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โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา
หลักการและเหตุผล
ดวงตาเป็นอวัยวะสาคัญที่ช่วยในการมองเห็น จึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตาอย่างสม่าเสมอ
การเกิดความผิดปกติของสายตา สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหนังสือและการ
ดารงชีวิต เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเสื่อมลง โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มักเกิดภาวะสายตายาว
ตามอายุ ทาให้สายตามัว มองไม่ชัดเจน ภาวะดังกล่าวอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตที่
มีคุณภาพ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความ
ผิดปกติของดวงตา เป็นการรักษาดวงตาให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน จากผลการสารวจปี 2547 พบว่า คนตา
บอด ร้อยละ 80 เป็นกลุ่มประชาชนที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 70 มีส าเหตุมาจากโรคต้อกระจก ซึ่งใน
อนาคตมี แนวโน้ม เพิ่ม มากขึ้น การตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นโรคต้อกระจกและมี ภาวะผิดปกติด้านสายตา
เป็นการค้นหาความผิดปกติของดวงตา และให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสายตาให้
กลับมามองเห็นเป็นปกติ สามารถมองโลกอันสดใสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถป้องกัน
ภาวะตาบอดที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนได้
ศูนย์บ ริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
รังสิต เห็นความสาคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็น โรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาสายตา จึงได้ดาเนิน
โครงการดัง กล่าวเรียบร้อ ยแล้วในบางส่วน แต่เนื่องจากมี ป ระชากรจ านวนมาก ท าให้ก ารตรวจคัดกรองยังไม่
ครอบคลุม จึงได้จัดทาโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ผู้ที่ป่วยโรคต้อ
กระจกและผู้มีปัญหาสายตาได้รับการรักษาอย่างครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยง ทาให้มองเห็นเป็นปกติ สามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อคัดกรองและค้นหาผูป้ ่วยโรคต้อกระจก ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิม ทาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รบั ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของดวงตา
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนกลุม่ เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 900 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
๒) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
๓) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) ดาเนินกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งตา ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก และคัดกรองความ
ผิดปกติของสายตา โดยทีมบุคลากรจาก ร.พ บ้านแพ้ว
4) ประสานงานกับร.พ บ้านแพ้ว เพื่อนาผูป้ ่วยโรคต้อกระจกที่จาเป็นต้องรักษา ให้ได้รบั การ
รักษาทันท่วงที และดาเนินการตัดแว่นสายตาพร้อมเลนส์เฉพาะบุคคล ในผู้ทมี่ ีภาวะผิดปกติของสายตา
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ระยะเวลาการดาเนินการ เดือนสิงหาคม 2553
งบประมาณ
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบประมาณตั้งไว้ 756,620 บาท
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ผลการดาเนินกิจกรรม
ดาเนิ นกิ จ กรรมอบรมให้ความรูเ้ รื่องการดูแลสุขภาพของดวงตา และการตรวจคัดกรองโรคต้อ
กระจก จากทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยมีเป้าหมายการตรวจคัดกรองต้อกระจก จานวน 700 คน
ในการดาเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 668 คน จากผลการตรวจคัดกรองโครงการฯ พบว่ามีผู้ป่วย
โรคต้อกระจกที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จานวน 95 คน และแพทย์นัดผ่าตัดในวันที่ 21 ,27,28 สิงหาคม
วันที่ 3,4 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2555 ณ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งก่อนการผ่าตัดต้องมีการ
ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจค่าน้าตาลในเลือดก่อนผ่าตัด มี ผู้ป่วยจ านวน 18 คน ที่ ไม่ได้รับการรัก ษาใน
โครงการฯ เนื่องจากบางส่วนมีสิทธิเบิกจากต้นสังกัด และสิทธิประกันสังคม จึงแนะนาให้ไปรักษาตามสิทธิ และ
บางส่วนมีอาการเจ็บป่วยไม่พร้อมในการผ่าตัด
ปัญหา/อุปสรรค
1. ผู้ป่วยบางรายไม่เข้าใจว่าตนเองรับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบยา
พบว่าไม่ได้งดยาละลายลิ่มเลือดทาให้ต้องเลื่อนการผ่าตัด
2. ผู้ป่วยบางรายหลังผ่าตัดแล้ว ไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์ ทาให้มีอาการข้างเคียง
ข้อเสนอแนะ
โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก จาเป็นต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ที่มีอายุตั้งแต่
40 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดความผิดปกติของดวงตา เนื่องจากสภาพร่างกายเริ่มมีการเสื่อมถอย จึงต้องมีการประเมิน
และคัดกรองความผิดปกติของสายตาเป็นประจาทุกปี
ภาพกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา
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โครงการเข้าถึงผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ปี 2554
หลักการและเหตุผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และวัฒ นธรรมของประเทศในปัจ จุบันมี
ผลกระทบต่อ การดาเนินชีวิตในปัจ จุบัน ส่ง ผลกระทบต่อการเจ็บ ป่วย ท าให้ป ระชาชนมี วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
กล่าวคือบริโภคอาหารสาเร็จรูปมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารประเภทแป้ง ประกอบกับการทางานที่แข่งกับเวลาทาให้
ไม่ มี เวลาออกกาลังกาย อยู่ในกระแสวัตถุบ ริโภค สัง คมมี การแข่ง ขันเกิ ดภาวะเครียดของประชาชนที่ เกิ ดจาก
พฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคเรื้อรังได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของ
ประเทศ ซึ่งได้แก่โรค ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไต
จากสถานการณ์ดังกล่าว งานศูนย์บริการสาธารณสุข จึงหาแนวทางการดาเนินงานเชิงรุกในการ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการให้ต่อเนื่อง จึงได้จัดทาโครงการเข้าถึงผู้ป่วยเรื้องรังและผู้พิการ ปี 2554 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดูแลผูป้ ่วยเรื้อรังและผู้พิการทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
๒. เพื่อให้ผปู้ ่วยเรื้อรังและผู้พิการได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พกิ าร จานวน 100 คน ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 ศูนย์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยและผู้พกิ าร
๒) เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
๒) ประสานหน่วยงานของเทศบาลในการติดตามเยี่ยม ได้แก่ กองสวัสดิการสังคมและศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย
3) จัดซื้อจัดจ้าง ชุดสร้างเสริมสุขภาพตามความเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและผู้พิการ
4) ดาเนินการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
ระยะเวลาการดาเนินการ เดือนมีนาคม – เมษายน 2554 ณ. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
งบประมาณ
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมืองรังสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 102,000 บาท
ผูร้ ับผิดชอบ

นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)

ผลการดาเนินการ
1) ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการได้รับการเยี่ยม ทาให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
2) ผูป้ ่วยเรื้อรังและผู้พิการได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองรังสิตตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม
หน้ า ๔

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผลการประเมินผล
100 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการได้รับการเยี่ยมจากเทศบาลเมืองรังสิตและได้รับการช่วยตามสภาพ
ปัญหาอย่างเหมาะสม
ภาพกิจกรรมโครงการเข้าถึงผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ปี 2554

หน้ า ๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการให้ความรู้และคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
หลักการและเหตุผล
โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะทุกชีวิตเกิดมาแล้ว ย่อมมีการ
เสื่อมถอยตามกาลเวลา เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายก็เกิดการเสื่อมลง บุคคลที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ถือว่าเป็นวัยสูงอายุ ที่อวัยวะต่างๆ ทางานหนักมาตลอด จึงควรได้รับการคัดกรองสุขภาวะและได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพการคัดกรองมีความจาเป็นกับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ เพราะบางโรคอาจพบเมื่ออายุมากขึ้น
ซึ่งถ้าตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองได้รวดเร็ว ส่งผลให้การป้องกัน สร้างเสริม และการรักษาได้ผลดี โดยเฉพาะ ถ้าพบ
อาการผิดปกติหรือมีโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง การคัดกรองสุขภาวะ
สม่าเสมอจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันการพบโรคในระยะที่รุนแรงมาก จนไม่ สามารถรักษาให้หายได้
ซึ่งการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม อีกทั้งต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายจานวนมาก
ในการรักษาพยาบาล เกิดปัญหาในครอบครัว การเตรีมความพร้อมที่จะดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เมื่อได้รับ
คาแนะนาและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมนามาสู่ภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัวแม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยก็ตาม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) เห็นความสาคัญของการคัดกรองสุขภาพและการ
ให้ความรู้ เพราะจะทาให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและนาข้อมูลมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับการดารงชีวิต
ประจาวันอย่างเหมาะสมกับวัย อันเป็นการสร้างเสริม นาซ่อมร่างกายซึ่งทาให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก จึง
จัดทาโครงการให้ความรู้และคัดกรองสุขภาพผู้สงู อายุ เพื่อให้รบั รู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองป้องกันภาวะแทรกซ้ อน
จากโรค และสร้างเสริมสุขภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดกรองสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 6. ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีภูมิลาเนาในเขต เทศบาล
เมืองรังสิต
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้
3. เพื่อสามารถแยกความผิดปกติของกลุ่มเป้าหมายได้
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัยและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สงู อายุเทศบาลเมืองรังสิต ทีมีอายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขึ้นไป และมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
รังสิต จานวน 500 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 11 ชมรม และชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 66 ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
2) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
3) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองรังสิต
หน้ า ๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานและมอบหมาย
หน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
๓) จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องโรคที่พบบ่อยในผูส้ ูงวัยและการดูแลสุขภาพที่ถกู ต้องเหมาะสม
๔) จัดกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพร่างกายแก่ผสู้ ูงอายุ ที่มอี ายุ 60 ปี บริบรู ณ์ขึ้นไปโดยแพทย์
เช่น การเอกซเรย์ปอด เจาะเลือด เพื่อตรวจการทางานของไต ตับ หัวใจ และการตรวจปัสสาวะ
ระยะเวลาการดาเนินการ วันที่ 10 – 12 เดือน พฤษภาคม 2554
งบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 271,150 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ประกอบด้วย
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเอง
2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ฯ ได้รับการรักษาโรคทันท่วงที และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
3. การจัดการสร้างเสริมสุขภาพเหมาะสมกับกลุ่มสุขภาพที่ได้รับการคัดกรอง
การประเมินผล
ร้อยละ 80 ของกลุม่ เป้าหมายได้รบั การคัดกรอง การสร้างเสริมสุขภาพเหมาะสมกลุ่ม และส่งต่อ
การรักษาที่ถูกต้อง

ภาพกิจกรรมโครงการให้ความรู้และคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

หน้ า ๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สงู วัย
หลักการและเหตุผล
ความส าเร็ จ ของการสาธารณสุ ขในประเทศไทย ท าให้ อัต ราการตายและอั ตราการเกิ ดของ
ประชากรลดลง ซึ่งส่งผลให้ทั้งจานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านเป็นวันที่เสี่ยงต่อการเกิ ดปัญหาทางด้านสุขภาพมาก กว่าวัยอื่นๆ การส่งเสริม ให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระ
ต่อครอบครัว จะทาให้ผู้สูงวัยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
งานศูนย์บริการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ และสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใสนครอบครัว สังคม จึงจัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย เพื่อ
ตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงของสัง คมไทยที่ ก้ าวสู่สังคมผู้สูงอายุและพัฒ นาศัก ยภาพชีวิตของผู้สูง อายุ ให้มี
ประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์ สูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุ และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมี
คุณภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้สูงวัย เทศบาลเมืองรังสิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ นาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้สูงวัย มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมฯ มีการฝึกสมาธิ การบริหารกล้ามเนื้อมือ แขนและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลก่อให้เกิดความสามัคคี รวมทั้งปฏิสัมพันธ์อันีซึ่ง กันและกัน
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ เทศบาลเมืองรังสิต 11 ชมรม จานวน 1,000 คน/เดือน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองรังสิต ทั้ง
11 ชมรม เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
2) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
3) เขียนโครงการและนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมือง
รังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมาย
หน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารสุข
และสิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองรังสิต
ระยะเวลาการดาเนินการ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 มูลนิธิไต่ฮงกง ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประชา
ธิปัตย์วิทยาคาร
งบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 205,600 บาท
หน้ า ๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รัตนโกสินทร์)

นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน

ผลการดาเนินการ
1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งมีการออกกาลัง
กายที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี
2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีความภาคภูมิในในคุณค่าของตนเองและ มีกิจกรรมร่วมกันที่เป็น
ประโยชน์ด้านสุขภาพในชุมชนของตนเอง
3. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีความสุข มีเพื่อนกลุ่มวัยใกล้เคียง
การประเมินผล
ร้อยละ 60 ของสมาชิกชมรมผู้สงู อายุ มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองและบุคคลรอบข้างได้ อย่างเหมาะสม
ร้อยละ 70 ของสมาชิกชมรมผู้สงู อายุ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์
ด้านสุขภาพในชุมชน

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย

หน้ า ๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการการจัดการการเต้นแอโรบิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทีอ่ ย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
จากการที่กระแดสการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และขยายตัวไปทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสุขภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุข
ภาวะที่ดีตลอดเวลา รวมทั้งการถ่ายทอดสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้าง
สุขภาพโดยเล็งเห็ นว่า การออกก าลัง กายด้วยการเล่นกี ฬาถือเป็นกิ จ กรรมหนึ่ง ที่ ส ามารถท าให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดารงชีวิตประจาวันเป็นไปอย่าง มีความสุขและ
ส่งผลทาให้ครอบครัวมีความสุข ด้วยเป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 9
และแผนพัฒนากีฬา ฉบับที่ 3 ปัจจุบันการเต้นแอโรบิค ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเต้นแอ
โรบิคนั้น เป็นกีฬาการออกกาลังกายได้ครบทุกส่วนของร่างกายและสามารถอออกกาลังกายได้ด้วยตนเองโดยไม่
จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ และการที่ผู้คนมาพบกันบ่อยๆ จึงเป็นกุญแจหรือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะทา
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะทากิจกรรมสุขภาพอื่นๆ ในที่สุดก็จะมีวิวัฒนาการต่อไปไม่หยุดนิ่ง นั่นคือ ลักษณะที่
จะนาไปสู่ความยั่งยืน
ศูนย์บ ริก ารสาธารณสุข 2 (ชุม ชนรัต นโกสินทร์) ได้เ ล็ง เห็น ความส าคัญ ดัง กล่าว จึง ได้ จัดท า
โครงการฯ โดยมุ่งเน้นรูปแบบการออกกาลังกายโดยการจัดการ การเต้นแอโรบิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดี
อย่างยั่งยืน แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
วัตถุประสงค์
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมคนรังสิตให้รักการออกกาลังกายและปรับเปลี่ยนสู่ครอบครัว
๓. เพื่อให้คนรังสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อสร้างกระแสสร้างชมรมเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้ชมรมแอโรบิคเป็นแกนนา
กลุ่มเป้าหมาย
ชมรมแอโรบิคของเทศบาลเมืองรังสิตทีม่ ีการวมกลุม่ ออกกาลังกาย จานวน 15 ชมรม
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอทิ สถานีเคเบิลทีวี MSS และชมชรแอโรบิคของเทศบาลเมือง
รังสิต เพื่อรวบรวมข้อมูล วางแผนการดาเนินงาน
6) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูลและ
กาหนดสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
7) ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ชมรมแอโรบิคทีเ่ ทศบาลเมืองรังสิต สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการ การเต้นแอโรบิค แอโรบิคด๊านซ์
8) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อของบสนับสนุนจากคณะกรรมการบริการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมายหน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) วางแผนการถ่ายทอดกับสถานีเคเบิลทีวี MSS เพื่อปลุกกระแสให้ชุมชนตระหนักในการออก
กาลังกาย
หน้ า ๑๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ระยะเวลาการดาเนินการ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 (เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) เวทีกิจกรรมข้างลานลูกรัง
ห้างเทศโก้โลตัส
งบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 43,450 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)

ผลการดาเนินการ
๑. คนรังสิตรักการออกกาลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
๒. ร้อยละ 70% ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการจัดการ การเต้นแอโรบิคด๊านซ์
การประเมินผล
ร้อยละ 70 ของกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมการจัดการการเต้นแอโรบิคด๊านซ์

ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการการเต้นแอโรบิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทีอ่ ย่างยั่งยืน

หน้ า ๑๑

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการมหกรรมสุขภาพคนรังสิต เพื่อสุขภาวะทีด่ ี
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ หรือวิชาการกับการ
เคลื่อนไหวของประชาชน และภาคการเมือง กาหนดเป็นธรรมนูญด้านสุขภาพนั้น ภายใต้ทิศทางการสร้างสุขภาพ
ในมาตราที่ 66 มีสาระสาคัญ คือ การสร้างสุขภาพให้เป็นไปเพื่อเกิดสุขภาวะทั้งสังคมลดการเจ็บป่วย ความพิการ
และการตายที่ไม่สมควร รวมทั้ งควบคุมค่าใช้ จ่ายด้านสุขภาพได้ โดยมีการดาเนินการทั้งในระดับนโยบาย สังคม
ชุมชน และบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่ได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหา และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยที่สัมพันธ์กับการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยแวดล้อม ที่
เป็น ทุ นทางด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต่อ สุขภาพ ทั้ ง บริบ ท
ภายในประเทศ และภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนในเขตเมือง มีความ
เสี่ยงต่อปัญหาโรคติดเชื้อ โรคอ้วน ความรุ่นแรง ยาเสพติดต่างๆ การบาดเจ็บ จากการจราจร และมี มลพิษทาง
อากาศ รวมทั่งปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่การจัดการขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย เป็นต้น
เทศบาลเมือ งรัง สิต มี ที่ ตั้งในเขตปริม ณฑล โดยอาณาเขตทางทิ ศใต้ติดกั บ กรุง เทพมหานครมี
ประชากรทั้งสิ้นจานวน 77,661 คน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ) รวมทั้งประชากรแฝงอีกจานวนเท่าตัวส่งผล
ความเป็นสังคมเมืองและมีประชากรที่เพิ่มขึ้น ทาให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมัยใหม่ โดยเฉพาะ โรคสมัยใหม่
ที่เป็นโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นโรคเรื้อรัง อันเกิดจากปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อาชีพ
และวิถีชิวิต มีการออกกาลังกายน้อยลง การบริโภคอาหารที่ให้พลังงานและไขมันเพิ่มมากขึ้น นาไปสู่โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอัมพฤต อัมพาต และโรคมะเร็ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) ได้เล็งเห็นความสาคัญ ของการสร้างสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จึงจัดทาโครงการ มหกรรมสุขภาพคนรังสิต เพื่อสุขภาวะที่ดี โดยการอบรมให้
ความรู้ จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้ประชาชน องค์กรภาคประชาชน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับรู้ ตระหนัก ใส่ใจในการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ และมีส่วนร่วม
ในการดูแลและสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพดี ภายใต้กิจกรรม 6 อ. คือ ออกกาลัง
กาย อาหาร อารมณ์ อนามั ยชุมชน อโรคยา และอบายมุข อย่างบูรณาการทุ กภาคส่วน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ สู่วิถีชุมชนที่จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
๕. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้
กิจกรรม 6 อ. โดยเฉพาะเรื่อง อโรคยา และอารมณ์
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 1,400 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
9) สารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
2) วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและนามาวางแผนดาเนินโครงการฯ
3) เขียนโครงการและนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองรังสิต
หน้ า ๑๒

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุม วางแผน ดาเนินงานและมอบหมายให้ผเู้ กี่ยวข้อง ทุกระดับ
๒) ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการอบรม
3) ประสานภาคีเครือข่าย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนร่วม
กิจกรรม
4) จัดตั้งผ้าป่าเพื่อนารายได้สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิตและผ้าป่าเพื่อ
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ดูแลผูป้ ่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
5) ดาเนินกิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ณ.ส.สโมสรอนุกูลธัญกิจ วัดแสงสรรค์ โดยการ่ วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมโดยเทศบาลเมืองรังสิต ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการโครงการการบริการอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ โครงการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด การตรวจคัดกรองสุขภาพฟัน ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน
โรความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 การให้คาแนะนาเรื่องการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เกี่ยวกับการจัดฟันแฟชั่น หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว และวิธีการคัดแยกขยะมีพิษ ไส้เดือนดินกาจัดขยะ สิทธิ์
ที่ผสู้ ูงอายุพงึ ได้รับ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
กิจกรรมโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลปทุม
เวช โรงพยาบาลแพทย์รงั สิต สถาบันธัญญารักษ์ การนวดแผนไทยเพื่อการรักษา หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก
กิจกรรมประชาชน ประกอบด้วย ชมรมแอโรบิค ออกกาลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ชมรม อสม.
การดูแลสุขภาพ ชมรมผูส้ ูงอายุ สินค้า OTOP จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ให้คาแนะนาวิธีการทา สาธิต
วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด และวิธีการทาถั่วงอกปลอดสารพาฯ สินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สินค้าธงฟ้า
ระยะเวลาการดาเนินการ วันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ส.สโมสรอนุกูลธัญกิจ วัดแสง
สรรค์
งบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 402,960 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)

ผลการดาเนินการ
๑. ประชากรในเขตเทศบาลเมืองรังสิต มีความรู้และมีวิธีปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
รวมทั้ง การผ่อนคลายความเครียดด้วยต้นเอง
๒. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีการทางานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. ประชากรในเขตเทศบาลเมืองรังสิต มีความสุข ทั่งกายและใจ
การประเมินผล
ร้อยละ 70 ของประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และมีวิธีที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมมากตามกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด

หน้ า ๑๓

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ภาพกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพคนรังสิต เพือ่ สุขภาวะที่ดี

หน้ า ๑๔

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
หลักการและเหตุผล
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นกลวิธีเบื้องต้น ที่สาคัญในการช่วยให้ลูกได้รับทั้งอาหารและการเลี้ยงดู
ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง อ้อมกอดและการสัมผัสระหว่างแม่ลูกช่วยกระตุ้นการเชื่อมต่อ
ของเส้นประสาทสมอง การได้รับสิ่งเหล่านี้อย่ างเต็มที่และต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่าทารกที่ได้รับนมแม่อย่าง
ถูกต้องอย่างน้อย ๖ เดือนและให้นมแม่ควบคู่ไปกับอาหารเสริมจนลูกอายุ ๒ ปีจะมีพัฒนาการทางสมองดีกว่ากลุ่มที่
ได้รับนมผงดัดแปลง อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยได้แก่ แม่ต้องทางานนอกบ้าน ลาคลอดได้
เพียง ๓ เดือน การให้นมลูกไม่ถูกวิธีทาให้น้านมไม่เพียงพอ การแข่งขันทางการตลาดโฆษณาอาหารสาหรับทารก
และเด็กเล็กโดยเฉพาะนมผงดัดแปลงสาหรับทารก ทาให้แม่เข้าใจว่านมผงดังกล่าวมีคุณค่าใกล้เคียงนมแม่ และมี
หญิงหลังคลอดเป็นจานวนมากที่เลี้ยงลูกไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะแม่ที่มีลูกคนแรก เช่น การให้ลูกกินนมไม่ถูกวิธี ไม่รู้
วิธีก ารอาบน้ าลู ก การปฏิ บั ติ ตนหลั ง คลอด ซึ่ ง แม้ ว่ าแม่ ส่ วนใหญ่ ได้รั บ การสอนวิธีก ารเลี้ ยงดู ท ารกมาจาก
โรงพยาบาลแล้วแต่ยังปฏิบัติไม่ถูกวิธี หากปล่อยไว้เช่นนี้ย่อมส่งผลถึงสุขภาพและอนามัยของเด็กในระยะยาวได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์) งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต
เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมบทบาทการเป็นแม่คนที่ ๒ ของ อสม. ให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างเครือข่าย
กองทัพนมแม่ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และหลังคลอด
๒. เพื่อลดอัตราทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม
๓. เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน
๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นแม่คนที่ ๒ ของ อสม.
กลุ่มเป้าหมาย หญิง ตั้ง ครรภ์จานวน ๒๕ คน หญิง หลังคลอดจานวน ๒๕ คน ที่ มีท ะเบียนบ้านอยู่ในเขต
ตาบล ประชาธิปัตย์
งบประมาณ ๓๕,๖๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๑. ขั้นเตรียมการ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อขอคาปรึก ษาในการเขียนโครงการและ
วิธีการดาเนินงาน
๒. ขั้นดาเนินการ
๒.๑ ติดต่อขอรายชื่อผู้ที่มาฝากครรภ์และผู้ที่มาคลอดบุตรกับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ประสานกับ อสม. ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบสารวจหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
๒.๒ จัดทา CD เพลงบรรเลงของ Symphonies สาหรับหญิงตั้งครรภ์และ CD เพลงกล่อมลูกชาว
สยามสาหรับหญิงหลังคลอด
๒.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด
๒.๔ จัดซื้อเครื่องปั๊มนม ไว้สาหรับช่วยเหลือมารดาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของน้านม
๒.๕ ติดตามดูแลเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์ครบ ๔ ครั้งตามเกณฑ์ ดังนี้
๒.๖ ติดตามดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด ๒ ครั้ง คือ
๒.๗ สอนวิธีการบีบ เก็บ ตุน น้านมให้กับมารดาที่เตรียมตัวกลับไปทางาน
๒.๘ จัดทาสมุดเยี่ยมเพื่อบันทึกรายละเอียดของการตรวจเยี่ยมและส่งต่อข้อมูล
หน้ า ๑๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

๓. ขั้นสรุป และประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกั น
สุขภาพ เทศบาลเมืองรังสิตทราบ
ผลการดาเนินการ
จากการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์จานวน 25 คนพบว่าทุกคนมีการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตาม
เกณฑ์หญิงตั้งครรภ์ทุกคนปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และหลังคลอด คิดเป็นร้อยละ 100 ทารก
หลังคลอดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ทารกเสียชีวิตในครรภ์ตอนใกล้คลอด
โดยไม่ทราบสาเหตุ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4
จากการติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดจานวน 25 คน มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง
6 เดือน จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เสริมด้วยนมผสมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20
เลี้ยงลูกด้วยนมผสมอย่างเดียวจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8
ผู้รับผิดชอบ นางพิมพร เทียนถาวร
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

หน้ า ๑๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนวดบาบัดรักษาโรค
หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบั นประชากรไทยมี อ ายุยืน ยาวมากขึ้น ท าให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการสารวจข้อมูลประชากร 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
การเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ทางด้า นร่า งกาย จิต ใจ และสั ง คม ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ขภาพ และการดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน ประกอบกับบางคนมีโรคประจาตัว ทาให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง เทศบาลเมืองรังสิตมี
ชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม จานวนสมาชิก จานวน 4,950 คน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง โดยการนวดบาบัดรักษาโรค และมีบุคลากรที่มีความรู้ให้คาแนะนาเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้ผู้สงู อายุมีสขุ ภาพอนามัยที่แข็งแรง
จึงจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดบ าบั ดรักษาโรค เพื่อส่งเสริมให้มีก ารใช้ภูมิปั ญญาท้องถิ่น ในการดูแล
สุขภาพของตนและบุคคลใกล้เคียง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ผู้สงู อายุได้ร่วมเรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัตินวดบาบัดรักษาโรค
๒. ส่งเสริมให้ผู้สงู อายุมกี ารใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพของตนและบุคคลใกล้เคียง
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ เทศบาลเมืองรังสิต 11 ชมรม จานวน 1,350 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
๒) ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
3) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) ดาเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวดบาบัดรักษาโรค ณ. โรงเรียนแผนโบราณวัด
ระยะเวลาการดาเนินการ เดือน ธันวาคม 2553 ณ. โรงเรียนแผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)
งบประมาณ
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมืองรังสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2554 รวมเป็นเงิน 370,350 บาท
ผู้รับผิดชอบ

นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
หน้ า ๑๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผลการดาเนินการ
1) สมาชิกผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัติการนวดบาบัดรักษาโรค
2) ผู้สูงอายุมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพของตนและบุคคลใกล้เคียง
การประเมินผล
ร้อยละ 60 สมาชิกผู้สูงอายุมคี วามรู้เรื่องการนวดบาบัดรักษาโรค
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารนวดบาบัดรักษาโรค

หน้ า ๑๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ
1.หลักการและเหตุผล
ดวงตาเป็นอวัยวะที่สาคัญ ของร่างกายมนุษย์ เมื่อมีอายุมากขึ้นอวัยวะต่าง ๆ ก็เสื่อมลง การ
มองเห็นก็ลดประสิทธิภาพลงเช่นเดียวกัน ทาให้เกิดภาวะสายตาที่ผิดปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มัก
เกิ ดภาวะสายตายาวตามอายุ ทาให้ส ายตามั ว มองไม่ ชัดเจน ภาวะดังกล่าวอาจท าให้เกิ ดอุบัติเหตุได้ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการดารงชีวิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจได้ การ
แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เป็นการช่วยเหลือผู้มปี ัญหาสายตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติ สามารถมองโลกอันสดใส
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการแก้ไขปัญ หาสายตา โดยการตัดแว่นสายตาสาหรับผู้สูงอายุ
และประชาชนผู้ด้อยโอกาส เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของผู้มีปัญหาสายตา
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ที่มีปัญหาสายตา ให้กลับมามองเห็นปกติเหมือนเดิม สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ และไม่เป็นภาระของ
คนอื่น ท าให้มี คุ ณภาพชีวิตที่ ดี จึงจัดท าโครงการแว่นตาเฉลิม พระเกี ยรติ เพื่ อเป็น การเฉลิม พระเกี ยรติ 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 ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.กลุม่ เป้าหมาย
ผู้สงู อายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 950

คน

4. งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมื องรังสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2553
(ปลายปี 54 มีห นังสือจาก สปสช. ให้ตัดแว่นในราคา 200 บาท) เป็นเงิน 380,000 บาท รวมเป็นเงิน
455,250 บาท
5.แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
5.1 ขั้นเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
5.2 ขั้นดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งตา และตรวจวัดสายตาเพื่อตัดแว่น โดยทีมโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว จ.สมุทรสาคร
- จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 5 ธ.ค 2553
5.3 สรุปและรายงานผลโครงการ
หน้ า ๑๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

6.ผลการดาเนินการ
ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องตา และการตรวจวัดสายตา เพื่อตัดแว่นสายตาเฉพาะบุคคล ให้แก่
ผู้สงู อายุและประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต โดยทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อแก้ไข
ปัญหาสายตาทาให้มองเห็นเป็นปกติ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีเป้าหมาย ๙๕๐ คน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด จานวน ๙๕๙ คน ผู้สูงอายุและประชาชนผู้ด้อยโอกาสเข้ารับการลงทะเบียนวัดสายตาเพื่อ
ตัดแว่น จานวน ๙๕๙ คน และได้รับการวัดสายตาเพื่อตัดแว่น จานวน ๙๑๗ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๔๐ คน
ที่ไม่สามารถรอวัดเลนส์สายตาได้ เพราะมีผู้รอตรวจจานวนมากทาให้ต้องใช้เวลานาน และมีผสู้ ูงอายุที่มีปญ
ั หาเป็น
ต้อเนื้อและต้อกระจก จานวน ๒ คน จึงแนะนาให้รักษาต้อเนื้อและต้อกระจกในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)
ภาพกิจกรรมโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ

หน้ า ๒๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการสูงวัย สมวัย ใส่ใจสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
ผู้สงู อายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย และจิตใจ ด้านร่างกายมีความเสื่อมของอวัยวะ
ต่างๆ เช่น ผิวแห้ง ความเสื่อมถอยของสายตาและการได้ยนิ การทรงตัว สาหรับด้านจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงด้านดี
ได้แก่ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ มีความสามารถในการปรับตัวมาก่อนซึง่ เป็นคุณค่าของผู้สูงอายุ แต่อีกด้านหนึ่ง
ผู้สงู อายุจะประสบกับการสูญเสียคู่ครอง บุคคลใกล้ชิด จะทาให้รสู้ ึกเศร้า ว้าเหว่ รวมทัง้ ปัญหาเศรษฐกิจ ความวิตก
กังวลความเจ็บป่วย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิรเิ วชชะพันธ์อุปถัมภ์) เห็นความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
กาย ใจ ของผูส้ ูงอายุ เมื่อสุขภาพร่างกายดี ย่อมส่งผลให้สุขภาพใจดีไปด้วย จึงเน้นให้สุขศึกษาเพื่อนาไปปรับใช้ผสาน
กับประสบการณ์ทสี่ ั่งสมมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุมีการรวมกลุ่มปฏิบัติกจิ กรรมร่วม กัน
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน
2.เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สงู อายุ มีความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเข้าสู่วัยชรา
กลุ่มเป้าหมาย สมชิกชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองรังสิต 11 ชมรม จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน/เดือน.
งบประมาณ 208,300 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุเทศบาลเมืองรังสิต ทั้ง 11
ชมรม เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรม
- เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
2 ขั้นดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมายหน้าที่
- จัดซือ้ จัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ศนู ย์บริการสาธารณสุข
3 สรุปผลการดาเนินโครงการ และประเมินผล
ผลการดาเนินการ
-เดือนมีนาคม 2554 จัดการอบรมชิงปฏิบัติการเรื่อง น้าปรุง น้าอบไทย สานสายใย
ผู้สงู อายุ โดยอาจารย์สุพรชัย กาญจนพงษ์พร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,119 คน
-เดือนเมษายน 2554 กิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งอยู่อย่างไรให้สมวัยชรา สมาชิกชมรมผู้สงู อายุ
ความสนใจซักถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตัวเมื่อตัวเข้าสู่วัยชรา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,057คน
-ประเมินความพึงพอใจระดับมากที่สุดร้อยละ59.72 ระดับมากร้อยละ 35.83
ผู้รับผิดชอบ

ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 (สิ ริ เ วชชะพั น ธ์ อุ ป ถั ม ภ์ ) เทศบาลเมื อ งรั ง สิ ต

หน้ า ๒๑

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ภาพกิจกรรมโครงการสูงวัย สมวัย ใส่ใจสุขภาพ

หน้ า ๒๒

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม.
หลักการและเหตุผล
การดาเนิน งานสุ ขภาพภาคประชาชน โดยใช้ก ลวิธีส าธารณสุขมู ล ฐานในการดาเนิ นงานตาม
สมรรถนะของอาสาสมั ครสาธารณสุขในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมแล้วและยังคงสภาพเป็น
อาสาสมัครอยู่ รวมถึงผู้สมัครที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ เพิ่ม
ศัก ยภาพ ทัก ษะ และความสามารถในการดาเนินงานสาธารณสุข มู ลฐานในชุมชนอันจะส่ง ผลให้ชุมชนเข้ม แข็ง
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต
จึงได้เสนอโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และกาหนดแนว
ทางการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน อันจะส่งผลให้การ
ดาเนินกิจ กรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกั นโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชนประสบ
ความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับฐานความรู้ของ อสม. ให้เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
๒. เพื่อให้ อสม. เป็นแกนนาในการรณรงค์ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ตื่นตัว และมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
๓. เพื่อ เพิ่ มเครือข่ายแกนนาสุขภาพภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุ กชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
รังสิต
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งเก่าและใหม่ จานวน 250 คน
งบประมาณ ๒71,68๐บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน )
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองรังสิต เพื่อหารือในการจัดทาโครงการแนวทาง
ในการดาเนินการ
๑.๒ ประสานงานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอคาปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการ
ดาเนินการ
๒. ขั้นดาเนินการ
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานตามโครงการ และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่ อให้เกิด
การโปร่งใส
๒.๒ จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ตามหลักสูตรของการสนับสนุนของ
สุขภาพภาคประชาชาชน กระทรวงสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งเก่าและใหม่
๒.๓ จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิตในเรื่องการทางานเชิงรุกของ อสม.
๒.๔ จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรม อสม.ทุกเดือน เพื่อให้แกนนาและตัวแทน อส
ม. มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาและประเมินผลการดาเนินงาน
๓. ขั้นสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชนทราบ

หน้ า ๒๓

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการจัดอบรม ในวันที่ 19 – 20,26 – 27 มีนาคม และวันที่ 9 – 10 เมษายน ๒๕๕4
เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี มีผเู้ ข้ารับการอบรม จานวน 180 คน มีผู้อบรม
ครบตามหลักสูตร ๑30 คน ผลการทดสอบ ก่อนการอบรมผ่านร้อยละ 60 จานวน ๑๓0 คน คิดเป็น 72.22 % ผล
การทดสอบ หลังการอบรมผ่าน ร้อยละ 60 จานวน 106 คน คิดเป็น 81.54 %
ผู้รับผิดชอบ นางพิมพร เทียนถาวร
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม.

หน้ า ๒๔

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการสารวจภาวะสุขภาพผูส้ ูงอายุ
หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมื อ งรัง สิตมี ป ระชากรผู้สูง อายุ จ านวน 7,230 คน คิดเป็น 9.3 % ของประชากร
ทั้งหมด จากสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่เป็นลักษณะของสังคมเมือง มีประชากรอาศัยอยู่กัน
อย่างหนาแน่น ทาให้การเข้า ถึงบริการด้านต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุม และขาดการสารวจข้อมู ลที่ครบถ้วนทั้งด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นการวางแผนพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ จาเป็นต้องมีการบูรณาการด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน โดยภาครัฐต้องจัดเตรียมระบบสวัสดิการสังคม ระบบการบริการสุขภาพแบบมี
ขั้นตอน เพื่อรองรับกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ จาเป็นต้องมีการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในทุก
ด้าน เพื่อวางแผนการดูแลทั้งด้านสุขภาพ สังคม และ เศรษฐกิจ รวมทั้งเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคต
เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญของการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ จึงจัดทาโครงการ
ส ารวจข้อมู ล ภาวะสุขภาพผู้สูง อายุ เพื่ อวางแผนการดูแลทั้ งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิ จ และเตรียมพร้อมกั บ
สถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคตในการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
๖. เพื่อสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุอย่างครอบคลุมในด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจผู้รับบริการมีรู้สึก
๗. เพือ่ วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุใน
อนาคต
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรที่มอี ายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 7,230 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
2) ประชุมคณะกรรมการ สมาชิก อสม. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตาม
กิจกรรม
3) เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัตงิ บประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการ สมาชิก อสม. และเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน
และมอบหมายหน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้แบบคัดกรองผูส้ ูงอายุที่ต้องพึ่งพิงสาหรับ อสม. โดยทีมวิทยากร
4) ดาเนินกิจกรรมสารวจข้อมูล ตามแบบคัดกรองภาวะพึง่ พิงผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูห้ ลังจากเก็บข้อมูล 1 สัปดาห์
6) วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สงู อายุในชุมชน
ระยะเวลาการดาเนินการ เดือน กุมภาพันธ์– มีนาคม 2554
หน้ า ๒๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

งบประมาณ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิตปี 2554 จานวน 176,100 บาท
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)
ผลการดาเนินการ
๑)
๒)
การประเมินผล
1)
2)

ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุม
สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุทคี่ รอบคลุม ร้อยละ 80
มีฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุที่ถกู ต้อง ร้อยละ 100

ภาพกิจกรรมโครงการสารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ

หน้ า ๒๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ
หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันประชากรไทยมี อ ายุยืนยาวมากขึ้น ท าให้เกิ ดการแปลื่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการสารวจข้อมูลประชากร ปี 2548 พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งคาดว่าในปี 2558 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 20 การแปลี่ยน
แปลงสู่สังคมผูส้ ูงอายุดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 เน้นกระบวนการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มี คุณภาพชีวิตที่ ดีในทุก ๆ ด้าน วัยผู้สูงอายุเป็นอีก
ช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของชีวิต ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและการดาเนินชีวิตประจาวัน ประกอบกับบางคนมีโรคประจาตัว ทาให้
สมรรถภาพของร่างกายเสื่อ มถอยลง เทศบาลเมื องรัง สิตมี ชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม จ านวนสมาชิก มากกว่า
5,000 คน จึงเห็นความสาคัญในการส่งเสริมให้แกนนาผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สาหรับ สมาชิกกลุ่ม เพิ่ ม ศัก ยภาพในการปฏิบัติงาน เกิดการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมและมีความเข้ม แข็งในกลุ่ม
สมาชิก ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) เห็นความสาคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้
ด้านสุขภาพของแกนนาผู้สูงอายุ จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ เพื่อ เพิ่มศักยภาพของแกนนา
ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนและกลุ่มสมาชิก ทาให้สมาชิกมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้แกนนาผูส้ ูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย
กาหนดอย่างถูกต้อง
๒. เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ ให้เกิดความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุ 11 ชมรม จานวน 120 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
๒) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
๓) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมาย
หน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) ดาเนินกิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องสุขภาพและสิทฺธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายกาหนดสาหรับ
ผู้สงู อายุ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพแกนนาผู้สงู อายุ

หน้ า ๒๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ระยะเวลาการดาเนินการ เดือนพฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
งบประมาณ
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2554 เป็นเงิน 17,900 บาท
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ผลการดาเนินการ
๑) เพื่อส่งเสริมให้แกนนาผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ
๒) เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ ให้เกิดความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุ
การประเมินผล
ร้อยละ 80 แกนนาผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายกาหนด

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้สูงอายุ

หน้ า ๒๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการกาจัดเหา
หลักการและเหตุผล
เหาเป็นแมลงขนาดเล็กไม่มีปีก เป็นตัวเบียดเบียนกัดหนังศีรษะ และดูดเลือดเป็นอาหารโดยอาศัย
บนศีรษะที่ไม่สะอาด เหามักจะระบาดและแพร่กระจายในกลุ่มนักเรียนก่อนประถมและประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 4-14ปี เหาเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความราคาญทาให้ขาดสมาธิในการเรียนและเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
รวมทั้ ง ก่อให้เกิ ดภาวะโลหิตจางได้ด้วย โดยมากนัก เรียนที่ เป็นเหา มั กเป็นผู้ที่ มี สุขวิท ยาส่วนบุคคล ไม่ถูก ต้อง
ประกอบกับมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองจากการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน พบว่านักเรียนหญิง เป็นเหาจานวน
1,650 คน แต่ไม่พบในเด็กนักเรียนชาย เหาเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายด้วยการดูแลรักษาความสะอาดของศี รษะอย่าง
สม่าเสมอ แต่เนื่องจากเหาสามารถติดต่อกันได้ง่าย ทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกันและนักเรียนกับบุคคลในครอบครัว
การแก้ปัญหาเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคเหาในโรงเรียนคือ ต้องกาจัดเหาและปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องจริงจัง
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของเส้นผมและหนังศีรษะ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์กาจัดโรคเหาในเด็กวัยเรียนเพื่อกาจัดเหา
ในนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสาคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและ
ศีรษะ ที่จะช่วยป้องกันโรคเหาและลดการแพร่ระบาดต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องเหาและมีพฤติกรรมของสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง
2 เพื่อกาจัดเหาในนักเรียนที่เป็นเหาทุกคนในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์
อสม. และผู้นานักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 1 นักเรียนหญิง โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต ทั้ง 10 แห่ง
2 เด็กนักเรียนประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งและโรงเรียนดวงกมลสังกั ดเทศบาล
เมืองรังสิต
งบประมาณ 70,475บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
5.1 ขั้นเตรียมการ
1 นาข้อมูลจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อสรุปจานวนนักเรียนที่เป็นเหา
2 เขียนโครงการนาเสนอขออนุมัติ งบประมาณจากกองทุนฯ
5.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.2.1 ประชุม วางแผน ดาเนินงานและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
5.2.2 ประสานงาน และส่งแผนการดาเนินงานแก่ผู้อานวยการโรงเรียนทุกแห่ง
5.2.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกาจัดเหา
5.2.4 ทาหนังสือแจ้งและขออนุญาตผู้ปกครองกาจัดเหา
5.2.5 สรุปและประเมินผลเปรียบเทียบจานวนนักเรียนที่ เป็นเหา ก่อนและหลังดาเนินโครงการ
รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค รายงานคณะกรรมการกองทุนฯ
ผลการดาเนินการ
1.ดาเนินการให้ความรูเ้ รื่องเหาและพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมกาจัดเหาให้กบั
นักเรียนที่เป็นเหาทุกคน โดยเหน้าทีส่ าธารณสุข อาจารย์ อสม. และผู้นานักเรียน
2.นักเรียนกลุม่ เป้าหมายหายจากการเป็นเหาจานวน750คน คิดเป็น66.96%
ผู้รับผิดชอบ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 (สิ ริ เ วชชะพั น ธ์ อุ ป ถั ม ภ์ ) เทศบาล เมื อ งรั ง สิ ต
ภาพกิจกรรมโครงการกาจัดเหา
หน้ า ๒๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

หน้ า ๓๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการเทศบาลเมืองรังสิต-สถาบันธัญญารักษ์ร่วมใจ ป้องกันภัยบุหรี่ – สุรา
หลักการและเหตุผล
สุรานับเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายซึง่ องค์การอนามัยโลกระบุว่าแอลกอฮอล์(สุรา) ทาให้เกิด
อันตรายจ่อสุขภาพของประชนมากกว่าสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย (Word Health Organization {WHO}2005)
และในปี พ.ศ. 2543 องค์การอนามัยลกได้รายงานว่าสุราและเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์มผี ลต่อภาวการณ์สูญเสียสุข
ภาวะเป็นจานวนปี (DALYs: Disability Adjusted Life Years) ของประชากรทั่วโลกโดยพบว่า การตายและความ
พิการของประชากรทั่วโลกเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 4 นับว่ามากกว่ายาเสพติดอื่นถึง 5 เท่า
(ยงยุทธ ขจรธรรม และบังอร ฤทธิภักดี,2547 อ้างในสุนทรี ศรีโกไสย,2548)
แอลกอฮอล์ มีผลต่อระบบของร่างกายผู้ดมื่ ได้แก่ ระบบประสาท ต่อมไร้ทอ่ ระบบทางเดิน
อาหาร โดยมีผลโดยตรงต่อตับ ทาให้เกิดโรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis) ทาให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดผิดปกติ ทั้ง
ภาวะน้าตาลในเลือดสูง และภาวะน้าตาลในเลือดต่าได้ ทั่งนี้แอลกอฮอล์ยงั มีผลต่อหัวใจ และปอดด้วย หากดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ อาจทาให้เกิดอาการทางจิตได้ ทาให้กระบวนการคิด ความจาบกพร่อง ซึง่ ผูป้ ่วยอาจมี
การตัดสินใจไม่ดี ส่งผลเสียต่อการดาเนินชีวิต อาจเกิดปัญหาในการทางานและด้านกฎหมายได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ
จากการทางาน เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน ปฏิบัติตนผิดกฎจราจร และเมื่อดื่มสุราเป็นระยะเวลานานๆ อาจทาให้ผู้
ดื่มเกิดปัญหาทางจิตเวชได้ เช่น อาจเกิดโรคซึมเศร้า จิตเภท และโรควิตกกังวล เป็นตัน รอสโซว (Rossow, 2002
อ้างใน สุนทรี ศรีโกไสย,2548) กล่าว่า ผู้ที่มีปญ
ั หาจากการดื่มสุรา (Alcohol abuses) มีความเสี่ยงในการฆ่าตัว
ตายสาเร็จสูงกว่าผูท้ ี่ไม่มปี ัญหาจากการดื่มสุราถึง 7 เท่า ผลการศึกษาความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติด
สุรา (ปริทรรศ ศิลปะกิจ และคณะ,2542) พบว่า ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ติดสุรา ร้อยละ 51.2 มีความเครียดอยู่ใน
ระดับสูงถึงรุ่นแรง ร้อยละ 11.3 มีอาการซึมเศร้าและร้อยละ 11.9 มีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น ผลกระทบด้าน
สุขภาพจิตจากการดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัว พบว่าสามีภรรยาที่ดมื่ สุราเป็นประจาจะเกิดการทะเลาะวิวาทกับ
คนในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.7 และสมาชิกในครอบครัวทีม่ ีผู้ติดสุรา จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตจาก
การถูกทาร้ายร่างกาย มีการหย่าร้าง และทาร้ายร่างกายรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ร้อยละ 19.0 (วิชัย โปษยจินดา
และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา,2545)
จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2546 (ยงยุทธ ขจรธรรม และบังอร ฤทธิภักดี
2547) พบว่าคนไทยมีแนวโน้มในการดืม่ สุราเพิม่ มากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 58.0 ลิตรต่อ
คนต่อปี และจากสถิติสถาบันธัญญารักษ์ พบว่าผูป้ ่วยเสพติดสุราทีเ่ ข้ารับการรักษาทัง้ ผูป้ ่วยใน และนอกของสถาบัน
ฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2552 มีผู้เข้ารับการบาบัดจดจานวน 1,531 1,554 1,304 และ 1,556 ตามลชา
ดับ ทั้งนี้ยังพบว่าการเพิม่ จานวนของผู้ที่ดมื่ สุรา และการเริม่ ดื่มสุราตั้งแต่อายุยังน้อย ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคติดสุรา (Alcohol Dependence) นอกจากการเสพติดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แล้วยัง
เสพติดด้านจิตใจ และสองด้วย โดยผูเ้ สพจะมีความต้องการในการดื่มสุราทัง้ ๆ ทีร่ ู้ว่าสุราทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพ ผู้เสพไม่สามารถหยุดื่มสุราหรือควบคุมสุราได้ ปัญหาที่สาคัญคือผูเ้ สพติดสุราส่วนใหญ่คิดว่า ตนเองไม่
ติดสุรา เพราะไม่ได้ดื่มสุราทุกวัน และยังสามารถทางานได้ทงั้ ๆ ที่ดื่มสุรา (Kalat,2004) ทาให้บุคคลกลุม่ นี้ไม่เข้า
รับการบาบัดรักษา ผูป้ ่วยเสพติดสุราส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจกการดื่มสุรา จากผลการศึกษา(ศูนย์พึงได้
กระทรวงสาธารณสุข,2553) พบว่า เหล้าเป็นปัจจัยกระตุ้นทาให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้หญิงและเด็กถูกทาร้ายในปี 2552 เฉลี่ยวันละ 63 คน หรือประมาณ 3 คน
ต่อชั่วโมง ซึ่งในจานวนนี้พบสาเหตุของการทาร้ายสตรี และเด็กนั้น ร้อยละ 70 เกิดจากผู้ที่ดื่มสุรา และผูท้ ี่มสี ่วน
เกี่ยวข้องกับสุรา ดังนั้นหากคานวณย้อนกลับแสดงว่าผูห้ ญิง และเด็กที่ถูกทาร้ายเป็นผลจากสุรา เฉลี่ยวันละ 44 คน
ซึ่งนับว่าเป็นสถิตทิ ี่ค่อนข้างสูง
หน้ า ๓๑
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สุรามิใช่สารเสพติดที่ถูกกฎหมายเพียงชนิดเดียวที่กาลังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมปัจจุบันแต่ยงั มีสาร
เสพติดอีกชนิดหนึ่งที่กาลังแพร่ระบาด จากการวบรวมและวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากาไทยตั่งแต่
พ.ศ.2543 – 2549 พบว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นประจามีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 11.7ล้านคนในปี พ.ศ.2534
เหลือ 9.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2549 เช่นเดียวกับเยาวชนทีส่ ูบบุหรี่เป็นประจามีจานวนลดลง แต่จานวนเยาวชนที่
สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวกลับเพิม่ มากขึ้น เช่น กลุม่ อายุ 9 – 24 ปี ในปี พ.ศ. 2534 มีจานวน 166,296 เพิ่มขึ้น
เป็น 237,533 คน ในปี พงสง 2549 และจากการวิจัยเรื่องการได้รบั ควันบุหรี่มือสองพบว่า คนที่สูบบุหรี่เคยสูบ
บุหรี่ในบ้านกับสมาชิกในครอบครัวมีร้อยละ 84.5 โดยเฉลีย่ ครอบครัวหนึ่งจะมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน โดยรวม
แล้วมีประชากรได้รบั ควันบุหรี่มือสองถึง 15.89 ล้านคน และพบว่ามีเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ได้รับควันบุหรี่มอื สองถึง
5.61 ล้านคน ทั้งนี้คนที่ได้รบั คันบุหรี่มือสองมีโอกาสเสียงต่อโรคต่างๆ ได้เท่ากับหรืออาจจะมากกว่าคนสูบบุหรี่
เช่น โรคหวัด และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ หอบ หืด ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด
เป็นต้น จากการสารวจเมื่อปี พ.ศ.2551 เรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย พบผูห้ ญิงสู บบุรมี่ ากถึง 5
แสนคน แม้ว่าจานวนจะน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งสูบบุหรี่ประมาณ 10 ล้านคนนั้น แต่เหตุผลที่ทาให้ผหู้ ญิงสูบบุหรี่ คือ
ความสวยงาม ผู้หญิงมักเชื่อว่าการสูบบุหรีจ่ ะทาให้มีรปู ร่างผอมเพรียวกว่าเดิม แต่หารู้ไม่ว่าบุหรีก่ ่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องของระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ภาวะมีบุตร
ยาก การแท้งบุตร และการท้องนอกมดลูก เป็นต้น รายงานจากศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติ พบว่า
นักศึกษาหญิงมีความลังเลในการเลิกบุหรี่ และมีแนวโน้มเลิกบุหรี่ได้ยากกว่าผู้ชาย
ทั้งนี้การดูแลช่วยเหลือให้ผเู้ สพติดสุรา – บุหรี่ สามารถลด ละ หรือเลิกดืม่ สุรา และเลิกสูบบุหรี่ได้
นั้นจะส่งผลให้สุขภาพของบุคคลดีขึ้น เมื่อสุขภาพของบุคคลดีย่อมส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เมือ่ ครอบครัว
เข้มแข็งย่อมส่งผลให้สงั คมแข็งแกร่งตามไปด้วย สถาบันธัญญารักษ์ในฐานะสถาบันวิชาการที่ดูแลเรื่องการเสพติด
และมีหน้าที่ดูแลชุมชนใกล้เคียง เห็นว่า เทศบาลเมืองรังสิตมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และความเอื้อ
อาทร ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพของบุคลากร และประชาชนในความรับผิดชอบ กลุ่มงานการบริการ ชุมชน สถาบัน
ธัญญารักษ์ และเทศบาลเมืองรังสิต เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกทักษะในการคัดกรองผู้
เสพสุรา – บุหรี่ และการช่วยเหลือบุคลากร ประชาชนที่เสพติดสุรา – บุหรี่ให้สามารถลด ล หรือเลิกเสพติดสุรา
และบุหรี่ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการดาเนินงาน
ร่วมกันเพือ่ คืนคนดีสู่สงั คม 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. บุคลากรทางสาธารณสุขของเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 15 – 20 คน
2. บุคลกรที่ปฏิบัติงานภายในเทศบาลเมืองรังสิต นาร่องเฉพาะกองสาธารณสุข จานวน 100 คน
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนซอย 39 (ปากคลองหนึ่ง) หมูท่ ี่ 3 จานวน 362 ครัวเรือน
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แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
2) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
3) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมาย
หน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) ดาเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรูเ้ รื่อง การคัดกรองผู้เสพติดสุรา – บุหรี่ ตามแบบกรอง
มาตรฐาน เป็นเวลา 1 วัน
4) จัดกิจกรรมวันตรวจสุขภาพ และคัดกรองผูเ้ สพติดสุรา – บุหรี่ (บุคลากร) ภายในกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
5) ทบทวนกิจกรรม และดาเนินการเสริมแรง โดยใช้พลังกลุ่ม (Group Dynamic)
สรุปผลการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินการ ประมาณ 3 เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน 2554) สถานที่ ชุมชนซอย 39 ปากคลอง
หนึ่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
งบประมาณ
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2554 งบประมาณ125,600 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)เทศบาลเมืองรังสิต ร่วมกับ กลุม่ งาน
บริการ ชุมชนกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันธัญญรักษ์
ผลการดาเนินการ
๑) บุคลากรสาธารณสุขของเทศบาลเมืองรังสิตสามารถคัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุรา – บุหรี่ได้
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 ความเข้าใจในการคัดกรองผู้ใช้สรุ า และบุหรี่ หลังผ่านการฝึกอบรม
2. ประเมินจากแบบติดตามความยั่นยืนของผลลัพธ์ คือ บุคลากรสามารถลด ละ และเลิกสุรา –
บุหรี่ได้เป็นระยะ ทุก 1,3,และ6 เดือน (ต่อเนื่อง 2 ปี)

ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองรังสิต-สถาบันธัญญรักษ์ร่วมใจ ป้องกันภัยบุหรี่ – สุรา
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โครงการศูนย์เรียนรู้การปฏิบัติตัวผู้สูงวัย
หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1(ชุมชนสินสมุทร) เทศบาลนครรังสิต ได้เห็นความสาคัญในการส่งเสริม
พัฒนาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาวะเสี่ยง(ไม่พึงพา) เนื่องจากหลักการพึ่งตนเองขั้นพื้นฐานเป็นการดูแลสุขภาพ
ตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นสิทธิ์ ที่ทุกคนควรกระทา เพื่อไม่ต้องรอเวลาที่เจ็บป่วย การเตรียมดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้น
โยเริ่มจากการปรับเปลี่ย นพฤติกรรม การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ จะนาพาให้สุขภาพแข็งแรง การ
รวมกลุ่มวัยเดียวกันจะทาให้จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
2.2.เพื่อให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อเตรียม
สุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรค(เช่นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน )
2.3เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มได้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุข
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหมู่ 1 ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 12 คน
งบประมาณ 36,800 บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
5.1 ขั้นเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
- เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
5.2 ขั้นดาเนินการ
1 .ลงทะเบียนสมั ครสมาชิก แนะแนวทางการออกกาลังกายสม่าเสมอวันละ 30 นาที/3วัน/
สัปดาห์ หรือ 5วัน/สัปดาห์
2. ตรวจสภาพร่างกายแก่สมาชิกครั้งแรกก่อนออกกาลังกาย เช่น ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว
หาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) วัดความดันโลหิตขณะพัก ชีพจรขณะพัก ให้ความรู้ ตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ติดตามผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3. คานวนน้าหนักตัวมาตรฐาน ให้สมาชิกกลุ่มทราบ โดยใช้ {สูตร มีค่าน้อยกว่า 23 X ส่วนสูง
(เมตร) X ส่วนสูง (เมตร)}
4. ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของสมาชิกขณะออกกาลังกาย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 โดยใช้ {สูตร อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 60 X (220 – อายุ ) หาร 100 }
5. จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มทุกวันจันทร์ โดยวิทยากร
6. สรุปและรายงานผลการจัดโครงการ
ผลการดาเนินการ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๖ คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ศึกษาดูงานแปลงเกษตรสาธิต เรียนรู้การประดิษฐ์ของใช้จากอุปกรณ์รีไซเคิล และการฝึกออกกาลังกายด้วยโยคะ รา
วงมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (ชุมชนสินสมุทร)

หน้ า ๓๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การปฏิบัติตัวผู้สูงวัย

หน้ า ๓๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการสุขภาพดี ตามวิถี 6 อ (อาหาร)
หลักการและเหตุผล
อาหารเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต
ผู้สูงอายุต้องการอาหารน้อยลง แต่ความต้องการ
สารอาหารยังคงปริมาณเดิม อาหารที่เหมาะสมจึงควรมีปริมาณและคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
ถ้ารับประทานอาหารปริมาณมากและไม่เหมาะสมจะทาให้มีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิรเิ วชชะพันธ์อปุ ถัมภ์) ตระหนักถึงความสาคัญเรือ่ งอาหาร จึงจัดทา
โครงการสุขภาพดี ตามวิถี 6 อ (อาหาร) เพื่อให้โภชศึกษาแก่ผู้สงู อายุ ถึงแม้ว่าการให้ความรูจ้ ะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้อย
เนื่องจากพฤติกรรมการกินได้ถูกปลูกฝังมาช้านาน
ดั้งนั้นการให้ความรู้จงึ ต้อง
ผสมผสานการปฏิบัติเข้าไปด้วยอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อสุขภาวะที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานที่เหมาะสมกับวัย
2.เพื่อสร้างเสริมให้สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ มีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแล
สุขภาพซึ่งกันและกัน
กลุ่มเป้าหมาย สมชิกชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองรังสิต 11 ชมรม จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน/เดือน
งบประมาณ 79,500 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลเมืองรังสิตเพื่อรวบ
รวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรม
- เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
เมืองรังสิต
2 ขั้นดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมายหน้าที่
- จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ศนู ย์บริการสาธารณสุข
3 สรุปผลการดาเนินโครงการ และประเมินผล
ผลการดาเนินการ
สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 1,034คน ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับอาหาร
สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับการเลือกอาหารที่เหมะสมกับวัยได้ร้อยละ 73
ผู้รับผิดชอบ

ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 (สิ ริ เ วชชะพั น ธ์ อุ ป ถั ม ภ์ ) เทศบาล เมื อ งรั ง สิ ต

หน้ า ๓๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ภาพกิจกรรมโครงการสุขภาพดี ตามวิถี 6 อ (อาหาร)

หน้ า ๓๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันประชากรไทยมี อ ายุยืนยาวมากขึ้น ท าให้เกิ ดการแปลื่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการสารวจข้อมูลประชากร ปี 2548 พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งคาดว่าในปี 2558 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 20 การแปลี่ยน
แปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทาให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น การ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นการดูแลที่ใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก ในส่วนของสถานบริการดูแลผู้สู งอายุ ต้อง
มีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนสนับสนุน โดยอาศัยชุมชนชนและสังคมในการดูแล ดังนั้นจาเป็นต้องมีการพัฒนา
ศัก ยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีป ระสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มี คุณภาพชีวิตที่ ดีและอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) เห็นความสาคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จึงจัดทาโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (อผส.)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ และอาสาสมัคร จานวน 60 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
2) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
3) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมาย
หน้าที่
๒) จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
3) ดาเนินกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง จานวน 12 ชั่วโมง
รวมระยะเวลา 2 วัน และกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
4) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในผูส้ ูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิง จานวน 10 คน
5) การประชุมแลกเปลี่ยนรู้หลังการอบรม จานวน 5 ครั้ง
ระยะเวลาการดาเนินการ วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2554
งบประมาณ
หมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองรังสิต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2554 งบประมาณตั้งไว้ 24,940 บาท
หน้ า ๓๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รัตนโกสินทร์)

นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน

ผลการดาเนินการ
๑. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผล
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน้ า ๔๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการปรับปรุงห้องน้าที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
1.หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ที่ ป ระชากรผู้สูง อายุในประเทศไทยเพื่ม มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.4 และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุมี
หลายด้าน และด้านที่สาคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพ การทาอย่างไรที่จะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง ไม่เป็นภาระ
ของครอบครัว การดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่ครบถ้วน และออกกาลังกายที่เหมาะสมจะช่วยชลอภาวะ
สุขภาพทรุดโทรมได้ แต่ต้อ งคานึงถึงสถานที่ ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะหาก
ผู้สูงอายุหกล้มหรือบาดเจ็บ อาจทาให้สุขภาพทรุดโทรม หรือเกิดทุพพลภาพ และเสียชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันในของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต จึงจัดทาโครงการปรับปรุงห้องน้าที่เอื้อ
ต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ และชลอภาวะการทรุดโทรมของร่างกาย ที่เกิดจาก
อุบัติเหตุได้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุขณะใช้ห้องน้า
2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกในการใช้ห้องน้า
3.กลุม่ เป้าหมาย
ผู้สงู อายุที่ใช้บริการห้องน้าในศูนย์บริการสาธารณสุข 1-4
4. งบประมาณ
เป็นเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เทศบาลเมืองรังสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2554
25,000 บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

5.แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
5.1 ขั้นเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
5.2 ขั้นดาเนินการ
- จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินการปรับปรุงห้องน้า โดยการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบโถนั่งราบมีชักโครก
และจัดทาราวกันลื่นตรงสเเตนเลส ในบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 1-4 เทศบาลเมืองรังสิต
5.3 สรุปและรายงานผลโครงการ
6.ผลการดาเนินการ
ดาเนินการติดตั้งราวกันลื่นสแตนเลสแบบตรง และเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบโถนั่งราบมีชักโครก
ในศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๓-๔และห้องน้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ รวมจานวน ๕ ห้อง ผลจากการ
หน้ า ๔๑

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

สอบถามผูส้ ูงอายุทมี่ าใช้ห้องน้าแบบโถนัง่ ราบมีชักโครก สามารถลดการปวดข้อเข่าได้ และไม่ต้องใช้แรงมากในการ
ลุกนั่งปฏิบัติกจิ วัตรส่วนตัว
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการปรับปรุงห้องน้าที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ

หน้ า ๔๒

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต
หลักการและเหตุผล
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครรังสิต มีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้พิการเป็นจานวนมาก ซึ่งบุคคล
เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะยากจน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ เพื่อการบรรเทาความ
เจ็บป่วยเบื้องต้น หรือที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการบรรเทาความเจ็บป่วยอย่างถาวร ผู้เจ็บป่วยเหล่านี้ไม่มีทุนทรัพย์ใน
การซื้ออุปกรณ์ที่ต้องรักษา จึงทาให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บปวด และญาติผู้ดูแลต้องรับภาระให้การดูแล
ที่ล าบากขึ้น ดังนั้นศูนย์บ ริการสาธารณสุข ได้เล็งเห็ นความสาคัญ ผู้ป่วยดังกล่าวจึง ได้จัดทาโครงการให้บ ริการ
อุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
พื้นที่เทศบาลนครรังสิตให้ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้พิการสามารถดารงชีวิตอย่างปกติสขุ และรักษาสภาพความพิการและเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ให้ดี
ขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 100 ราย
งบประมาณ 320,000 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการ
1.1 ประสานงานกับชุมชนเพื่อค้นหาผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1.2 เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ประชุมเจ้าหน้าที่และประชาชนชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
2.2 จัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยและผู้พิการ
2.3 ดาเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
3 สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
- มีการดาเนินงานในเดือนกันยายนก่อนกาหนดการของโครงการ 1 เดือน เนื่องจากมีผปู้ ่วยและผู้
พิการในพื้นทีร่ ับผิดชอบของเทศบาลได้เขียนคาร้อง เพือ่ ขอยืมอุปกรณ์การแพทย์เป็นจานวนมาก จึงส่งผลให้ทาง
เทศบาลต้องเร่งดาเนินการโครงการก่อนเวลาที่กาหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยได้มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ดงั รายการต่อไปนี้ ชุดถังออกซิเจน1.5คิวครบชุด 4 ชุด , ชุดถังออกซิเจน 6 คิวพร้อมเกย์
ออกซิเจนจานวน 4 ชุด, เตียง 2 ไกด์ จานวน 10 เตียง, ที่นอนลม จานวน 2 อัน, รถเข็นอลูเนียม จานวน 10 อัน
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าร้อยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลมีความพึงพอใจการบริการครั้งนี้
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ต้องมีการสารวจหาข้อมูลผู้พิการและผูป้ ่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่เขตเทศบาลรับผิดชอบให้
ครอบคลุม และมีกาหนดเวลามากกว่านี้ไว้
ผู้รับผิดชอบ ศู นย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 (สิ ริ เ วชชะพั นธ์ อุ ป ถั ม ภ์ ) เทศบาลนครรั ง สิ ต

หน้ า ๔๓

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ภาพกิจกรรมโครงการให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต

หน้ า ๔๔

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการรู้รักษ์สุขภาพกับ อสม.
หลักการและเหตุผล
ชมรมอาสาสมั ครสาธารณสุข ได้ดาเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การส่ง เสริม สุขภาพและ
ป้องกันโรค ผ่านทางวิทยุชุมชนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี ได้รับเสียงตอบรับจากผูฟ้ ังรายการเป็นอย่างดี รายการนี้
ถือว่าเป็นหอกระจายข่าวเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ให้ประโยชน์กับผู้ฟังรายการที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งยัง
เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างแกนนาสุขภาพชุมชน อสม. อปพร. ชมรมต่างๆที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิตและพื้นที่ใกล้คียง
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนิน งาน
และเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพ
๒. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
๑) ประชุมคณะกรรมการชมรมอสม. และเครือข่ายสุขภาพ เพื่อวางแผนงานและมอบหมาย
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
๒) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มาเป็น
วิทยากรร่วมจัดรายการ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๔) ดาเนินการจัดรายการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
สรุปผลการดาเนินโครงการ และรายงานผลให้กองทุนฯทราบ
ระยะเวลาการดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๔ สถานที่ดาเนินการ สถานีวิทยุชุมชนรังสิตพัฒนา
งบประมาณ 166,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มรักษ์สุขภาพ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต
ผลการดาเนินการ
๑.จัดรายการวิทยุพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของเทศบาล
รวมถึงกิจกรรมของเครือข่ายสุขภาพอื่นโดย อสม. ผู้ทาหน้าที่จัดรายการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต วันละ ๒ คน ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐น. วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการ
๒.ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญบุรี มาร่วมจัดรายการ
เกี่ยวกับ สุขภาพของวัยรุ่น ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
๓.ร่วมตอบปัญหาสุขภาพ ผ่านทางไปรษณียบัตร ชิงรางวัลสัปดาห์ละ ๖ คน
๔.ในการจัดรายการวิทยุสามารถประเมินผูฟ้ ังรายการได้ การผู้คุยหน้าไมค์ ๓๕๐ สาย
ไปรษณียบัตรตอบคาถามและติชมรายการ ๒๗๙ ฉบับ
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่สามารถจัดรายการวิทยุได้ตามตารางเวลาเนื่องจากฝนตกหนัก ทาให้ต้องหยุดการออกอากาศ
หน้ า ๔๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการดาเนินรายการรูร้ ักษ์สุขภาพกับ อสม. อย่างต่อเนือ่ ง
ภาพกิจกรรมโครงการรู้รักษ์สุขภาพกับ อสม.

หน้ า ๔๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2554
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาที่สาคัญ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีวิธีการ
หนึ่ง คือท าให้ประชาชนรู้ถึงภัยและอั นตรายจากโรคไข้เลือดออกที่จะมีต่อตั วเองและครอบครัว เมื่อประชาชนมี
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง จะทาให้ประชาชนสามารถ
ป้องกันตัวเองมิให้เป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่ วถึงให้ป ระชาชนได้
ตระหนักวิธีก ารดูแลตนเอง ดังนั้นจึง จาเป็นที่ จะต้องรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ป ระชาชนในทุ กระดับ ทุ ก
ครัวเรือนได้รับรู้ ซึ่งสื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายได้นั้น ต้องมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ
โดยใช้สื่อทุกชนิดที่มีอยู่ รวมทั้งสื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นทุกประเภทวัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้และตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
2 เพื่อให้ชาวบ้านนาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยูม่ าใช้แทนเทคโนโลยี่
3 เพื่อลดอัตราการใช้สารเคมี
4 เพื่อรณรงค์และกาจัดลูกน้ายุงลาย
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนนาร่องได้แก่ ชุมชนรัตนโกสินทร์
งบประมาณ จานวน 87,000 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจปัญหาและความรุนแรงของโรคในชุมชน เพื่อนามาวางแผนการดาเนินโครงการฯ
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ อสม.เพื่อหารือแนวทางและขอความสมัครใจ อสม.ในชุมชนนั้นๆ
เป็นผู้ดาเนินการ
1.3 เขียนโครงการนาเสนอขออนุมัตงิ บประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
๒ ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชุม วางแผน ดาเนินงานและมอบหมายผูเ้ กีย่ วข้อง
2.2 จัดทาแผ่นพับ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
2.3 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล
2.4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ทรายทีมีฟอส น้ายาลอกคราบลูกน้า
ยุงลาย ยาทากันยุง
2.4 จัดทาตัวมัสคอต จาลองยุงลาย
2 .5 จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และ แจกปลาหางนกยุง
3. สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
1. พิธีเปิกโครงการโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่
เครื่อข่าย อสม. จานวน 150 คน แกนนานักเรียน 50 คน
2. การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในสานักงานเทศบาลนครรังสิต
3. กิจกรรมเดินรณรงค์ในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โดยให้แกนนานักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมพร้อมได้ชี้แจงแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกและมีการตอบคาถามเพือ่ ให้นักเรียนได้และเปลี่ยน
เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น
4. กิจกรรมสารวจลูกน้ายุงลายในชุมชนระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2554ใน
หน้ า ๔๗
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ชุมชนรัตนโกสินทร์ 5 กลุม่ พบว่าจากการหาค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในชุมชนก่อนการประเมินสุม่ สารวจลูกน้ามีค่า HI
ระหว่าง 2.33 – 18.75 และในโรงเรียนค่า CI = 29.88 ประเมินหลังสารวจ ค่า CI = 0
ปัญหาและอุปสรรค
1. การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กิจกรรมการสารวจลูกน้าในชุมชนบาง
กลุ่มยังไม่มีความพร้อมในด้านของ อสม.ที่จะเข้าไปสารวจในชุมชนของตนเอง
2. วิธีการสารวจยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก อสม.บางกลุ่มสุขภาพไม่เอื้ออานวยและมีภารกิจ
อื่นที่ต้องรับผิดชอบ
3. ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไปทางานนอกบ้าน ไม่สามารถเข้าสารวจลูกน้ายุงลายในบ้านได้ครบ
100 %
4. เนื่องจากช่วงทีส่ ารวจลูกน้ายุงลายเป็นช่วงหน้าฝนมีภาชนะน้าขังเป็นจานวนมาก
ประกอบกับไม่ได้สารวจทุกวันทาให้ไม่สามารถควบคุมภาชนะน้าขังได้ทั้งหมด
5. ประชาชนขาดความตระหนักและไม่ให้ความสาคัญในการกาจัดลูกน้ายุงลาย ถ้าคนใน
ครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วจึงเห็นความสาคัญและใส่ใจมากขี้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสอบคัดเลือก อสม.ที่มีความพร้อมและสุขภาวะสมบูรณ์ก่อนเข้ารับการ
อบรม
2. หลังจากที่ได้ อสม.ตามข้อ 1 แล้วควรมีการประกวด อสม.ทีก่ ล้าแสดงออกและ
ความสามารถในการเป็นผู้นาในแต่ละชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเวลา
ควรให้มีโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทาโครงการหรือกิจกรรมโดยคัดเลือกแกนนานักเรียนให้มา
เป็นสารวัตรกาจัดยุงในโรงเรียน
ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2554

หน้ า ๔๘
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หน้ า ๔๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการศูนย์สุขภาพชุมชน
หลักการและเหตุผล
ชมรมอามาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต ได้จัดทาโครงการห้องสมุดสุขภาพชุมชน เพื่อให้
เป็นสถานที่รวบรวมผลงานในภาคปฏิบัติของ อสม.กับการทางานในชุมชน นวัตกรรมใหม่ๆทางความ
คิดที่ได้จากเครือข่าย อสม.ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งความรู้ในด้านสุขภาพ และการฝึกภาคปฏิบัติในเรื่องการใช้อุปกรณ์
กายภาพบาบัด ลูกประคบ และหัตถเวช
การดาเนินงานตามโครงการที่เสนอครัง้ นี้เป็นการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์
ของงานทีเ่ ป็นรูปธรรมมากขึ้น และจากการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมามีผมู้ าใช้
บริการด้านการนวดแผนไทย ๔๓ ราย เยี่ยมชมห้องสมุด อ่านหนังสือ และออกกาลังกาย ๘๙ราย ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข จึงได้เสนอโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องกับห้องสมุดสุขภาพชุมชน และบริการ
ความรู้ด้านกายภาพบาบัด
วัตถุประสงค์
๑ เพือ่ ให้อาสาสมัครและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ดา้ นสุขภาพ
๒ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในด้านความคิดจากการศึกษาหาความรู้ กับการปฏิบัติจริงในเรื่องการ
ใช้อุปกรณ์ในการทากายภาพบาบัด ลูกประคบ และหัตถเวช
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
๑ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิตเพือ่ หารือในการ
จัดทาโครงการ
๒ ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อขอคาปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการ
ดาเนินงาน
๓ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ขั้นดาเนินการ
๑ การปฏิบัติงานให้ อสม.ที่มีความรู้ ด้านการใช้ศูนย์กายภาพบาบัด ลูกประคบ หัถตเวช
เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนา วันละ ๑ ท่าน ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐๑๕.๐๐ น.
๒ ให้เบี้ยเลี้ยง อสม. ในการปฏิบัตงิ านเป็นพีเ่ ลีย้ งที่หอ้ งสมุดสุขภาพชุมชน ๑๐๐ บาท/วัน
๓ รับบริจาคหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพจากผูส้ นใจ
ขั้นสรุปและประเมินผล การดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพทราบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
งบประมาณ ๓๗,๒๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิต
ผลการดาเนินการ
๑ ศูนย์สุขภาพชุมชน ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) เป็น
ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ที่ประชาชนทุกกลุ่มอายุสามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโรคในระบบต่างๆของ
ร่างกาย สมุนไพรไทย แพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งยังมี อสม. ที่มีความรู้ในเรือ่ งการนวดแผนไทยและการทากายภาพ
บาบัดบริการให้คาแนะนากับผูส้ นใจ ทุกวันราชการจันทร์ – เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕. ๐๐น.
๒ รวมระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ๑๖๕ วัน มีผู้มาใช้บริการในกิจกรรมต่างดังนี้
๑) อ่านหนังสือ
จานวน ๕๖ คน
หน้ า ๕๐
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๒) ปรึกษาเรื่องการทากายภาพบาบัดและนวดแผนไทย จานวน ๖๓ คน
๓) ใช้บริการออกกาลังกาย
จานวน ๓๔ คน
๔) ใช้บริการเครื่องออกกาลังกายในการทากายภาพบาบัด จานวน คน
๕) เยี่ยมชมศูนย์สุขภาพชุมชน
จานวน ๑๖๔ คน
๓ กลุ่มผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพชุมชน เป็น อสม. ร้อยละ ๘๐
๔ จากการสารวจความพึงพอใจพบว่าร้อยละ ๘๒ ของผู้ใช้บริการพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ร้อยละ ๑๐ อยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ ๘ อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ปัญหา/อุปสรรค
๑ อสม.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นกลุม่ เดียวกับ อสม. ที่ปฏิบัตงิ านในโครงการ
ฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทากายภาพบาบัดโดย อสม. ซึ่งขณะนี้มีกลุม่ เป้าหมายที่ขอรับบริการฟื้นฟูสุขภาพมากขึ้น
ทาให้ อสม. ไม่สะดวกในการปฏิบัตหิ น้าที่ที่ศูนย์ฯ
๒ บริเวณที่ตั้งศูนย์ฯเวลาฝนตกหนักน้าจะท่วมเข้าไปด้านใน ทาให้ไม่สะดวกในการให้บริการ
๓ ชั้นล่างของศูนย์ฯจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จึงไม่ได้ทาสปอร์ต
โฆษณาตามที่ขออนุมัติในโครงการ
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวทาให้ผรู้ ับผิดชอบขอยุติการดาเนินงานตามโครงการ
ข้อเสนอแนะ
กลุ่มผู้รบั บริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการทากายภาพบาบัดมีเพิม่ ขึ้นทุกปี ควรมีการฝึกอบรม
กลุ่ม อสม.ที่มีความชานาญพิเศษเกี่ยวกับการทากายภาพบาบัดเพิม่ ขึ้น เพื่อสามารถดูแลกลุม่ เป้าหมายได้ครอบคลุม
ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์สุขภาพชุมชน
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โครงการกาจัดยุงและลดลูกน้ายุงลายในชุมชน
หลักการและเหตุผล
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญ หาทางด้านสาธารณสุขที่สาคัญ ของ จังหวัดปทุมธานี เห็ นได้จากรายงาน
ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราการป่วยค่อนข้างสูง ในปี 2554 พบอยู่บ่อยรวมทั้งสิ้น 574 รายคิดเป็นอัตรา
ป่วย 59.11 ต่อ แสนประชากร มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0. 17 เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมของอาเภอพบว่าอัตราป่วยสูงสุด คือ อาเภอสามโคก อัตราป่วย192.50 ต่อแสนประชากร รองลงมา อาเภอ
เมืองปทุ ม ธานี อั ตราป่วย 126.47 ต่อ แสนประชากร อาเภอหนองเสือ อัตราป่วย 88.81 ต่อแสนประชากร
เสียชีวิตร้อยละ 2.27 อ าเภอลาดหลุม แก้ว อัตราป่วย 42.96 ต่อแสนประชากร อาเภอคลองหลวงอัตราป่วย
38.13 ต่อแสนประชากร อ าเภอธัญ บุรี อัตราป่วย 35.98 ต่อแสนประชากร และอาเภอล าลูก กาอัตราป่วย
14.87 ต่อแสนประชากร
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแนวคิดใน
การแก้ไขปัญหาในเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาโรคไข้ เลือดออกและเกิดความรับผิดชอบ
ต่อปัญหาในชุมชนของตนพร้อมหารือ แก้ไข ซึ่ง ปัญ หาของไข้เลือดออกจึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกั บ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ย นแปลงโดยเน้น ให้ ป ระชาชนเห็ นความส าคัญ และถือให้ เป็ นภารกิ จ ที่ ต้ องป้อ งกั น โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคให้ลดลง
งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานป้องกันและควบคุมโรค มองเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว
จึงได้จัดท าโครงการ กาจัดแหล่งเพาะพั นธุ์และลดลูกน้ายุงลาย โดยเน้นพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ เสี่ยงและเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อกาจัดและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย
3. เพื่อให้โรงเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่ม อสม. 150 คน
2. ชุมชน หมู่ 2,3,4
3. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณ จานวน 259,290 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน เครือข่าย อสม. เพื่อคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
1.2 ประชุมเครือข่าย อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดาเนินการตามกิจกรรม
1.3 เขียนโครงการนาเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
รังสิต
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดประชุมชี้แจงมาตรการดาเนินงานและให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลื อดออก ให้กั บ แกนนาชุ ม ชน อสม. (ที่ เป็ นพื้ น ที่ เ สี่ยง) หมู่ 2 - 4 ในชุม ชนอาคารพาณิ ชย์ เช่ น ชุ ม ชน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชุมชนตลาดรังสิต ชุมชนตลาดสุชาติ ชุมชนตลาดพรพัฒน์ ฯลฯ เนื่องจากชุมชน มีลักษณะการ
ดาเนินชีวิตของประชากรเป็นแบบชุมชนเมือง มีประชากรอพยพเคลื่อนย้ายบ่อย ในส่วนของโรงเรียนจะดาเนินการ
สารวจให้ครอบคลุมในพื้นที่หมู่ 1 -6
2.2 ชี้แจงแนวทางและมาตรการดาเนินงาน 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. เป็นผู้ดาเนินการ ในส่วนของโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้ จนท. และ อสม.แต่ละพื้นที่ร่วมดาเนินการ จานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2255
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555
3. การรณรงค์กาจัดลูก น้ายุงลายในชุมชน ให้ได้จานวนหลังคาเรือนแต่ละชุมชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
จานวนหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชน ยกเว้นห้องเช่า และชุมชนที่เป็นคอนโดฯ ไม่สามารถเข้าดาเนินการสารวจได้ทา
ให้ประเมินค่าไม่ได้
4. ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ ประเมินผล หาค่า HI ในชุมชน (ค่า HI ≤ 10) และโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีค่า CI = 0
5. ดาเนินการจัดพ่นสารเคมีกาจัดยุงลายตัวเต็มวัย ในชุมชนและโรงเรียน จานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ ประสานโรงเรียนเพื่อดาเนินการรณรงค์สารวจลูกน้ายุงลายป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและให้การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
7. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวหรือสื่อต่างๆและวิทยุชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายทุกสัปดาห์
8. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในโครงการ
9. จ าทาโล่สาหรับ โรงเรียน/ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก หมู่ 1 – 6 ที่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นและค่าดัชนีลูก น้า
ยุงลายเท่ากับศูนย์ ( CI = 0 )
10. สรุปและประเมินผลในการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ
- พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี เป็นประธาน กล่าวรายงาน
โดย นายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงาน และผู้เข้าอบรม ได้แก่ เครือข่าย
อสม. 169 คนและครูโรงเรียน 12 คน รวมทั้งหมดจานวน 181 คน
- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่ เครือข่าย อสม. ครูโรงเรียน
เขตเทศบาลนครรังสิต โดยวิทยากร คุณฉวีวรรณ นาคอุไร จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
- กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การกาจัดลูกน้ายุงลายและตัวเต็มวัย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามรถนาไปประดิษฐ์ด้วยตัวเองได้
- การประเมินผลการอบรมโครงการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกน้ายุงลาย
1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรม
2. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายมีการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น้ายุงลายอย่างต่อเนือ่ ง
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิตได้รบั การสารวจลูกน้ายุงลายตาม
โครงการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกน้ายุงลาย
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการอบรมเพิม่ พูนความรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทีจ่ ะกาจัดยุงลายตามความ
เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภรัตน์ ชอบค้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2554
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โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง
หลักการและเหตุผล
สถาบันฟื้ นฟู ส มรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (REAT) ศูนย์เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NRCTEC) ได้จัดทาอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับชุมชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จัดทาขึ้นมา
เพื่อนาไปใช้งานกับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน ในที่นี้ขอเรียกว่า “ผู้มีภาวะพึ่งพิง” โดยมุ่งเน้นที่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบเครือข่าย เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่
เหมาะสม โดยการพัฒนาหน่วยงานภายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิต พัฒนา และติดตั้ง ภายใต้ความร่วมมือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มผู้นาชุมชน และ
เทศบาลเมืองรังสิต โดยการประสานงานผ่านเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิตเล็งเห็นว่าโครงการนี้ยังประโยชน์ให้กับผู้มีภาวะ
พึ่งพิง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจกรรมอื่นได้มากขึ้น นอกจากจะช่วยดูแลในเรื่อ งการอานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย การลดภาระของผู้ดูแลแล้ว ยังเป็นการพัฒนาด้านสุขภาพจิตของผู้มีภาวะพึ่งพิงอีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ผูม้ ีภาวะพึ่งพิงที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการควบคุมระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมทั้งสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในบ้านหรือชุมชนได้
๒. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิงใน
ชุมชน
๓. เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้มีภาวะพึง่ พิงในโครงการฟื้นฟูผเู้ จ็บป่วยด้วยการทากายภาพบาบัดโดย อสม. จานวน ๒๕- ๓๐ คน
๒. ช่างเทคนิคของเทศบาลและชุมชน จานวน ๑๐ - ๑๕ คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) ประชุมเครือข่าย อสม. ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔
๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
(REAT) ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
๓) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายความรับผิดชอบ
๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
(REAT) ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการดาเนินงาน
ตามกิจกรรม ได้แก่ การสารวจและคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ โดยกาหนดเป็นบ้านพักในแต่ละชุมชน ที่จะทาการ
ติดตั้งอุปกรณ์ ฝึกอบรมบุคลากร ครัง้ ที่ ๑ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
๓) ติดตั้งอุปกรณ์ และฝึกอบรมบุคลากรครัง้ ที่ ๒
๔) ติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานและรายงานผลตามแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
ระยะเวลาการดาเนินการ ๑๒ เดือน
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงาน
หน้ า ๕๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

๑.วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ตัวแทน อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ ๙ คน พร้อมด้วยช่าง
เทคนิคไฟฟ้า เทศบาลนครรังสิต ๕ คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลขอนแก่น จานวน ๔ คน พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่จาก NECTEC จานวน 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 ชั่วโมง ๒๕ นาที
- นายณรงค์ ทองประมูล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๑๗/๑๓๒ ชุมชนชลประทาน อายุ ๔๕ ปี ป่วย
ด้วยโรคอัมพฤกษ์ซีกซ้าย แขนขาซ้ายอ่อนแรง ไม่มีข้อติด สามารถใช้มือขวาในการควบคุมรีโมทคอนโทรลได้ ใช้
เวลาในการติดตั้งประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๕ นาที
- นายสมชาย มาลา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๗๙ ซอยรังสิต-นครนายก ๑๔ ชุมชนซอย ๕๓ มีความ
ผิดปกติทางสมองแขนซ้ายเกร็ง เวลาเดินสั่นๆไม่มั่นคง สามารถใช้มือในการควบคุมรีโมทคอนโทรลได้ ใช้เวลาใน
การติดตั้งประมาณ ๒ ชั่วโมง
๒. วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ (ตารางการอบรมตามแนบ) ในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมหมาย ผิว
สะอาด คณบดี คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชมงคลธัญ บุ รี กล่ าวต้อ นรั บ ผู้ เข้ าร่ว มฝึ ก อบรมซึ่ ง
ประกอบด้วย อสม. ๙ คน ช่างเทคนิคไฟฟ้าเทศบาลนครรังสิต ๒ คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
จานวน ๔๐ คน นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หลังจบการ
การอบรมผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะนักศึกษาและช่างเทคนิคไฟฟ้าสามารถประกอบอุปกรณ์ ตรวจสอบหาความ
ผิดปกติ และดาเนินการติดตั้งอุ ปกรณ์ได้ ในส่วนของ อสม. สามารถตรวจสอบหาความผิดปกติ แก้ ไขปัญ หา
อุปกรณ์เล็กน้อยได้ เช่นการเปลี่ยนฟิวส์และดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ได้
๓. ขณะนี้กาลังดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในบ้านผู้มีภาวะพึ่งพิงอีก ๒๒ หลังคาเรือน หลังการ
ติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ จะรายงานผลการติดตั้งและประเมินความพึงพอใจขอผู้ใช้
อุปกรณ์ พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค
ในเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากยังอยู่ในระยะที่อุปกรณ์ยังใหม่ จึงไม่มีปัญหา
เรื่องการซ่อมแซม ต้องรอดูความคงทนของตัวอุปกรณ์อย่างน้อย ๖ เดือน – ๑ปี
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทางานอย่างต่อเนื่องระหว่าง อสม. และช่างเทคนิคไฟฟ้าของเทศบาล
นครรังสิต ควรมีการแบ่งพื้นที่ในการติดตามและตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะๆ

หน้ า ๕๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ภาพกิจกรรมโครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน้ า ๕๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการเก็บสมบัติฯร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก
หลักการและเหตุผล
ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาคัญทางการแพทย์และการสาธารณสุขในระดับประเทศเนื่องจากความ
รุนแรงของโรคแปรผันตรงต่ออัตราตาย การป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจึงส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ตามลาดับ หากมีการตรวจวินิจฉัยขั้นต้นที่ไม่ถูกต้อง อาจทาให้ผู้ป่วยเข้าสภาวะช็อคและเสียชีวิต
ได้ แต่เดิมระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกจะพบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุ ระหว่าง 5-9 ปี แต่ปัจจุบันมักพบผู้ป่วยได้
ในทุกกลุ่มอายุ โดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรคที่สาคัญ
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต้องการความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากทุกฝ่ายทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน โดยมี
ผู้นาชุมชนและอาสาสมัครซึ่งเป็นแกนนาชุมชน เป็นผู้สื่อสารถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายร่วมกัน
คณะกรรมการชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงร่วมกันจัดทาโครงการ
เก็บสมบัติฯ ร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออกในชุมชนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริม ความรู้และสร้ างความตระหนั ก แก่ ป ระชากรกลุ่ ม เป้ าหมายในการเฝ้าระวัง โรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนเก็บสมบัตเิ จริญผล จานวน 100 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) สารวจปัญหาและความรุนแรงของโรคในชุมชนเพื่อนามาวางแผนการดาเนินโครงการฯ
2) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม. เพื่อหารือแนวทางการดาเนินงาน
3) เขียนโครงการและนาเสนอ ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุม วางแผน ดาเนินงานและมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้เลือดอออก
3) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 08.00-15.00 น. ณ.ชุมชนเก็บ
สมบัตเิ จริญผล
งบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 7,800 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล

หน้ า ๕๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผลการดาเนินการ
๑. ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลายลดลง
๒. ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผลมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
การประเมินผล
ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน

ภาพกิจกรรมโครงการเก็บสมบัตฯิ ร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก

หน้ า ๕๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแลมะเร็งเต้านม
หลักการและเหตุผล
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโรคมะเร็งของ
สตรีไทย ปัจจุบันสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ในสตรีไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นใน
โรคมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิต 19.5 ต่อประชากร 100,000 คน ในโรคมะเร็งเต้านมเสียชีวิต 17.2 ต่อประชากร
100,000 คน ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ทางด้านร่างกายจิตใจ และทางด้านเศรษฐกิจ เป็นอย่างมาก
แต่จะสามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก ดังนั่นถ้าสามารถกระตุ้นให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับโรคดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของ
การตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกแลโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกก็จะทาให้อัตราการเกิดโรค อัตราการป่วย
และอัตราการตาย จากโรคมะเร็งฯ ลดลง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทธัญญะอุปถัมภ์)ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวประกอบกับบริบทของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิต เป็นชุมชนเมืองที่ต้องทามาหาเลี้ยงชีพจึงขาดการใส่ใจในการดูแลตนเองและไม่มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง จึงได้จัดทา โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ทุกสิทธิการรักษาได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม .
๒. เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถ
นาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนได้
กลุ่มเป้าหมาย
สตรีวัยเจริญพันธุ์ในเขตเทศบาลเมืองรังสิตทุกสิทธิการรักษามีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ผ่าน
การมีเพศสัมพันธุ์และยังไม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2553 จานวน 300 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
10) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือมิตรไมตรีคลินิกซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้เนื่องจาก
เคยประสานงานร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้เชิญให้มาคัดกรองสุขภาพในครั้งนี้
11) ประชุมเจ้าหนาที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดาเนินการ
12) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ
ขั้นดาเนินการ
๕) ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและมอบหมายหน้าที่
๖) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทจี่ ะใช้ในโครงการ
๗) ประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปและบุคลากรจากสานักงานเทศบาลเมืองรังสิตๆ เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาการดาเนินการ ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2553 ณ. ลานลูกรังห้างเทศโก้โลตัส
งบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต จานวน 52,500 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อุปถัมภ์)

นางรัตนาภรณ์ เนตรครุฑ พยาบาลวิชาชีพ 6ว. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะ
หน้ า ๖๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผลการดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมายที่ ผ่านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้รับ คาแนะนาที่ ถูก ต้องเกี่ ยวกั บ การ
ปฏิบัติตัวและได้รับการส่งตัวรักษาตามสิทธิ
การประเมินผล
ร้อยละ 70 ของผู้ร่วมกิจกรรมได้รบั การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

ภาพกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแลมะเร็งเต้านม

หน้ า ๖๑

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการพื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทากายภาพบาบัด โดยอสม.
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้ป่วยเรื้อรังด้วยโรคอัมพฤกษ์มีอัตราสูงมากขึ้น สาเหตุเกิดจากการขาดความใส่ใจในเรื่อง
สุขภาพ การฟื้ นฟู สุขภาพจึง เป็นอี ก ทางเลือกหนึ่ง ที่ ช่วยแก้ ไขภาวะความพิก ารได้ไม่ ม ากก็น้ อย ในพื้นที่ เขต
เทศบาลเมืองรังสิตจากการสารวจเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุข และพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ แห่ง
พบว่า มีผู้เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จานวน ๗๕ คน การที่จะให้พยาบาลศูนย์บริการเข้าไปตรวจ
เยี่ยมและให้บริการฟื้นฟูสขุ ภาพให้ผู้ปว่ ยทุกรายเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก เนื่องจากอัตรากาลังไม่เพียงพอ อีกทั้งสถานทาง
การเงินทาให้ผู้ป่วยบางรายได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม ไม่มีเตียงนอนที่เหมาะกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิต จึงได้จัดทาโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้เจ็บป่วยด้วยการ
ทากายภาพบาบัด โดยอสม. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยใน
ชุมชน เป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ อสม. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยในชุมชน
๒. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จานวน ๔๐ คน
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
๑ ประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลเมืองรังสิต เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการ
๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคาปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดาเนินการ
๓ จัดทาโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ
ขั้นดาเนินการ
อสม.ที่ผ่านการอบรม จะเป็นผู้ทากายภาพบาบัด ในผู้ป่วยแต่ละราย โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ ๓
วัน วัน ละ ๑ ชั่วโมง คิดตอบแทนการปฏิบั ติง าน ครั้ง ละ ๑๐๐ บาท (ค่าตอบแทนเรียกเก็ บ จากโครงการ)
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๖ เดือน (๗๒ วัน)
ขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ
สรุปและประเมินผลโครงการพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพทราบระยะเวลาใน
การดาเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
งบประมาณ
๓๙๘,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิต
ผลการดาเนินการ
- ให้บริการทากายภาพบาบัดให้กับผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้อ
แขนขาเกร็ง จานวน ๔๐ คน โดยให้บริการสัปดาห์ละ ๓ วัน ผู้ให้บริการจะได้รบั ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
จานวน ๑๐๐ บาท/ครั้ง
ปัญหา/อุปสรรค
๑ ในการดาเนินกิจกรรมมีการเปลี่ยนตัวของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเวลาในการให้บริการ
ของ อสม. กับความต้องการผูร้ ับบริการไม่ตรงกัน
๒ อาการแสดงของผู้รับบริการบางคนไม่แน่นอน บางรายอาการหนักต้องกับเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล บางรายมีอาการกลับเป็นซ้าของโรค เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ/แตก/อุดกั้น เพิ่มขึ้น ทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง
หน้ า ๖๒

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

๓ ขาดผู้เชี่ยวชาญในการทากายภาพบาบัดทีจ่ ะช่วยให้คาแนะนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
๔ ไม่สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากจานวนของผู้
ให้บริการ และจานวนงบประมาณที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
๑ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบาบัดหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นที่ปรึกษาโครงการ
๒ ควรจัดให้มีการอบรมผู้ให้บริการเพิม่ มากขึ้น และมีเวทีในการพูดคุยถึงอุปสรรคในการ
ดาเนินการเป็นระยะๆ
ภาพกิจกรรมโครงการพื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทากายภาพบาบัด โดยอสม.

หน้ า ๖๓

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการให้ความรู้การจัดการความปวดด้วยตนเอง
หลักการและเหตุผล
อาการปวด ไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะที่ทาให้ร่างกายเกิดความไม่สุขสบาย เป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อย
มาก ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ เพศหญิงและเพศชาย อาการนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาการปวดเฉียบพลันที่มีสาเหตุมา
จากการบาดเจ็บ หรือ อั กเสบของกล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็น อาการปวดหลังการผ่าตัด ปวดเรื้อรัง ต่อเนื่องเป็ น
เวลานานมากกว่า ๓ เดือน อาการปวดจากปลายประสาท เช่นโรคเบาหวาน ตลอดจนปัญหาเรือ่ งข้อและกระดูก
ซึ่งเป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและมีผลกระทบในการดาเนินชีวิตของคนไทย
ชมรมอาสาสมั ครสาธารณสุข เทศบาลเมืองรังสิต เห็นว่าโครงการนี้จ ะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเชิงลุกของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรูเ้ รื่องวิธีการจัดการความปวดด้วยตนเอง
๒. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายสามารถบาบัดความปวดและดูแลรักษาความปวดด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี
กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรด้านสาธารณสุข จานวน ๗๐-๘๐ คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อชี้แจงแนวทางและขอความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ คณะทางานทีร่ ับผิดชอบโครงการ
๒) ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากร
๓) ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทีส่ นใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
๔) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายความรับผิดชอบ
๒) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้ รื่อง “อาการปวด...สัญญาณเตือนภัยที่ไม่ควรมองข้าม” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
กระดูกและข้อ และฝึกปฏิบัติการแก้ปวดด้วยท่ากายบริหาร และการนวดเพื่อสุขภาพคลายปวด โดยทีมวิทยากรจากสถาบันแพทย์
แผนไทยเพ็ญนภา
สรุปผลการดาเนินโครงการ และรายงานผลให้กองทุนฯทราบ
ระยะเวลาการดาเนินการ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปตั ย์วิทยาคาร
งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ผลการดาเนิการ
๑) นายแพทย์เกรียงชัย พฤกษาอารักษ์ แพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาล
ตากสินเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เกี่ยวกับพยาธิสภาพและกลไกการเกิดอาการปวดของร่างกาย ปัญหากระดูก
และข้อที่พบในผู้สูงอายุ อาการแสดงและอันตรายจากการปวดที่จุดต่างๆ
๒) ฝึกปฏิบัติการแก้ปวดด้วยท่ากายบริหาร และการนวดเพื่อสุขภาพคลายปวด โดยทีมวิทยากรจาก
สถาบันแพทย์แผนไทยเพ็ญนภา
๓) เอกสารความรู้ประกอบการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เฮลท์ แชนแนล จากัด
๔) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรด้านสาธารณสุข ฝ่ายบริการ
และส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองรังสิต จานวน ๘๓ คน
หน้ า ๖๔

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ผลการประเมินความรู้ก่อนการอบรม เรื่องการจัดการความปวดของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็น อสม. พบว่า
ร้อยละ ๘๐ ยังมีการปฏิบัติตัวที่ผิดในการบาบัดความปวด เนื่องจากวิวัฒนาการด้านการแพทย์
ผลการประเมินหลังการอบรม ร้อยละ ๘๖ สามารถทาแบบทดสอบประเมินความรู้เชิงปฏิบัติการ ได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ ๗๐
ภาพกิจกรรมโครงการให้ความรู้การจัดการความปวดด้วยตนเอง

หน้ า ๖๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการ ๖๐ วันวิถีสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในเมืองเปลีย่ นแปลงไปตามกระแสของเศรษฐกิจ ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
ลดน้อยลงอีกทั้งยังขาดความรู้และทักษะพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ ทาให้เกิดการเจ็บป่วยล้มตายด้วยโรคต่างๆซึ่ง
ส่วนมากเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ผดิ เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง โรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถป้องกันการเกิดหรือลดความรุนแรงของโรคได้จากการดูแลสุขภาพโดยการ
ปฏิบัติตามหลัก ๔ อ. ได้แก่อาหารปลอดภัย ออกกาลังกายเป็นประจา อารมณ์ดีและอโรคยาพาปลอดโรค
กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพจึงรวมตัวกันจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพใน
กลุ่มผู้มีการเจ็บ ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ให้ส ามารถควบคุม ภาวะแทรกซ้อนและลดความรุนแรงของโรค ให้สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นตัวอย่างในการปรับพฤติกรรมกับกลุ่มผู้สนใจอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายเกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาต่อสุขภาพโดยยึดหลัก ๔ อ
๒ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
งบประมาณ ๗๔,๕๓๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มรักษ์สุขภาพ ชมรมผูส้ ูงอายุรัตนโกสินทร์ ๒๐๐
ผลการดาเนินการ
๑ ผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้าโครงการ ดังนี้
- ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ
จานวน ๑๖ คน
- ระดับน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
จานวน ๙ คน
- รอบเอวเกินมาตรฐาน
จานวน ๒๕ คน
- ดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน
จานวน
๒๓ คน
๒ จัดกิจกรรมตามหลัก ๔ อ เป็นเวลา ๖๐ วัน ดังนี้
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ออกกาลังกายโดยใช้วิธีกายบริหาร
เวลา ๐๗.๐๐ -๐๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารสุขภาพ และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่
รับประทานในแต่ละวัน
๓ สรุปผลการตรวจประเมินสุขภาพ
- ร้อยละ ๗๗.๗๗ ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
- ร้อยละ ๘๗.๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
- ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดรอบเอว
- ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดค่าดัชนีมวลกาย
- ร้อยละ ๙๑.๔๒ ของผู้เข้าร่วมโครงการมาออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องเกิน ๘๐ %
ปัญหา/อุปสรรค การประเมินตัวชี้วัด
ร้อยละ ๖๐ ของกลุม่ เป้าหมายปฏิบัติ ๔ อ เป็นนิสัยต้องประเมินหลังการเสร็จสิ้นโครงการ
อย่างน้อย ๑ เดือน
หน้ า ๖๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ข้อเสนอแนะ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องควร มีการให้รางวัลกับผู้ที่
สามารถลดรอบเอวได้มากที่สุด และผู้ทมี่ ีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องมากที่สุด
ภาพกิจกรรมโครงการ ๖๐ วันวิถีสุขภาพ

หน้ า ๖๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการบริการสังคมเป็นภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะประชาชนคือผู้ที่ต้องได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายหลักที่
ทุกหน่วยงานราชการต่างมุ่งหวังจะให้การดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้ประสบผลสาเร็จให้มาก
ที่สุด ตัวอย่างเช่นการพัฒนาประชาชนให้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้
ทักษะและประสบการณ์ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างถูกวิธีและป ลอดภัย
รวมทั้งช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการ
สอดส่องดูแลสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในทุกพื้นที่จึงมีการ
รณรงค์ให้มีการพัฒนาอาสาประชาชนให้เป็น สมาชิก อปพร.เพิ่มมากขึ้น
จากจุดกาเนิดนี้เองทาให้เกิดอาสาสมัครประชาชนเพื่อการกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งเป็นสาขาย่อยของการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มุ่งเน้นบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เช่น การแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัย
การประเมินสถานการณ์ ประเมินสภาพผู้ป่วย การช่วยพื้นชีพขั้นพื้นฐาน การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒบัตรและบัตรแสดงการผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิ บัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น( First Responder: FR) จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในเขตเทศบาลเมืองรังสิตเพียง 120
คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับ จ้าง อาชีพ ขับ รถแท็ ก ซี่ ผู้ที่ อ ยู่ใกล้ชิดหรือพบเห็นอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าประชาชนกลุ่ม อื่น ๆ อีก ทั้ งยังสามารถ
ปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันได้อีกด้วย
ดังนั้นกลุม่ กู้ชีพรังสิต ซึ่งเป็นสมาชิกเก่าจึงต้องการขยายหรือสร้างเครือข่ายสมาชิกที่เหมาะสมให้มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางราชการและสังคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจัดทาโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ชีพรังสิต ประจาปี 2554 ขึ้นเพื่อให้บริการและช่วยเหลือสังคมในการปฏิบัตงิ านด้านการกู้ชีพ
(การแพทย์ฉุกเฉิน) ที่ถูกต้องและเป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุม่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุม่ อาชีพขับรถแท็กซี่ และกลุม่
อาชีพอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต เพื่อเป็นอาสาสมัครกูช้ ีพรังสิต
2. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพในเขตเทศบาลให้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชนในการช่วยเหลือและบริการสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนทั้งในเละนอกเขตเทศบาลเมืองรังสิต ที่ต้องมีสถานที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมือง
รังสิตและบริเวณใกล้เคียง จานวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพรังสิต ดังต่อไปนี้
1. เป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรังสิตและภายในจังหวัดปทุมธานี
2. ต้องมีสถานทีป่ ฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองรังสิตและบริเวณใกล้เคียง
3. อายุตั้งแต่ 18-60 ปี
4. สามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสนใจในงานบริการสังคม (จิตอาสา)
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แนวทางการดาเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ
5.1 ส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนในกลุ่ ม อาชี พ ต่ าง ๆ โดยประสานขอความ
ช่วยเหลือจากสมาชิก อปพร.ที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาลเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
5.2 ประสานข้อมู ล หลัก สู ตรการฝึก อบรมหลัก สูตรผู้ป ฏิบัติก ารฉุก เฉินเบื้องต้น(First
Responder: FR) เพื่อขอรับการรับรองให้แก่ผู้ผา่ นการฝึกอบรมจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5.3 จัดประชุมกลุ่มกู้ชีพรังสิติ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งทีมกู้ ภัยรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมี สมาชิกเกินร้อยละ 60 ของรุ่นเข้ารวมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 80 คน เพื่อ
หารือแนวทางการดาเนินการจัดทาโครงการฝึกอบรม โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
5.4 เขียนโครงการนาเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองรังสิต
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชุม วางแผน ดาเนินงานและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทาโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ ให้แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สนใจ
จานวน 4 วัน
2.3 จัดหาวัสดุอปุ กรณ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าการอบรม
2.4 จัดหาเสื้อสะท้อนแสงเพื่อแสดงสัญลักษณ์การผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและ
สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา
2.5 สรุปและประเมินผลโครงการ โดยระบุปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานและรายงานให้
คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ
ระยะเวลาการดาเนินการ
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 จานวน 486,656.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพัน
หกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มกู้ชีพรังสิต นายชระ องอาทอิทธิชัย กลุ่มกู้ชีพรังสิต
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. จากผลการประเมินก่อนเข้ารับการอบรมผู้เข้าอบรมมี ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประมาณ 45%
2. หลังจากผ่านการอบรม ผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ประมาณ 90%
3. 80% ของผู้เข้ารับการอบรมได้นาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้จริง และ 90%
ทาถูกต้อง ถูกวิธีตามขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ได้อบรมมา
หน้ า ๖๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๔.

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากกลางเดือน ตุลาคม 2554 – ต้นเดือนธันวาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยขึ้น
ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการอบรมโครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในครั้งนีจ้ ึงทาให้การ
จัดการอบรมโครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นไปอย่างล่าช้า
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
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