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๑.โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2557     ๓ 
๒.โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องปี 2557     ๔ 
๓.โครงการดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 3 ปี 2557       ๕ 
๔.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สงูอายุ  2557       ๖ 
๕.โครงการศูนย์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย        ๗ 
๖.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปกีารศึกษา 2557    ๘ 
๗.โครงการก าจัดเหาในเด็กนักเรียน ประจ าปี 2557      ๙ 
๘.โครงการแก้ไขปญัหาสุขภาพในวัยเรียน ประจ าปี 2557      ๑๐ 
๙.โครงการรณรงค์ป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ ประจ าปี 2557    ๑๑ 
๑๐.โครงการนวดแผนไทยฟื้นฟูสุขภาพ 2557       ๑๒ 
๑๑.โครงการดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรื้อรัง        ๑๓ 
๑๒.โครงการดูแลช่วยเหลอืผูม้ีภาวะพึ่งพิง ปี 2557       ๑๔ 
๑๓.โครงการป้องกันภาวะแทรกซอ้นในผู้ป่วยติดเตียง      ๑๕ 
๑๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ หมู่ 3 และบ้านเอื้ออาทร ปี 2557    ๑๖ 
๑๕.โครงการออกก าลังกายดีหัวใจดีมสีุข        ๑๗ 
๑๖.โครงการสุขภาพดีตามวิถีไทย         ๑๘ 
๑๗.โครงการสุขภาพดีเลือกน้ าตู้หยอดเหรียญมีมาตรฐาน      ๑๙ 
๑๘.โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน       ๒๐ 
๑๙.โครงการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหาร     ๒๑ 
๒๐.โครงการจิตสาธารณ สู่ อสม. น้อย        ๒๒ 
๒๑.โครงการสร้างเครอืข่าย อสม. เข้มแข็ง              ๒๓-๒๔    
๒๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุหมู่ 4       ๒๕ 
๒๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2557    ๒๖ 
๒๔.โครงการดนตรีไทย สานจิตใจผูสู้งอายุ        ๒๗ 
๒๕.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ หมู่ 5 ปี 2557      ๒๘ 
๒๖.โครงการสง่เสริมสุขภาพผู้สงูอายุ หมู่ 6        ๒๙ 
๒๗.โครงการคุยเฟืองเรื่องสุขภาพ         ๓๐ 
๒๘.โครงการการออกก าลงักายด้วยไทเกก๊ รังสิต        ๓๑ 
๒๙.โครงการใหบ้รกิารอปุกรณ์ทางการแพทย์แกผู่้พกิารและผู้ป่วยโรคเรือ้รังในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓๒ 
๓๐.โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนต าบลประชาธิปัตย์   ๓๓ 
๓๑.โครงการพฒันาศักยภาพการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพ      ๓๔ 
๓๒.โครงการห้องเรียนผู้สงูอายุ รุ่นที่ 1        ๓๕ 
๓๓.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สงูอายุ ปี 2557 (เพิม่เติม)      ๓๖ 
๓๔.โครงการการปญัหาไข้เลือดออกในชุมชน       ๓๗ 
๓๕.โครงการเฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า    ๓๘ 
๓๖.โครงการรู้ทันปอ้งกัน ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ ่      ๓๙ 
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๓๗.โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน รพ.ประชาธิปัตย์      ๔๐ 
๓๘.โครงการชุมชนร่วมใจ ร้านค้าโปร่งใส ป้องกันภัยยาเสพติด          ๔๑-๔๒ 
๓๙.โครงการศิลป์ดนตรีไทยป้องกันภาวะซึมเศร้า       ๔๓ 
๔๐.โครงการสุขภาพดีด้วยการลลีาศ        ๔๔ 
๔๑.โครงการส ารวจภาวะสุขภาพผู้สงูอายุและผู้พกิาร ปี 2557     ๔๕ 
๔๒.โครงการอบรมเพิม่ทักษะการดูแลผูสู้งอายุและผูม้ีภาวะพึ่งพิง     ๔๖ 
๔๓.โครงการห้องเรียนผู้สงูอายุ รุ่นที่ 2        ๔๗ 
๔๔.โครงการพฒันาการหนูน้อยรังสิตด้วยนมแม ่       ๔๘ 
๔๕.โครงการสานสมัพันธ์ สายใย ผู้สงูวัย นครรังสิต       ๔๙ 
๔๖.โครงการโยคะสร้างสุขภาพ         ๕๐ 
๔๗.โครงการบรหิารกายใจด้วยดนตรีไทย        ๕๑ 
๔๘.โครงการ sos นครรังสิต ต่อเนื่อง ปี 2557       ๕๒ 
๔๙.โครงการทบูีนัมเบอร์วันธัญบรุ ี         ๕๓ 
๕๐.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สงูอายุศูนย์การค้ารังสิตและสร้างบุญ    ๕๔ 
๕๑.โครงการรวมพลคนรักสุขภาพด้วยการออกก าลังกายลลีาศ     ๕๕ 
๕๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุหมู่ 1 ปีงบประมาณ 2557     ๕๖ 
๕๓.โครงการส่งเสรมิปอ้งกันทันตสุขภาพในศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กสังกดัเทศบาลนครรงัสิต ปีงบประมาณ 2557  ๕๗ 
๕๔.โครงการเตรียมความพร้อมกายใจ วันใหมสู่งอาย ุ       ๕๘ 
๕๕.โครงการออกก าลังกายด้วยไทเกก๊ รงัสิต ส่งผลต่อสุขภาพดีต่อเนือ่ง        ๕๙ 
๕๖.โครงการอบรมฟื้นฟกูารปฐมพยาบาลเบีอ้งต้น ณ จุดเกิดเหตุ ส าหรับ FR     ๖๐ 
๕๗.โครงการสง่เสริมสุขภาพชมรมผูส้งูอายุไต่ฮงกง        ๖๑ 
๕๘.โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค ปี 2557        ๖๒ 
๕๙.โครงการพฒันาทกัษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาว        ๖๓ 
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โครงการ 1 :  ตรวจคดักรองตอ้กระจกและแก้ไขปญัหาสายตา ปี 2557 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์บริการสาธารณสขุ ๒     โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย :  1,800 คน        
1. ประชาชนกลุม่เสี่ยงทีม่ีปญัหาสายตา   จ านวน 1,000 คน 
2. ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตเข้าอบรม  จ านวน   800 คน 
งบประมาณ ๗๕๑,๖๒๐ บาท 
วัตถุประสงค์  
๑.เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคต้อกระจก ให้ได้รับการรกัษาอย่างทันท่วงที 
๒.เพือ่แก้ไขปัญหาด้านสายตาในประชาชนกลุม่เสี่ยง ใหส้ามารถมองเห็นไดเ้หมือนเดมิ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพของดวงตา 
ตัวช้ีวัด 
๑.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ร้อยละ 85 
๒.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตา รอ้ยละ 85 
๓.ร้อยละ 90 ของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ   
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  จ านวน 1,014 คน จากผลการตรวจคัดกรองพบว่ามผีู้ที่มี 
อาการผิดปกติทีจ่ าเป็นต้องใช้แว่นสายตาเลนส์ เฉพาะบุคคล จ านวน 877 คน มีผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ต้อง
ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จ านวน 40  คน  
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โครงการ 2 : นวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงตอ่เนื่องปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครรงัสิต โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครรังสิตมากกว่า  ๑๐๐  ราย  
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผูม้ีภาวะพึ่งพิง 
2. เพื่อใหเ้กิดระบบการบรหิารจัดการในรปูแบบเครือข่ายเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผู้มีภาวะพึ่งพิง 

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายได้รบัการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการสามารถด าเนินการระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ ๘๕ ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจที่เข้าร่วมโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 
1. กิจกรรมลงทะเบียนประวัติข้อมลูกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้โปรแกรม SOS จ านวน 110  ราย 
2. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายได้รบัการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
3. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการสามารถด าเนินการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสั่งการที่ถูกต้องฉับไว 
4. ร้อยละ ๑๐ ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
5. ร้อยละ ๗๕ อยู่ในเกณฑ์ดี   
6. ร้อยละ ๑๔ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และร้อยละ ๑ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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โครงการ 3 : ดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรือ้รัง หมู่ 3 ป ี2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๓    โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงู และเบาหวาน ที่มาตรวจรักษา โดยแพทยจ์ากโรงพยาบาล
ประชาธิปัตย์  จ านวน  50 คน         
งบประมาณ ๕๕,๓๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
2. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้ป่วยโรคเรื้อรงัมีความรูเ้รือ่งโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัด  
ผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่ร่วมกิจกรรมมีความรูเ้รือ่งการดูแลตนเองมากข้ึน   

ผลการด าเนินโครงการ 
๑. การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสงู วัดรอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย เจาะเลือด 

ปลายนิ้วมือหาค่าระดบัน้ าตาล โดยพยาบาลวิชาชีพศูนย์บรกิารสาธารณสุข 3 เทศบาลนครรงัสิต ให้ความรู้
เรื่องโรคเรื้อรังเช่น โรคความดันโลหิตสงู โรคเบาหวาน การดูแลตนเอง การรบัประทานยาและการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพยาบาลวิชาชีพและเภสัชกรจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ การตรวจรักษา โดยแพทย์ พยาบาล
เวชปฏิบัติ  นัดตรวจทุกเดือน 

๒. จัดบอร์ดให้ความรูเ้รือ่งเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่น การป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากโรค 
เรื้อรัง การดูแลเท้าในโรคเบาหวาน 

๓. เป็นการรกัษาแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ ผลท าใหเ้ป็นที่พึงพอใจอย่างมากส าหรับผู้ป่วย เพราะ 
เดินทางสะดวกและรอไม่นาน  

๔. เสียเวลาน้อย ผลการตรวจรักษา ผู้ป่วยสามารถคุมภาวะความดันโลหิตและเบาหวานได้ตาม 
เกณฑ์ ร้อยละ 93 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึนกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ    
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โครงการ 4 : ตรวจคดักรองสุขภาพผู้สงูอายุ 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๓    โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูสู้งอายุเทศบาลนครรังสิต จ านวน 600  คน (ที่มีอายุ 60 ปีบรบิูรณ์ ข้ึนไป)  
งบประมาณ  ๓๖๙,๓๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
๒. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้ป่วยโรคเรื้อรงัมีความรูเ้รือ่งโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายได้รบัการตรวจคัดกรองสุขภาพและค าแนะน าเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
๑. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โรคเรือ้รังกับผู้สงูอายุ การตรวจร่างกายผูสู้งอายุ การช่ังน้ าหนัก วัด 

ส่วนสูง คิดค่าดัชนีมวลกาย(BMI) วัดความดันโลหิต เจาะเลอืดเพื่อตรวจระดบัน้ าตาลในเลือด ไขมัน การ
ท างานของตับ ไต การ X-ray ทรวงอก โดยทีมบุคลากรจาก ร.พ แพทย์รงัสิตและพนักงานเทศบาล  โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 545 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓ 

๒. จากผลการตรวจคัดกรองโครงการฯ พบว่า ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟลิ์มใหญ่ ผิดปกติ 135 คน   
ตรวจความสมบูรณ์ของโลหิต  ผิดปกติ 116 คน  ตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด  ผิดปกติ  437 คน  
ตรวจหาระดับไขมันในเลือด(Cholesterol) ผิดปกติ 333 คน การท างานของตบั(SGOT) ผิดปกติ  20 คน  
(SGPT)  ผิดปกติ  21 คน ตรวจการท างานของไต(BUN) ผิดปกติ  57 คน (Creatinine) ผิดปกต ิ 14 คน  
ตรวจหาโรคเก๊าท์(Uric Acid)  ผิดปกติ  29 คน 
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โครงการ 5 : ศนูย์ฟืน้ฟูแพทยแ์ผนไทย 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๓    โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย  :  กลุ่มผูป้่วยด้วยโรคทีส่ามารถบ าบัดหรือฟืน้ฟูด้วยการอบ/ประคบสมุนไพร การนวดแผนไทย 
และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด มากกว่า ๑๐๐ ราย 
งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อฟื้นฟสูภาพผูป้่วยให้สามารถด ารงชีวิตได้ปกติ  หรือใกล้เคียงปกติ 
๒. เพื่อฟื้นฟสูุขภาพมารดาหลงัคลอด และป้องกันภาวะแทรกซอ้นที่สามารถป้องกันได ้

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ ๘๕ ประชาชนที่มารับบริการพึงพอใจในบริการทีร่ับ 
๒. ลดภาวะแทรกซอ้นของกล้ามเนื้อลีบ  ข้อยึดข้อติด  เข่าเสื่อม 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. ผลการใหบ้รกิารฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และมารดาหลังคลอด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 17  

กันยายน 2557 จ านวนทั้งหมด 3,686 ราย ดังนี้ นวดแผนไทย 1,780 ราย ประคบสมุนไพร  1,267 ราย 
อบสมุนไพร   586 ราย หลังคลอด    53 ราย 

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจ รอ้ยละ 12 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 85 อยู่ในเกณฑ์ดี  
ร้อยละ 3 อยู่ในเกณฑ์พอใช้   
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โครงการ 6 : ตรวจสุขภาพนกัเรียนในเขตเทศบาลนครรังสติ ปีการศกึษา 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒    โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย :   4,300 คน โรงเรียนในเขตเทศบาลนครรงัสิต 14 โรงเรียน 
งบประมาณ  ๒๕๒,๓๐๐ บาท  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพของนักเรียนโดยการวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อส่งต่อการรกัษาตามสทิธิผู้ป่วย 
2. เพื่อจัดท าสมุดคู่มือสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
3. เพื่อน าข้อมลูสุขภาพร่างกายมาเป็นแนวทางการแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายได้รบัการตรวจสุขภาพโดยแพทย ์
ผลการด าเนินงานโครงการ 

นักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพจ านวน 4,041 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ผลการตรวจสุขภาพดัชนี 
มวลกายผิดปกติ 2,295 ราย ( น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ 1,199  รายคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๗ ภาวะน้ าหนักเกิน 
1,096 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๒ ) ฟันผุ 1,195 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๗ สายตาผิดปกติ ๑๖๖ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๑    
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โครงการ 7 : ก าจัดเหาในเด็กนักเรียน ประจ าปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๔    โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 -6  จ านวน 2,500 คน 
งบประมาณ ๒๓,๑๕๐ บาท  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ในเรื่องเหาและมีพฤติกรรมของสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 
2. เพื่อก าจัดเหาให้กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบ 

ตัวช้ีวัด : กลุม่เป้าหมายที่เป็นเหาในโรงเรียนมีจ านวนลดลง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

จากการตรวจร่างกายพบนักเรียนที่เป็นเหา ๖๔๗ คน หลังด าเนินการก าจัดเหาครัง้ที่ ๑ พบนักเรียน
เป็นเหาลดลง เหลือ ๕๐ คน  
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โครงการ 8 : แก้ไขปญัหาสุขภาพในวัยเรียนประจ าปี 2557 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ : ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ๔   โครงการประเภท ๑
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 700 คน 
งบประมาณ ๓๓,๗๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน และการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

2. เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของแกนน านักเรียน สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม
สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสรมิสุขภาพในโรงเรียน
และชุมชนต่อไป 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่อง การตั้งครรภ์ไม่พรอ้มในวัยเรียนและการส่งเสริมภาวะโภชนาการ

ในเด็กวัยเรียนแก่นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนในเขตเทศบาล และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  11 โรงเรียน จ านวน 
866 คน   

2. ผลการประเมินความรู้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
เรียนและการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ในเด็กวัยเรียนจากเดมิ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 95 

3. จากแบบประเมินความพึงพอใจของรู้ผูเ้ข้ารบัการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยเรียนและการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเดก็วัยเรียน มีระดบัความพึงพอใจ/ความรู้ความ
เข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด คิดเป็น          ร้อยละ 97 

รูปกจิกรรมโครงการแก้ไขปญัหาสุขภาพในวัยเรียนประจ าปี 2557 
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โครงการ 9 : รณรงค์ปอ้งกันการตั้งครรภ์ไมพ่รอ้มในวัยรุ่นประจ าปี 2557 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ : ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ๔   โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย :  1,050  คน 
งบประมาณ  ๒๑๕,๓๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พรอ้มในวัยรุ่น 
2. เพื่อให้นกัเรียนทราบถึงหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษากรณีเกิดเหตุการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

อย่างถูกต้อง 
2. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ทีไ่ม่พร้อมในวัยรุ่น 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่แกนน านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 2 รุ่นๆละ 500 คน  

จากการประเมินความรู้  นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ง การปอ้งกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจาก
เดิม คิดเป็นร้อยละ 95   

2. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมใน 
วัยเรียน มีระดบัความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด  
คิดเป็นร้อยละ 97   
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โครงการ 10 : นวดแผนไทยฟื้นฟูสุขภาพ 2557 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ : กลุ่ม อสม. นวดแผนไทย   โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 60 คน ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อเกรง็กระตุก  
ข้อเข่าเสื่อม 
งบประมาณ ๘๕๖,๖๘๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อฟื้นฟสูภาพของผู้ป่วยทีม่ีอาการอัมพฤกษ์-อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก โรค
เข่าเสื่อม ข้อติด ไหล่ติดใหส้ามารถด ารงชีวิตได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ 

๒. เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นของโรคที่สามารถปอ้งกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ 40 ของกลุม่เป้าหมายมีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึน 
๒. ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. ให้บรกิารท ากายภาพบ าบัดให้กับผูป้่วยเรื้อรังที่มีภาวะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง  กล้ามเนื้อ แขนขา 

เกรง็ จ านวน 60 ราย  โดยให้บริการสปัดาหล์ะ 3  วัน  ผู้ให้บริการจะได้รบัค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจ านวน 
100 บาท/ครั้ง ผลการประเมินอาการผูร้ับบรกิารพบว่ามีอาการดีข้ึน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33 
ยุติการใหบ้ริการ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.66 

๒. สาเหตุการยุติการใหบ้รกิารกอ่นครบระยะเวลาในการด าเนนิการตามโครงการ ดังนี้ 
  ๑)  เสียชีวิตเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนของโรค 3 ราย  
  ๒)  อาการดีข้ึนสามารถยุติการให้บริการ 4 ราย 
  ๓)  ย้ายที่อยู่อาศัย 2 ราย    
  ๕)  ผู้ป่วยใช้บริการแพทย์ทางเลือกด้านอื่น 1 ราย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundrangsit.com/


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต                                                                                   

หน้า 13 

www.fundrangsit.com Email : fund@rangsit.org 

โครงการ 11 : ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน 
งบประมาณ  ๕๔,๘๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
๒. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้ป่วยโรคเรื้อรงัมีความรูเ้รือ่งโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่ร่วมกิจกรรมมีความรูเ้รือ่งการดูแลตนเองมากข้ึน 
๒. ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรงัทีร่่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยการวัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจหาค่าน้ าตาล วัดรอบเอว ช่ัง

น้ าหนัก ส่วนสงู จัดบอร์ดสือ่ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสงู โดย
พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 2    

๒. ให้ความรูเ้รือ่งโรคความดนัโลหติสงู เบาหวาน  และการรับประทานยา โดยพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร
จากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ การตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ ร.พ  ประชาธิปัตย์ และพยาบาลวิชาชีพ
เวชปฏิบัติ ซึ่งจะนัดตรวจทกุเดือนเพื่อประเมินภาวการณ์เจบ็ป่วย   

๓. เป็นการตรวจรักษาแบบใกลบ้้าน  ผลการตรวจรกัษาผู้ป่วยสามารถคุมภาวะความดันโลหิตสูง และ
เบาหวานได้ตามเกณฑ์ ท าใหผู้้ป่วยมีความพึงพอใจอย่างมาก ร้อยละ 92 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึน
ในผู้ป่วยทีร่่วมโครงการ 
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โครงการ 12 : ดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 24 คน ผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่ขาดการดแูลจากญาติและไมม่ีญาติ 
งบประมาณ ๕๑๕,๖๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้้มีภาวะพึ่งพิงได้รบัการช่วยเหลอืในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันและการเคลื่อนย้ายร่างกาย
อย่างเหมาะสม  

๒. เพื่อใหผู้้มีภาวะพึ่งพิงได้รบัการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 90 ของผู้มีภาวะพึ่งพิง/ญาติ มีความพงึพอใจที่ได้รบัการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

๑. ด าเนินกิจกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพงิในชุมชนโดย อผส. ทีผ่่านการอบรม โดยการดูแลสุขภาพทั่วไป  
สิ่งแวดล้อม การรับประทานอาหาร การพูดคุยใหก้ าลงัใจ การท าแผล  ให้อาหารทางสายยาง พลิกตะแคงตัว 
เคลื่อนย้ายร่างกายซึ่งเข้าไปดูแลผูม้ีภาวะพึ่งพิงที่ไม่มญีาติดูแลในเวลากลางวัน วันละ 2 - 4  ช่ัวโมง  ตาม
สภาพความจ าเป็นของผู้มีภาวะพึ่งพงิ จ านวนทั้งหมด 24 ราย อผส. เริ่มเข้าไปดูแลตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556– กันยายน  2557 เริ่มแรกมีจ านวนผูม้ีภาวะพึ่งพิงที่ อผส.ดูแล เสียชีวิตไป 3 ราย และหลงัสิ้นสุด
โครงการมผีู้สงูอายุทีเ่สียชีวิต 4 คน ย้ายไปอยู่ที่อื่น 1 ราย ยกเลกิการดูแลเนื่องจากมีกายภาพมาดูแล 1 คน 

๒. การเข้าไปดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ ท าใหผู้้สงูอายุมสีุขภาพจิตใจที่ดีข้ึน มีความผกูพันกบั อผส.ที่ 
เข้าไปดูแล และญาติมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97 
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โครงการ 13 : ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนในผูป้่วยตดิเตียง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน ผู้ป่วยติดเตียงเป็นระยะเวลานาน ที่ยากจน และขาดแคลน โดยประเมินตาม
หลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัตผิู้ป่วยที่ขาดแคลน 
งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อปอ้งกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจบ็ป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน 
๒. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพร่างกาย จิตใจของผู้ป่วย และญาติให้ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 95 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินโครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่องจากเดมิ ที่มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพจิารณาหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตยีง โดยพิจารณาช่วยเหลือผ้าอ้อม/แผ่นรอง ใน
ผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส เพือ่ให้ได้รบัการช่วยเหลอืที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ ประกอบด้วย ประธาน
ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พยาบาลวิชาชีพ ตามขั้นตอน  เดือนละ 40 ราย สามารถจัดสรรให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจน ซึ่งมีผูป้่วยเสียชีวิตและย้ายออกไปจากพื้นที่ จ านวน 24 ราย จากการประเมิน
จากผูป้่วย/ญาติ มีความพึงพอใจรอ้ยละ 98   
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โครงการ 14 : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 3 และบ้านเอื้ออาทร ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 230  คน 
งบประมาณ  ๒๔๔,๐๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน มี
การรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
เดือน กิจกรรม สมาชิก รอบเอว

มากกว่าปกติ 
เสี่ยงการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง 

ต.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคต้อกระจก 231 42% 15% 
ธ.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 231 38% 13% 
ก.พ. การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สงูอายุ 231 40% 12% 
มี.ค. ให้ความรู้เรื่องการบรหิารกายด้วยใจประดิษฐ์ 231 36% 18% 
พ.ค. ให้ความรู้เรื่องชมรมเข็มแข็ง 234 44% 18% 
ก.ค. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟัน 231 45% 14% 
ส.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 232 43% 16% 
ก.ย. ให้ความรู้เรื่องโรคตาแดง 233 40% 13% 
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โครงการ 15 : ออกก าลังกายดีหัวใจดีมีสุข 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 800  คน 
งบประมาณ ๑๑๑,๑๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้คนรังสิตมีการออกก าลงักายตามแบบทีเ่หมาะสม 
๒. เพื่อให้คนรังสิตใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ มีการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพ 
๓. เพื่อสร้างกระแสการออกก าลังกาย เช่นการเต้นแอโรบิคและการเต้นลีลาศ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 70 % ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประเมินการออกก าลงักาย 
๒. ร้อยละ 85 % มีความพึงพอใจในกจิกรรม 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. วันที่ 3 ธันวาคม 2556  มีการประเมินการเต้นแอโรบิค/ออกก าลงักาย ระดบั 1 คือ ชมรมชมฟ้า- 

วรางกูล ระดับ  2 คือ รัตนโกสินทร์ 200 ซอย 12/3 ระดบั 3 คือ Fabulous 50  ยังแจ๋ว 
๒. วันที่ 4 ธันวาคม  2556 มีการประเมินการเต้นลีลาศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 Basic ผลการประเมิน ดังนี ้
ระดับ  1      ระดับ  2   
1.  นางวารุณี  หอมลออ   1.  นางสศิธร  จิตรัตน์ 
2.  นางสาวนงนุช  นุชอุดม  2.  นางวนิดา  มีทรัพย์ 
กลุ่มท่ี 2 Advance ผลการประเมิน ดังนี ้
ระดับ 1     ระดับ 2  
1.  นายมิตร  เสนจัตรุัส   1.  นายพิเชษฐ  อุดมประเสริฐ 
2.  นางส าราญ  เสนจัตรุัส  2.  น.ส.พลอยกาญจน์ ศาสตรเ์วชน์ 
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โครงการ 16 : สุขภาพดตีามวิถีไทย 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 1,000 คน 
งบประมาณ  ๕๐๖,๐๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพด้วยการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน 
๒. เพื่อใหผู้้สงูวัยและประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง 
๓. เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสขุภาพ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 85 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุและประชาชนที่เข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
๒. ร้อยละ 70 ของกลุม่เป้าหมายมีส่วนร่วมในออกก าลังกายโดยการละเล่นพื้นบ้าน 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. บรรยายธรรม เรื่องสุขใจ  กายแข็งแรง  โดยพระมหาวีรพล วีรญาโน  รองเจ้าอาวาส  วัดยานนาวา 

ท าบุญทอดผ้าป่า 2 กอง คือผ้าป่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ได้รับเงินบริจาค 
จ านวน 4,700 บาท และผ้าป่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
นครรังสิต ได้รับเงินบริจาค 4,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,200 บาท 

๒. นิทรรศการด้านสุขภาพ  โรคเรื้อรัง อาทิ  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคไข้เลือดออก   
โรคมะเร็ง การดูแลฟันและโรคในช่องปาก ฯลฯ และจุดรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพรวมทั้งให้ค าแนะน า 
การละเล่นกีฬาพื้นบ้านสานสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรมผู้สงูอายุและลกูหลาน อาทิ ว่ิงเปรีย้วช้อนบอล ข ากลิ้งเธอ
กับฉัน โอบเลบ็มือนาง ฯลฯ 

๓. พิธีรดน้ าขอพร  สมาชิกชมรมผู้สงูอายุร่วมกับกองการศึกษาแพทย์รังสิต ร่วมออกหน่วยแพทย์ 
เคลื่อนที่ ตรวจรกัษาโรคทั่วไป ปรึกษาปญัหาสุขภาพโดย  ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ฯลฯ ชมรม อสม แนะน า
การดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลงักาย รวมทัง้การปลูกและรับประทานพืชผักปลอดสารพิษ 
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โครงการ 17 : สุขภาพดีเลือกน้ าตู้หยอดเหรียญมีมาตรฐาน 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๓   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 250  คน เจ้าของตู้น้ า ผู้ดูแลตู้น้ า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหเ้จ้าของหรือผู้ดูแลตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการดูแลรักษาตู้น้ าหยอดเหรียญได้อย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าด่ืมจากตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญในชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
๑. ทดสอบความรู้ผูเ้ข้ารบัการอบรมร้อยละ 80  
๒. หลงัการอบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 60 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. การทดสอบความรู้ (เกณฑ์ความรูผ้่านร้อยละ 80) ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทัง้หมดรอ้ยละ 60 ดังนี้  

ก่อนการอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูร้้อยละ 80 คิดเป็นรอ้ยละ 87.79 ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ร้อยละ 80 คิดเป็นรอ้ยละ12.21 
หมายเหตุ  ผู้เข้ารบัการอบรมเปิดอ่านคู่มือก่อนท าแบบทดสอบท าให้ได้คะแนนสูง 
หลังการอบรม ผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้รอ้ยละ80 ของจ านวนผูเ้ข้ารับการอบรมร้อยละ 60 คิดเป็นร้อย
ละ 94.59 (พฒันาการเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.80) 

๒. ภาพรวมของการจัดการอบรม : ส่วนใหญ่พอใจมากทีสุ่ดคิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาพอใจมาก คิด 
เป็นรอ้ยละ 46.6   และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากร 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
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โครงการ 18 : อบรมให้ความรู้โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๔   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 200  คน 
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนให้กบัประชาชนในชุมชนที่ถูกต้อง 
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายการปอ้งกันโรคจากสัตว์สู่คนในชุมชน 
๓. เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงจากสัตว์สู่คนในชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
๑. ทดสอบความรู้ผูเ้ข้ารบัการอบรมร้อยละ 80  
๒. หลงัการอบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 60 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. การทดสอบความรู้ (เกณฑ์ความรูผ้่านร้อยละ 80) ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทัง้หมดรอ้ยละ 60 ดังนี้ 

ก่อนการอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ร้อยละ 80 คิดเป็นรอ้ยละ 76.25 ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ร้อยละ80 คิดเป็นร้อยละ 23.75  
หมายเหตุ  ผู้เข้ารบัการอบรมเปิดอ่านคู่มือก่อนท าแบบทดสอบท าให้ได้คะแนนสูง 
หลังการอบรม ผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้รอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้ข้ารบัการอบรมรอ้ยละ 60 คิดเป็นร้อย
ละ 90.15(พฒันาการเพิม่ขึ้นร้อยละ 13.9) 

๒. ความพึงพอใจในภาพรวม :  พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58.67 พอใจมากทีสุ่ด ร้อยละ 34.67  
พอใจปานกลาง ร้อยละ 5.33 พอใจน้อย รอ้ยละ 1.33   
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โครงการ 19 : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๓   โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : 350 คน 
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง 
๒. เพื่อยกระดับการประกอบการค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหารใหไ้ด้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ตัวช้ีวัด 
๑. ส าหรับผู้สมัผสัอาหาร" ร้อยละ 80  
๒. ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้หลังการอบรมเพิม่ขึ้นร้อยละ 60 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. การทดสอบความรู้ (เกณฑ์ความรูผ้่านร้อยละ 80) ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทัง้หมดรอ้ยละ 60 ดังนี ้

ก่อนการอบรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ร้อยละ 80 คิดเป็นรอ้ยละ 36.45  ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ร้อยละ80 คิดเป็นร้อยละ 63.55 
หลังการอบรม ผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้รอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้ข้ารบัการอบรมรอ้ยละ 60 คิดเป็นร้อย
ละ 63.47 (พฒันาการเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.02) 

๒. ภาพรวมของการจัดการอบรม : ส่วนใหญ่พอใจมากทีสุ่ดคิดเป็นร้อยละ 46.49 รองลงมาพอใจมา 
คิดเป็นร้อยละ 37.72  และพอใจปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 15.79 
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โครงการ 20 : จิตสาธารณะสู่ อสม. น้อย 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๓   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 50-100 คน 
งบประมาณ ๑๔๓,๙๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิความรู้และทักษะด้านสุขภาพแก่ อสม. น้อย 
๒. เพื่อกระตุ้นใหเ้กิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
๓. เพื่อให้ อสม. น้อย ได้เรียนรู้แนวทางการท างานด้านจิตอาสา 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายหลงัจบการอบรมมีความรู้เพิม่ขึ้น 
๒. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจในกิจกรรมและความรู้ที่ได้รบั 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. การอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้กับยุวชนทีส่นใจเป็น อสม. น้อย โดยใช้หลักสูตร ยสม. (ยุวชนสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน) การอบรมครัง้นี้มผีู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 111 คน เข้าร่วมอบรม 80 คน 
ผลการประเมินความรู้พบว่า อสม. น้อย ที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 77.5   
( ผลคะแนนทดสอบหลังการอบรมเพิ่มข้ึน 62 คน เท่าเดิม 8 คน) ร้อยละ 90 พึ่งพอใจในการท ากิจกรรมอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก รอ้ยละ 10 พึ่งพอใจในการท ากจิกรรมอยู่ในเกณฑ์ด ี

๒. การฝกึภาคปฏิบัติในการดูแลผูสู้งอายุในชุมชนมเียาวชนร่วมฝึกอบรม จ านวน 41 คน  
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โครงการ 21 : สร้างเครือข่าย อสม. เข็มแข็ง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๓   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขเก่า ๕๔๒ คน อาสาสมัครสาธารณสุขใหม่  ๕๐-๑๐๐ คน 
งบประมาณ  ๔๔๗,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑   เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหส้ามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทีส่อดคล้องกบับริบทของชุมชน 
 ๒  เพื่อให้ อสม. เป็นแกนน าในการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสงัคมให้ตื่นตัว และมสี่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
 ๓   เพื่อเพิ่มเครือข่ายแกนน าสุขภาพภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครรงัสิต 
 ๔  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม.  
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ ๖๐ ของ อสม. ทีเ่ข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสามารถผ่านการอบรม 
๒. ร้อยละ ๖๐ ของ อสม. สามารถท าโครงการแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในชุมชนได้สอดคล้อง กับความ

ต้องการของชุมชน 
๓. มี อสม. ในชุมชนที่ตั้งใหม่ อย่างน้อย ๕ ชุมชน 
๔. ร้อยละ ๘๕ ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจในกิจกรรม. 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. กิจกรรมประชุมเครือข่าย อสม. ทัง้หมด ๔ ครั้ง  
๒. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อสม. เช่ียวชาญการคัดกรองสุขภาพ” วันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม  

๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ มี อสม. เข้าร่วมฝกึอบรม จ านวน ๓๖๐ คน  
อสม. ผ่านการอบรม  จ านวน  ๓๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

๓. กิจกรรมประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานงบประมาณเงนิอุดหนุนฯ ปี ๒๕๕๗  ด าเนินการ 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหงสม์ังกร ช้ัน ๑๒ อาคารจอดรถ มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๘๑ คน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรูก้ารออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” มีการจัดกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจ านวน ๒ วัน  

๔. กิจกรรมการอบรมวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุมหงสม์ังกร  
อาคารจอดรถช้ัน ๑๒  มี อสม. เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน ๔๐๔ คน การอบรมเรื่อง “สุขภาพดีวิถึไทย ด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน” วิทยากร อ. พรทิพย์ ตั้งกีรติ ผู้เช่ียวด้านสมุนไพรเกี่ยวกับข้าวไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การออกก าลังกายรูปแบบต่างๆ” วิทยากร อ.ฐาปะณี  คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และ   
อ.เศวก เซ่งลี่  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  จากกองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
กิจกรรมการอบรมวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ และ 
หอประชุมลีลาวดี  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก ่อสม. รายละเอียดดังนี้ 

 นายสมศักดิ์  สันติยานนท์  อสม. ดีเด่นระดับต าบลสาขาการป้องกันและควบคุมโรค 
 นางกลิ่นสุคนธ์ ริมตระกูล  อสม. ดีเด่นระดับต าบลสาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
 อสม. ชุมชนที่มีการจัดการสุขภาพชุมชนดีเด่น ๓ รางวัล ได้แก่ ชุมชนพงษ์ศิริ๑  ชุมชนสร้างบุญ  และ

ชุมชนชมฟ้า-วรางกูล ติดเข็ม อสม. ที่ปฏิบัติงาน ครบ ๑๐ ปี จ านวน ๑๔๐ คน 
๕. กิจกรรม “อบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม. ระยะที่ ๑ การอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม. ระยะที่ ๑  
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เมื่อวันที่ ๕-๖ และ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร อาคารจอด
รถช้ัน ๑๒ และ ห้องประชุมช้ัน ๑๐ อาคารจอดรถ มีผู้ผ่านการอบรม ๗๗ คน  
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โครงการ 22 : ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๔   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกชมรมผู้สงูอายุหมู่ ๔ จ านวน 100  คน 
งบประมาณ ๑๐๒,๑๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

เดือน กิจกรรม สมาชิก 
ต.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคต้อกระจก 100 
ธ.ค. การอ่านผลการตรวจโรคเบื้องต้นด้วยตนเอง 100 
ก.พ. โรคอีสกุอีกใส 100 
มี.ค. บรหิารกาย ด้วยใจประดิษฐ ์ 100 
พ.ค. ให้ความรู้เรื่องกลุม่โรค NCDs 101 
ก.ค. ให้รู้เรื่องโรค มือ เท้า ปาก 100 
ส.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 100 
ก.ย. ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของสมุนไพรไทย 100 

 

ร้อยละ  91  เกิดความพึงพอใจในกจิกรรม 
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โครงการ 23 : ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรตันโกสินทร์ 200 ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมผูสู้งอายุรัตนโกสินทร์ ๒๐๐    โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกชมรมผู้สงูอายุรัตนโกสินทร์ ๒๐๐  75 คน 
งบประมาณ ๘๓,๖๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อส่งเสรมิใหส้มาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ในด้านต่าง 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ 25 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
๒. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายุทีร่่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
เดือน กิจกรรม สมาชิก รอบเอว

มากกว่าปกติ 
เสี่ยงการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง 

ต.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคต้อกระจก 90 56% 20% 
ธ.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 103 59% 17% 
ก.พ. การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สงูอายุ 103 67% 23% 
มี.ค. ให้ความรู้เรื่องการบรหิารกายด้วยใจประดิษฐ์ 82 58% 21% 
พ.ค. ให้ความรู้เรื่องชมรมเข็มแข็ง 99 60% 24% 
ก.ค. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟัน 111 62% 35% 
ส.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 81 56% 25% 
ก.ย. ให้ความรู้เรื่องโรคตาแดง 83 45% 26% 
ร้อยละ ๙๐ ของผูสู้งอายุมีความพงึพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการ 24 : ดนตรีไทย สานจิตใจผู้สูงอายุ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมผูสู้งอายุหมู่ ๕  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 20 คน 
งบประมาณ ๘๐,๕๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ เทศบาลนครรงัสิต มีความรู้ มีทักษะในการเล่นดนตรีไทย 
๒. เพื่อใหส้มาชิกในชมรมฯ รู้จกัใช้เวลาว่างท ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุที่ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมีทักษะในการเล่นดนตรีไทย 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
ด าเนนิกิจกรรมเป็นการเรียนการสอนต้ังแตร่ะดับพื้นฐาน ซึ่งผู้สงูอายุบางท่านยังไมม่ีพื้นฐานในเรื่อง

การเล่นดนตรีไทย จงึใช้เวลาเรียนในช่วงนี้ค่อนข้างนาน จึงเริ่มมทีักษะ มีการรวมกลุ่มกันทั้งกลุม่สมาชิกชมรม
ผู้สงูอายุเอง กลุม่เยาวชน ลูกหลานที่ติดตามผูสู้งอายุเวลามาเรียนดนตรี ท าให้มีปฏิสัมพันธ์ เยาวชนรู้จกัใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ติดยาเสพติด 
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โครงการ 25 : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมผูสู้งอายุหมู่ ๕   โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 90 คน 
งบประมาณ ๑๑๙,๙๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน มี
การรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
เดือน กิจกรรม สมาชิก รอบเอว

มากกว่าปกติ 
เสี่ยงการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง 

ต.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคต้อกระจก 90 32% 14% 
ธ.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 90 30% 12% 
ก.พ. การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สงูอายุ 90 29% 16% 
มี.ค. ให้ความรู้เรื่องการบรหิารกายด้วยใจประดิษฐ์ 90 31% 12% 
พ.ค. ให้ความรู้เรื่องชมรมเข็มแข็ง 90 34% 16% 
ก.ค. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟัน 90 30% 12% 
ส.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 90 32% 14% 
ก.ย. ให้ความรู้เรื่องโรคตาแดง 90 34% 16% 
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โครงการ 26 : ส่งเสรมิสง่สุขภาพผู้สงูอายุหมู่ 6 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมผูสู้งอายุหมู่ ๖   โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 220  คน 
งบประมาณ ๒๓๒,๓๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

เดือน กิจกรรม สมาชิก 
ต.ค. บรรยายธรรมเรื่อง สงูวัย สุขใจ 220 
ธ.ค. ให้ความรู้เรื่องการอื่นผลการตรวจสุขภาพโรคเบื้องต้นด้วยตนเอง 220 
ก.พ. ให้ความรู้เรื่องโรคอสีุกอีใส 221 
มี.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคบริหารกาย ด้วยใจประดิษฐ ์ 220 
พ.ค. ให้ความรู้เรื่องกลุม่โรค NCDs 220 
ก.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปาก 220 
ส.ค. ให้ความรู้เรื่องคุณค่าสมุนไพรไทย 224 
ก.ย. ให้ความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 220 
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โครงการ 27 : คุยเฟอืงเรือ่งสุขภาพ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : กลุม่สร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร ์  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตเทศบาลนครรงัสิตและพื้นที่ใกลเ้คียง 
งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ 
๒. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสง่เสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 

ตัวช้ีวัด 
  มีผูส้นใจฟงัรายการและร่วมกจิกรรมที่ทางรายการจัดมากขึน้ 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

๑. จัดรายการวิทยุพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพ และประชาสมัพันธ์กิจกรรมของเทศบาลรวมถงึกิจกรรม 
ของเครือข่ายสุขภาพอื่นโดย อสม. ผู้ท าหน้าทีจ่ัดรายการร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม
เทศบาลนครรังสิต วันละ 2 คน ในช่วงเวลา 17.00 น.- 18.00 น. ทุกวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ -วันเสาร์  

๒. มีผู้ร่วมตอบปัญหาสุขภาพและติชมรายการ  ผ่านทางไปรษณียบัตร จ านวน 286 ฉบับ และมผีู้โชคด ี
ได้รับรางวัลในการตอบค าถามโดยการสง่ไปรษณียบัตรจ านวน  4  ราย มีผู้ร่วมตอบปัญหาสุขภาพและติชม
รายการ ช่วงตอบค าถามหน้าไมค์  ช่วงเพลงตามค าขอและช่วงประชาสมัพันธ์ จ านวน  1,066 สาย  
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โครงการ 28 : การออกก าลังกายด้วยไทเก็ก รังสิต 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : กลุม่ร ามวยจีนไทเก๊กนครรังสิต  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 60 คน 
งบประมาณ ๕๗,๕๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหม้ีการออกก าลังกาย อย่างเหมาะสม 
๒. เพื่อสง่เสรมิการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
๓. เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนชาวรังสิตและบริเวณใกล้เคียง 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกจิกรรม มีความพงึพอใจ 
๒. ร้อยละ60 ของกลุ่มเป้าหมายมสี่วนร่วมในการออกก าลังกายด้วยการร ามวยจีนไทเก็ก 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
สมาชิกชมรมร ามวยจีนไทเก็กและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีความพึงพอใจ 

มีการท างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย มีความสุข ทั้งกาย ใจ จากการร ามวยจีน
ไทเก็ก มีการรวมกลุม่ออกก าลังกาย วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
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โครงการ 29 : ให้บรกิารอปุกรณ์ทางการแพทย์แกผู่พ้ิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ในเขตเทศบาลนครรังสติ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๑   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครรังสิต 
งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้้เจ็บป่วยเรื้อรงั และผู้ด้อยโอกาสทีม่ีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ใหส้ามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
ไปใช้ฟื้นฟูสุขภาพที่บ้านได ้
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจ 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ผู้ด้อยโอกาสและมีปัญหาด้านเศรษฐกิจมีความพงึพอใจ ที่ได้รบัการดูแล
ช่วยเหลืออปุกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ฟื้นฟูสุขภาพที่บ้านโดย 
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โครงการ 30 : สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสงูอายุในชุมชนต าบลประชาธปิตัย์ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน 
งบประมาณ ๖๒,๕๗๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้้ป่วยเรื้อรังผู้สงูอายุเกิดความสนใจและตระหนกัถึงความส าคัญของการดูแลและใส่ใจใน
สุขภาพ ตนเอง  

๒. เพื่อใหผู้้ป่วยเรื้อรังผู้สงูอายุมกีิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  
๓. เพื่อใหผู้้ป่วยเรื้อรังผู้สงูอายุไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคทีเ่ปน็อยู่ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้ป่วยเรื้อรงัผู้สงูอายุเข้าร่วมกิจกรรมทกุครั้ง รอ้ยละ 80 ข้ึนไป  
๒. ผู้ป่วยเรื้อรงัผู้สงูอายุเข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ ไม่เกินร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. ตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพทุกครั้งก่อนเข้ากลุม่ เช่น ช่ังน้ าหนัก วัดความดัน วัดรอบเอว 

หาค่าดัชนีมวลกาย ตรวจฟัน ประเมินสุขภาพจิต  
 ในผู้ป่วยเรื้อรงัสงูอายุโรคเบาหวานจะได้รบัการตรวจ A1C ปีละ 2 ครั้ง 
 ผู้ป่วยเรื้อรงัสูงอายุโรคมะเรง็จะไดร้ับการประเมินสุขภาพจิต ทุก 2 เดือน 
 ผู้ป่วยเรื้อรงัสูงอายุความดันโลหิตสูงจะได้รับการคัดกรองStroke ทุก 2 เดือน 

๒. ผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอย่างมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจมาเข้ากลุ่มและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 80  ผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ผลน้ าตาลในเลือด
และความดันโลหิต ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง และมีดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 
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โครงการ 31 : พฒันาศักยภาพการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 20 คน 
งบประมาณ ๑๕,๔๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมลูการใหบ้ริการด้านสุขภาพ อย่างมปีระสทิธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลได้  

๒. เพื่อวางแผนให้บริการด้านสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 90 มีการบันทึกข้อมลูใหบ้รกิารด้านสุขภาพครบถ้วน 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

ด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมการบันทึกขอ้มูลด้านสุขภาพ  และมาตรฐานการสง่
ข้อมูลสุขภาพที่ครอบคลุมครบถ้วน จ านวน  2  ครั้ง  แก่เจ้าหน้าที่ในศูนย์บรกิารสาธารณสุขทัง้ 4 แห่ง ให้
สามารถเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลและความครอบคลุมของข้อมลูบริการด้านสุขภาพ      
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โครงการ 32 : ห้องเรียนผู้สูงอายุรุน่ที่ 1 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 60 คน 
งบประมาณ ๖๔๙,๕๗๕ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ี่ใช้ในการพัฒนาพฤติพลังส าหรับผู้สงูอายุ (Active 
Aging) โดยใช้องค์กรความรู้ภายใน “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” และองค์ความรู้ภายนอกผสมผสานกัน  

๒. เพื่อพฒันาศักยภาพแกนน าผูสู้งอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผูสู้งอายุ และการด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถน าความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สงูอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้  

๓. เพื่อพฒันาศักยภาพแกนน าผูสู้งอายุให้มีภาวะผู้น า มีความรู ้ทักษะ ความสามารถในการบรหิาร
จัดการโครงการ/กจิกรรมผูสู้งอายุ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และฝึกปฏิบัติการจริง
ภาคสนามกับชมรมผู้สงูอายุ และชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายุทีร่่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. การอบรมหลกัสูตรแกนน าผูสู้งอายุ เป็นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และองค์ความรู้ภายนอก 

ผสมผสานกัน ให้แกนน าผู้สงูอายุใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับผูสู้งอายุ และการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัย สามารถน าความรู้ที่ได้รบันี้ไปถ่ายทอดใหก้ับผู้สงูอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้   ก าหนดเวลา
เรียน 21 วัน สัปดาหล์ะ 2 วัน  โดยวิทยากรจากทีมเดอะวันเทรนเนอร์ กิจกรรมประกอบด้วย กระบวนการ
กลุ่ม หลากหลายวิธีออกก าลังกายทีเ่หมาะสมกับผู้สงูอายุ สารพันความรู้ในการดูแลสุขภาพและโรคผูสู้งอายุ  รู้
และเข้าใจสุขภาพทางเพศอย่างสมวัย หลักการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กินต้านโรค โภชนาการผูสู้ง
วัยใส่ใจสุขภาพ สุขภาพจิตดี ชีวีสดใส เทคนิค วิธีการออกแบบกจิกรรมผูสู้งอายุ การท างานเพื่อสังคมบ าเพญ็
ประโยชน์ชมรมผู้สงูอายุ  ชมรมเข้มแข็ง  รอบรูเ้รือ่งสิทธิผูส้งูอายุ สวัสดิการกฎหมายใกล้ตัว ศาสนาใน
ชีวิตประจ าวัน เส้นทางอาชีพผู้สงูวัย ท่องโลกไอที ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเป็นประโยชน์ แนวทางการเขียน/
ด าเนินโครงการชมรมผู้สงูอายุ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของชมรมผู้สงูอายุท่าฤทธ์ิ จ.สระบรุี และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับชุมชนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุเทศบาลนนทบรุ ี

๒. ในการร่วมอบรมสมาชิกมีความสนใจอย่างมาก มีผูร้่วมอบรมไม่เคยขาดการอบรม 8 คน มีผู้สูงอายุ  
ร่วมกิจกรรมดีเด่น 2 คน คือ นายสมควร บุญศักดิ์ และนางสุภาพ  ทับทิมเทศ    

๓. การด าเนินโครงการหอ้งเรียนผู้สงูอายุ รุ่นที่ 1  ผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจมากทีสุ่ดร้อยละ 97  และ 
พอใจมากร้อยละ 3  เนื่องจากต้องการใหม้ีการเรียนตอ่เนื่องอีก 
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โครงการ 33 : ตรวจคดักรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2557 (เพิ่มเติม) 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒    โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 500 คน 
งบประมาณ ๒๘๒,๕๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ให้กับผูสู้งอายุ เทศบาลนครรงัสิต   
๒. เพื่อใหผู้้สงูอายุทีม่ีความเสี่ยงหรือพบปญัหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ 
ตัวช้ีวัด 

ผู้สงูอายุที่มอีายุ 60 ปี บริบรูณ์ ข้ึนไป สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดี 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

๑. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โรคเรื้อรังกับผู้สูงอายุ การตรวจร่างกายผู้สูงอายุ การช่ังน้ าหนัก วัด 
ส่วนสูง คิดค่าดัชนีมวลกาย(BMI) วัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ าตาลในเลือด ไขมัน การ
ท างานของตับ ไต การ X-ray ทรวงอก โดยทีมบุคลากรจาก ร.พ แพทย์รังสิตและพนักงานเทศบาล  โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 379 คน และไม่รอตรวจสุขภาพจ านวน 2 คน สรุปยอดผู้ตรวจสุขภาพ 
จ านวน 377 คน  

๒. ผลการตรวจคัดกรองโครงการฯ พบว่าการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ ผิดปกติจ านวน 93 คน  
ความสมบูรณ์ของโลหิต ผิดปกติจ านวน 93 คน ระดับน้ าตาลในเลือด ผิดปกติจ านวน 93 คน ระดับ
(Cholesterol) ผิดปกติจ านวน 206 คน ตรวจ(SGOT) ผิดปกติจ านวน  15 คน (SGPT) ผิดปกติจ านวน 
11 คน ตรวจ(BUN) ผิดปกติจ านวน 41 คน (Creatinine) ผิดปกติจ านวน 11  คน ตรวจ(Uric Acid) 
ผดิปกติจ านวน 25 คน 
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โครงการ 34 : การแกป้ัญหาไขเ้ลือดออกในชุมชน 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 250 คน 
งบประมาณ ๓๔,๕๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อลดอัตราป่วย/ ตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก  
๒. เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ และผู้น านักเรียนรวมทั้งสร้างความร่วมมอืร่วมใจของ

ชุมชน ในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ ๘๐ ของอาสาสมัครสาธรณสุข(ใหม)่ /ผู้น านักเรียนมคีวามรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและสามารถ 
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออกของแต่ละบริบทในชุมชน ๙.๒ HI < ๑๐, ค่า CI = ๐ 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

 กิจกรรม อบรมผู้น าชุมชน/อสม.ใหม่ จ านวน ๕๐ คน 
 กิจกรรม อบรมนักเรียน จ านวน ๒๐๐ คน 
 กิจกรรม เฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาล / ชุมชน / โรงเรียน ประสานงานกับเทศบาลนครรังสิต 

พ่นหมอกควันในชุมชน/ โรงเรียน หาค่า HI / CI ในชุมชน / โรงเรียน สอบสวนโรค / ก าจัดแหลง่เพาะพันธ์ุ
ยุงลาย 
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โครงการ 35 : เฝ้าระวังปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดนิอาหารและน้ า 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน 
งบประมาณ ๒๘,๖๐๐  บาท 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดอัตราป่วย และอัตราตายด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า 
ตัวช้ีวัด 

อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ าลดลง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

๑. กิจกรรม สุ่มตรวจหาเช้ือในน้ า อาหาร ภาชนะ และมือผู้ปรุง ผู้จ าหน่ายอาหารด้วยน้ ายา SI-medium 
และให้ค าแนะน าเรื่องการล้างมอืให้ถูกต้อง สุขอนามัยที่ดีของผู้ปรุงอาหาร  

๒. กิจกรรม เฝ้าระวังการเป็นพาหะน าโรค โดยการสุ่มตรวจอจุจาระหาเช้ือ (Bacteria Rectal swab) ใน
ผู้ปรุง ผูจ้ าหน่ายและผูเ้สริฟอาหาร จ านวน ๑๐๐ ราย 
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โครงการ 36 : รู้ทันป้องกนั ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 200 คน 
งบประมาณ ๓๙,๗๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้แกนน านกัเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่เพิ่มข้ึน  
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลป่วยโรคไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ทั้งในและนอกสถานที่ บรกิารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. เพื่อลดอัตราป่วย / ตายด้วยโรคไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ 

ตัวช้ีวัด 
๑. แบบทดสอบความรู้เพิม่ขึ้นจากการอบรมร้อยละ 80  
๒. ประเมินผลจากระบบรายงานการเฝ้าระวัง 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. กิจกรรม อบรมนักเรียน จ านวน ๒๐๐ คน 
๒. กิจกรรม เฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาล / ชุมชน / โรงเรียน  
๓. ให้ความรู้รถประชาสมัพันธ์เคลื่อนที่ และเสียงตามสาย ส ารวจผู้เลี้ยงสัตว์ปีก และผูส้ัมผัสร่วมบ้าน 

และให้ความรูเ้รือ่งใหห้วัดนก จัดเตรียมอปุกรณ์ เวชภัณฑ์ เพื่อเตรียมพรอ้มรับสถานการณ์ 
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โครงการ 37 : ค้นหาผูป้่วยวัณโรคในชุมชม รพ.ประชาธิปตัย์ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 5,651 คน 
งบประมาณ ๒๘๕,๘๔๕ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้อสม.มีความรูเ้รื่องวัณโรคมีความสามารถคัดกรองและดูแลผูป้่วยวัณโรคได้  
๒. เพื่อประชากรกลุม่เสี่ยง/แออัด/ผูป้่วยเรื้อรัง/ผู้ป่วยHIVได้รับการคัดกรองวัณโรค 

ตัวช้ีวัด 
๑. อสม.มีความรูเ้รือ่งวัณโรคมีความสามารถคัดกรองและดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้  
๒. ค้นพบผูป้่วยเสมหะบวกเพิม่ขึ้น  
๓. ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกที่ขึ้นทะเบียนได้รบัการรักษาหายรอ้ยละ 87 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. กิจกรรม อบรม อสม จ านวน 175 คน 
๒. กิจกรรมคัดกรองผูป้่วยวัณโรคจากประชากรกลุ่มเสี่ยง/แออดั/ผู้สัมผสัร่วมบ้านผูป้่วยวัณโรค/ ผู้ป่วย

โรคเรื้อรงั/ผูป้่วยHIV 
 - คัดกรองผูส้ัมผัสร่วมบ้าน จ านวน     147 คน 
 - คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรงั/HIV   จ านวน  3,117 คน 
  - คัดกรองประชากร           จ านวน  3,895  คน 
 - ส่งตรวจ AFB                      จ านวน    310  ครั้ง 
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โครงการ 38 : ชุมชนร่วมใจ ร้านค้าโปร่งใส ปอ้งกนัภัยยาเสพติด 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : สถาบันธัญรักษ์   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน 
งบประมาณ ๑๑๔,๓๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. สร้างกระแสความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการในสถานศึกษา 
ระหว่าง บ้าน โรงเรียน สมาคมผูป้กครอง ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่ และกลุ่มเยาวชน บิดามารดา คนในชุมชน และร้านค้าที่จ าหน่ายบุหรี่-สรุา มีความตระหนกัถึงปญัหายา
เสพติดทีจ่ะเป็นสาเหตุส าคัญที่จะมีผลต่อการเรียน และความเสียหายที่จะเกิดข้ึนต่ออนาคตของบุตรหลาน 
และมีแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันยาและสารเสพติด ได้อย่างเหมาะสม   

๒. เยาวชนเกิดกระแสความตระหนักรู้ถึงปญัหายาเสพติด การป้องกันตนเอง การไม่อยากรู้อยากลองใน 
เรื่องทีล่องไม่ได้ และสร้างแกนน าเยาวชนที่จะเป็นก าลงัทีเ่ข้มแข็งในการป้องกันตนเอง และช่วยเหลือเพื่อน ๆ 
ที่อาจมโีอกาสพลาดไปใช้ยาเสพติด แบบเพื่อนช่วยเพือ่น 

๓. ครูประจ าช้ันหรือครทูี่ปรึกษา มีความสามารถในการสังเกตอาการ การคัดกรอง และการให้การ 
ช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดหรอืเริ่มมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดในระยะต้น ๆ และสามารถ
สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้ยาเสพติดในทีสุ่ด  

๔. นักเรียนและเยาวชนที่มีความเสี่ยงได้รับการคัดกรอง ได้รบัค าแนะน า ติดตามช่วยเหลือ  
๕. เกิดชุมชนต้นแบบในการป้องกันยาและสารเสพติดโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณปริมาณ  
- ร้อยละของร้านค้าที่จ าหน่ายบหุรี-่สุรา ร้านเกมส์ ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐  
- ร้อยละของร้านค้าที่ท าตามข้อตกลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ -ร้อยละของนกัเรียนและเยาวชนที่มีความเสี่ยง
ได้รับการคัดกรอง และการให้ค าแนะน าดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องร้อยละ ๘๐  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
- ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
- เป็นชุมชนต้นแบบในเฝ้าระวังและปอ้งกันเด็กนักเรียนและเยาชนในการไปเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการกบัผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง จัดในวันที่ ๘พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม โรงเรียนธัญบรุี มีผูเ้ข้าร่วมประชุม ๕๔ คน ผู้เข้าการประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการ  

กิจกรรมที่ ๒  ลงพื้นทีส่ ารวจปัญหาในชุมชนและโรงเรียน ในวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวม ๓ 
วัน  ผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ ๒๓ คน  โดยทีมสถาบันธัญญารักษ์  นักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด และผู้น า
ชุมชน  ผลการส ารวจปัญหาในชุมชนด้านสุขภาพเกี่ยวกับสิ่งเสพติด พบว่าคนในชุมชน ซอยพหลโยธิน ๙๔ 
และชุมชนเจริญสิน ใช้บุหรี่ มีจ านวน ๕๙ ราย และใช้สรุา จ านวน ๕๖ ราย  จากจ านวน ๙๑ ครัวเรือน จ านวน
ประชากร ๓๖๒ คน การคัดกรองนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนธัญบุรี จ านวน ๑๘๐ คน พบว่านักเรียน ๘๐ คน ที่
มีพฤติกรรมใช้สิง่เสพติด มีร้านค้าที่ขายบหุรี่และสุรา จ านวน ๖ ร้าน ร้านเกมส์ จ านวน ๓ ร้าน ทีมสถาบัน
ธัญญารักษ์ร่วมกับทีมสาธารณสุขของเทศบาลนครรังสิต และต ารวจที่รับผิดชอบการท างานด้านยาเสพติด 
ร่วมกันใหก้ารช่วยเหลือตามแนวทางการช่วยเหลือกลุม่เสี่ยง และกลุ่มเสพ โดยใช้กระบวนการให้ค าปรึกษา 
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และและติดตามดูแลอย่างตอ่เนื่อง ในชุมชนทั้ง๒ แห่งและในโรงเรียน ทุก ๒ สปัดาห์ ส่วนกลุ่มติดทีส่มัครใจให้
ส่งต่อเข้าบ าบัดที่สถาบันธัญญารกัษ์ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดเวทสีานเสวนาพื้นที่น ารอ่ง ชุมชมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  ณ หอประชุมโรงเรียน
ธัญบุรี ในวันที่ ๒๒ พฤกษาคม๒๕๕๗  ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑๕ คน ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ตัวแทน
นักเรียน, ผู้ประกอบการร้านค้า  ร้านเกมส์  ผู้แทนครู  เจ้าหน้าที่เทศกจิของเทศบาลรงัสิต   ซึ่งสรุปการเสวนา 
มีการจัดต้ังคณะกรรมการ ๒ ชุด ดังนี้ 
       ชุดที่๑.เป็นคณะกรรมการ การสอดส่องร้านค้าที่ขายบหุรี่และสุราในชุมชน   
      ชุดที่๒. เป็นคณะกรรมการตัดสนิร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
ทั้งนี้มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการแตล่ะชุด    

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมชุมชนปลอดภัย ร้านค้าโปรง่ใส จ านวน ๖ ครั้ง คนในชุมชนและร้านค้าตลอดจน
ผู้น าชุมชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะการมีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.เรื่องของการจ าหน่ายบุหรี่ สรุา ใน
การสร้างความตะหนัก ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี และมีร้านค้าจ าหน่ายบหุรีสุ่รา 
ร่วมโครงการ จ านวน๖ ร้าน เป็นร้านค้าน ารอ่งโครงการชุมชนร่วมใจ ร้านค้าโปร่งใส เป็นแบบอย่างของการเฝ้า
ระวังและป้องกันปญัหาบุหรี่ สุรา ในชุมชน 

กิจกรรมที่ ๕  ประเมินชุมชนปลอดภัย ร้านค้าโปรง่ใส และมอบเกียรตบิัตร  จัดในวันที่ ๘ ก.ย. 
๒๕๕๗  ณ บ้านประธานชุมชน พหลโยธิน ๙๔ ผู้เข้าประชุม ๕๔ คน มีร้านที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๖ ร้าน 
(ชุมชนเจริญสิน จ านวน ๓ ร้าน, ชุมชนพหลโยธิน ๙๔ จ านวน ๓ ร้าน)  

กิจกรรมที่ ๖ สรปุผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน จัดในวันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๕๗ มีผู้เข่าร่วม
กิจกรรมจ านวน ๕๐ คน ผลการถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ฯ 
ผู้น าชุมชน : เห็นว่าโครงการควรจะมีความต่อเนื่อง ท าให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้ มีความเสียสละ มีความ
ตระหนัก และเห็นความร่วมมือของหน่วยงานหลายฝ่าย และชุมชนได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะมีความรู้ หลาย
คนได้กลับมาดูแลสุขภาพ ลดบุหรี่ได้ และรู้สึกว่าสังคมดีข้ึนถ้าทุกคนช่วยกัน 
ครู/อาจารย์ : กิจกรรมให้ความช่วยเหลือนกัเรียนกลุม่เสี่ยง กลุ่มเสพ อยากให้มีความต่อเนื่อง เพื่อติดตาม
ช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ง 
ร้านค้า :  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ อาจท าให้เสียรายได้ไปบ้าง  แต่เมื่อเทียบกับการที่มีส่วนเข้า
มาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ มีคนในชุมชนให้ความสนใจและได้รับค าช่ืนชมท าให้รู้สึกว่าตนเองมีส่วนในการ
รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยให้เด็กในชุมชน ไม่สามารถซื้อบุหรี่และสุราได้ง่าย อยากให้มีความต่อเนื่อง  
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โครงการ 39 : ศิลป์ดนตรีไทยป้องกันภาวะซึมเศร้า  
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมผูสู้งอายุหมู่ ๕  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 20 คน 
งบประมาณ  ๑๐๓,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหป้ระชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีความรู้ มีทักษะในการเล่นดนตรีไทย  
๒. เพื่อใหป้ระชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต รูจ้ักใช้เวลาว่างท ากจิกรรมที่เป็นประโยชน ์

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 90 ของสมาชิก ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ มีทกัษะในการเล่นดนตรีไทย  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายมาร่วมกจิกรรมสม่ าเสมอ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
เป็นการด าเนินกจิกรรมแบบการเรียนการสอนการเล่นดนตรไีทย ตามแบบความสนใจของแต่ละบุคคล

เช่น ขิม ระนาด ฆ้องวง ซอ กลอง และฉิ่ง โดยมผีู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คนท าให้ผูสู้งอายุที่ร่วมกิจกรรม
มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเรงิแจม่ใส ไม่เกิดภาวะซมึเศร้า มกีารพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งใน
กลุ่มผู้ที่ติดตามมาด้วยเช่นลูกหลาน 
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โครงการ 40 : สุขภาพดดี้วยการลีลาศ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมลลีาศเพื่อสุขภาพ  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 120 คน 
งบประมาณ ๑๐๕,๔๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหก้ลุม่เป้าหมายมีการออกก าลังกาย สุขภาพแข็งแรง  
๒. เพื่อใหม้ีความรู้และเกิดทักษะในการออกก าลังกายแบบลลีาศ  
๓. เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 80ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิสุขภาพ และสามารถออกก าลงักายด้วยลลีาศ

อย่างถูกต้อง 
๒. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการลลีาศ ให้แก่ประชาชนต าบลประชาธิปัตย์ ผู้ทีส่นใจออกก าลังกาย  

และสมาชิกชมรมลลีาศ  โดยมีพิธีเปิดโครงการวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 08.00-16.30น. ณ ห้องหงส์
มังกร ส านักงานเทศบาลนครรังสิต มีการบรรยายภาคทฤษฎี จากวิทยากรทัง้ 3 ท่านๆ ละ 2 ช่ัวโมงๆ คือ
อาจารย์ธานี  พันธ์บ ารุง   อาจารย์ฐิติ เกตุปราชญ์ และอาจารย์ชุติกาญจน์ ภูพานทอง  หลัง จากนั้นมเีรียน
ภาคปฏิบัติ สัปดาหล์ะ 3 วันๆละ 2 ช่ัวโมง รวม 138 ช่ัวโมง เพื่อให้ผูร้่วมกจิกรรมเข้าถึงการออกก าลังกาย 
ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 – 30 กันยายน 2557 เรียนทุกวันจันทร์  อังคาร  พุธ  
เวลา 10.00 – 12.00 น. นอก จากนั้นยังมกีารรวมกลุ่มการเต้นลลีาศทุกวัน ได้รับการออกก าลังกายด้วยการ
ลีลาศ ได้แก่ เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี 6 ช่ัวโมง ท าแบบทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 6 
คะแนน/10 คะแนน  หลังเข้ารบัการอบรมได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 8 คะแนน/ 10 คะแนน    

๒. ฝึกปฏิบัตกิารก้าวเท้าและลลีาศจังหวะบกิีน   ชะชะช่า  ตะลุง  รุมบ้า   และจังหวะไจว์   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 107.5 มีการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 111 คน/ครั้ง/
สัปดาห์ ผ่านการอบรมทัง้หมด 89  คน คิดเป็นร้อยละ  74.16 และได้รับวุฒิบัตร ผลการท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89 

๓. ชมรมลีลาศได้น าเสนอผลงานในชุมชนและโรงเรียน อาทิ  ฝึกสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร์)  โดยคุณส าราญ เสนจัตุรัส  และคุณมิตร เสนจัตุรัส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี การแข่งขันออกก าลังกายในชมรมสร้างสุขภาพด้านการ
ออกก าลังกายใน  โครงการคนปทุมธานีไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีปี 2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundrangsit.com/


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต                                                                                   

หน้า 45 

www.fundrangsit.com Email : fund@rangsit.org 

โครงการ 41 : ส ารวจภาวะสุขภาพผู้สงูอายุและผูพ้กิาร ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒  โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : 9,923 บาท    
งบประมาณ  ๒๓๕,๖๗๗ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส ารวจข้อมูลผู้สงูอายุอย่างครอบคลุมในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และเป็นข้อมูลปัจจบุัน  
๒. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีข้ึน และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สงูอายุในอนาคต 

ตัวช้ีวัด 
๑. มีฐานข้อมูลผูสู้งอายุที่ครอบคลุม รอ้ยละ 65  
๒. มีฐานข้อมูลผูสู้งอายุที่ถกูต้อง ร้อยละ 95 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้วิธีการใช้แบบคัดกรองผู้สงูอายุที่ตอ้งพึ่งพงิส าหรบั อสม.จ านวน 161 คน  

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์   
๒. ด าเนินกิจกรรมส ารวจข้อมลูผู้สงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง ตามแบบคัดกรองภาวะพึ่งพิงผูสู้งอายุ โดยอสม.  

และมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินการท าแบบคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ในชุมชน 
๓. บันทึกข้อมลูลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิง  บันทึกในโปรแกรมระบบ 

ฐานข้อมูลผู้สงูอายุเพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทอ้งถ่ิน และข้อมลูผู้พกิารบันทึกในโปรแกรมฐาน 
ข้อมูลผู้สงูอายุ เทศบาลนครรังสิต  ซึ่งสามารถน าข้อมลูไปใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปญัหาต่อไป 
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โครงการ 42 : อบรมเพิ่มทกัษะการดแูลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒  โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : 95 คน      
งบประมาณ  ๑๕,๖๒๕ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้้ดูแลผูสู้งอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผูสู้งอายุและผู้มี
ภาวะพึ่งพิงอย่างเข้าใจเพิ่มมากขึ้น  

๒. เพื่อใหผู้้สงูอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิงไดร้ับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

๑. จัดอบรมเพิ่มทกัษะการดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แก่อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ อผส. และผูส้นใจ  
จ านวน 102  คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โดย ดร. ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคม
สงเคราะห์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และนายมรกต อินต๊ะสาร นักกิจกรรมบ าบัด  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานจังหวัดปทุมธานี  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจ และต้องการเรียนรูเ้พื่อดูแลผูสู้งอายุ   

๒. ระดับความพงึพอใจในภาพรวม ด้านวิชาการพึงพอใจมากทีสุ่ดร้อยละ ๘๙ พึงพอใจรอ้ยละ ๑๑   
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โครงการ 43 : ห้องเรียนผู้สูงอายุรุน่ที่ 2 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒  โครงการประเภท ๒   
กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน 
งบประมาณ ๔๒๕,๗๐๐ บาท  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ี่ใช้ในการพัฒนาพฤติพลังส าหรับผู้สงูอายุ (Active 
Aging) โดยใช้องค์กรความรู้ภายใน “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” และองค์ความรู้ภายนอกผสมผสานกัน  

๒. เพื่อพฒันาศักยภาพแกนน าผูสู้งอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผูสู้งอายุ และการด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถน าความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สงูอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้  

๓. เพื่อพฒันาศักยภาพแกนน าผูสู้งอายุให้มีภาวะผู้น า มีความรู ้ทักษะ ความสามารถในการบรหิาร
จัดการโครงการ/กจิกรรมผูสู้งอายุ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และฝึกปฏิบัติการจริง
ภาคสนามกับชมรมผู้สงูอายุ และชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายุทีร่่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ  
๒. ผู้สงูอายุทีร่่วมกิจกรรมมีความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. การอบรมหลกัสูตรแกนน าผูสู้งอายุ เป็นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และองค์ความรู้ภายนอก 

ผสมผสานกัน ให้แกนน าผู้สงูอายุใหม้ีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับผูสู้งอายุ และการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัย สามารถน าความรู้ที่ได้รบันี้ไปถ่ายทอดใหก้ับผู้สงูอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้ ก าหนด เวลา
เรียน 21 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน  

๒. การร่วมอบรมสมาชิกมีความสนใจอย่างมาก มีผูร้่วมอบรมไม่เคยขาดการอบรม 15 คน มีผู้สูงอายุ  
ร่วมกิจกรรมดีเด่น 2 คน คือ นายศักดา  โพธ์ิวรรณ และนางร าไพ  อุดมศรี  

๓. การด าเนินโครงการหอ้งเรียนผู้สงูอายุ รุ่นที่ 2  ผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจมากทีสุ่ดร้อยละ 96  และ 
พอใจมากร้อยละ 4  เนื่องจากต้องการใหม้ีการเรียนตอ่เนื่องอีก 
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โครงการ  44 : พฒันาการหนนู้อยรังสติด้วยนมแม่  
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒  โครงการประเภท ๒  
กลุ่มเป้าหมาย : 100 คน หญิงตั้งครรภ์ หญงิหลังคลอด อสม. จ านวน 80 คน เด็กอายุ 6-18 เดือน จ านวน 
20 คน.ในเขตเทศบาลนครรงัสิต  
งบประมาณ ๓๔,๒๐๐  บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างความตระหนกัในการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน อันจะเป็นการสง่เสรมิ
พัฒนาการสติปญัญา การเรียนรู้ของเด็ก  

๒. เพื่อสง่เสรมิและรณรงค์ให้แมเ่ลี้ยงลกูด้วยนมแม่  
๓. เพื่อการมสี่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็ก 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ   
๒. ร้อยละ 70 ของกลุม่เป้าหมายมีความรู้ การพฒันาการของเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 6-18เดือน การเตรียมพร้อมของหญงิตั้งครรภ์ 

และการปฏิบัติตัวหลังคลอดเพือ่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย ทันตแพทย์หญงิฐิติพร บุนนาค 
๒. การฝกึปฏิบัติ 3 กลุม่ เป็นฐานฝึกเรื่อง การจัดท่าขณะให้นมลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสมการเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่อย่างถูกวิธี การดูแลสุขภาพช่องปากใหลู้ก และการส่งเสริมพัฒนาการเดก็อย่างสมวัยโดย นางภาวดี 
เนียมน้อม นางอนุชิดา สิงหส์นธิ และนางณิชาภา อริยะชินกุล 

๓. การประเมินเด็ก โดยมี การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพช่องปาก การตรวจภาวะโภชนาการ  
และการทดสอบพฒันาการเด็กตามวัย โดยเน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผลการประเมิน คือ  ชนะเลิศ เด็ก
หญิงณัฐฎพัชร  จันทรส์ าราญ อายุ 1ปี 4เดอืน  รองชนะเลิศอันดับ1  เด็กหญิงพิชยาภรณ์ แต้เจริญ อายุ 1ปี 
4 เดือน รองชนะเลิศอันดับ2    เด็กชายจิรายุ  ศรีแก้วช่วง   อายุ 10 เดือน  มีการมอบโล่และของขวัญแก่
เด็กที่เข้าร่วมการประเมิน จ านวน 25 คน 
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โครงการ 45 : สายสัมพันธ์ สายใจ ผู้สูงวัย นครรังสิต 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒  โครงการประเภท ๒  
กลุ่มเป้าหมาย : 1,050 คน 
งบประมาณ ๑๘๔,๘๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้สงูอายุ เทศบาลนครรงัสิต มีความเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่และความเอือ้อาทรต่อกัน  
๒. เพื่อส่งเสริมใหสู้งวัย เทศบาลนครรังสิต มีกิจกรรมรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
๓. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้สงูอายุ เทศบาลนครรงัสิต มีความรกัใคร่กลมเกลียวและมี ความสามัคคีกัน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 85 ของผูสู้งอายุทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่และความเอื้ออาทร มีกจิกรรมกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่ม

สานสัมพันธ์ผูสู้งวัย โดยมีผูผู้้เข้าร่วมกจิกรรมโครงการฯจ านวน 1,068 คน เป็นกิจกรรมที่ท าใหผู้้สงูอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี มีการพบปะกัน มกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
ทั้งหมด 11 ชมรม ของเทศบาลนครรงัสิตซึ่งเป็นทีพ่ึงพอใจอย่างยิ่งในผูสู้งอายุ 
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โครงการ 46 : โยคะสร้างสุขภาพ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : กลุม่โยคะรังสิต  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 25 คน 
งบประมาณ ๒๓,๙๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหม้ีการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม  
๒. เพื่อสง่เสรมิการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ  
๒. ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายด้วยโยคะ 
๓. ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายมีความสม่ าเสมอในการออกก าลังกายด้วยโยคะ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยโยคะ ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 16.30 – 17.30 น.  

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90 กลุ่มเป้าหมายมสี่วนร่วมในการออกก าลงั
กายด้วยโยคะคิดเป็นร้อยละ 56 กลุ่มเป้าหมายมีความสม่ าเสมอในการออกก าลงักายด้วยคิดเป็นร้อยละ 40 
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โครงการ 47 : บริหารกายใจด้วยดนตรีไทย 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมผูสู้งอายุหมู่ ๕  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 25 คน 
งบประมาณ ๖๒,๖๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี  
๒. เพื่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์และเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมแบบการเรียนการสอนการเล่นดนตรีไทย ตามแบบความสนใจของแตล่ะบุคคล(ในกลุ่ม

ห้องเรียนมีความเห็นตรงกันว่าเรียนขิม) โดยมีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 25 คนท าให้ผูสู้งอายุที่ร่วมกจิกรรมมี
สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีความสนุกสนาน ครื้นเครง มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
รวมทั้งเป็นการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย ซึง่เป็นกิจกรรมทีพ่ึงพอใจมากส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการ 48 : SOS นครรงัสิต ต่อเนือ่ง ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : กลุม่อาสา FR เทศบาลนครรังสิต  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครรังสิต  
งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทีจ่ะเกิดข้ึนกับประชาชนภายในเขตเทศบาลนครรังสิต  
๒. เพื่อใหเ้กิดระบบการบรหิารจัดการในรปูแบบเครือข่ายในระบบ SOS นครรังสิต  
๓. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุม่เป้าหมายได้รบัการช่วยเหลือเร็วข้ึนเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉินหรอืภาวะวิกฤต  
๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มอาสา FR ในเครือข่ายสามารถปฏิบัติการในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรวดเร็ว

ในการให้ความช่วยเหลือและความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ปอ้งกันได้ )  
๓. ร้อยละ ๘๕ ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจที่ได้รบับริการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557 ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต พร้อมตัวแทนของกลุ่มอาสา FR  

ในเครือข่ายเทศบาลนครรงัสิตออกส ารวจพร้อมลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย/ผูสู้งอายุ และผูท้ี่มีความประสงค์จะเข้า
ร่วมระบบ SOS นครรังสิต ภายในเขตเทศบาลฯ ผลการส ารวจและลงทะเบียนข้อมลูจ านวน 2 วัน = 100 ราย  

๒. วันที่ 17 กันยายน ๒๕๕7  ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสติ พร้อมตัวแทนของกลุ่มอาสา FR ใน 
เครือข่ายเทศบาลนครรงัสิต และตัวมาสคอต จ านวน 2 ตัว ออกเดินรณรงค์พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ SOS 
นครรังสิต ภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ SOS และข้ันตอนวิธีการเข้าร่วมใน
โครงการ SOS นครรังสิต เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลนครรงัสิต    
รูปกจิกรรมโครงการ SOS นครรังสิต ต่อเนื่อง ปี 2557 
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โครงการ 49 :  ทูบีนัมเบอร์วันธญับุรี (To Be Number One Thanyaburi) 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงเรียนธัญบรุ ี  โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนธัญบรุีจ านวน 3,200  คน 
วัตถุประสงค์  

๑. นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกบัโทษ  การป้องกัน  การรูจ้ักหลกีหนจีากยาเสพติดและรู้วิธี
ปฏิบัติตนในกรณีทีเ่ป็นผู้ใช้ยา 

๒. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจเพื่อห่างไกลสิ่งเสพติด 
๓. มีสถานที่ทีม่ีผูร้ับฟังปญัหาและมผีู้เสนอแนวทางในการแกป้ญัหาแก่นักเรียนไดร้ะดับหนึ่ง 
๔. มีระบบดูแลช่วยเหลอืใหล้ดอันตรายในการใช้ยา 

ตัวช้ีวัด  
๑. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. ผู้ร่วมกจิกรรมและขอค าปรึกษามีความพงึพอใจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
๓. ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการแก้ปญัหายาเสพติดในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. โรงเรียนสามารถด าเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียนได้ครบทกุคน 

ผลการด าเนินโครงการ 
๑. นักเรียนกลุม่ปกติ ได้รับความรู้เพือ่ป้องกันไม่ใหเ้ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
๒. นักเรียนกลุม่เสี่ยงได้รบัการดูแล เยียวยา สร้างจิตส านึกในการลด ละ เลิกยุง่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด มีศูนย์ 

ปรับทุกข์สร้างสุข เพื่อเป็นที่ปรึกษาขอข้อเสนอแนะ มีกจิกรรมตามความสนใจให้นกัเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ การไปศึกษาผู้ติดยาที่วัดพระบาทน้ าพุและวัดถ้ ากระบอก น่าสนใจได้รับฟังข้อคิดจากผู้ติดยาเสพติด
ท าให้มีความตระหนักที่จะไมเ่ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

๓. ลูกเสือ ปปส. เป็นผู้ช่วยเหลือครูในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนกัเรียนและเฝ้าระวัง ร่วมมือแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

๔. การตรวจปสัสาวะหาสารเสพติดเป็นการป้องปรามนักเรียนจากการใช้ยาอีกทางหนึง่ 
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โครงการ 50 : ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายศุูนยก์ารค้ารังสติและสร้างบุญ ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒  โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 165  คน 
งบประมาณ  ๒๐๖,๕๗๕ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
๓. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพจิตใจผู้สงูอายุ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 25 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
๒. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายุทีร่่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
เดือน กิจกรรม สมาชิก รอบเอว

มากกว่าปกติ 
เสี่ยงการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง 

ต.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคต้อกระจก 168 30% 16% 
ธ.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 169 32% 14% 
ก.พ. การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สงูอายุ 168 29% 18% 
มี.ค. ให้ความรู้เรื่องการบรหิารกายด้วยใจประดิษฐ์ 171 45% 21% 
พ.ค. ให้ความรู้เรื่องชมรมเข็มแข็ง 197 51% 14% 
ก.ค. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟัน 180 36% 19% 
ส.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 165 42% 17% 
ก.ย. ให้ความรู้เรื่องโรคตาแดง 233 40% 13% 
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โครงการ 51 : รวมพลคนรกัสุขภาพด้วยการออกก าลังกายลีลาศ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมลลีาศเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 150 คน 
งบประมาณ ๒๑๗,๗๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหก้ลุม่เป้าหมายมีการออกก าลังกาย สุขภาพแข็งแรง 
๒. เพื่อใหม้ีความรู้และเกิดทักษะในการออกก าลังกายแบบลลีาศ 
๓. เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียด 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสามารถสอบปฏิบัตผิ่านการอบรม

ลีลาศมากกว่า 80 % 
๒. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
๑. กิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการลลีาศ แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ผูร้่วมกจิกรรมเข้าถึงการออก 

ก าลังกาย  ตามความเหมาะสม  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 โดยกลุ่มที1่ แบ่งเป็น 3 
กลุ่มย่อย ออกก าลังกายลีลาศทกุวันอังคารและวันพฤหสับด ีเวลา 10.00 - 12.00 น. โดยทีมอาจารย์ธานี 
พันธ์บ ารุง ผูร้่วมกจิกรรม จ านวนเฉลี่ย 80 คน/ครั้ง กลุ่มที2่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยทีมอาจารย์ฐิติ เกตุ
ปราชญ์ ออกก าลงักายทุกวันจันทร์และวันศุกร์  (สัปดาหล์ะ 2 วันๆละ 2 ช่ัวโมง)  เวลา10.00 – 12.00 น. 
ผู้ร่วมกจิกรรม  จ านวนเฉลี่ย 61 คน/ครั้ง  กลุ่มที3่ แบ่งเปน็ 2 กลุ่มย่อย โดยทีมอาจารย์ชุติกาญจน์  ภูพาน
ทอง ออกก าลังกายทุกวันองัคารและพฤหสับดี  เวลา 16.00 – 18.00 น.  

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวนเฉลี่ย 10 คน/ ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ33  รวมผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 100.67 นอกจากนั้นมีการรวมกลุ่มกันลลีาศช่วงบ่ายทุกวัน  ได้รับการออก
ก าลังกายด้วยการลลีาศ ได้แก่ 

๓. ผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับวุฒิบัตร 
๔. ผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93 
๕. ชมรมลลีาศได้น าเสนอผลงานในชุมชนและโรงเรียน อาทิ  งานวันพ่อแห่งชาติ วันที่4 ธค.56  งานวัน 

ปีใหมผู่้สงูอายุ วันที1่0 มค. 57   งานเปิดงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรงัสิต(รัตนโกสินทร์)  วันที่
12 มีค.57  และงานวันอสม. วันที่ 20 มีค. 57   
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โครงการ 52 : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ 1 ปีงบประมาณ 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ชมรมผูสู้งอายุหมู่ ๑  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 90 คน 
งบประมาณ ๑๐๔,๓๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมได้สงัสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ90 ของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุมีกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

๑. กิจกรรมในชมรมผู้สงูอายุหมู่ 1 เทศบาลนครรังสิต ให้แก่ผูส้งูอายุที่แจง้ความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 90 คน ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในและนอกกลุ่มวัยเดียวกัน การออกก าลังกาย และนันทนาการ โดยด าเนินกจิกรรมทุก
เดือน เวลา 08.00น.-15.00น. ในปีงบประมาณ 2557 จดักิจกรรม จ านวน 8 ครั้ง    
อ้วน และหันมาออกก าลงักายอย่างสม่ าเสมอ 

๒. จากการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น พบว่าสมาชิกชมรมผูสู้งอายุหมู่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ใน 
ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 90 คน สรุปผลผูสู้งอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงไมเ่ป็นโรคความ
ดัน ผลวัดรอบเอวเกินเกณฑเ์ฉลี่ยจ านวน 21 คน คิดเป็น 23.33 % ค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑเ์ฉลี่ยจ านวน 
30 คน คิดเป็น 33.33 % ได้มุ่งเน้นให้สมาชิกเกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรคความดันโลหิตสงู 
โรคเบาหวาน โรคอ้วน โดยให้ความรูเ้พื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยแทรก
นวัตกรรมกิจกรรม ร าไม้พลองกลองยาวประกอบเพลงนวัตกรรมเพลงเบาหวานคันหูรวมทั้ง ได้รับการ
สนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพ และเวชภัณฑ์จากนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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โครงการ 53 : ส่งเสริมปอ้งกันทนัตสุขภาพในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกัดเทศบาลนครรังสติ  
ปีงบประมาณ 2557 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย :  เด็กในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตในพื้นที่ต าบลประชาธิปัตย์ ได้แก่เทพ
ธัญญะอุปถัมภ์ สิริเวชชะพันธ์ รัตนโกสินทร์ และเอือ้อาทรรงัสิต ๔๑๔ คน 
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตในพื้นที่ต าบลประชาธิปัตย์ ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์ เฉพาะทีเ่พื่อปอ้งกันฟันผุ 
ตัวช้ีวัด 

๙o%ของเด็กในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตได้รับการตรวจและทาฟลูออไรด์วานิช
ป้องกันฟันผ ุ
ผลการด าเนินงานโครงการ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตในพื้นที่ต าบลประชาธิปัตย์ ได้แก่เทพธัญญะอปุถัมภ์ 
สิรเิวชชะพันธ์ รัตนโกสินทร์ และเอื้ออาทรรงัสิต 424 คนได้รับฟลูออไรด์วานิช คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  
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โครงการ 54 : เตรียมความพรอ้มกายใจ วันใหม่ผูสู้งอายุ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์   โครงการประเภท ๒  
กลุ่มเป้าหมาย : 700 คน 
งบประมาณ ๓๕๕,๒๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายมสีุขภาพจิตใจที่ดี 
๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีิจกรรมการรวมกลุ่มและมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชมรม

ผู้สงูอายุ เทศบาลนครรังสิต 
๓. เพื่อพฒันาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สงูอายุ 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายุทีร่่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมเป็นผูสู้งวัยอยู่อย่างไรให้มีความสุข มีสมาชิกเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการฯจ านวน 871 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุม่สายสัมพันธ์ผู้สงูวัย กายใจแจ่มใส 
โดยทีมวิทยากรนายสาโรจน์ พึง่ไทย รวมทัง้กิจกรรมนันทนาการของผู้สงูอายุ ท าใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีการ
รวมกลุม่และพบปะกันของสมาชิกต่างชมรมมีสมัพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น มีความสนุกสนาน ได้รับความรู้ต่างๆ 
หลากหลาย ท าให้มีความพึงพอใจในกจิกรรมร้อยละ 89 
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โครงการ 55 : ออกก าลังกายด้วยไทเก๊ก รังสิต ส่งผลต่อสุขภาพดีตอ่เนื่อง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : กลุม่ชมรมร ามวยจีนไทเก๊ก    โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 60 คน 
งบประมาณ ๗๑,๔๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหม้ีการออกก าลังกายตามแบบที่ชอบอย่างถูกต้อง  
๒. เพื่อเสรมิสร้างและสนับสนุน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
๓. เพื่อการมสี่วนร่วมของชุมชนชาวรังสิตและบรเิวณใกล้เคียง 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ  
๒. ร้อยละ 70 ของกลุม่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายด้วยการร ามวยจีนไทเก็ก 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
สมาชิกกลุ่มร ามวยจีนไทเก๊กและประชาชน มีความพึงพอใจ การท างานร่วมกันของภาคีเครอืข่ายด้าน

สุขภาพ  กลุ่มเป้าหมาย มีความสุขภาพที่ดี ทั้งกาย ใจ  
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โครงการ 56 : อบรมฟืน้ฟกูารปฐมพยาบาลเบื้องตน้ ณ จดุเกดิเหตุ ส าหรบั FR 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : กลุม่อาสาสมัคร FR เทศบาลนครรังสิต  โครงการประเภท ๓ 
กลุ่มเป้าหมาย : 60 คน 
งบประมาณ ๗๕,๘๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึนด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ณ จุดเกิดเหตุ  
๒. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทกัษะเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสภาพ 

การจ าแนกผู้ป่วย การล าเลียง การเคลื่อนย้ายน าสง่สถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ
ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน  

๓. เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลนครรงัสิตไดร้ับการช่วยเหลอื การดูแลอย่างถูกวิธี  
๔. เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลนครรงัสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ สามารถประเมินผูป้่วยและใหก้ารปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุได้

ถูกต้อง และดูแลน าส่งสถานพยาบาลทีเ่หมาะสม  
๒. ระยะเวลาจากรับแจ้งเหตุถึงพบเหตุไมเ่กิน 10 นาที  
๓. ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถประเมินผู้ป่วยและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ณ จุดเกิดเหตุ
ได้ถูกต้อง ละน าสง่สถานพยาบาลที่เหมาะสม 
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โครงการ 57 : ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไตฮ่งกง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลประชาธิปัตย์   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : 70 คน 
งบประมาณ  ๖๘,๘๕๐ บาท 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมผู้สงูอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบัติกจิกรรมเกี่ยวกบั
สุขภาพร่วมกัน 

๒. เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกชมรมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ 90 ของสมาชิกชมรมผู้สงูอายุมีกจิกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
๒. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายุทีร่่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
เดือน กิจกรรม สมาชิก รอบเอว

มากกว่าปกติ 
เสี่ยงการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง 

ต.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคต้อกระจก 71 59% 36% 
ธ.ค. ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ โดยพระฐานันดร วัดถาวรวราราม จ.

กาญจนบุรี 
80 61% 10% 

ก.พ. ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ โดยพระฐานันดร วัดถาวรวราราม จ.
กาญจนบุรี 

80 52% 15% 

มี.ค. ให้ความรู้เรื่องการบริหารกายด้วยใจประดิษฐ์ 78 58% 18% 
พ.ค. ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ โดยพระฐานันดร วัดถาวรวราราม จ.

กาญจนบุรี 
78 54% 17% 

มิ.ย. ให้ความรู้ชมรมเข็มแข็ง 70 55% 21% 
 

ก.ค. ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ โดยพระฐานันดร วัดถาวรวราราม จ.
กาญจนบุรี 

71 60% 25% 

ส.ค. ให้ความรู้เรื่องโรคอีโบล่า 80 56% 25% 
ก.ย. ให้ความรู้เรื่องโรคตาแดง 75 55% 26% 
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โครงการ 58 : ป้องกนัและควบคุมโรค ปี 2557 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : ศูนย์บรกิารสาธารณสุข ๒   โครงการประเภท ๒ 
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียน /ศูนย์เดก็เล็ก 24 ชุมมชน 77  อาสาสมัครสาธารณสุข 542 
งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐ บาท  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิ ป้องกัน สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู ้ให้เครือข่ายและประชาชน  
๒. เพื่อผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จ าเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ  
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆได้ทันการณ์  
๔. เพื่อพฒันาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพด้านต่างๆ 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละ 80 ของ อสม. สามารถเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายเท่ากับ 0  
๓. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจในกิจกรรม. 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมส ารวจลกูน้ ายุงลายในชุมชนโดย มีเครือข่าย อสม. แต่ละชุมชนร่วมด าเนินการในแต่ละเดือน 

กิจกรรมเป็นการสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายเพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลาย จากการประเมินผลหาค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ( HI ) พบว่าในแต่ละชุมชนมีค่า HI เพิ่มบ้างลดบ้างขึ้นอยู่กบัสภาพของชุมชนน้ันๆ หากมีภาชนะ
น้ าขังในช่วงที่มีฝนตกจะท าให้มีแหล่งเพาะพันธ์ุยงุเพิม่ขึ้น หากมีการสุ่มส ารวจในช่วงก่อนการระบาดจะเป็น
การลดความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายลงได ้
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โครงการ 59 : พฒันาทกัษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาว 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ : โรงเรียนวัดแสงสรรค์   โครงการประเภท ๑ 
กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน ๖๑๐ คน 
ด้านปริมาณ   

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๓๗๐ คน  
๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จ านวน ๒๔๐ คน  

เข้าร่วมเป็นสมาชิก To be number One  
ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์ มีทักษะในการด ารงชีวิต เสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพร้อมทั้ง
นักเรียนเกิดจิตส านึกและสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพตดิ 
งบประมาณ ๑๐๐,๑๑๖ บาท 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อด าเนินกิจกรรมชมรม To Be Number one ในการเปน็เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แนวความคิด ทัศนคติ ความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูก ซึ่งเป็นการเพิม่ทักษะในการด ารงชีวิต 
และเสรมิสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง 

๒. เพื่อสร้างแกนน าในการให้ค าปรกึษาและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตามแนวทางที่ถูกต้องและสังคมยอมรบั 
พร้อมทั้งนักเรียนเกิดจิตส านึกและสร้างกระแสในการต่อต้านยาเสพติดในระดับโรงเรียนและชุมชน 

๓. เพื่อใหเ้กิดสถานที่ในการรวมกลุ่มทีส่ามารถสอดส่องดูแลพฤติกรรมซึ่งกันและกัน ท าให้เป็นโรงเรียนสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๔. เพื่อสร้างชุมนมุดนตรีต้านยาเสพติดให้เป็นกิจกรรมบ้านหลังเรียน 
ตัวช้ีวัด  

๑. มีการด าเนินงานชมรมทูบีนมัเบอร์วันอย่างเป็นรปูธรรม 
๒. มีจ านวนชุมนุมทีส่ร้างสรรค์เกิดข้ึนมากกว่า ๑๐ ชุมนุม 
๓. โรงเรียนวัดแสงสรรค์เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
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