อายุ ) หาร 100 }   

5. จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มทุกวันจันทร์ โดยวิทยากร 
6. สรุปและรายงานผลการจัดโครงการ 

ผลการด าเนินการ 
  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๖ คน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  
ศึกษาดูงานแปลงเกษตรสาธิต เรียนรู้การประดิษฐ์ของใช้จากอุปกรณ์รีไซเคิล และการฝึกออกก าลังกายด้วยโยคะ ร า
วงมาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (ชุมชนสินสมุทร) 
 
 
 



 
 

หน้า ๓๖ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การปฏิบัติตัวผู้สูงวัย  
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

หน้า ๓๗ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการสุขภาพดี ตามวิถี 6 อ (อาหาร) 
 

หลักการและเหตุผล 
  อาหารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  ผู้สูงอายุต้องการอาหารน้อยลง แต่ความต้องการ
สารอาหารยงัคงปริมาณเดมิ อาหารที่เหมาะสมจึงควรมีปรมิาณและคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
ถ้ารับประทานอาหารปรมิาณมากและไม่เหมาะสมจะท าใหม้ีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 

          ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สริเิวชชะพันธ์อปุถัมภ์)  ตระหนกัถึงความส าคัญเรือ่งอาหาร จึงจัดท า
โครงการสุขภาพดี ตามวิถี 6 อ (อาหาร) เพื่อใหโ้ภชศึกษาแก่ผู้สงูอายุ ถึงแม้ว่าการให้ความรูจ้ะมผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้อย เนื่องจากพฤติกรรมการกนิได้ถูกปลูกฝังมาช้านาน ดั้งนั้นการให้ความรู้จงึต้อง
ผสมผสานการปฏิบัติเข้าไปด้วยอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อสุขภาวะที่ดี 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อใหส้มาชิกชมรมผูสู้งอายุมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานที่เหมาะสมกับวัย 

2.เพื่อสร้างเสรมิใหส้มาชิกชมรมผูสู้งอายุ มีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแล 
สุขภาพซึ่งกันและกัน  
กลุ่มเป้าหมาย สมชิกชมรมผูสู้งอายุเทศบาลเมืองรงัสิต 11 ชมรม จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน/เดือน 
งบประมาณ 79,500 บาท   
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

     1 ข้ันเตรียมการ 
       - ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุเทศบาลเมืองรงัสิตเพื่อรวบ 

รวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
       - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินกจิกรรม 

        - เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
เมืองรังสิต 

     2  ข้ันด าเนินการ 
       - ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมายหน้าที ่
       - จัดซื้อ จัดจ้าง  วัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
       - ด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ศนูย์บริการสาธารณสุข 
     3  สรุปผลการด าเนินโครงการ และประเมินผล 
 

ผลการด าเนินการ  
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุเข้าร่วมกจิกรรม 1,034คน  ให้ความสนใจซกัถามเกี่ยวกับอาหาร 

สามารถตอบค าถามเกี่ยวกบัการเลือกอาหารที่เหมะสมกบัวัยได้ร้อยละ 73  
 

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) เทศบาล เมืองรังสิต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หน้า ๓๘ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ภาพกิจกรรมโครงการสุขภาพดี ตามวิถี 6 อ (อาหาร) 
 
               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๓๙ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการอบรมหลักสตูรการดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายแุละผู้มีภาวะพึ่งพิง       
หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากข้ึน  ท าให้เกิดการแปลื่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ  จากการส ารวจข้อมูลประชากร ปี 2548 พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4  
และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทุกปี  ซึ่งคาดว่าในปี 2558 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น ร้อยละ  20  การแปลี่ยน
แปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ท าให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น  การ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเปน็การดูแลที่ใช้ครอบครัวและชุมชนเปน็ฐานหลกั ในส่วนของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ต้อง
มีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนสนับสนุน โดยอาศัยชุมชนชนและสังคมในการดูแล ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)   เห็นความส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จึงจัดท าโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (อผส.)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข   

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุ 

และผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้อง             
2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ดูแลผู้สงูอายุ และอาสาสมัคร  จ านวน  60  คน 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

1)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
2)  ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
3)  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนมุัติจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพ  

เทศบาลเมอืงรังสิต  
ขั้นด าเนินการ 

  ๑)   ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมาย
หน้าที ่

๒)   จัดซื้อจัดจ้าง วัสดอุุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 
3)  ด าเนินกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสู้งอายุและผู้มีภาวะพึ่งพงิ   จ านวน 12 ช่ัวโมง   

รวมระยะเวลา  2  วัน และกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 
4)  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง  จ านวน  10  คน 
5)   การประชุมแลกเปลี่ยนรู้หลังการอบรม จ านวน  5  ครั้ง   
   

ระยะเวลาการด าเนินการ    วันที่  6 - 7  พฤษภาคม  2554    
 

งบประมาณ     

หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ  2554  งบประมาณตั้งไว้ 24,940 บาท 



 
 

หน้า ๔๐ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจรีนันท์  บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน
รัตนโกสินทร)์  

 

ผลการด าเนินการ 
๑. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุ 

และผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้อง              
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การประเมินผล  
ร้อยละ  80  ของกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 
 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลกัสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายแุละผู้มีภาวะพึ่งพิง       
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๔๑ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการปรับปรุงห้องน้ าท่ีเอ้ือต่อสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  จากสถานการณ์ที่ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเพื่มมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ  10.4 และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  จากการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พบว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุมี
หลายด้าน และด้านที่ส าคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพ  การท าอย่างไรที่จะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง ไม่เป็นภาระ
ของครอบครัว  การดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่ครบถ้วน และออกก าลังกายที่เหมาะสมจะช่วยชลอภาวะ
สุขภาพทรุดโทรมได้  แต่ต้องค านึงถึงสถานที่ ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ  เพราะหาก
ผู้สูงอายุหกล้มหรอืบาดเจ็บ  อาจท าให้สุขภาพทรุดโทรม หรือเกิดทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้  ดังนั้นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ  โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสขุภาพผู้สูงอายุ  เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข  เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สงูอายุไม่ใหเ้กดิอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต  จึงจัดท าโครงการปรับปรุงห้องน้ าที่เอื้อ
ต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ และชลอภาวะการทรุดโทรมของร่างกาย  ที่เกิดจาก
อุบัติเหตุได้   

 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุขณะใช้ห้องน้ า 
  2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกในการใช้ห้องน้ า 
   

3.กลุม่เป้าหมาย    
ผู้สงูอายุที่ใช้บริการห้องน้ าในศูนย์บริการสาธารณสุข 1-4   

4. งบประมาณ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมืองรังสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2554    

เป็นเงิน     25,000  บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
 

5.แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
5.1  ข้ันเตรียมการ 

   -  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนด าเนินกิจกรรม 
-  ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนด าเนินงานตามข้อมูล 
-  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัตจิากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

เทศบาลเมอืงรังสิต 
  5.2  ข้ันด าเนินการ 
   -  จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอปุกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ 

          -  ด าเนินการปรับปรงุหอ้งน้ า โดยการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบโถนั่งราบมีชักโครก  
และจัดท าราวกันลื่นตรงสเเตนเลส  ในบริเวณศูนย์บรกิารสาธารณสุข 1-4    เทศบาลเมืองรังสิต 
   5.3  สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
 

6.ผลการด าเนินการ    
  ด าเนินการติดตั้งราวกันลื่นสแตนเลสแบบตรง และเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบโถนั่งราบมีชักโครก 
ในศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๓-๔และห้องน้ าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ รวมจ านวน ๕ ห้อง ผลจากการ



 
 

หน้า ๔๒ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

สอบถามผูสู้งอายุทีม่าใช้ห้องน้ าแบบโถนัง่ราบมีชักโครก สามารถลดการปวดข้อเข่าได้ และไม่ต้องใช้แรงมากในการ
ลุกนั่งปฏิบัติกจิวัตรส่วนตัว           
     

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)  
 

ภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงห้องน้ าท่ีเอ้ือต่อสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

หน้า ๔๓ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต 
 

หลักการและเหตุผล 
  ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครรังสิต มีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้พิการเป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคคล
เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะยากจน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ เพื่อการบรรเทาความ
เจ็บป่วยเบื้องต้น  หรือที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการบรรเทาความเจ็บป่วยอย่างถาวร ผู้เจ็บป่วยเหล่าน้ีไม่มีทุนทรัพย์ใน
การซื้ออุปกรณ์ที่ต้องรักษา จึงท าให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บปวด และญาติผู้ดูแลต้องรับภาระให้การดูแล
ที่ล าบากข้ึน  ดังนั้นศูนย์บริการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความส าคัญผู้ป่วยดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการให้บริการ
อุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
พื้นที่เทศบาลนครรังสิตให้ดีต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ผู้พิการสามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสขุและรกัษาสภาพความพิการและเจบ็ป่วยที่เป็นอยู่ให้ดี
ข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลนครรังสิต จ านวน 100 ราย 
งบประมาณ 320,000 บาท 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
   1 ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ประสานงานกับชุมชนเพื่อค้นหาผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
  1.2 เขียนโครงการน าเสนอ  เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

2 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
  2.1 ประชุมเจ้าหน้าที่และประชาชนชุมชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
  2.2 จัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและผู้พิการ 
  2.3 ด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  3 สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

ผลการด าเนินการ 
  - มีการด าเนินงานในเดือนกันยายนก่อนก าหนดการของโครงการ 1 เดือน เนื่องจากมีผูป้่วยและผู้
พิการในพื้นทีร่ับผิดชอบของเทศบาลได้เขียนค าร้อง เพือ่ขอยืมอุปกรณ์การแพทย์เป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้ทาง
เทศบาลต้องเรง่ด าเนินการโครงการก่อนเวลาที่ก าหนด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ดังรายการต่อไปนี้ ชุดถังออกซิเจน1.5คิวครบชุด 4 ชุด, ชุดถังออกซิเจน 6 คิวพร้อมเกย์
ออกซเิจนจ านวน 4 ชุด, เตียง 2 ไกด์ จ านวน 10 เตียง, ที่นอนลม จ านวน 2 อัน, รถเข็นอลูเนียม จ านวน 10 อัน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าร้อยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลมีความพึงพอใจการบริการครั้งนี้ 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ต้องมีการส ารวจหาข้อมูลผู้พิการและผูป้่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่เขตเทศบาลรับผิดชอบให้ 
ครอบคลมุ  และมีก าหนดเวลามากกว่าน้ีไว้ 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) เทศบาลนครรังสิต    

 
 
 
 



 
 

หน้า ๔๔ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ภาพกิจกรรมโครงการให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๔๕ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการรู้รักษ์สุขภาพกับ อสม. 
หลักการและเหตุผล 
   ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค  ผ่านทางวิทยุชุมชนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี  ได้รับเสียงตอบรับจากผูฟ้ังรายการเป็นอย่างดี  รายการนี้
ถือว่าเป็นหอกระจายข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ  ที่ให้ประโยชน์กับผู้ฟังรายการที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อีกทั้งยัง
เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างแกนน าสุขภาพชุมชน  อสม.   อปพร.  ชมรมต่างๆที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิตและพื้นที่ใกล้คียง   
  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  จึงจัดท าโครงการนี้ข้ึน  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนิน งาน
และเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรูเ้กี่ยวกับสุขภาพ 
  ๒.  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรงัสิตและพื้นที่ใกลเ้คียง 
แนวทางการด าเนินงาน 
  ขั้นเตรียมการ 

๑)  ประชุมคณะกรรมการชมรมอสม. และเครอืข่ายสุขภาพ เพื่อวางแผนงานและมอบหมาย 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  ๒)  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัตจิากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต 
  ขั้นด าเนินการ 
  ๑)   ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
  ๒)   ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มาเป็น
วิทยากรร่วมจัดรายการ  โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  ๔)  ด าเนินการจัดรายการทุกวันจันทร์ – ศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
  สรุปผลการด าเนินโครงการ  และรายงานผลให้กองทุนฯทราบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ สถานที่ด าเนินการ  สถานีวิทยุชุมชนรังสิตพัฒนา
งบประมาณ   166,200  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)     
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มรักษ์สุขภาพ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต 
ผลการด าเนินการ 

๑.จัดรายการวิทยุพูดคุยถามตอบปญัหาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กจิกรรมของเทศบาล  
รวมถึงกจิกรรมของเครอืข่ายสุขภาพอื่นโดย อสม. ผู้ท าหน้าที่จัดรายการ ร่วมกบัเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ     
สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรงัสิต วันละ ๒ คน  ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐น. วันจันทร-์วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการ    
       ๒.ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนธัญบุรี มาร่วมจัดรายการ
เกี่ยวกับ  สุขภาพของวัยรุ่น  ทุกวันศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการ  
       ๓.ร่วมตอบปัญหาสุขภาพ  ผ่านทางไปรษณียบัตร ชิงรางวัลสัปดาหล์ะ ๖  คน  
       ๔.ในการจัดรายการวิทยุสามารถประเมินผูฟ้ังรายการได้ การผู้คุยหน้าไมค์ ๓๕๐ สาย 
ไปรษณียบัตรตอบค าถามและติชมรายการ ๒๗๙ ฉบับ  
ปัญหา/อุปสรรค    

ไม่สามารถจัดรายการวิทยุได้ตามตารางเวลาเนื่องจากฝนตกหนัก ท าให้ต้องหยุดการออกอากาศ 



 
 

หน้า ๔๖ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ข้อเสนอแนะ    
ควรมีการด าเนินรายการรูร้ักษ์สุขภาพกบั อสม. อย่างต่อเนือ่ง 

 
ภาพกิจกรรมโครงการรู้รักษ์สุขภาพกับ อสม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๔๗ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2554 

หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาที่ส าคัญ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีวิธีการ
หนึ่ง คือท าให้ประชาชนรู้ถึงภัยและอันตรายจากโรคไข้เลือดออกที่จะมีต่อตัวเองและครอบครัว เมื่อประชาชนมี
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุ  อาการ  และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง  จะท าให้ประชาชนสามารถ
ป้องกันตัวเองมิให้เป็นโรคไข้เลือดออกได้  โดยการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงให้ประชาชนได้
ตระหนักวิธีการดูแลตนเอง  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกระดับ  ทุก
ครัวเรือนได้รับรู้  ซึ่งสื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายได้น้ัน  ต้องมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ
โดยใช้สื่อทุกชนิดที่มีอยู่   รวมทั้งสื่อที่มีอยู่ในท้องถ่ินทุกประเภทวัตถุประสงค์ 
  1  เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก 
  2  เพื่อให้ชาวบ้านน าวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยูม่าใช้แทนเทคโนโลยี่ 
  3  เพื่อลดอัตราการใช้สารเคม ี
  4  เพื่อรณรงค์และก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนน าร่องได้แก่ ชุมชนรัตนโกสินทร์   
งบประมาณ จ านวน   87,000  บาท    
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

1.  ข้ันเตรียมการ 
         1.1   ส ารวจปัญหาและความรุนแรงของโรคในชุมชน เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินโครงการฯ 
              1.2  จัดประชุมคณะกรรมการ อสม.เพื่อหารือแนวทางและขอความสมัครใจ อสม.ในชุมชนนั้นๆ
เป็นผู้ด าเนินการ 

     1.3  เขียนโครงการน าเสนอขออนุมัตงิบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลเมอืงรังสิต 

๒  ข้ันด าเนินการ 
         2.1  ประชุม  วางแผน  ด าเนินงานและมอบหมายผูเ้กีย่วข้อง 
       2.2  จัดท าแผ่นพับ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 
       2.3  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล   
               2.4  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตรห์รือการแพทย์  ได้แก่ ทรายทีมีฟอส  น้ ายาลอกคราบลูกน้ า
ยุงลาย  ยาทากันยุง 

     2.4  จัดท าตัวมัสคอต จ าลองยงุลาย 
         2 .5    จัดกจิกรรมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์และ แจกปลาหางนกยงุ 

3.  สรุปและรายงานผลโครงการ 
ผลการด าเนินการ 

1. พิธีเปิกโครงการโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
เครื่อข่าย อสม. จ านวน 150 คน แกนน านักเรียน 50 คน 

2. การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในส านักงานเทศบาลนครรังสิต 
3. กิจกรรมเดินรณรงค์ในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โดยให้แกนน านักเรียนเข้า 

ร่วมกิจกรรมพร้อมได้ช้ีแจงแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกและมกีารตอบค าถามเพือ่ให้นักเรียนได้และเปลี่ยน
เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น 

4. กิจกรรมส ารวจลกูน้ ายุงลายในชุมชนระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2554ใน 



 
 

หน้า ๔๘ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ชุมชนรัตนโกสินทร์ 5 กลุม่พบว่าจากการหาค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในชุมชนก่อนการประเมินสุม่ส ารวจลูกน้ ามีค่า HI 
ระหว่าง 2.33 – 18.75 และในโรงเรียนค่า CI = 29.88 ประเมินหลงัส ารวจ ค่า CI = 0   
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยแต่กิจกรรมการส ารวจลกูน้ าในชุมชนบาง 
กลุ่มยงัไม่มีความพร้อมในด้านของ อสม.ที่จะเข้าไปส ารวจในชุมชนของตนเอง 

2. วิธีการส ารวจยงัไม่ครอบคลมุ เนื่องจาก อสม.บางกลุ่มสุขภาพไม่เอื้ออ านวยและมีภารกจิ 
อื่นที่ต้องรับผิดชอบ 

3. ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไปท างานนอกบ้าน ไม่สามารถเข้าส ารวจลูกน้ ายุงลายในบ้านได้ครบ  
100 % 

4. เนื่องจากช่วงทีส่ ารวจลูกน้ ายุงลายเป็นช่วงหน้าฝนมีภาชนะน้ าขังเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกบัไม่ได้ส ารวจทกุวันท าให้ไมส่ามารถควบคุมภาชนะน้ าขังได้ทั้งหมด 

5. ประชาชนขาดความตระหนักและไม่ให้ความส าคัญในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ถ้าคนใน
ครอบครัวเกิดการเจบ็ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วจงึเห็นความส าคัญและใส่ใจมากขี้น 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการสอบคัดเลือก อสม.ที่มีความพร้อมและสุขภาวะสมบูรณ์ก่อนเข้ารบัการ 

อบรม 
2. หลงัจากที่ได้ อสม.ตามข้อ 1 แล้วควรมกีารประกวด อสม.ทีก่ล้าแสดงออกและ 

ความสามารถในการเป็นผู้น าในแต่ละชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ด าเนนิการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเวลา 
  ควรให้มีโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการท าโครงการหรือกิจกรรมโดยคัดเลือกแกนน านักเรียนให้มา
เป็นสารวัตรก าจัดยุงในโรงเรียน 

 

ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2554 

 
 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๔๙ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๕๐ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการศูนย์สุขภาพชุมชน 
หลักการและเหตุผล 
  ชมรมอามาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต ได้จัดท าโครงการห้องสมุดสุขภาพชุมชน เพื่อให้
เป็นสถานที่รวบรวมผลงานในภาคปฏิบัติของ อสม.กับการท างานในชุมชน นวัตกรรมใหม่ๆ ทางความ 
คิดที่ได้จากเครอืข่าย อสม.ในแตล่ะพื้นที่ รวมทั้งความรู้ในด้านสุขภาพ และการฝึกภาคปฏิบัติในเรื่องการใช้อุปกรณ์
กายภาพบ าบัด ลูกประคบ และหัตถเวช 
  การด าเนินงานตามโครงการที่เสนอครัง้นี้เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพือ่ใหเ้ห็นผลสัมฤทธ์ิ
ของงานทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึ้น  และจากการประเมินผลโครงการที่แล้วเสรจ็ในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมามีผูม้าใช้
บรกิารด้านการนวดแผนไทย  ๔๓  ราย เยี่ยมชมห้องสมุด  อ่านหนงัสอื และออกก าลังกาย ๘๙ราย  ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  จึงได้เสนอโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งเป็นโครงการตอ่เนื่องกับห้องสมุดสุขภาพชุมชน และบริการ
ความรู้ด้านกายภาพบ าบัด 
วัตถุประสงค์ 
  ๑   เพือ่ให้อาสาสมัครและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ดา้นสขุภาพ 
  ๒  เพื่อให้เกิดการบรูณาการในด้านความคิดจากการศึกษาหาความรู้ กับการปฏิบัติจริงในเรื่องการ
ใช้อุปกรณ์ในการท ากายภาพบ าบัด ลูกประคบ และหัตถเวช 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรงัสิต 
แนวทางการด าเนินงาน 
  ขั้นเตรียมการ 
  ๑  จัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิตเพือ่หารือในการ
จัดท าโครงการ 
  ๒ ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อขอค าปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการ
ด าเนินงาน 
  ๓ จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัติงบประมาณ 
  ขั้นด าเนินการ 

๑ การปฏิบัติงานให้ อสม.ที่มีความรู้ ด้านการใช้ศูนย์กายภาพบ าบัด ลกูประคบ หัถตเวช  
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า วันละ ๑ ท่าน  ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 
  ๒ ใหเ้บี้ยเลี้ยง อสม. ในการปฏิบัตงิานเป็นพีเ่ลีย้งที่หอ้งสมดุสุขภาพชุมชน  ๑๐๐ บาท/วัน 
  ๓ รับบริจาคหนังสือเกี่ยวกบัสุขภาพจากผูส้นใจ 
  ขั้นสรุปและประเมินผล การด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพทราบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ   ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  
งบประมาณ ๓๗,๒๐๐   บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมอืงรงัสิต 

ผลการด าเนินการ 
๑ ศูนย์สุขภาพชุมชน  ตั้งอยู่ที่ช้ันล่างศูนย์บริการสาธารณสขุ 3 (เทพธัญญะอปุถัมภ์)  เป็น 

ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ ที่ประชาชนทุกกลุ่มอายุสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกบัโรคในระบบต่างๆของ
ร่างกาย สมุนไพรไทย  แพทย์ทางเลือก  พร้อมทั้งยงัมี อสม. ที่มีความรู้ในเรือ่งการนวดแผนไทยและการท ากายภาพ 
บ าบัดบริการให้ค าแนะน ากบัผูส้นใจ  ทกุวันราชการจันทร์ – เสาร์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕. ๐๐น.   
  ๒  รวมระยะเวลาที่เปิดใหบ้ริการ ๑๖๕  วัน  มีผู้มาใช้บริการในกิจกรรมต่างดงันี ้
  ๑)  อ่านหนังสอื       จ านวน  ๕๖ คน 
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  ๒)  ปรึกษาเรื่องการท ากายภาพบ าบัดและนวดแผนไทย   จ านวน  ๖๓    คน 
  ๓)  ใช้บริการออกก าลงักาย      จ านวน  ๓๔    คน 
  ๔)  ใช้บริการเครื่องออกก าลังกายในการท ากายภาพบ าบัด    จ านวน   -      คน 
  ๕)  เยี่ยมชมศูนย์สุขภาพชุมชน    จ านวน  ๑๖๔  คน 
  ๓ กลุ่มผู้ใช้บริการอ่านหนงัสอืและเยี่ยมชมศูนยส์ุขภาพชุมชน เป็น อสม. ร้อยละ ๘๐   

๔ จากการส ารวจความพงึพอใจพบว่ารอ้ยละ ๘๒ ของผู้ใช้บริการพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
ร้อยละ ๑๐ อยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ ๘ อยู่ในเกณฑ์พอใช้  
ปัญหา/อุปสรรค    
  ๑  อสม.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นกลุม่เดียวกับ อสม. ที่ปฏิบัตงิานในโครงการ
ฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการท ากายภาพบ าบัดโดย อสม.  ซึ่งขณะนี้มีกลุม่เป้าหมายที่ขอรบับริการฟื้นฟสูุขภาพมากข้ึน  
ท าให้ อสม. ไม่สะดวกในการปฏิบัตหิน้าที่ที่ศูนย์ฯ 
  ๒  บริเวณที่ตั้งศูนย์ฯเวลาฝนตกหนักน้ าจะท่วมเข้าไปด้านใน  ท าให้ไม่สะดวกในการให้บริการ 
  ๓  ช้ันล่างของศูนย์ฯจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการแพทย์แผนไทย  จึงไม่ได้ท าสปอร์ต
โฆษณาตามที่ขออนุมัติในโครงการ 
  จากปญัหาและอุปสรรคดังกล่าวท าใหผู้ร้ับผิดชอบขอยุติการด าเนินงานตามโครงการ   
ข้อเสนอแนะ    

กลุ่มผู้รบับริการฟื้นฟสูุขภาพด้วยการท ากายภาพบ าบัดมเีพิม่ขึ้นทุกปี  ควรมีการฝึกอบรม  
กลุ่ม อสม.ที่มีความช านาญพิเศษเกี่ยวกับการท ากายภาพบ าบัดเพิม่ข้ึน  เพื่อสามารถดูแลกลุม่เป้าหมายได้ครอบคลมุ 

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์สุขภาพชุมชน 
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โครงการก าจัดยุงและลดลูกน้ ายุงลายในชุมชน 
หลักการและเหตุผล 
  โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของ จังหวัดปทุมธานี  เห็นได้จากรายงาน
ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราการป่วยค่อนข้างสูง  ในปี 2554 พบอยู่บ่อยรวมทั้งสิ้น 574  รายคิดเป็นอัตรา
ป่วย  59.11  ต่อแสนประชากร  มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย   คิดเป็นร้อยละ 0. 17 เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมของอ าเภอพบว่าอัตราป่วยสูงสดุ คือ อ าเภอสามโคก อัตราป่วย192.50 ต่อแสนประชากร รองลงมา อ าเภอ
เมืองปทุมธานี อัตราป่วย 126.47 ต่อแสนประชากร  อ าเภอหนองเสือ อัตราป่วย 88.81 ต่อแสนประชากร 
เสียชีวิตร้อยละ 2.27  อ าเภอลาดหลุมแก้ว อัตราป่วย 42.96 ต่อแสนประชากร  อ าเภอคลองหลวงอัตราป่วย 
38.13 ต่อแสนประชากร  อ าเภอธัญบุรี อัตราป่วย 35.98  ต่อแสนประชากร และอ าเภอล าลูกกาอัตราป่วย 
14.87 ต่อแสนประชากร 
  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหาในเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกและเกิดความรับผิดชอบ
ต่อปัญหาในชุมชนของตนพร้อมหารือแก้ไข ซึ่งปัญหาของไข้เลือดออกจึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญและถือให้เป็นภารกิจที่ต้องป้องกัน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคให้ลดลง 
  งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานป้องกันและควบคุมโรค มองเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการ ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุและลดลูกน้ ายุงลาย โดยเน้นพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 
  2. เพื่อก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 
  3. เพื่อให้โรงเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่ม อสม.  150  คน   
2. ชุมชน หมู่ 2,3,4 
3. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต  

งบประมาณ จ านวน    259,290  บาท    
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน เครือข่าย อสม. เพื่อคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
  1.2  ประชุมเครือข่าย อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนด าเนินการตามกิจกรรม 
  1.3  เขียนโครงการน าเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
รังสิต 

2. ข้ันด าเนินการ 
  2.1 จัดประชุมช้ีแจงมาตรการด าเนินงานและให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก ให้กับแกนน าชุมชน อสม. (ที่ เป็นพื้นที่เสี่ยง) หมู่  2 - 4 ในชุมชนอาคารพาณิชย์ เช่น ชุมชน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชุมชนตลาดรังสิต ชุมชนตลาดสุชาติ  ชุมชนตลาดพรพัฒน์ ฯลฯ เนื่องจากชุมชน มีลักษณะการ
ด าเนินชีวิตของประชากรเป็นแบบชุมชนเมือง มีประชากรอพยพเคลื่อนย้ายบ่อย  ในส่วนของโรงเรียนจะด าเนินการ
ส ารวจให้ครอบคลุมในพื้นที่หมู่ 1 -6  

2.2 ช้ีแจงแนวทางและมาตรการด าเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 
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   2.1.1. จัดทีมและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในชุมชนหมู่ 2 - 4 และโรงเรียนหมู่ 1 - 6 
    1.1  หมู่ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
    1.2  หมู่ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
    1.3  หมู่ 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
    1.4  หมู่ 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 
   2.2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนโดยให้ อสม. เป็นผู้ด าเนินการ ในส่วนของโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้ จนท. และ อสม.แต่ละพื้นที่ร่วมด าเนินการ จ านวน 2  รอบ 
    รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน  2255 
    รอบที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม  2555 
 3.  การรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชน ให้ได้จ านวนหลังคาเรือนแต่ละชุมชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชน ยกเว้นห้องเช่า และชุมชนที่เป็นคอนโดฯ ไม่สามารถเข้าด าเนินการส ารวจได้ท า
ให้ประเมินค่าไม่ได้ 
 4.  ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ ประเมินผล หาค่า HI ในชุมชน (ค่า HI ≤ 10) และโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีค่า CI = 0   
 5.  ด าเนินการจัดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายตัวเต็มวัย ในชุมชนและโรงเรียน จ านวน 2 รอบ           
    รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน  2555      
     รอบที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม   2555 
 6.  ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ ประสานโรงเรียนเพื่อด าเนินการรณรงค์ส ารวจลูกน้ ายุงลายป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและให้การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 7.  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวหรือสื่อต่างๆและวิทยุชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ 
 8.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในโครงการ 
 9.  จ าท าโล่ส าหรับโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 – 6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายเท่ากับศูนย์ ( CI = 0 ) 
 10.  สรุปและประเมินผลในการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินการ 

- พิธีเปิดโครงการฯ  โดย นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี เป็นประธาน  กล่าวรายงาน 
โดย นายสมยศ  พงศ์ธีรการ  รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล  พนักงาน และผู้เข้าอบรม ได้แก่ เครือข่าย 
อสม. 169 คนและครูโรงเรียน 12 คน  รวมทั้งหมดจ านวน 181 คน 

- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่ เครือข่าย อสม. ครูโรงเรียน       
เขตเทศบาลนครรังสิต  โดยวิทยากร  คุณฉวีวรรณ  นาคอุไร  จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  

- กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การก าจัดลูกน้ ายุงลายและตัวเต็มวัย  
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามรถน าไปประดิษฐ์ด้วยตัวเองได้ 
  - การประเมินผลการอบรมโครงการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุและลดลูกน้ ายุงลาย  

1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรม  
2.  ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายมีการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลกูน้ ายุงลายอย่างตอ่เนือ่ง   
3.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิตได้รบัการส ารวจลกูน้ ายุงลายตาม 

โครงการก าจัดแหลง่เพาะพันธ์ุและลดลกูน้ ายุงลาย 
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะ  ควรมีการอบรมเพิม่พูนความรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทีจ่ะก าจัดยุงลายตามความ
เหมาะสม อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภรัตน์  ชอบค้า  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) 

ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2554 
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โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
หลักการและเหตุผล 
   สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (REAT)  ศูนย์เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NRCTEC) ได้จัดท าอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับชุมชน  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานที่จัดท าข้ึนมา
เพื่อน าไปใช้งานกับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน ในที่นี้ขอเรียกว่า  “ผู้มีภาวะพึ่งพิง”   โดยมุ่งเน้นที่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการบริหารจดัการแบบเครือข่าย  เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เหมาะสม  โดยการพัฒนาหน่วยงานภายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิต  พัฒนา  และติดตั้ง  ภายใต้ความร่วมมือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กลุ่มผู้น าชุมชน  และ
เทศบาลเมืองรังสิต  โดยการประสานงานผ่านเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  เทศบาลเมืองรังสิต  เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน     
  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข   เทศบาลเมืองรังสิตเล็งเห็นว่าโครงการนี้ยังประโยชน์ให้กับผู้มีภาวะ
พึ่งพิง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมอื่นได้มากข้ึน  นอกจากจะช่วยดูแลในเรื่อ งการอ านวยความ
สะดวก   ความปลอดภัย  การลดภาระของผู้ดูแลแล้ว  ยังเป็นการพัฒนาด้านสุขภาพจิตของผู้มีภาวะพึ่งพิงอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กบัผูม้ีภาวะพึ่งพิงที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการควบคุมระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้าน  พร้อมทั้งสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในบ้านหรอืชุมชนได้ 
  ๒. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวกในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิงใน
ชุมชน  
  ๓. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะพึ่งพิง 
กลุ่มเป้าหมาย  
  ๑.  ผู้มีภาวะพึง่พงิในโครงการฟื้นฟผููเ้จบ็ป่วยด้วยการท ากายภาพบ าบัดโดย อสม.   จ านวน ๒๕- ๓๐ คน   
  ๒. ช่างเทคนิคของเทศบาลและชุมชน  จ านวน  ๑๐    -  ๑๕  คน 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

๑)  ประชุมเครือข่าย อสม. ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔ 
  ๒) ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก 
(REAT)  ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ  (NECTEC)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  
  ๓)  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต 
  ขั้นด าเนินการ 
  ๑)   ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายความรับผิดชอบ 
  ๒)  ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่สถาบันฟื้นฟสูมรรถภาพและเทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก 
(REAT)  ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ  (NECTEC)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ในการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม ได้แก่ การส ารวจและคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมโครงการ  โดยก าหนดเป็นบ้านพักในแตล่ะชุมชน ที่จะท าการ
ติดตั้งอุปกรณ์   ฝึกอบรมบุคลากร ครัง้ที่ ๑ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 
  ๓) ติดตั้งอุปกรณ์ และฝกึอบรมบุคลากรครัง้ที่ ๒ 
  ๔) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลตามแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต  
ระยะเวลาการด าเนินการ     ๑๒  เดือน 
งบประมาณ   ๓๐๐,๐๐๐   บาท  (สามแสนบาทถ้วน)    
ผลการด าเนินงาน 
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๑.วันที่ ๒๗  กรกฏาคม ๒๕๕๔  ตัวแทน อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ ๙ คน พร้อมด้วยช่าง 
เทคนิคไฟฟ้า  เทศบาลนครรังสิต ๕ คน  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลขอนแก่น จ านวน  ๔ คน  พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่จาก NECTEC  จ านวน ๕ คน  โดยแบ่งออกเป็น ๓  ทีม  ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
๓ หลังคาเรือน ได้แก่ 
  -  นายธวัช  มัคฉิมา  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๗๔ ซอยรังสิต-นครนายก ๑  ชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา  
อายุ ๖๘ ปี  ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท  ขาชาทั้งสองข้างไม่สามารถเดินได้   สามารถใช้มือ
ในการควบคุมรีโมทคอนโทรลได้   ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ  ๓  ช่ัวโมง ๒๕ นาที 
  -  นายณรงค์  ทองประมูล  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๑๗/๑๓๒ ชุมชนชลประทาน อายุ ๔๕ ปี ป่วย
ด้วยโรคอัมพฤกษ์ซีกซ้าย  แขนขาซ้ายอ่อนแรง ไม่มีข้อติด  สามารถใช้มือขวาในการควบคุมรีโมทคอนโทรลได้  ใช้
เวลาในการติดตั้งประมาณ  ๒  ช่ัวโมง  ๓๕ นาที 
  -  นายสมชาย  มาลา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๗๙  ซอยรังสิต-นครนายก ๑๔ ชุมชนซอย ๕๓ มีความ
ผิดปกติทางสมองแขนซ้ายเกร็ง  เวลาเดินสั่นๆไม่มั่นคง  สามารถใช้มือในการควบคุมรีโมทคอนโทรลได้  ใช้เวลาใน
การติดตั้งประมาณ  ๒  ช่ัวโมง 
  ๒. วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ  (ตารางการอบรมตามแนบ)  ในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมหมาย  ผิว
สะอาด  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่ง
ประกอบด้วย อสม. ๙ คน ช่างเทคนิคไฟฟ้าเทศบาลนครรังสิต ๒ คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  
จ านวน ๔๐  คน  นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม  นายกเทศมนตรีนครรังสิต  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  หลังจบการ
การอบรมผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะนักศึกษาและช่างเทคนิคไฟฟ้าสามารถประกอบอุปกรณ์  ตรวจสอบหาความ
ผิดปกติ  และด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ได้  ในส่วนของ อสม. สามารถตรวจสอบหาความผิดปกติ  แก้ไขปัญหา
อุปกรณ์เล็กน้อยได้  เช่นการเปลี่ยนฟิวส์และด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ได้   
  ๓.  ขณะนี้ก าลังด าเนินการติดตั้งอปุกรณ์ในบ้านผู้มีภาวะพึ่งพิงอีก ๒๒ หลังคาเรือน  หลงัการ
ติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสรจ็  ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  จะรายงานผลการติดตั้งและประเมินความพงึพอใจขอผู้ใช้
อุปกรณ์  พร้อมทัง้รายงานให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนทราบต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค    
  ในเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากยังอยู่ในระยะที่อุปกรณ์ยังใหม่ จึงไม่มีปัญหา
เรื่องการซ่อมแซม  ต้องรอดูความคงทนของตัวอุปกรณ์อย่างน้อย ๖ เดือน – ๑ปี  
ข้อเสนอแนะ    

เพื่อให้เกิดเครือข่ายการท างานอย่างต่อเนื่องระหว่าง อสม. และช่างเทคนิคไฟฟ้าของเทศบาล 
นครรังสิต ควรมีการแบ่งพื้นที่ในการติดตามและตรวจสอบอปุกรณ์เป็นระยะๆ 
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ภาพกิจกรรมโครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
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โครงการเกบ็สมบตัิฯร่วมใจ ห่างไกลไข้เลอืดออก  
หลักการและเหตุผล 
   ไข้เลือดออกเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และการสาธารณสุขในระดับประเทศเนื่องจากความ
รุนแรงของโรคแปรผันตรงต่ออัตราตาย  การป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจึงส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ตามล าดับ หากมีการตรวจวินิจฉัยข้ันต้นที่ไม่ถูกต้อง อาจท าให้ผู้ป่วยเข้าสภาวะช็อคและเสียชีวิต
ได้  แต่เดิมระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกจะพบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุ ระหว่าง 5-9 ปี แต่ปัจจุบันมักพบผู้ป่วยได้
ในทุกกลุ่มอายุ โดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรคที่ส าคัญ 
  ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต้องการความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากทุกฝ่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  โดยมี
ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครซึ่งเป็นแกนน าชุมชน เป็นผู้สื่อสารถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายร่วมกัน 
  คณะกรรมการชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงร่วมกันจัดท าโครงการ
เก็บสมบัติฯ ร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออกในชุมชนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
ชุมชนเก็บสมบัตเิจริญผล จ านวน 100 คน 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

๑)   ส ารวจปัญหาและความรุนแรงของโรคในชุมชนเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินโครงการฯ 
2)  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม. เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงาน 
3)  เขียนโครงการและน าเสนอ ขออนมุัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล  

เมืองรังสิต 
ขั้นด าเนินการ 

  ๑)   ประชุม วางแผน ด าเนินงานและมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง 
๒)   จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลอืดออกและรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดอออก 
3)  จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ   
 

ระยะเวลาการด าเนินการ   วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 08.00-15.00 น. ณ.ชุมชนเก็บ
สมบัตเิจริญผล 
         

งบประมาณ    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 7,800 บาท  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล 
 
      
 
 



 
 

หน้า ๕๙ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผลการด าเนินการ 
๑. ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายลดลง 
๒. ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

การประเมินผล  
ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้ารับการอบรมมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน 

ภาพกิจกรรมโครงการเก็บสมบัตฯิร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๖๐ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูแลมะเร็งเต้านม    
หลักการและเหตุผล 
   มะเร็งปากมดลกูและมะเรง็เต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอนัดับ 1 และ 2 ของโรคมะเร็งของ
สตรีไทย ปัจจุบันสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ในสตรีไทยมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนใน
โรคมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต 19.5 ต่อประชากร 100,000 คน ในโรคมะเร็งเต้านมเสียชีวิต 17.2 ต่อประชากร 
100,000 คน ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสญูเสียทัง้ทางด้านรา่งกายจติใจ และทางด้านเศรษฐกิจ เป็นอย่างมาก
แต่จะสามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก ดังนั่นถ้าสามารถกระตุ้นให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโรคดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกแลโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกก็จะท าให้อัตราการเกิดโรค อัตราการป่วย
และอัตราการตาย จากโรคมะเร็งฯ ลดลง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทธัญญะอุปถัมภ์)ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวประกอบกับบริบทของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต เป็นชุมชนเมืองที่ต้องท ามาหาเลี้ยงชีพจึงขาดการใส่ใจในการดูแลตนเองและไม่มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง จึงได้จัดท า โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธ์ุทุกสิทธิการรักษาได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง  

เต้านม . 

๒. เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธ์ุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถ 
น าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
สตรีวัยเจรญิพันธ์ุในเขตเทศบาลเมืองรงัสิตทุกสทิธิการรักษามีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ที่ผ่าน 

การมเีพศสมัพันธ์ุและยังไม่ได้รับการตรวจมะเรง็ปากมดลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2553 จ านวน 300 คน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

10) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือมิตรไมตรีคลินิกซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่น่าเช่ือถือได้เนื่องจาก 
เคยประสานงานร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้เชิญให้มาคัดกรองสุขภาพในครั้งนี้ 

11) ประชุมเจ้าหนาที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการด าเนินการ 
12) เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
๕) ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตงิานและมอบหมายหน้าที่ 
๖) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ะใช้ในโครงการ 
๗) ประชาสมัพันธ์ประชาชนทั่วไปและบุคลากรจากส านักงานเทศบาลเมืองรงัสิตๆ เข้ารับการ 

ตรวจสุขภาพ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ   ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2553 ณ. ลานลูกรงัห้างเทศโก้โลตสั 
         

งบประมาณ    จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จ านวน 52,500 บาท  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางรัตนาภรณ์  เนตรครฑุ  พยาบาลวิชาชีพ 6ว. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะ
อุปถัมภ์)  



 
 

หน้า ๖๑ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผลการด าเนินการ 
  กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวและได้รับการส่งตัวรักษาตามสิทธิ 
 การประเมินผล  

ร้อยละ 70 ของผู้ร่วมกิจกรรมได้รบัการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกและเต้านม 
 

ภาพกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูแลมะเร็งเต้านม 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๖๒ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการพ้ืนฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการท ากายภาพบ าบัด โดยอสม. 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันผู้ป่วยเรื้อรังด้วยโรคอัมพฤกษ์มีอัตราสูงมากขึ้น  สาเหตุเกิดจากการขาดความใส่ใจในเรื่อง
สุขภาพ  การฟื้นฟูสุขภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขภาวะความพิการได้ไม่มากก็น้อย   ในพื้นที่ เขต
เทศบาลเมืองรังสิตจากการส ารวจเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุข และพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ แห่ง
พบว่า มีผู้เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จ านวน   ๗๕  คน  การที่จะให้พยาบาลศูนย์บริการเข้าไปตรวจ
เยี่ยมและใหบ้ริการฟื้นฟูสขุภาพใหผู้้ปว่ยทกุรายเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เนื่องจากอัตราก าลงัไม่เพียงพอ  อีกทั้งสถานทาง
การเงินท าให้ผู้ป่วยบางรายได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม   ไม่มีเตียงนอนที่เหมาะกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย 
  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสขุเทศบาลเมอืงรงัสติ จึงได้จัดท าโครงการฟื้นฟสูุขภาพผู้เจบ็ปว่ยด้วยการ
ท ากายภาพบ าบดั โดยอสม. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยใน
ชุมชน เป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้ อสม. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยในชุมชน 
 ๒. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

-  ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จ านวน ๔๐ คน 
แนวทางการด าเนินงาน 
 ขั้นเตรียมการ 
  ๑  ประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองรังสิต เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการ 
  ๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขอค าปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการด าเนินการ 
  ๓  จัดท าโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ 
 ขั้นด าเนินการ 
  อสม.ที่ผ่านการอบรม จะเปน็ผู้ท ากายภาพบ าบดั ในผู้ป่วยแต่ละราย โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ ๓ 
วัน วันละ  ๑ ช่ัวโมง คิดตอบแทนการปฏิบัติงาน ครั้งละ  ๑๐๐  บาท (ค่าตอบแทนเรียกเก็บจากโครงการ)  
ระยะเวลาในการด าเนินการ ๖ เดือน (๗๒ วัน)  
 ขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ 
  สรุปและประเมินผลโครงการพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพทราบระยะเวลาใน
การด าเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓   -  ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๔ 
งบประมาณ  ๓๙๘,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิต   
ผลการด าเนินการ 

- ให้บริการท ากายภาพบ าบัดให้กับผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  กล้ามเนื้อ 
แขนขาเกร็ง จ านวน ๔๐ คน  โดยให้บริการสปัดาหล์ะ ๓  วัน  ผู้ให้บริการจะได้รบัค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
จ านวน ๑๐๐ บาท/ครั้ง   
ปัญหา/อุปสรรค    

๑ ในการด าเนินกิจกรรมมกีารเปลี่ยนตัวของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเวลาในการใหบ้ริการ 
ของ อสม. กับความต้องการผูร้ับบรกิารไม่ตรงกัน   

๒ อาการแสดงของผู้รับบริการบางคนไม่แน่นอน  บางรายอาการหนักต้องกับเข้ารักษาใน 
โรงพยาบาล  บางรายมีอาการกลับเป็นซ้ าของโรค  เช่น  เส้นเลือดในสมองตีบ/แตก/อุดกั้น  เพิ่มข้ึน  ท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 



 
 

หน้า ๖๓ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

๓  ขาดผู้เช่ียวชาญในการท ากายภาพบ าบัดทีจ่ะช่วยให้ค าแนะน าหรือแก้ไขปญัหาอย่างใกล้ชิด 
๔ ไม่สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มข้ึนได้อย่างครอบคลุม  เนื่องจากจ านวนของผู้ 

ให้บริการ  และจ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 
ข้อเสนอแนะ    

๑  ควรมีผู้เช่ียวชาญด้านกายภาพบ าบัดหรือแพทย์แผนไทยประยุกตเ์ป็นที่ปรึกษาโครงการ 
๒  ควรจัดให้มีการอบรมผู้ให้บริการเพิม่มากข้ึน  และมเีวทีในการพูดคุยถึงอปุสรรคในการ 

ด าเนินการเป็นระยะๆ 
  

ภาพกิจกรรมโครงการพ้ืนฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการท ากายภาพบ าบัด โดยอสม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๖๔ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการให้ความรู้การจัดการความปวดด้วยตนเอง 
หลักการและเหตุผล 
   อาการปวด  ไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะที่ท าให้ร่างกายเกิดความไม่สุขสบาย  เป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อย
มาก  ทั้งเด็ก  ผู้ใหญ่ เพศหญิงและเพศชาย  อาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ  อาการปวดเฉียบพลันที่มีสาเหตุมา
จากการบาดเจ็บหรืออักเสบของกล้ามเนื้อ  หรือเส้นเอ็น  อาการปวดหลังการผ่าตัด  ปวดเรื้อรังต่อเนื่องเป็น
เวลานานมากกว่า  ๓  เดือน  อาการปวดจากปลายประสาท  เช่นโรคเบาหวาน  ตลอดจนปัญหาเรือ่งข้อและกระดกู  
ซึ่งเป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและมีผลกระทบในการด าเนินชีวิตของคนไทย 
  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข   เทศบาลเมืองรังสิต  เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประ โยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเชิงลุกของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง   
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรูเ้รื่องวิธีการจัดการความปวดด้วยตนเอง 
  ๒. เพื่อให้กลุม่เป้าหมายสามารถบ าบัดความปวดและดูแลรักษาความปวดด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี  
กลุ่มเป้าหมาย  
  อาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน ๗๐-๘๐ คน 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
  ขั้นเตรียมการ 

๑)  ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อช้ีแจงแนวทางและขอความ 
เห็นชอบในการแต่งตัง้คณะท างานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
  ๒) ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากร 

๓) ประชาสมัพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทีส่นใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
  ๔)  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต 
  ขั้นด าเนินการ 
  ๑)   ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายความรับผิดชอบ 
  ๒)  จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง “อาการปวด...สัญญาณเตือนภัยที่ไม่ควรมองข้าม”  โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเรื่อง
กระดูกและข้อ   และฝึกปฏิบัติการแก้ปวดด้วยท่ากายบริหาร  และการนวดเพื่อสุขภาพคลายปวด โดยทีมวิทยากรจากสถาบันแพทย์
แผนไทยเพ็ญนภา 
    สรุปผลการด าเนินโครงการ  และรายงานผลให้กองทุนฯทราบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ    เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ สถานที่ด าเนนิการ  หอ้งประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปตัย์วิทยาคาร 
งบประมาณ    ๗,๕๐๐  บาท  (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
ผู้รับผิดชอบ    ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
ผลการด าเนิการ 

๑) นายแพทย์เกรียงชัย  พฤกษาอารักษ์  แพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาล 
ตากสินเป็นวิทยากรในการให้ความรู้  เกี่ยวกับพยาธิสภาพและกลไกการเกิดอาการปวดของร่างกาย  ปัญหากระดูก
และข้อที่พบในผู้สูงอายุ    อาการแสดงและอันตรายจากการปวดที่จุดต่างๆ     

๒)  ฝึกปฏิบัติการแก้ปวดด้วยท่ากายบริหาร  และการนวดเพื่อสุขภาพคลายปวด โดยทีมวิทยากรจาก 
สถาบันแพทย์แผนไทยเพ็ญนภา     

๓) เอกสารความรู้ประกอบการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เฮลท์  แชนแนล จ ากัด 
๔) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข   และบุคลากรด้านสาธารณสุข   ฝ่ายบริการ 

และส่งเสริมการอนามัย   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองรังสิต   จ านวน  ๘๓   คน 



 
 

หน้า ๖๕ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ผลการประเมินความรู้ก่อนการอบรม เรื่องการจัดการความปวดของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็น อสม.  พบว่า 
ร้อยละ ๘๐  ยังมีการปฏิบัติตัวที่ผิดในการบ าบัดความปวด   เนื่องจากวิวัฒนาการด้านการแพทย์    

ผลการประเมินหลังการอบรม   ร้อยละ ๘๖   สามารถท าแบบทดสอบประเมินความรู้เชิงปฏิบัติการ ได้ 
คะแนนมากกว่าร้อยละ   ๗๐   

ภาพกิจกรรมโครงการให้ความรู้การจัดการความปวดด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๖๖ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการ ๖๐ วันวิถีสุขภาพ 

หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในเมืองเปลีย่นแปลงไปตามกระแสของเศรษฐกิจ  ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
ลดน้อยลงอีกทั้งยังขาดความรู้และทักษะพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ  ท าให้เกิดการเจ็บป่วยล้มตายด้วยโรคต่างๆซึ่ง
ส่วนมากเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ผดิ เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  
โรคมะเร็ง โรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันการเกิดหรือลดความรุนแรงของโรคได้จากการดูแลสุขภาพโดยการ
ปฏิบัติตามหลัก ๔ อ. ได้แก่อาหารปลอดภัย  ออกก าลังกายเป็นประจ า  อารมณ์ดีและอโรคยาพาปลอดโรค 

  กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพจึงรวมตัวกันจัดท าโครงการนี้ข้ึน  เพื่อปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพใน
กลุ่มผู้มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  ให้สามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อนและลดความรุนแรงของโรค ให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข   และเป็นตัวอย่างในการปรับพฤติกรรมกับกลุ่มผู้สนใจอื่นต่อไป  

วัตถุประสงค์   

          ๑  เพื่อให้กลุม่เป้าหมายเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและสามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เป็นปญัหาต่อสุขภาพโดยยึดหลัก ๔  อ 
  ๒ เพื่อเปน็เวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาพ  
กลุ่มเป้าหมาย  
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ ๗๔,๕๓๐ บาท  (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มรักษ์สุขภาพ ชมรมผูสู้งอายุรัตนโกสินทร์ ๒๐๐   
ผลการด าเนินการ 
๑  ผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้าโครงการ  ดังนี้  

-  ความดันโลหิตสงูกว่าปกติ    จ านวน    ๑๖ คน 
-  ระดับน้ าตาลในเลอืดสูงกว่าปกติ   จ านวน      ๙ คน 
-  รอบเอวเกินมาตรฐาน    จ านวน   ๒๕  คน 
-  ดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน   จ านวน    ๒๓ คน    

๒  จัดกิจกรรมตามหลัก  ๔ อ   เป็นเวลา  ๖๐  วัน  ดังนี้  
  เวลา   ๐๖.๐๐  -   ๐๗.๐๐  น.  ออกก าลังกายโดยใช้วิธีกายบริหาร 
  เวลา   ๐๗.๐๐ -๐๘.๐๐  น.   ร่วมรับประทานอาหารสุขภาพ และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ 
รับประทานในแต่ละวัน 
๓ สรุปผลการตรวจประเมินสุขภาพ    

-  ร้อยละ  ๗๗.๗๗ ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
-  ร้อยละ  ๘๗.๕     ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต 
-  ร้อยละ  ๘๐        ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดรอบเอว 
-  ร้อยละ  ๘๐        ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดค่าดัชนีมวลกาย 
-  ร้อยละ ๙๑.๔๒    ของผู้เข้าร่วมโครงการมาออกก าลงักายอย่างต่อเนื่องเกิน ๘๐ % 

ปัญหา/อุปสรรค  การประเมินตัวชี้วัด   
ร้อยละ ๖๐ ของกลุม่เป้าหมายปฏิบัติ ๔ อ เป็นนิสัยต้องประเมินหลงัการเสร็จสิ้นโครงการ   

อย่างน้อย ๑ เดือน    
 



 
 

หน้า ๖๗ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ข้อเสนอแนะ    
เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดแรงจงูใจในการออกก าลงักายอย่างตอ่เนื่องควร มีการให้รางวัลกับผู้ที่ 

สามารถลดรอบเอวได้มากที่สุด  และผู้ทีม่ีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องมากที่สุด 

ภาพกิจกรรมโครงการ ๖๐ วันวิถีสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า ๖๘ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการบริการสังคมเป็นภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เพราะประชาชนคือผู้ที่ต้องได้รับบรกิารสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือปัญหาต่าง ๆ  ที่ต้องการการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายหลักที่
ทุกหน่วยงานราชการต่างมุ่งหวังจะใหก้ารด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้ประสบผลส าเร็จให้มาก
ที่สุด  ตัวอย่างเช่นการพัฒนาประชาชนให้เปน็อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างถูกวิธีและป ลอดภัย
รวมทั้งช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการ
สอดส่องดูแลสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นในทุกพื้นที่จึงมีการ
รณรงค์ให้มีการพัฒนาอาสาประชาชนให้เป็น สมาชิก อปพร.เพิ่มมากขึ้น   
 จากจุดก าเนิดนี้เองท าให้เกิดอาสาสมัครประชาชนเพื่อการกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งเป็นสาขาย่อยของการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มุ่งเน้นบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เช่น การแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัย 
การประเมินสถานการณ์ ประเมินสภาพผู้ป่วย การช่วยพื้นชีพข้ันพื้นฐาน การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒบัตรและบัตรแสดงการผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น( First Responder: FR) จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในเขตเทศบาลเมืองรังสิตเพียง 120 
คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสังคม  โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง อาชีพขับรถแท็กซี่ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือพบเห็นอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าประชาชนกลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเช่ือมโยงกันได้อีกด้วย 

ดังนั้นกลุม่กู้ชีพรงัสิต  ซึ่งเป็นสมาชิกเก่าจงึต้องการขยายหรอืสร้างเครอืข่ายสมาชิกที่เหมาะสมใหม้ีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางราชการและสังคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  โดยจัดท าโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ชีพรังสิต  ประจ าปี 2554 ข้ึนเพื่อให้บริการและช่วยเหลือสังคมในการปฏิบัตงิานด้านการกู้ชีพ 
(การแพทย์ฉุกเฉิน) ที่ถูกต้องและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อฝกึอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุม่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุม่อาชีพขับรถแท็กซี่ และกลุม่
อาชีพอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต เพื่อเป็นอาสาสมัครกูชี้พรังสิต   
  2. เพื่อพฒันาและสร้างเครอืข่ายอาสาสมัครกู้ชีพในเขตเทศบาลใหม้ีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

 3. เพื่อสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชนในการช่วยเหลือและบรกิารสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 
กลุ่มเป้าหมาย 

 เป็นประชาชนทั้งในเละนอกเขตเทศบาลเมืองรังสิต ที่ต้องมีสถานที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมือง
รังสิตและบริเวณใกล้เคียง จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพรังสิต ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิตและภายในจังหวัดปทุมธานี 

 2. ต้องมีสถานทีป่ฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองรังสิตและบรเิวณใกล้เคียง 
 3. อายุตั้งแต่ 18-60 ปี 
 4. สามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสนใจในงานบริการสังคม (จิตอาสา) 

  
 



 
 

หน้า ๖๙ 

 

ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ข้ันเตรียมการ 
   5.1 ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยประสานขอความ
ช่วยเหลือจากสมาชิก อปพร.ที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาลเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ 
   5.2 ประสานข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(First 
Responder: FR)  เพื่อขอรับการรบัรองใหแ้ก่ผู้ผา่นการฝึกอบรมจากส านักงานสาธารณสขุจังหวัดปทุมธานี และการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
   5.3 จัดประชุมกลุ่มกู้ชีพรังสิติ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ภัยรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีสมาชิกเกินร้อยละ 60 ของรุ่นเข้ารวมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 80 คน เพื่อ
หารือแนวทางการด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรม โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
   5.4 เขียนโครงการน าเสนอเพื่อขออนมุัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมอืงรังสิต 
  2. ข้ันด าเนินการ 
   2.1 ประชุม วางแผน ด าเนินงานและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   2.2 จัดท าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ ให้แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สนใจ 
จ านวน 4 วัน 
   2.3 จัดหาวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใหแ้ก่ผู้เข้าการอบรม 
   2.4 จัดหาเสื้อสะทอ้นแสงเพื่อแสดงสัญลักษณ์การผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและ
สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานกบัหน่วยงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา 
   2.5 สรปุและประเมินผลโครงการ โดยระบปุัญหาอุปสรรคการด าเนินงานและรายงานให้
คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
 ระยะเวลาการด าเนินการ  
                   รุ่นที่ 1 วันที่  19 – 22   เมษายน     2554   เวลา  08.00  – 16.00 น 

           รุ่นที่ 2 วันที่  25 – 28   พฤษภาคม  2554   เวลา  08.00 – 16.00 น 
                    รุ่นที่ 3 วันที่  19 – 21   มิถุนายน    2555    เวลา  08.00  – 16.00 น  
                     รุ่นที่ 4 วันที่  25 – 27   กรกฎาคม   2555    เวลา  08.00  – 16.00 น 
งบประมาณ 
 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต  จ านวน 486,656.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพัน
หกรอ้ยห้าสิบหกบาทถ้วน)   
ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มกู้ชีพรังสิต   นายชระ  องอาทอิทธิชัย  กลุ่มกู้ชีพรงัสิต    
ผลการด าเนินกิจกรรม 

     1. จากผลการประเมินก่อนเข้ารับการอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ประมาณ  45%     

      2. หลังจากผ่านการอบรม ผลการประเมินของผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ประมาณ  90% 

      3. 80% ของผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้จริง และ 90% 
ท าถูกต้อง ถูกวิธีตามขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ได้อบรมมา 
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ผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔. 

 

ปัญหา/อุปสรรค   เนื่องจากกลางเดือน ตุลาคม 2554 – ต้นเดือนธันวาคม 2554  ได้เกิดอุทกภัยข้ึน     

    ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดกจิกรรมการอบรมโครงการ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในครั้งนีจ้ึงท าให้การ 
    จัดการอบรมโครงการ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นไปอย่างล่าช้า   
 

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
 

  

 

 

 


