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โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม.ระยะที่ 2
หลักการและเหตุผล
การอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ตามหลักสูตรของการสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ปีพุทธศักราช 2550 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมทังหมด
43 ชั่ วโมง โดยศูนย์บ ริก ารสาธารณสุข 3 (เทพธัญ ญะอุป ถัม ภ์) ได้จัดการอบรมระยะที่ 1 ซึ่ งได้ รับ การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต ประจาปีงบประมาณ 2554 มีผู้ผ่าน
การอบรม จานวน 130 คน เป็นการอบรมวิชาหลัก จานวน 31 ชั่วโมง ยังขาดจานวนชั่วโมงที่ต้องได้รับการ
อบรมอีก 12 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการอบรมวิชาหลัก 6 ชั่วโมง และวิชาเลือก 6 ชั่วโมง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร
รังสิต จึงได้เสนอโครงการอบรมหลัก สูตรมาตรฐาน อสม. (ต่อเนื่อง) เป็นการอบรมระยะที่ 2 เพื่อพัฒ นา
ศักยภาพอาสาสมั ครสาธารณสุข และกาหนดแนวทางการมี ส่วนร่วมของอาสาสมั ครสาธารณสุข ด้านการ
พัฒ นางานสาธารณสุขมู ล ฐานในชุม ชน อั นจะส่งผลให้การดาเนินกิ จกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชนประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับฐานความรู้ของ อสม. ให้เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
และพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
๒. เพื่อเพิ่มเครือข่ายแกนนาสุขภาพภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกชุม ชนในเขตเทศบาล
เมืองรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมระยะที่ 1 จานวน 130 คน
งบประมาณ ๒8๙,500 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๑. ขันเตรียมการ
๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลนครรังสิต เพื่อหารือในการจัดท าโครงการ
แนวทางในการดาเนินการ
๑.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคาปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการ
ดาเนินการ
๒. ขันดาเนินการ
๒.๑ แต่งตังคณะกรรมการการดาเนินงานตามโครงการ และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้
เกิดการโปร่งใส
2.2 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
ระยะที่ 2 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อาสาสมัครสาธารณสุข ระยะที่ 1
จานวน 130 คน
๒.3 จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ระยะที่ 2 ตามหลักสูตรของการ
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชาชน กระทรวงสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขที่
ผ่านการอบรมระยะที่ 1 จานวน 130 คน
๓. ขันสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพชุมชนทราบ
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ผลการดาเนินการ
ดาเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 –
16.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 10 อาคารจอดรถ เทศบาลนครรังสิต มีผเู้ ข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
จานวน 130 คน และจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์
2555 ณ โรงแรม สีดา รีสอร์ท ต.หินตัง อ.เมือง จ.นครนายก มีผู้ผ่านการอบรม จานวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.62 ผลการทดสอบ ก่อนการอบรมผ่านร้อยละ 70 จานวน 64 คน คิดเป็น 52.03 % ผลการ
ทดสอบ หลังการอบรมผ่าน ร้อยละ 70 จานวน 108 คน คิดเป็น 87.80 %
ผู้รับผิดชอบ นางพิมพร เทียนถาวร
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสม.ระยะที่ 2
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โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพผ่านวิทยุชุมชน
หลักการและเหตุผล
การดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ต้องรู้จักเอาใจใส่สุขภาพ โดยเฉพาะวัยรุ่นเป็นวัยทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของร่างกายรวมถึงด้านอารมณ์ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่
จึงควรให้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆด้านชีวิต และสุขภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านสุขภาพ
และด้านอื่นๆของวัยรุ่น และยังสามารถนาความรูเ้ หล่านีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนธัญบุรี จึงได้จัดทาโครงการนีขึน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพของวัยรุ่น และเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่น
2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและปัญหาต่างๆของวัยรุ่น
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและพืนที่ใกล้เคียง
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุม นั ก เรี ยนสมาชิก ชมรมคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภคโรงเรีย นธัญ บุ รี เพื่ อ วางแผน
ดาเนินงานตามกิจกรรม
- เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง เพือ่ จัดทาแผนปฏิบัติงานและ
มอบหมายหน้าที่
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้มาเป็นวิทยากรร่วมจัดรายการ โดยมุ่งเน้นเนือหาในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- ดาเนินกิจกรรมจัดรายการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 16.00 17.00 น.
3. สรุปผลการดาเนินโครงการ และรายงานผลให้กองทุนฯทราบ
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ระยะเวลา 1 ตุลาคม- 30 กันยายน 2556 (
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลนครรังสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
2555 จานวน 288,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนธัญบุรี
ผลการดาเนินการ
นัก เรียนชันมั ธยมศึก ษาจัดรายการวิท ยุวันละ ๒ คน ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. มี การ
พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กวัยรุ่นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
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ภาพกิจกรรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพผ่านวิทยุชุมชน
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โครงการรู้รักษ์สุขภาพผู้สูงวัย
หลักการและเหตุผล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิตจึงได้เห็น
ความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพ และสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ จึงจัดทาโครงการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ เพื่อให้สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ มีสุขภาพแข็งแรง ทังร่างกายและจิตใจ มีกลุ่มเพื่อนวัยใกล้เคียง
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1 เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชมรมและชุมชน มาวางแผน แก้ไขและพัฒนางานด้าน
สาธารสุขให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลก่อให้เกิด
ความสามัคคี รวมทังปฏิสมั พันธ์อันดีซงึ่ กันและกันโดยใช้ ชมรมและชุมชนเป็นฐาน
3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย ชมรมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต 11 ชมรม จานวน 1,000 ราย
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
- เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิตดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลา เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 (จานวน 3 เดือน) สถานที่ มูลนิธิไต่ฮงกง, ห้อง
ประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร, ศสมช.สร้างบุญ,ที่ทาการชุมชนซอยดี,วัดจันทรสุข,เอืออาทร
อาคารเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 1,วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตร,ชุมชนรัตนโกสินทร์ ที่ทาการชมรมฯ ซอย 11/3,
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร),ที่ทาการชุมชนมิตรสัมพันธ์
งบประมาณ 288,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)
ผลการดาเนินการ
- มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคให้ผสู้ ูงอายุ ออกกาลังกาย
ในชมรมผูส้ ูงอายุ ๑๐ ชมรม เดือนละ ๑ ครัง จานวน ๓ เดือน มีผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ราย/
เดือน
- มีการจัดทาข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ติดตามแนวโน้มในการดูแลสุขภาพเป็นการกระตุ้นให้
ผู้สงู อายุตระหนักในพฤติกรรมการกินทีเ่ สี่ยงต่อการเกิดโรค

หน้ า ๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ภาพกิจกรรมโครงการรู้รกั ษ์สุขภาพผู้สูงวัย

หน้ า ๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศสร้างสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
สุขภาพอนามัยของประชาชนนับเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ การมีสุขภาพดีคือ
การมีร่างกาย ที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส จะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ อาหาร อากาศ นา การ
พักผ่อน รวมทังการออกกาลังกาย สาหรับลีลาศเป็นการออกกาลังกายแบบแอโรบิค ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยและให้ความบันเทิงใจ สนุกสนาน ทังยังมีส่วนพัฒนาบุคลิกภาพ บทเพลงที่ใช้ประกอบเป็นบท
เพลงที่ทรงคุณค่าในด้านสุนทรียศาสตร์ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิรเิ วชชะพันธ์อุปถัมภ์) เห็นความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพชน
จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติลลี าศสร้างสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพตนเอง
ด้วยการออกกาลังกาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเกิดทักษะในการออกกาลังกายแบบลีลาศ
2. เพื่อผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ออกกาลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
3. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มที่ 1 ประชาชนในตาบลประชาธิปัตย์
จานวน 50 คน
2 กลุ่มที่ 2 ประชาชนในตาบลประชาธิปัตย์
จานวน 50 คน
งบประมาณ 185,530 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
5.1 ขันเตรียมการ
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานและกาหนดสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
-ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน ชมรมผูส้ ูงอายุในพืนทีเ่ ทศบาลนครรังสิต เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
- เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
5.2 ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานมอบหมายหน้าที่
- จัดซือ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ศนู ย์บริการสาธารณสุขดังนี รับสมัครผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ พิธีเปิดโครงการฯ ตรวจสุขภาพเบืองต้น และการลีลาศเบืองต้น เช่น จังหวะตะลุง บีกิน
- พิธีปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตร
5.3 สรุปผลการดาเนินโครงการ และประเมินผล
ผลการดาเนินการ
-มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุม่ เป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ
ละ 50 คน เข้ารับการอบรมจานวน 30 ชั่วโมง ผ่านการอบรมคิดเป็นร้อยละ83 ได้รับวุฒบิ ัตร ต้นพร้อมทัง
บันทึกภาพวิดีโอจังหวะบีกิน และจังหวะชะชะช่า ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการอบรม ผลการ
ตรวจปรากฏว่ามีความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งการวัดผลอาจดูผลระยะยาว
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
สถานที่ควรจะเหมาะสมกับจานวนผูเ้ รียนได้แก่พืนเรียบ ไม่ลื่น อยู่ในร่ม เย็นสบาย
ผู้รับผิดชอบ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 (สิ ริ เ วชชะพั น ธ์ อุ ป ถั ม ภ์ ) เทศบาลนครรั ง สิ ต
หน้ า ๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศสร้างสุขภาพ

หน้ า ๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
การถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านทางวิทยุชุมชน มีการ
ตอบรับจากผู้ฟงั รายการเป็นอย่างดี รายการนี้ถือว่าเป็นหอกระจายข่าวสุขภาพที่ให้ประโยชน์กบั ผูฟ้ ังรายการ
ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่อยู่ดีมีสุข
อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างแกนนาสุขภาพชุมชน อสม. อปพร. ชมรมต่างๆที่ต้องการให้
ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและพืน้ ที่ใกล้เคียง
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการดาเนินงานและเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพ
๒. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและพืนที่ใกล้เคียง
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
๑) ประชุมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี และเครือข่ายสุขภาพ เพื่อวางแผน
งานและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบโครงการ
๒) เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มา
เป็นวิทยากรร่วมจัดรายการ โดยมุ่งเน้นเนือหาในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๔) ดาเนินการจัดรายการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
สรุปผลการดาเนินโครงการ และรายงานผลให้กองทุนฯทราบ
ระยะเวลาการดาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ สถานที่ดาเนินการ สถานีวิทยุชุมชน
รังสิตพัฒนา
งบประมาณ จานวน ๑๖๓,๔๐๐ บาท (หนึง่ แสนหกหมื่นสามพันสีร่ ้อยบาทถ้วน)
ผลการดาเนินการ
๑. จัดรายการวิทยุพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล
รวมถึง กิจกรรมของเครือข่ายสุขภาพอื่น โดย อสม. ผู้ทาหน้าที่จัดรายการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อมเทศบาลนครรังสิต วันละ ๒ คน ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น.-๑๘.๐๐น. วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการ
๒. มีผู้ร่วมตอบปัญหาสุขภาพและติชมรายการ ผ่านทางไปรษณียบัตร จานวน ๓๘๔
ฉบับ โชคดีได้รับรางวัลในการตอบคาถาม ๒๙ ราย
๓. มีผู้ร่วมตอบปัญหาสุขภาพและติชมรายการ ช่วงตอบคาถามหน้าไมค์ ช่วงเพลงตามคา
ขอและช่วงประชาสัมพันธ์ จานวน ๙๓๑ สาย

หน้ า ๑๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ปัญหา/อุปสรรค
ไม่สามารถจัดรายการวิทยุได้ตามตารางเวลาเนื่องจากประสบอุทกภัยทั่วพื้นที่ของเทศบาล
นครรังสิต จึงทาให้ต้องหยุดการออกอากาศ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม – ช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการดาเนินรายการ “คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ” อย่างต่อเนื่อง
ภาพกิจกรรมโครงการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ

หน้ า ๑๑
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โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอปี 2555
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น โรคโปลิ โ อมี ป ระเทศที่ ยั ง คงมี ก ารระบาดของโรคอยู่ (endemic counties)
ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศไนจีเรีย อินเดีย ปากีสถานและอัฟกานิสถาน โดยประเทศอินเดียและไนจีเรียยังคง
มีผู้ป่วยจานวนเท่าๆกับปีที่ผ่านมา และมีรายงานการกระจายเชือไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง รวมทัง
พบว่ามีการกระจายเชือโปลิโอจาก endemic countries ไปยังประเทศที่เคยปลอดจากโรคโปลิโอ ทาให้กลับมี
ผู้ป่วยเกิดขึนใหม่ อีก 19 ประเทศ สาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอดจากโปลิโอแล้ว
กลับมีการระบาดใหม่ ได้แก่ บังคลาเทศ เนปาล อินโดนีเซียและพม่าก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชือโปลิโอจากไนจีเรียและอินเดีย ประกอบกั บ ที่ ป ระเทศไทยมี เด็กเล็ก ในกลุ่ม เด็ก ด้อยโอกาส เด็กในกลุ่ม
แรงงานเคลื่อนย้าย อพยพทังที่เป็นเด็กไทยและเด็กต่างด้าว ที่อาจจะยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตาม
ระบบปกติ หรือยังได้รับไม่ครบถ้วนตามกาหนด ซึ่งนับเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชือที่อาจแพร่ระบาดเข้ามา
จากภายนอกประเทศไทย การระดมให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษจึงเป็นมาตรการสาคัญที่ช่วยเพิ่ม
ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโปลิโอในเด็กที่ยังมีภูมิคุ้มกันไม่พอที่จะป้องกันได้เป็นกลวิธีสาคัญที่ช่วยลดโอกาสการเกิด
โรค และการได้รับเชือที่อาจนาเข้ามาจากภายนอกประเทศ
สถานการณ์การเกิดโรคโปลิโอยังไม่น่าวางใจ เนื่องจากมีปัญ หาการระบาดข้ามประเทศจาก
ประเทศที่ยังมีโรคโปลิโอเป็นโรคประจาถิ่น ไปยังประเทศที่ปลอดโรคแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาด
ได้ หากมี ผู้ได้รับ เชือเดินทางเข้ามาในประเทศ จึงต้องดาเนินมาตรการกวาดล้างโรคโปลิโ ออย่างเข้ม แข็ง
จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโปลิโอ ดังนันการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในประเทศไทย
จึงยังคงต้องดาเนินการต่อไป ศูนย์บริการสาธารณสุข จึงได้จัดทาโครงการนีขึน เพื่อป้องกันเชือไวรัสโปลิโอทีจ่ ะ
เกิดขึนกับเด็กในเขตเทศบาลนครรังสิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการหยอดวัคซีนและการเก็บรักษา
วัคซีนโปลิโอในช่วงรณรงค์
2. เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กไทยอายุต่ากว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ากว่า 15 ปี
3. เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองนาบุตรหลานมารับวัคซีนเสริมในช่วงรณรงค์
กลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม อสม. จานวน 150 คน
2 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กในพืนที่อายุต่ากว่า 5 ปี ไม่น้อยกว่า 1,500 คน
3 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กต่างชาติ/ต่างจังหวัด/นอกพืนที่ไม่น้อยกว่า 50 คน
งบประมาณ จานวน 38,750 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
5.1 ขันเตรียมการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อซักซ้อมเตรียมการให้พร้อม
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครู อสม. ผู้นาชุมชน
- สืบค้นข้อมูลการได้รับวัคซีนและการสารวจกลุ่มเป้าหมายก่อนรณรงค์โปลิโอ
- จัดทาสื่อการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวการรณรงค์โปลิโอ
5.2 ขันดาเนินการ
1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
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2. การประชาสัมพันธ์ผ่าน อสม. และผู้นาชุมชนหรือสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ ในท้องถิ่น
3. จัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรคโปลิโอ แก่ อสม.และผู้เกีย่ วข้อง
4. การดาเนินการรณรงค์โปลิโอ
- ตรวจสอบเป้าหมายแนวทางการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและพืนที่รณรงค์
- กาหนดพืนที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์นัดหมายการให้บริการ
- สารวจกลุ่มเป้าหมายพร้อมประชาสัมพันธ์แจกบัตรนัด
- เบิกและกระจายวัคซีนตามจุดต่างๆในพืนที่
- รณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็กในพืนทีท่ ี่สารวจไว้ให้ได้ครอบคลุม
5. รวบรวมสรุปรายงานผลรณรงค์ตามแบบฟอร์มต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
6. สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล
พนักงานเทศบาล และเครือข่าย อสม. จานวน 160 คน
2. การสาธิตวิธีการหยอดวัคซีนโปลิโอ
3. การชีแจงแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ แก่ อสม.และมีการตอบคาถามเพื่อให้ อสม.
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจมากขึน ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ )
4. กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ โดยมี อสม หมู่ 1 – หมุ่ 6 เป็นผู้ร่วมดาเนินการใน
ชุมชน โรงเรียน ครังที่ 1 จานวน 161 คน และครังที่ 2 จานวน 143 คน กิจกรรมที่ปฏิบัติ ดังนี
1 หน่วยตังรับการรณรงค์ฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทัง 4 แห่ง
2 จุดบริการในชุมชน ได้แก่ ริมบึงใหญ่ซอย 21 รัตนโกสินทร์, ศสมช.สร้างบุญ
ศสมช.ตลาดพรพั ฒ น์ , ศสมช.ตลาดสุชาติ , ศาลารวมใจไต่ฮงกง , บ้านประธานชุม ชนคลองหนึ่ง พัฒ นา ,
หน้าสานักงานเทศบาลนครรังสิต , ริมเขื่อนสะพานแดง ,หน้าชุมชนคุ้มเกล้าไทเทยิ่น, ลานเอนกประสงค์ชุมชน
เอืออาทร, ชุม ชนร่วมมิ ตร , ที่ ท าการชุม ชนมิตรสัม พันธ์ ศสมช.เก็ บ สมบัติทิ พพากร , ศสมช.เสนาวิล ล่า ,
ศสมช. ร.น. 15 , ศสมช. ร.น. 17 , ศสมช.คลองสองสามัคคี และชุมชนริมทางรถไฟหลักหก
3 จุดบริการในสถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
, ศูนย์รับเลียงเด็กอุ่นไอรักซอย 60 , ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์ , ร.ร.ทองพูลอุทศิ , ร.ร. รัตนโกสินทร์รังสิต , ร.ร.
รังสฤทธิ์สองภาษา , ร.ร.ธัญวิทย์ , ร.ร.บริบูรณ์ศิลป์ , ร.ร.รสสุคนธ์อากาศ , ร.ร.ทิพพากรฯ , ร.ร.แก้วสว่าง ,
ร.ร.บรรจบรักษ์ และ ร.ร.อนุบาลรังสิต
ผลการปฏิบัติงานรณรงค์โปลิโอ 2 ครัง ดังนี
- ครังที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีเด็กมารับบริการในพืนที่ทังหมด
จ านวน 2,919 คน โดยแยกเป็ น เด็ ก ในเขต จ านวน 2,844 คน เด็ ก นอกเขต จ านวน 13 คน
เด็กต่างจังหวัด จานวน - คน และเด็กต่างชาติ จานวน 62 คน
- ครังที่ 2 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีเด็กมารับบริการในพืนที่ทังหมด
จานวน 2,866 คน โดยแยกเป็นเด็กในเขต จานวน 2,792 คน เด็กนอกเขต จานวน - คน เด็กต่างจังหวัด
จานวน - คน และเด็กต่างชาติจานวน 74 คน
ปัญหาและอุปสรรค
จานวนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบางแห่ง ผู้ปกครองนาเด็กไปต่างจังหวัดหรือไปรับบริการที่อื่น ทา
ให้มียอดเด็กลดลง
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ข้อเสนอแนะ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเป็นโครงการระดับประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวก ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล วัสดุ และ
อุปกรณ์อื่นๆในช่วงการรณรงค์ในปีต่อไป
ผู้รบั ผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอปี 2555
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ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอปี 2555
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โครงการพื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทากายภาพบาบัดโโดยอสม ต่อเนื่องปีโ๒๕๕๕
หลักการและเหตุผล
จากการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุตามโครงการสารวจสุขภาวะผู้สูงอายุ พบว่าในกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุประมาณ ๔,๕๐๐ คน มีผู้สูงอายุติดเตียง จานวน ๒๐๙ คน ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสภาพ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากข้อติด กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง หรือมีการเกร็งของ
กล้ามเนื้อแขนขา นอกจากกลุม่ เป้าหมายดังกล่าว ยังมีกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็นอัมพฤต อัมพาต จากภาวะหลอด
เลือดตีบ /ตัน/อุดกลั้น และอุบัติเหตุ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดทาโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้เจ็บป่วย
ด้วยการทากายภาพบาบัด โดยอสม. ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ และมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถ
ป้องกันได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม. กลุ่มเป้าหมายในการฟื้นฟูสุขภาพผู้เจ็บป่วยในชุมชน
๒. เพื่อให้ อสม. มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยในชุมชน
๓. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
๑. อสม.ที่มีความรู้พื้นฐานการนวดแผนไทย จานวน ๑๒ คน
๒. ผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง ข้อเข่าเสื่อม จานวน ๖๐ คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑ ประชุมคณะกรรมการ อสม. เทศบาลนครรังสิต เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการ
๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคาปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดาเนินการ
๓ จัดทาโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑ จ้างทีมผู้ชานาญการในการตรวจประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ (จ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเฉพาะที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ไม่เกิน ๓ คน ต่อการประเมินแต่ละครั้ง
๒ ประสานวิทยากรการแพทย์แผนไทยในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ อสม.กลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มเติม จานวน ๑๒ คน อบรม ๓ วัน ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อเกร็ง
กระดูกข้อเข่าเสื่อม โครงสร้างร่างกายผิดรูปเนื่องจากกระดูกเสื่อม
๓ อสม.ที่ผ่านการอบรม จะเป็นผู้ทากายภาพบาบัด ในผู้ป่วยแต่ล ะราย โดยจะให้บริก าร
สัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๑ ชั่วโมง คิดตอบแทนการปฏิบัติงาน ครั้งละ ๑๐๐ บาท (ค่าตอบแทนเรียกเก็บจาก
โครงการ) ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑๐ เดือน ( ๑๓๑ วัน)
๔ ประสานนักการแพทย์แผนไทยในการดาเนินงานตามโครงการตั้งแต่ก ารเสนอโครงการ
ประสานงานการรายงานผล ที่ ป รึก ษาตลอดจนการติด ตามตรวจประเมิ น การให้ บ ริก ารและนิเทศการ
ปฏิบัติงาน ของ อสม. โดยเฉลี่ยผู้ป่วย ๑ คน/ ๑ ครั้ง/เดือน ปฏิบัติงานวันละ ๘ ชั่วโมง ๒๐ วัน/เดือน และ
จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน (การยุติการให้บริการผู้ป่วยอยู่
ในดุลพินิจของนักการแพทย์แผนไทย และสามารถนาเข้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม โดยไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้)
ขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ สรุปและประเมินผลโครงการรายงานให้คณะกรรมการกองทุนสุขภาพทราบ

หน้ า ๑๖

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
งบประมาณ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองรังสิต
ผลการดาเนินการ
- ให้บริการทากายภาพบาบัดให้กบั ผูป้ ่วยเรือ้ รังที่มีภาวะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้อ
แขนขาเกร็ง จานวน ๗๓ ราย โดยให้บริการสัปดาห์ละ ๓ วัน ผู้ให้บริการจะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
จานวน ๑๐๐ บาท/ครั้ง ผลการประเมินอาการผูร้ ับบริการพบว่ามีอาการดีขึ้น ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙
อาการคงเดิม ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๙ อาการแย่ลง ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕
- สาเหตุการสิ้นสุดการให้บริการก่อนครบระยะเวลาในการดาเนินการตามโครงการ ดังนี้
๑) เสียชีวิตเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนของโรค ๔ ราย
๒) อาการดีขึ้นสามารถยุติการให้บริการ ๕ ราย
๓) ย้ายที่อยู่อาศัย ๓ ราย
๕) แพทย์ให้งดการทากายภาพด้วยการนวดแผนไทยเนื่องจากต้องผ่าตัด ๑ ราย
ปัญหา/อุปสรรค
๑ ผู้รับบริการบางรายมีความสับสนระหว่างการทากายภาพแบบแผนปัจจุบันกับการทา
กายภาพแบบการนวดแผนไทย
๒ อาการแสดงของผู้รับบริการบางคนไม่แน่นอน บางรายอาการหนักต้องกับเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล บางรายมีอาการกลับเป็นซ้าของโรค เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ/แตก/อุดกั้น เพิ่มขึ้น ทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตอ่ เนื่องหรือต้องยุติการให้บริการ
๓ แพทย์แผนไทยที่ร่วมโครงการไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมาย เนือ่ งจากการปฏิบัตงิ านเชิง
รุกเป็นงานที่ ค่อนข้างหนัก แพทย์แผนไทยจ านวนมากเป็นแพทย์จบใหม่ จึงไม่ คุ้นเคยกั บการท างานในชุมชน อีกทั้ ง
โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ให้ค่าตอบแทนที่ สูงกว่า และมี สวัสดิการ แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการเป็นการ
Conference Case อุปสรรคอยู่ที่การขาดวิทยากรที่ชานาญการ
๔ ไม่สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากจานวนของผู้
ให้บริการ และงบประมาณที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการให้บริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มีมากขึ้น ควรมีศูนย์
ฟื้น ฟู แพทย์ แผนไทย ซึ่ง จะเป็น อี ก ทางเลื อกหนึ่ ง ที่ ผู้ รับ บริก ารสามารถเดิน ทางมาใช้บ ริก ารได้เ อง ส่ว น
ผู้รับบริการที่มีอาการหนักติดเตียงเคลื่อนย้ายยากจึงจัดให้บริการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน
ภาพกิจกรรมโครงการพื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทากายภาพบาบัดโโดยอสม ต่อเนื่องปีโ๒๕๕๕

หน้ า ๑๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ภาพกิจกรรมโครงการพื้นฟูผู้เจ็บป่วยด้วยการทากายภาพบาบัด โดยอสม. ต่อเนื่องปี ๒๕๕๕

หน้ า ๑๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมในเขตเทศบาลนครรังสิต(ระยะที่ ๑,๒,๓)
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์อุทกภัยทีเ่ กิดขึนในหลายๆพืนที่ กระจายในหลายจังหวัดของประเทศไทย
ครั้งนีถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครังใหญ่ที่สุดครังหนึ่งในรอบหลายสิบปี ซึง่ ในหลายพืนที่ยงั คงมีนาท่วมอย่าง
ต่อเนื่อง และมีทที ่าจะยืดเยือยาวนาน อันนามาซึ่งความเสียหายทังด้านทรัพย์สิน การไร้ที่อยู่อาศัย ขาดระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ขาดความสะดวกในการเดินทาง ข้าวของเครือ่ งใช้ที่ขาดแคลน การสูญเสียของ
ผู้ประสบภัยให้เกิดขึน ทาให้ประชาชนเกิดภาวะความตึงเครียด สภาพจิตใจมีความรูส้ ึกหดหู่ และเศร้าหมอง
ยิ่งไปกว่านันถ้าขาดการดูแลด้านสุขาภิบาลที่ดี อาจพบปัญหาที่ทับถมรุนแรงเป็นครังที่สองนั่นคือ โรคทีม่ า
พร้อมกับปัญหานาท่วม เทศบาลนครรังสิต เป็นพืนทีท่ ี่กาลังประสบกับภาวะอุทกภัยอย่างรุนแรง ถือว่าอยู่ใน
ขันวิกฤติ ทาให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย ซึ่งประชาชนในเขตพืนที่ต้องประสบปัญหาด้านปัจจัยในการ
ดารงชีวิต การไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนยานพาหนะอานวยความสะดวกในการเดินทางที่มีความปลอดภัย ขาด
แคลนอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค ตลอดจนขาดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของชุมชน ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจ
เกิดขึน
ดังนันศูน ย์ บ ริก ารสาธารณสุข 2 (ชุ ม ชนรั ต นโกสิ น ทร์ ) เทศบาลนครรังสิต จึงขอร่วม
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน โดยการจัดทาโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาท่วมใน
เขตเทศบาลนครรังสิตเป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจเกิดขึนและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยนา
ท่วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจเกิดขึนในภาวะที่เกิดนาท่วม
2. เพื่อดูแลอานวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสบภัยนาท่วมมีความปลอดภัยส่งผลให้มี
สุขภาพจิตที่ดีขึน
3. เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลเบืองต้นที่เหมาะสมแก่ผู้ประสบภัยนาท่วม
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในบริเวณพืนที่ที่เกิดภาวะอุทกภัยนาท่วม
งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2554 จานวน
718,350 บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินงานตามแผน
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมการมอบวัสดุอปุ กรณ์ให้กับประชาชนในพืนที่ที่เกิดภาวะอุทกภัย
ผลการดาเนินการ
โดยดาเนิ น กิจกรรมการออกหน่วยตรวจรักษาโรคเบืองต้นในศูนย์อพยพ 6 แห่ง คือโรงรียน
ชุมชนประชาธิปัตย์ โรงเรียนทิพพากร อาคาร 100 ปี ธัญบุรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนวัดแสงสรรค์
หน้ า ๑๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

และโรงเรียนธัญบุรี ชุมชนจานวน 66 ชุมชน และสานักงานเทศบาลนครรังสิต ชัน 1 เพื่อดูแลสุขภาพของ
ประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในด้านสุขภาพโดยการตรวจเยี่ยมและตรวจรักษา
โรคเบืองต้นให้ แก่ประชาชนในชุมชน การสุขาภิบาลโดยจัดจุดสาหรับให้บริการห้องนาสาเร็จรูป มีถังเก็บนา
สะอาดสาหรับดื่มใช้ในชุมชน การจั ด มอบส้ ว มมื อ ถือ ให้ป ระชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้าน จัดสิ่งของอุปโภค
บริโภคที่เหมาะสมในภาวะนาท่วมโดยการมอบนมผงสาหรับเด็กวัยแรกเกิด-3 ปี ที่ยังมีความต้องการ
สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การแจกถุงยังชีพให้ประชาชนในเขตโดยการใช้เรือยนต์เป็นยานพาหนะในการ
เดินทาง รวมทังการดาเนินกิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังนาลดโดยการรณรงค์เก็บขยะใส่ถุงอย่างถูกหลัก
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดและการดูแลรักษาโรคเบืองต้นแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย สรุปผลการ
ประเมินผลโครงการฯ มีดังนี
ปัญหา/อุปสรรค
1. การออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลเบืองต้นในชุมชนและในศูนย์อพยพที่ประสบภาวะอุทกภัย
นาท่วม ระดับ 1-2 เมตร ต้องใช้เรือยนต์เป็นยานพาหนะ ซึง่ มีไม่เพียงพอทาให้การดูแลสุขภาพประชาชนไม่
ทั่วถึง
2. เทศบาลนครรังสิตมีลกั ษณะพืนทีเ่ ป็นชุมชนเมือง แออัด และมีบริเวณถนน ซอยที่แคบ การ
เดินทาง โดยเรือมีความยากลาบากและใช้เวลานาน ทาให้บริการประชาชนมีความจากัด
ข้อเสนอแนะ
1. เมื่อเกิดอุทกภัยนาท่วม ควรมีการประชาสัมพันธ์เตือนภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง
2. ควรมีการฝึกปฏิบัติการอพยพเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการช่วยเหลือตนเอง
ให้มากทีส่ ุด
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีร นันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บ ริก ารสาธารณสุข 2
(ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมในเขตเทศบาลนครรังสิต
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โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2554
หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานอนามัยโรงเรียนในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงแนวทางไปสู่โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและมีเป้าหมายที่จะให้ทุ กโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตังแต่ปี 2541 เป็นต้นมา เมื่อสิน
แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9 หนึ่งในงานอนามัยโรงเรียนที่ต้องมีตามแผนพัฒนาฯ คือ กิ จกรรมการตรวจ
สุขภาพนักเรียนชัน ป.1 – ป.4 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปีละ 1 ครัง ซึ่งกิจกรรมการตรวจร่างกายประกอบด้วย
การตรวจสุขภาพ 10 ท่า การชั่งนาหนัก วัดส่วนสูง การตรวจวัดสายตา การตรวจสอบการได้ยิน และมีการสรุป
ปัญหาของนักเรียนที่ตรวจพบเพื่อนาไปแก้ไขต่อไป รวมทังต้องมีการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียนและ
ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป ในส่วนของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลงาน
อนามัยโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
ดังนัน ในปีการศึกษา 2555 จึงมีการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสุขภาพ
นักเรียนชัน ป.1 – ป.4 โดยจัดให้มีทีมแพทย์เคลื่อนที่ สาหรับตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อค้นหาภาวะที่ผิดปกติ
ที่ไม่แสดงอาการโดยการวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญ หาสุ ขภาพที่มุ่งส่งเสริมการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตในวัยเรียน ทังทางด้านร่างกาย จิตใจ นาไปสู่การพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ย่อมส่งผลต่อการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่
การพัฒนาเยาวชนของชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพของนักเรียนโดยการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อส่งต่อการรักษาตาม
สิทธิผู้ป่วย
๒. เพื่อประมวลผลข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชัน ป.1 – ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตจานวน 7 โรงเรียน จานวน 2,483 คน
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
๑) ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียนชัน ป.1–ป.4
๒) ประสานงานทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเจลเนอรัล ในการตรวจ
สุขภาพนักเรียนชัน ป.1 – ป.4
3) เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครรังสิต
ขั้นดาเนินการ
๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในศูนย์บริการสาธารณสุข
๒) ดาเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชัน ป.1 – ป.4 จานวน 7 โรงเรียน จานวน 2,483 คน
โดยแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเจลเนอรัล
3) บันทึกข้อมูลผู้รับบริการงานอนามัยโรงเรียนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดทา
ฐานข้อมูลโปรแกรมการให้บริการด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4) วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข ปัญหาด้าน
สุขภาพของนักเรียนต่อไป
5) มอบคูม่ ือการตรวจสุภาพนักเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการประเมินตนเอง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลา
สถานที่

เดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม 2554
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 7 โรงเรียน

งบประมาณ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิต ปี 2555 จานวน 170,650
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยการตรวจร่างกาย โดยแพทย์
ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตาและประมวลผลดัชนีมวลกาย โดยทีมบุคลากรจากโรงพยาบาล
เซ็นทรัลเจนเนอรัล ในนักเรียนชัน ป.1 – ป.4 จานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา โรงเรียน
รัตนโกสินทร์-รังสิต โรงเรียนทองพูลอุทิศ โรงเรียนบริบรู ณ์ศิลป์รงั สิต โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ โรงเรียน
แก้ว
สว่างวิทยา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จานวน 2,194 คน
1. ดัชนีมวลกาย
ปกติ 379 ราย ผิดปกติ 1,016 คน
2. การตรวจร่างกายโดยแพทย์
- ทอนซิลโต-อักเสบ
58 ราย
- นามูก-ไข้หวัด
84 ราย
- ฟันผุ
621 ราย
- เล็บยาว
138 ราย
- เหา
207 ราย
- ไทรอยด์
1 ราย
- ภาวะซีด
1 ราย
3. การตรวจสายตา
- ปกติ
1,431 ราย
- ผิดปกติ
736 ราย
- ตาบอดสี
3 ราย
ปัญหาและอุปสรรค
1. การตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปีการศึกษา 2554 โดยปกติจะดาเนินการในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ในทุกปี แต่เนือ่ งจากประสบปัญหาอุทกภัย ทาให้การตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปีการศึกษา
2554 ล่าช้าออกไป รวมทังการประสานงานด้านข้อมูลจากโรงเรียนมีอปุ สรรคทาให้ล่าช้า
2. เมื่อสินสุดการตรวจสุขภาพนักเรียน การรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนมีความล่าช้าเนื่องจากประสบ
ปัญหาอุทกภัย ทาให้ระบบสื่อสารของโรงเรียนขัดข้อง ดังนันทาให้สรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียนทาได้ช้าเกิน
กาหนด
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนชันประถมศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อให้ผปู้ กครองและนักเรียนได้ทราบและตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนโดยการวินิจฉัย
เบืองต้นจากแพทย์เพือ่ ส่งต่อการรักษาตามสิทธิผปู้ ่วย
2. ควรดาเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนให้ครอบคลุมพืนที่ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ผู้รับผิดชอบ นางเรวดี ชูแก้ว พยาบาลวิชาชีพ 6ว. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (รัตนโกสินทร์)

ภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2554

หน้ า ๒๓

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิง
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึน ทาให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากร
สังคมไทยเป็นสังคมผูส้ ูงอายุ จากการสารวจข้อมูลประชากร ปี 2548 พบว่า มีประชากรผูส้ ูงอายุ ร้อยละ
10.4 และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึนทุกปี ซึ่งคาดว่าในปี 2558 ประชากรผูส้ ูงอายุจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 20
การเปลี่ยนแปลงสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทาให้ผู้สงู อายุต้องพึง่ พา
ตนเองมากขึน การดูแลผู้สงู อายุระยะยาว เน้นการดูแลที่ใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก ในส่วนของสถาน
บริการดูแลผู้สงู อายุต้องมีทงภาครั
ั
ฐและเอกชนให้การสนับสนุนโดยอาศัยชุมชนชนและสังคมในการดูแล
ช่วยเหลือ การดูแลระยะยาวนันสามารถจัดได้ที่บ้าน หากผู้สงู อายุมีครอบครัวและมีสมาชิกในครอบครัวเป็น
ผู้ดูแล แต่หากผูส้ ูงอายุไม่มผี ู้ดูแล คงจะต้องเป็นหน้าทีข่ องรัฐในการเตรียมสถานบริการและจัดบริก ารไว้
รองรับ เพื่ อ ให้ เ พี ยงพอกั บ ความต้อ งการของผู้ สูง อายุ ที่มีจานวนเพิ่มขึน เพราะผูส้ ูงอายุอาจไม่มีญาติ
หรือมีญาติแต่ญาติไม่สามารถให้การดูแลทีบ่ ้านต่อไปได้ ดังนันผูส้ ูงอายุกบั การดูแลระยะยาวที่ยืนยาวจึงต้อง
วางแผนแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไป
จากการสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึนไป ในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 4,577
คน พบว่ามีผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 1 ( กลุ่มติดสังคม ) สามารถช่วยเหลือตนเองได้และดาเนินชีวิตในสังคมได้เอง
จานวน 4,054 คน กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลือบางส่วน
จานวน 314 คน และกลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) มีต้องการความช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวันและการ
เคลื่อนย้ายร่างกาย จานวน 209 คน จะเห็นว่ามีผู้สงู อายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จานวนไม่น้อย ซึ่ง
บางส่วนญาติไม่มีเวลาคอยดูแลตลอดต้องอาศัยเพื่อนบ้านให้ความดูแลช่วยเหลือ และบางส่วนมีปัญหาใครอบ
ครัว ส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคมขึน แต่การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ต้องเน้นครอบครัวและชุมชนเป็นหลักใน
การดูแล ดังนันอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุในชุมชน จึงมีส่วนสาคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมทัง
การเฝ้าระวัง และร่ วมประสานความร่ว มมื อการส่ง ต่ อเพื่ อรัก ษา โดยมี เ จ้ าหน้า ที่ส าธารณสุข คอยเป็น
ผู้ให้คาแนะนาประเมินอาการเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่งเสริม สุขภาพร่างกาย จิตใจ และฟื้นฟูส ภาพร่างกายในผู้ มี ภาวะพึ่งพิงได้อย่าง
เหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่ขาดการดูแลจากญาติและไม่มญ
ี าติ จานวน 21 คน และ
อาสาสมัครทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง จานวน 58 คน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2555 จานวน
276,720 บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)
5.แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
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- ประสานงานกับ อสม. ในชุมชน เพื่อสารวจข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ในเกณฑ์ควร
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
- จัดทาแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ให้อาสาสมัครแต่ละชุมชน เพื่อดูแลผู้มี
ภาวะพึ่งพิงทีบ่ ้านตามแผนงาน
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครดูแลผูม้ ีภาวะพึ่งพิง เดือน
ละ 1 ครัง เป็นเวลา 3 เดือน
- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง
- จัดแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อไปดูแลผูม้ ีภาวะพึ่งพิงในชุมชน จานวน 21 คน
ตามแผนงาน
3. สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินกิจกรรมการให้ความรูเ้ พิ่มเติมแก่อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ และการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในผู้ป่วย 1 เดือน/ครัง ซึ่งมีทมี บุคลากรด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เป็นวิทยากร
โดยได้รับการสนับสนุนจาก มส.ผส.
2. กิจกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึง่ พิงในชุมชนโดย อผส.โดยการดูแลสุขภาพทั่วไป สิ่งแวดล้อม
การรับประทานอาหาร การพูดคุยให้กาลังใจ การทาแผล ให้อาหารทางสายยาง พลิกตะแคงตัว เคลื่อนย้าย
ร่างกายซึง่ เข้าไปดูแลผูม้ ีภาวะพึ่งพิงที่ไม่มญ
ี าติดูแลในเวลากลางวัน วันละ 2 - 4 ชั่วโมง ตามสภาพความ
จาเป็นของผูม้ ีภาวะพึ่งพิง จานวนทังหมด 21 ราย จากการดูแลตังแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2555 มี
จานวนผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ อผส.ดูแล เสียชีวิตไป 5 ราย
3. จากการเข้าไปดูแลทาให้ผมู้ ีภาวะพึ่งพิงมีสุขภาพจิตใจที่ดขี ึน มีความผูกพันกับ อผส.ที่เข้า
ไปดูแล และญาติมีความพึงพอใจ
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ควรให้มีการดูแลผู้มีภาวะพึง่ พิง ทีญ
่ าติไม่มีเวลาดูแลอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน
รัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิง
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โครงการผูกพันสายใย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชากรผูส้ งู อายุ 60 ปีขึนไป มีแนวโน้มเพิ่มในอัตราทีส่ ูงขึนเรื่อย ๆ ประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้คนมีสุขภาพที่ดีขึน
ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึน 8.8 ปี ถึงแม้ว่าอายุเฉลี่ยมากขึน แต่สภาพร่างกายก็เสื่อมถอยลง
ตามอายุการใช้งาน บทบาทต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตลดลง เศรษฐกิจและรายได้ลดลง ทาให้เกิดปัญหาด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตามมา ดังนันการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิต จึงมี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุ การเตรียมตัวโดยการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมวัย การ
ออมเงิน และการรับรูส้ ิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม รวมทังต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่าง
สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และคนทุกวัยในชุมชน ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้สงู อายุ
โดยเฉพาะบุตรหลานทีม่ ีหน้าที่ดูแลผูส้ ูงอายุในอนาคตข้างหน้า หากมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้
ผู้สงู อายุมสี ุขภาพจิตดี ปรับตัวให้เข้ากับสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงได้ สามารถอยูร่ ่วมกับผู้ อื่นอย่างมีความสุข นาไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) เล็งเห็นความสาคัญของการมีความ
ผูกพันธ์ที่ดรี ะหว่างคนในครอบครัวเป็นการส่งเสริมการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สงู อายุ
จึงจัดทาโครงการ
ผูกพันธ์สายใย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สงู อายุ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างสมาชิกในครอบครัว นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูส้ ูงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน อายุ 50 -59 ปี และบุตรหลาน จานวน 300 คน (2 ครัง)
งบประมาณ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
160,720 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครอบครัวและการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสูวัยผู้สงู อายุ โดยแบ่งออกเป็น 2 ครังๆ ละ 150 คน กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ และ
การแบ่งกลุม่ ในเพื่อการเรียนรู้ จานวน 3 ฐาน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการออม ด้านการเรียนรู้ในสังคม
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ผลการดาเนินการ
ดาเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องความผูกพันธ์ในครอบครัวและการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูวัยผู้สงู อายุ แบ่งออกเป็น 2 รอบๆ ละ 150 คน โดยเป้าหมายเป็น ผู้มอี ายุ 50-59 ปี และ
บุตรหลาน /ญาติ (จานวน 75 คู่ /รอบ) กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรูเ้ รื่องการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูวัยผู้สงู อายุ และการแบ่งกลุ่มในเพื่อการเรียนรู้ จานวน 3 ฐาน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการออม
และด้านการเรียนรู้ในสังคม การประเมินตนเองโดยใช้แบบสอบถามจากหนังสือแผนที่ชีวีมีสุข ได้แก่
1. ด้านเรียนรู้ดีชีวีมสี ุข 2.ด้านอนามัยดีชีวิมีสุข 3.ด้านสังคมดีชีวิมีสุข 4.ด้านออมดีชีวีมีสุข
จากผลการประเมินตนเองของผู้มีอายุ 50-59 ปี ซึ่งมีความเป็นอยู่และสภาพสังคมแตกต่าง
กัน เปอร์เซ็นต์ของการรับรู้และเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน มีค่าไม่แตกต่างกัน ในส่านการประเมินในหัวข้อ ต้อง
ปรับปรุง และพอใช้ ควรจะมีค่าต่าลงกว่านี ผลการประเมินผลโครงการ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.กลุ่มผูม้ ีอายุ 50-59 ปี
- ต้องการให้มีการอบรมลักษณะนีอีก
- ความรู้ที่ได้มีเนื่อหาสาระดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
- อยากให้มีกิจกรรมสนุก ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
- อยากให้เพิ่มเวลาการจัดกิจกรรม
-มีสาระดีดี ข้อคิดที่ดี แทรกใว้ในเกมส์
2. กลุ่มบุตรหลาน/ญาติ
-ทาให้เด็กมีความกล้าแสดงออก
-ให้เด็กได้ออกไปเล่นเครื่องเล่นก่อนเวลา และให้ผู้ใหญ่อบรมต่อ
-ได้ความรู้และวิธีการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยได อยู่ร่วมกันได้เสมอถ้าทุกคนมีเหตุผล ไม่มี
ใครดีที่สุด และถูกที่สุด
-ได้รู้เกี่ยวการออมทรัพย์ และการไว้วางใจกัน
- มีความรู้สึกดีดี ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
- อยากให้จัดกิจกรรมไปเที่ยวทะเลพร้อมกันในครอบครัว และค้างคืน 1 คืน
- ได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
- ได้รู้ว่าบางอย่างถูกต้อง แต่ไม่ถูกใจบางคน
- ได้รับความสนุก ท้าทาย ทาในสิ่งไม่เคยเห็น ทาให้คนแก่และเด็กได้อยู่ด้วยกัน เพราะปกติ
ต่างคนจะไม่ค่อยได้คุยกัน
-อยากได้ความรู้เรื่องกฎหมายไกล้ตัว
-อยากให้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค การจัดกิจกรรมที่มีมีผู้เข้าร่วมอบรม 2 กลุ่มวัย ในบางครังความต้องการการได้รับ
ความรู้จะมีความต่างกันในบางเรื่อง
ข้อเสนอแนะ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทุกปี เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุของประชาชนอย่างครอบคลุม
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีรนันท์
(ชุมชนรัตนโกสินทร์)

บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

ภาพกิจกรรมโครงการผูกพันสายใย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ

หน้ า ๒๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทาฐานข้อมูลด้านสุขภาพชุมชน
หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นส่วนสาคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน มีหน้าที่หลัก
ในการให้บริการประชาชนด้านสุขภาพครอบคลุม 4 ด้าน คือ ตรวจรักษาโรคเบืองต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และฟื้น ฟู สุขภาพผู้เจ็ บ ป่ วยในชุม ชน โดยรับ ผิ ดชอบดูแลสุ ขภาพประชาชนหมู่ 2 จ านวนประมาณ
14,500 คน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทาฐานข้อมูลต้องพัฒนาควบคู่กันพร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของระบบไอทีในปัจจุบัน เป็นสิ่งสาคัญในการวางแผนและการพัฒนา
งานด้านสาธารณสุข การมีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่พร้อม ทาให้มีการดาเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว ลด
การทางานที่ซาซ้อนของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เกิดการวางแผนการให้ บริการด้านสุขภาพ
ประชาชน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพืนที่เป็นไปอย่างมีระบบ อีกทังยังสามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล และนาข้อมูลไปใช้ป ระโยชน์วาง
แผนการดาเนินงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญ ของการพัฒนาบุคลากรในการทาฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพของประชาชนและการพัฒนาเทคโนโลยี จึงจัดทาโครงการพัฒ นาศักยภาพการจัดทาฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อ พั ฒ นาศัก ยภาพเจ้าหน้าที่ ในการจัดทาฐานข้อมูล โปรแกรมการให้ บ ริก ารด้าน
สุขภาพ และวางแผนการแก้ ไขปัญ หาสุขภาพของประชาชนในพื นที่ เป็นไปอย่างมี ร ะบบ รวมทั งสามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดทาฐานข้อมูลโปรแกรมการให้บริการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลได้
2.เพื่อวางแผนให้บริการด้านสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่าง
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จานวน 15 คน
งบประมาณ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปี 2555 จานวน 15,550 บาท
(-หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เพื่อดาเนินงานตามแผน
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการใช้โปรแกรม HOS Xp PCU และ
มาตรฐานการส่งข้อมูล สปสช. จานวน 2 ครัง ๆ ละ 1 วัน ในเดือน ตุลาคม และ ธันวาคม 2554

หน้ า ๒๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ผลการดาเนินการ
ดาเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม HOS Xp PCU และมาตรฐานการ
ส่งข้อมูล สปสช. จานวน 2 ครัง ๆ ละ 1 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุขที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดทาฐานข้อมูลและเจ้าหน้าที่ ร.พ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เข้าร่วมประชุมซึ่งสามารถเรียนรู้การลงข้อมูลใน
โปรแกรม HOS Xp PCU รวมทังการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ของ สปสช.
ปัญหา/อุปสรรค
1. คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีระบบข้อมูลเก่าอยู่แล้ว ทาให้การติดตังโปรแกรม HOS Xp PCU
ไม่ได้ ต้องมีการนาข้อมูลเดิมออกก่อน
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ทจี่ ะต้องเข้ามาดูแลระบบเป็นประจา เมื่อการลงข้อมูล
เกิดปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในศูนย์บริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีร นันท์ บั วผัน พยาบาลวิชาชพี 7วช. ศู นย์ บริการสาธารณสุข 2
(ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทาฐานข้อมูลด้านสุขภาพชุมชน

หน้ า ๓๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการมหกรรมสุขภาพสานสัมพันธ์ (Because We are Together)
หลักการและเหตุผล
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทังด้านร่ายกาย อารมณ์และจิตใจ ทางด้านร่ายการมักจะ
พบว่ามีความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ หรือผลจากการเจ็บป่วย ด้านอารมณ์และจิตใจ อาจเกิดมาจากมีเวลาว่าง
มากเกินไปเนื่องจากเกษียณอายุการทางานแล้ว จึงรู้สึกว่าตัวเองถูกลดคุณค่าลง ซึ่งอาจะทาให้รู้สึกโดดเดี่ยว
และเศร้าซึม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีทาให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่แปรปรวนง่าย ขีหงุดหงิด ใจน้อย โกรธง่าย การ
ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุและลูก หลานในครอบครัว มีส่วนร่ว มในกิ จกรรมของชุมชน มี กิ จกรรมด้านวัฒ นธรรม
ประเพณีไทย รวมทังส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาพืนบ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการละเล่นที่มีการปฏิบัติสืบทอด
กันมาจากอดีตสู่ปัจ จุบัน ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสต่าง ๆ การละเล่นบางอย่างหรือ
ประเพณี วัฒ นธรรมไทยได้รับ การถ่ายถอดสืบ สานต่ อกั นมา เป็ นสิ่ งที่ ท รงคุณ ค่ าและได้ก ลายเป็ น มรดก
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมและความเชื่อของสังคม ทาให้เกิด
การผ่อนคลายอารมณ์ ความเครียด เสริมคุณ ค่าให้แก่ ผู้สูงอายุได้อย่างดี สรรค์ส ร้างความผูก พันระหว่าง
ผู้สูงอายุและลูกหลานในครอบครัวกันมากขึน ท าให้เกิ ดความเข็มแข็งในชุมชน การออกก าลังกายสามารถ
ป้องกันโรคได้หลายอย่าง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะเนื่องจากมีอายุมากขึน ประกอบ
กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ความเครียด การสูบบุหรี่ ซึ่งในผู้ที่ ออกกาลังกายเป็นประจา
สามารถชะลอภาวะเสื่อมของร่างกายได้
งานศูนย์บ ริก ารสาธารณสุขเล็งเห็นความส าคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจของ
ผู้สูงอายุและความผูกพันในครอบครัวที่เป็นสังคม ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทังส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ
ไทย จึงจัดท าโครงการมหากรรมสุขภาพสานสัม พันธ์ (Because We are Together) เพื่อให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุและลูก หลานในครอบครัวมี สุขภาพร่างกายแข็ง แรง มี ความสุนกสนานเพลิดเพลิน จิตใจเป็นสุข
เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุอย่างดี ทาให้เกิดความผูกพันเสริมสร้างความรักความห่วงใยดูแลกันและกัน
ส่งผลให้เกิ ดความเข็ม แข็งในชุมชน รวมทังเป็นการอนุรักษ์การละเล่นกีฬาพืนบ้าน และสืบสานวัฒ นธรรม
ประเพณีของไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีการสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โดยการออกกาลังกาย
ด้วยการละเล่นพืนบ้าน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การเล่นกีฬาพืนบ้านและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม และประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 1,000 คน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต จานวน 323,350 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
1.1 สารวจปัญหาด้านสุขภาพ ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและนามาวางแผนดาเนินงานโครงการฯ
1.3 เขียนโครงการนาเสนอขออนุมัตงิ บประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ

หน้ า ๓๑

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

2.1 ประชุม วางแผน ดาเนินงานและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับ
2.2 ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม
2.3 ประสานภาคีเครือข่าย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทังองค์กรภาค
ประชาชนร่วมกิจกรรม
2.4 จัดตังผ้าป่าเพื่อนารายได้สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2.5 ดาเนินกิจกรรมวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ อาคารโรงเรียนชุมชน
ประชาธิปัตย์วิทยาคาร โดยการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ รายละเอียดกิจกรรม ดังนี
กิจกรรมโดยเทศบาลนครรังสิต ประกอบด้วย บรรยายธรรมด้านสุขภาพ การจัดนิทรรศการ
และให้ความปรึกษาด้านสุขภาพ ให้ความรูเ้ รื่องโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 การรดนาของพรผู้สงู อายุ การละเล่นกีฬาพืนบ้านไทย
กิจกรรมโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ประกอบด้วย โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตเทศบาลนคร
รังสิต
กิจกรรมประชาชน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพ สินค้า OTOP ด้านสุขภาพ นาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ให้คาแนะนาวิธีการทา สาธิตวิธีการเพาะเลียงเห็ด และวิธีการทาถั่วงอกปลอดสารพิษฯ
สินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
3. สรุปและประเมินผลโครงการ รวมทังปัญหา/อุปสรรค รายงานคณะกรรมการกองทุนฯ
ผลการดาเนินการ
1. บรรยายธรรม เรื่องสูงวัยหัวใจเป็นสุข โดยพระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง
2. ทาบุญทอดผ้าป่า 2 กองคือผ้าป่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ได้รับเงินบริจาคจานวน 7,220 บาท และผ้าป่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่วยโรคเรือรัง และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รับเงินบริจาคจานวน 6,490 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 13,710
บาท
3. นิทรรศการด้านสุขภาพ โรคเรือรังอาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
ไข้เลือดออก โรคมะเร็ง ฯลฯ และจุดรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพรวมทังให้คาแนะนา
4. การละเล่นกีฬาพืนบ้านไทยสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ และลูกหลาน โดย
มีกีฬาอาทิ เช่น เจมส์บอนด์ 007 ขากลิงเธอกับฉัน โอบเล็บมือนาง ฯลฯ
5. พิธีรดนาขอพร สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุร่วมกับกองการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค โครงการดาเนินในวันมหาสงกรานต์มผี ู้สงู อายุหลายคนทีล่ ูกหลานต้องมารดนาขอพรที่
บ้าน ทาให้ไม่สามารถร่วมโครงการได้และผูท้ ี่ร่วมกิจกรรมบางคนเร่งรีบ ต้องไปรดนาขอพรบุพการี
และทาบุญให้บุพการีที่ต่างจังหวัด
ข้อเสนอแนะ ควรมีการดาเนินโครงการก่อนวันมหาสงกรานต์ 1-2 วัน จะทาให้มสี มาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
มาร่วมกิจกรรมมากขึนอีก รวมทังสามารถพาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมได้ จากการสอบถามผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจ 85% (จานวน 948 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,115 คน)
ผู้รบั ผิดชอบ นางสาวรัตนา แย้มศรี พยาบาลวิชาชีพ 8วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน
รัตนโกสินทร์)
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ภาพกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพสานสัมพันธ์ (Because We are Together)
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โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชากรผูส้ งู อายุ 60 ปีขึนไป มีแนวโน้มเพิ่มในอัตราทีส่ ูงขึนเรื่อย ๆ ประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้คนมีสุขภาพที่ดีขึน
ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึน 8.8 ปี โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
เน้นกระบวนการเตรียมพร้อมสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง
ทางด้ านร่างกาย จิต ใจ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อม ส่ง ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ขภาพ รวมทั งการด าเนิ น ชีวิ ต
ประกอบกับบางคนมีโรคประจาตัว ทาให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง เทศบาลนครรังสิต มีชมรม
ผู้สูงอายุ 11 ชมรม จานวนสมาชิก ประมาณ 5,000 คน ดังนัน จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง มีการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของการ
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้อง
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญ ของการส่งเสริมสุขภาพในทุ กด้าน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นกลุม่ สมาชิกชมรมผู้สงู อายุ จึงจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ เพื่อให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลนครรังสิต จานวน 11 ชมรม ชมรมละ 1 ครังต่อเดือน
(รวม 10 ครัง/ เดือน) จานวนสมาชิก 1000 คน / เดือน (ระยะเวลา 2 เดือน)
งบประมาณ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
286,600 บาท (-สองแสนแปดหมืน่ หกพันหกร้อยบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน
1. ขันเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ทัง 11 ชมรม
เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุและเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
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- ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน และการตรวจสุขภาพร่างกายเบืองต้น
3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินการ
ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูวัยผู้สูงอายุ โดยทีมวิทยากรจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้
กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย และการตรวจสุขภาพร่างกายเบืองต้น ได้แก่ การชั่งนาหนัก วัด
ส่วนสูง การค าณวนค่าดัชนี ม วลกาย การวัด ความดั นโลหิ ต แก่ ส มาชิก ชมรมผู้สูง อายุเทศบาลนครรังสิ ต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จานวน 11 ชมรม (รวม 10 ครัง/ เดือน) จานวนสมาชิก 1,000 คน /
เดือน (ระยะเวลา 2 เดือน) เดือนพฤษภาคม ดาเนินกิจกรรม 11 ครัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,003 คน เดือน
มิถุนายน ดาเนินกิจ กรรม 10 ครัง ผู้เข้าร่วมกิจ กรรม 1,006 คน ณ สถานที่ ในชุ ม ชนหรือใกล้ชุม ชน ซึ่ง
ผู้สูงอายุมีความสนใจและมีการซักถามในเรื่องที่วิทยากรสอน
ปัญหา/อุปสรรค
บางชมรมมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก แต่สถานที่คับแคบ ทาให้เกิดความแออัด
ข้อเสนอแนะ
ควรให้คาปรึกษาแนะนาให้คณะกรรมการชมรมเป็นผูเ้ ขียนโครงการและดาเนินการจัด
กิจกรรมด้วยชมรมเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจีรนันท์
รัตนโกสินทร์)

ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน
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โครงการปรับทุกข์ สร้างสุข T0 Be Number One เทศบาลนครรังสิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการแพร่ระบาดและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึนมาเป็นระยะ
เวลานาน การดาเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาให้ ป ระสบความสาเร็ จ จาเป็ น ต้ อ งอาศั ย เวลา ความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจทุ ก ภาคส่ ว นตลอดจนความต่อเนื่องของการดาเนินกิจกรรมทุกด้าน
เทศบาลนครรั ง สิ ต เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ นโยบายให้ ร่ ว มดาเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หายา
เสพติ ด ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ภายใต้ โ ครงการ T0 Be Number One ประกอบด้ ว ย 2
ยุ ท ธศาสตร์ คื อ การปลุ ก จิ ต สานึ ก และสร้ า งกระแสนิ ย มที่ เ อื อต่ อ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายา
เสพติ ด และการเสริ ม สร้ า งภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในโรงเรียน/ชุมชน ดังนันเทศบาลนครรังสิต
มองเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการฯนี โดยมุ่งเน้นดาเนินการในกลุ่มทีม่ ีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเสพทังในและนอกระบบการศึกษาหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกของเยาวชน ให้ตระหนักว่าการเอาชนะปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่
ของทุกคน
2. เพื่อระดมความคิด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาเครือข่าย
3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเยาวชนทั่วไปอายุระหว่าง 10 – 24 ปี
2. กลุ่มเครือข่ายประชาชน
งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลนครรังสิตประจาปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน
75,186 บาท (- เจ็ดหมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน
1. ขันเตรียมการ
1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายประชาชน โรงเรียน
1.2 ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายชุมชน โรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
ดาเนินการตามโครงการ
1.3 เขียนโครงการนาเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
5.2.1 ประชุมชีแจงแนวทางการดาเนินงานชมรม T0 Be Number One ที่โรงเรียนปทุมวิไล
3. สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
กิจกรรมโครงการปรับทุกข์ สร้างสุข T0 Be Number One เทศบาลนครรังสิตมีการอบรมให้ความรู้
เรื่อง T0 Be Number Oneและการจัดตังศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจานวน 5 แห่ง คือ 1. โรงเรียน
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 2. โรงเรียนทองพูลอุทิศ 3. โรงเรียนสายปัญญารังสิต 4. โรงเรียนธัญบุรี 5.
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โรงเรียนวัดแสงสรรค์ และกลุม่ เครือข่ายประชาชน จานวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนหมู่ 2 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 200 คน แบ่งเป็นชาย 94 คน หญิง 106 คน ในการดาเนินกิจกรรม มีผเู้ ข้าร่วมประชุมให้
ความสนใจและอยากดาเนินกิจกรรม T0 Be Number One ในชุมชนและสถานศึกษาของตนเอง
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม สิง่ ที่ประทับใจในการอบรมครังนี คือความรู้ใหม่ ประทับใจการแสดง
อยากเก่ง ได้มิตรภาพ และอยากให้จัดกิจกรรมนีอีก สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรดาเนินงานให้เสร็จตามตาราง
ควรมีสถานทีร่ ับประทานอาหารกลางวัน
ข้อเสนอแนะ ควรที่จะมีการประชุมโรงเรียน และชุมชน ถึงแนวทางเรื่องจัดตังชมรม To Be Number One
อีกครังหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯไปแล้ว เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมประภา พลเธียร พยาบาลวิชาชีพ 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะ
พันธ์อุปถัมภ์)
ภาพกิจกรรมโครงการปรับทุกข์ สร้างสุข T0 Be Number One เทศบาลนครรังสิต
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โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสุขภาพคนไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อมาเป็นปัญหาจากโรคไม่ติดต่อ เรือรัง อันเป็นผล
มาจากการที่สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการดาเนินชีวิต ที่
ผ่านมา ทาให้ประสบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรือรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองอุดตัน
หรือแตก ทาให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาต หรือการบาดเจ็บทาให้มีเกิดภาวะทุพพลภาพตามมา นอกจากนัน
แม้ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรค แต่เมื่ออายุมากขึนก็มีการเสื่อมถอยของการทางานทังด้านร่างกายและสมอง ทาให้การ
ดาเนินชีวิตประจาวันต้องพึ่งพิงบุคคลอื่น ในปี 2552 มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการดูแลเอาใจใส่ประมาณ
140,000 คน ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงมีจานวนเพิ่มขึนเป็นลาดับ
ผู้มีภาวะพึ่งพา ผู้พิการและผู้มีภาวะทุพลภาพอันเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเป็นระยะ
ยาวนาน ทาให้เกิดมีปัญหาในการดารงชีวิต อีกทังครอบครัวต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ ความจาเป็นด้าน
สุขภาพของครอบครัวคนกลุ่มนีจึงต้องการมากกว่าการให้การบริการสาธารณสุขปกติ เช่น ต้องการได้รับการ
สนับสนุนความช่วยเหลือวัสดุจาเป็นที่ต้องใช้ประจา เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยติดเตียงเป็น
เวลานาน ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยให้เหมาะกับการดูแลหรือใช้ชีวิต ต้องการการสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจ อาชีพ และการช่วยเหลือด้านการดูแลแก่ครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหาของคอบครัวและ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจของคนในครอบครัวให้ดีขึน การจัดทาโครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยติดเตียง เพื่ อป้องกั นการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บ ป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน และส่งเสริม
สุขภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติให้ดีขึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจของผู้ป่วย และญาติให้ดีขึน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยติดเตียงเป็นระยะเวลานาน ที่ยากจน และขาดแคลน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกาหนดคุณสมบัตผิ ู้ป่วยที่ขาดแคลน
งบประมาณ จากกองทุ นหลั ก ประกั นสุ ขภาพเทศบาลนครรั งสิ ต ปี งบประมาณ 2555 ตั งไว้ จ านวน
200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน
1. ขันเตรียมการ
1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
1.2 ประชุม อสม. และเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
1.3 เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัตงิ บประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2 ขันดาเนินการ
2.1 ประชุม อสม. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและ
มอบหมายหน้าที่การจัดหาข้อมูล
2.2 สารวจและประเมินผูป้ ่วยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
2.4 ดาเนินการจัดหาวัสดุ ทีจ่ าเป็นต้องใช้ในผูป้ ่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
หน้ า ๓๘
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3 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ
การดาเนินโครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง มีการแต่งตังคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยพิจารณาช่วยเหลือผ้าอ้อม/แผ่นรอง ในผู้ป่วยที่ขาดแคลน
และด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ประธานชุมชน สมาชิก
สภาเทศบาล ประธานชุมชน พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีขันตอนดังนี
1. ส ารวจข้อมูล ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อค้นหาผู้ป่วยติดเตียงที่ ยากไร้ในชุม ชน โดย อสม. และ
ประธานชุมชน พบว่ามีจานวนผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ใช้แพมเพิส/แผ่นรอง จานวน 142 คน
2. ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผ้าอ้อมที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ครังที่ 1
พบว่ามีผปู้ ่วยติดเตียงจานวนหนึ่งที่ยังไม่มีข้อมูลและประวัตกิ ารเจ็บป่วย คณะกรรมการจึงต้องดาเนิน การ
สารวจเพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน
3. การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผ้าอ้อมที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ครัง
ที่ 2 ได้ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่จาเป็นต้องใช้ผ้าอ้อม/แผ่นรองเรียงตามล าดับความยากจนและขาด
แคลน จานวน 40 คน และพิจารณาจัดลาดับ คิวอีกจานวน 32 คน และส่วนที่ไม่ได้รับการพิจารณาเป็น
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แพมเพิสประจา
4. จัดหาและมอบแพมเพิสให้ผปู้ ่วยติดเตียง จานวน 40 ราย ในครังแรกและหลังจากนัน
มอบหมายให้ อสม.และญาติ มารับแพมเพิส/แผ่นรอง ภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน และเมื่อครบ 5 เดือน
พบว่ามีผปู้ ่วยติดเตียงเสียชีวิตจานวน 11 คน ย้าย 2 คน ยังเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทีร่ อการจัดลาดับ
คิว จานวน 19 คน
ปัญหา/อุปสรรค
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาสต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติที่ชัดเจน จึงต้องมี
การแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ทาให้การดาเนินโครงการจึงล่าช้า
ออกไป
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการดาเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้
พิการที่ยากจน และขาดแคลน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
(รัตนโกสินทร์)
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ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง
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โครงการสารวจภาวะเปลี่ยนแปลงสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2555
หลักการและเหตุผล
เทศบาลนครรังสิ ตมี สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ เป็นลัก ษณะของ
สังคมเมือง มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ทาให้การเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุม และ
ขาดการสารวจข้อมูลที่ครบถ้วนทังด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนันการวางแผนพัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวในผู้สูงอายุ จาเป็นต้องมีการบูรณาการด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน โดยภาครัฐต้องจัดเตรียม
ระบบสวัสดิการสังคม ระบบการบริการสุขภาพแบบมี ขันตอน เพื่อรองรับกับ สภาพปัญหาที่ เกิ ดขึนได้อย่าง
เหมาะสม
จากการสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึนไป (เมษายน 2554) ในเขตเทศบาลนคร
รังสิต จานวน 4,577 คน พบว่ามีผู้สูงอายุ กลุม่ ที่ 1 ( กลุ่มติดสังคม ) สามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
ดาเนินชีวิตในสังคมได้เอง จานวน 4,054 คน กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือ
ต้องการความช่วยเหลือบางส่วน จานวน 314 คน และกลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) มีต้องการความช่วยเหลือ
ในการทากิจวัตรประจาวันและการเคลื่อนย้ายร่างกาย จานวน 209 คน จะเห็นว่ามีผสู้ ูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้จานวนไม่น้อย
การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ จ าเป็นต้องมี การสารวจข้อมู ลผู้สูงอายุ
อย่างครอบคลุมในทุกด้าน เป็นประจาทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อวางแผนการดูแลทั งด้านสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิ จ รวมทั งเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในอนาคตเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลอย่าง
เหมาะสม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญ ของการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
จึงจัดทาโครงการสารวจภาวะเปลี่ยนแปลงสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2555 เพื่อวางแผนการดูแลทังด้าน
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุและผู้พิการในอนาคตในการช่วยเหลือดูแลอย่าง
เหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างครอบคลุม
2. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรผูส้ ูงอายุกลุม่ ที่ 2, 3 และผูพ้ ิการในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 1,320 คน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปี 2555 จานวน 32,400 บาท
(-สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน
1. ขันเตรียมการ
1.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนิน
กิจกรรม
1.2 ประชุม อสม. และเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
1.3 เขียนโครงการนาเสนอ เพื่อขออนุมัตงิ บประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
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2.1 ประชุม อสม. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
มอบหมายหน้าที่
5.2.2 จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
2.3 จัดอบรมให้ความรูก้ ารใช้แบบคัดกรองผูส้ ูงอายุที่ต้องพึ่งพิงสาหรับ อสม.
โดยวิทยากร
2.4 ดาเนินกิจกรรมสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุกลุม่ 2 และ 3 ตามแบบคัดกรองภาวะ
พึ่งพิงผู้สงู อายุ
2.5 บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เพื่อ
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุในชุมชน
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้วิธีการใช้แบบคัดกรองผู้สงู อายุที่ต้องพึ่งพิงสาหรับ อสม. โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มส.ผส. และวิทยากรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
2. ดาเนินกิจกรรมสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่ม 2 และ 3 ตามแบบคัดกรอง
ภาวะพึ่งพิงผูส้ ูงอายุ จานวน 453 และข้อมูลผูพ้ ิการ จานวน 433 ราย
3. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุม่ 2 และ 3
บันทึกในโปรแกรมระบบบฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น และข้อมูลผู้พิการ
บันทึกในโปรแกรมฐานข้อมูลผู้สงู อายุ เทศบาลนครรังสิต ซึง่ สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาต่อไปได้
ปัญหา/อุปสรรค การสารวจข้อมูลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่ม 2 และ 3 ตามแบบคัดกรองภาวะพึ่งพิง
ผู้สงู อายุ จากในปี 2554 ทังหมด 523 คน ปัจจุบันสามารถสารวจได้ 453 คน ซึ่งบางรายเป็นรายใหม่
ในการสารวจในรายเดิมพบว่าบางรายเสียชีวิต บางรายย้ายที่อยู่อาศัย การเก็บข้อมูลมีความล่าช้า ทาให้การ
บันทึกข้อมูลแล้วเสร็จช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ ควรมีการสารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกปี
ผู้รั บ ผิ ด ชอบโครงการ นางจี ร นั น ท์ ปิ ติ ฤ กษ์ พยาบาลวิช าชพี 7 วช. ศู นย์ บ ริก ารสาธารณสุ ข 2
(รัตนโกสินทร์)
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ภาพกิจกรรมโครงการสารวจภาวะเปลี่ยนแปลงสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2555
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โครงการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกน้ายุงลาย
หลักการและเหตุผล
โรคไข้เลือ ดออกเป็นปัญ หาทางด้านสาธารณสุขที่ ส าคัญ ของ จังหวัดปทุ ม ธานี เห็นได้จาก
รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราการป่วยค่อนข้างสูง ในปี 2554 พบอยู่บ่อยรวมทังสิน 574 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 59.11 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0. 17 เมื่ อ
พิจารณาในภาพรวมของอาเภอพบว่าอัตราป่วยสูงสุด คือ อาเภอสามโคก อัตราป่วย192.50 ต่อแสนประชากร
รองลงมา อาเภอเมืองปทุมธานี อัตราป่วย 126.47 ต่อแสนประชากร อาเภอหนองเสือ อัตราป่วย 88.81 ต่อ
แสนประชากร เสียชีวิตร้อยละ 2.27 อาเภอลาดหลุมแก้ว อัตราป่วย 42.96 ต่อแสนประชากร อาเภอคลอง
หลวงอัตราป่วย 38.13 ต่อแสนประชากร อาเภอธัญบุรี อัตราป่วย 35.98 ต่อแสนประชากร และอาเภอลา
ลูกกาอัตราป่วย 14.87 ต่อแสนประชากร
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มี มาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกและเกิด
ความรับผิดชอบต่อปัญหาในชุมชนของตนพร้อมหารือแก้ไข ซึ่งปัญหาของไข้เลือดออกจึงต้องปรับเปลี่ยนให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสาคัญและถือให้เป็นภารกิจที่ต้อง
ป้องกัน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคให้ลดลง
งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานป้องกันและควบคุมโรค มองเห็นความสาคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกนายุงลาย โดยเน้นพืนที่ชุมชนที่เป็นพืนที่เสี่ยงและ
เป็นพืนที่เป้าหมายในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อกาจัดและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกนายุงลาย
3. เพื่อให้โรงเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่ม อสม. 150 คน
2. ชุมชน หมู่ 2,3,4
3. โรงเรียนในพืนทีเ่ ทศบาลนครรังสิต
งบประมาณ จานวน 259,290 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน เครือข่าย อสม. เพื่อคัดเลือกพืนที่ดาเนินการ
1.2 ประชุมเครือข่าย อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดาเนินการตามกิจกรรม
1.3 เขียนโครงการนาเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
2.1 จัดประชุมชีแจงมาตรการดาเนินงานและให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ให้กับแกนนาชุมชน อสม. (ที่เป็นพืนที่ เสี่ยง) หมู่ 2 - 4 ในชุมชนอาคารพาณิชย์ เช่น ชุมชน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ชุมชนตลาดรังสิต ชุม ชนตลาดสุชาติ ชุม ชนตลาดพรพั ฒ น์ ฯลฯ เนื่องจากชุม ชน มี
ลัก ษณะการดาเนิ นชีวิตของประชากรเป็นแบบชุม ชนเมื อง มี ป ระชากรอพยพเคลื่อนย้ายบ่อย ในส่วนของ
โรงเรียนจะดาเนินการสารวจให้ครอบคลุมในพืนที่หมู่ 1 -6
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2.2 ชีแจงแนวทางและมาตรการดาเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี
2.1.1. จัดทีมและแบ่งพืนที่รับผิดชอบในชุมชนหมู่ 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 จัด กิ จ กรรมรณรงค์ ในชุ ม ชนโดยให้ อสม. เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ในส่ ว นของ
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ จนท. และ อสม.แต่ละพืนที่ร่วมดาเนินการ จานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2255
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555
3. การรณรงค์กาจัดลูกนายุงลายในชุมชน ให้ได้จานวนหลังคาเรือนแต่ละชุมชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจานวนหลังคาเรือนทั งหมดในชุมชน ยกเว้นห้องเช่า และชุม ชนที่เป็นคอนโดฯ ไม่สามารถเข้าดาเนินกา ร
สารวจได้ทาให้ประเมินค่าไม่ได้
4. ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละพืนที่ ประเมินผล หาค่า HI ในชุมชน (ค่า HI ≤ 10) และโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่า CI = 0
5. ดาเนินการจัดพ่นสารเคมีกาจัดยุงลายตัวเต็มวัย ในชุมชนและโรงเรียน จานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละพืนที่ ประสานโรงเรียนเพื่อดาเนินการรณรงค์ส ารวจลูก นายุงลาย
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและให้การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
7. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวหรือสื่อต่างๆและวิทยุชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนายุงลายทุกสัปดาห์
8. จัดซือวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในโครงการ
9. จาทาโล่สาหรับโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 – 6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและค่าดัชนีลูกนา
ยุงลายเท่ากับศูนย์ ( CI = 0 )
10. สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
- พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี เป็นประธาน กล่าวรายงาน
โดย นายสมยศ พงศ์ธีร การ รองปลัดเทศบาล คณะผู้บ ริห ารเทศบาล พนัก งาน และผู้เข้า อบรม ได้แก่
เครือข่าย อสม. 169 คนและครูโรงเรียน 12 คน รวมทังหมดจานวน 181 คน
- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่ เครือข่าย อสม. ครูโรงเรียน
เขตเทศบาลนครรังสิต โดยวิทยากร คุณฉวีวรรณ นาคอุไร จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
- กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การกาจัดลูกนายุงลายและตัวเต็มวัย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามรถนาไปประดิษฐ์ด้วยตัวเองได้
- การประเมินผลการอบรมโครงการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกนายุงลาย
1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรม
2. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายมีการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลกู นายุงลายอย่างต่อเนือ่ ง
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3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิตได้รบั การสารวจลูกนายุงลายตาม
โครงการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกนายุงลาย
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ ควรมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทีจ่ ะกาจัดยุงลายตามความเหมาะสม
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภรัตน์ ชอบค้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกน้ายุงลายปี 2555

หน้ า ๔๖
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โครงการให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในเขตเทศบาลนครรังสิต (เพิ่มเติม) ปี 2555
1. หลักการและเหตุผล
ในพืนที่เขตเทศบาลนครรังสิตได้มีผู้ป่วยด้วยโรคเรือรังและผู้พิการเป็นจานวนมากเพิ่มขึน ซึ่งบุคคล
เหล่านันส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะยากจน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เจ็บ ปวด กองทุ นหลัก ประกั นสุขภาพเทศบาลนครรัง สิตได้เล็ง เห็นความส าคัญ จึง ได้ ดาเนินงานโครงการ
ให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรือรังในเขตเทศบาลนครรังสิตตังแต่เดือนตุลาคม 2554
หลังจากที่ได้ดาเนินงานโครงการนีไป ก็พบว่ามีผู้ป่วยและผู้พิการในพืนที่ เทศบาลได้ให้ความสนใจมาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากจนอุ ปกรณ์ การแพทย์ไม่เพี ยงพอ ดังนันศูนย์บริการสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการ
ให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรือรังในเขตเทศบาลนครรังสิต (เพิ่มเติม) ปี 2555 ขึน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืนที่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
รังสิต ให้ดีต่อไป
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้พิการสามารถดารงชีวิตอย่างปกติสุขและรักษาสภาพความพิการและเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ให้ดีขึน
3. กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรือรังและผู้พิการในเขตเทศบาลนครรังสิต
4. งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลนครรังสิตประจาปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน
199,000 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
5.1 ขันเตรียมการ
5.1.1 ประสานกับชุมชนเพือ่ ค้นหาผูพ้ ิการและผู้ป่วยโรคเรือรัง
5.1.2 เขียนโครงการนาเสนอเพือ่ ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครรังสิต
5.2 ขันดาเนินการ
5.2.1 ประชุมเจ้าหน้าที่และประชาชนชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
5.2.2 จัดซือจัดจ้างชุดอุปกรณ์การแพทย์ตามความเหมาะสมกับสภาพผูป้ ่วยและผู้พิการ
5.2.3 ดาเนินการให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์
๖. ผลการดาเนินการ
- กิจกรรม โครงการให้บริการอุปกรณ์ การแพทย์แก่ผพู้ ิการและผูป้ ่วยโรคเรือรัง ในเขตเทศบาล
นครรังสิต(เพิ่มเติม) เป็นการจัดซืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ มีความจาเป็นแก่ผปู้ ่วยและผู้พิการเพิม่ เติม เพือ่ ให้
ผู้ป่วยและผู้พกิ ารที่ยากจนและ ขาดแคลนได้ยืมไปใช้ในการดารงชีวิต ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าร้อย
ละ 90 ของประชาชนในพืนที่เทศบาล มีความ พึงพอใจในการบริการครังนี
ปัญหา - มีการดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2555 แต่การส่งของของบริษัทล่าช้า เนื่องจากบริษัทได้สั่ง
สินค้าและได้ไม่ครบ จึงขอเลื่อนการส่งของออกไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ส่งผลทาให้ระยะเวลา การ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตงไว้
ั
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ข้อเสนอแนะ การยืมอุปกรณ์การแพทย์ไปใช้ในผูป้ ่วย และผู้พิการ บางชินอาจมีการชารุด ควรมีการจัดทา
งบประมาณสาหรับ ซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ชารุด
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิมประภา พลเธียร พยาบาลวิชาชีพ 6ว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิรเิ วชชะพันธ์อุปถัมภ์)
ภาพกิจกรรมโครงการให้บริการอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครรังสิต
(เพิ่มเติม) ปี 2555
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โครงการจัดทาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นส่วนสาคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน มีหน้าที่หลัก
ในการให้บริการประชาชนด้านสุขภาพครอบคลุม 4 ด้าน คือ ตรวจรักษาโรคเบืองต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้เจ็บป่วยในชุมชน รวมทังการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม ซึ่งต้องมีการจัดทา
โปรแกรมฐานข้อมูลทีต่ ้องพัฒนาควบคู่กันพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี่เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของระบบ
ไอทีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการวางแผนและการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การมีระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่พร้อม ทาให้มีการดาเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว ลดการทางานที่ซาซ้อนในหน่วยงาน เกิดการวาง
แผนการให้บ ริก ารด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ และการแก้ ไขปั ญ หาสุขภาพอย่างมี ร ะบบ อีก ทั งยัง สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อ มู ล ดัง กล่าวเพื่ อ ให้ ห น่ วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องสามารถเข้าถึงข้ อมู ล และนาข้อ มู ล ไปใช้
ประโยชน์ได้
งานศูนย์บ ริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญ ของการจัดระบบโปรแกรมฐานข้อมูล ด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุและการพัฒ นาเทคโนโลยี จึงจัดทาโครงการจัดทาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
เทศบาลนครรังสิต เพื่อ พัฒ นาระบบโปรแกรมจัดท าฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ดาเนินงานด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างมีระบบ รวมทังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานอื่น ๆ นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
มากขึน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาระบบโปรแกรมจัดทาฐานข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3. กลุม่ เป้าหมาย
ข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ประมาณ 5,000 คน
4. งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปี 2555 จ านวน 70,375 บาท
(-เจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท-)
5. แนวทางการดาเนินงาน
5.1 ขันเตรียมการ
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
5.2 ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อดาเนินงานตามแผน
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมการจัดทาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุ และอบรมการบันทึก
ข้อมูลผู้สงู อายุลงในโปรแกรม
-บันทึกข้อมูลผูส้ ูงอายุลงในโปรแกรม และนาข้อมูลทีส่ าคัญมาทาเป็นบัตรผูส้ ูงอายุ
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
5.3 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
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6. ผลการดาเนินการ
- ดาเนินกิจกรรมการจัดทาระบบโปรแกรมฐานข้อมูล ชมรมผู้สูงอายุผ่านระบบอินเตอร์เนต และการ
อบรมบันทึ ก ข้อมูลผู้สูงอายุลงในโปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่ ในศูนย์บริการ สาธารณสุขและมีการบันทึ กข้อมู ล
ประจาตัวของสมาชิก ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน โรคประจาตัว ความสามารถพิเศษ การ
ได้รับเบียยังชีพ และอื่นๆซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 5,000 ราย
ปัญหา - จัดทาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลชมรม ผู้สูงอายุซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมขึนใหม่ ต้องใช้
เวลาในการเขียน การปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้ได้โปรแกรมและการประเมินผลที่มี คุณภาพสามารถนาไปใช้ได้
ทาให้ดาเนิน โครงการล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการจัดทาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลผู้สงู อายุ เทศบาลนครรังสิต
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โครงการการสร้างมาตรฐานทีม FR อาสาภาคประชาชน
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากเขตเทศบาลนครรังสิต มีปัญหามากมายของการเพิ่มของประชากรที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ความแออัดในชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่แออัดเสี่ยงต่อการเกิดโรค และอุบัติเหตุต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดเดา
ได้ หรือจากความประมาทต่างๆ ค่าครองชีพที่สูงขึน ความเครียด ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลันถึงการ
เจ็บป่วยเรือรัง อุปสรรค์ใหญ่คือการนาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรือรัง ส่งตรวจได้ทันท่วงที เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่ อ ผู้ป่วย ดัง นันการดูแลผู้ ป่วยให้ป ลอดภัยก่ อน และขณะนาส่ง สถานพยาบาล การดูแ ล
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บ าดเจ็บ อย่างถูก วิธีจาเป็นต้องมี อุป กรณ์ท างการแพทย์ที่ เหมาะสมเพื่ อให้เกิ ดความ
ปลอดภัยกับผู้ใช้บ ริการและผู้ให้บริการ ประกอบกับบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาล
เบืองต้น ก่อนนาส่งสถานพยาบาลได้เหมาะสมปลอดภัย
เทศบาลนครรังสิต ได้มี ก ารส่งเสริม อาสาสมั คร FR ภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการช่วยเหลื อ
ผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต โดยมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาล
นครรังสิต เพราะประชาชนคือผู้ที่ต้องได้รับการบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือ ปัญ หาต่างๆ ที่ ต้อ งการช่วยเหลือและแก้ ไขอย่างรวดเร็วและมี ป ระสิท ธิภาพ ดังนันจึงเป็ น
เป้าหมายหลักที่ทุกหน่วยงานราชการต่างมุ่งหวั งจะให้การดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก FR
อาสาภาคประชาชนให้ประสบผลสาเร็จให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การพัฒนาประชาชนให้เป็น FR อาสาสมัคร
หรือชุ ดปฏิบั ติก ารแพทย์ฉุก เฉินเบืองต้ นที่ มี ก ารพั ฒ นาองค์ความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ให้ ส ามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรือรังได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมทังช่วยเหลือทางราชใน
การป้องกั นและการออกหน่วยปฐมพยาบาลต่างๆ ดัง นัน ทุ ก พืนที่ จึง มี ก ารรณรงค์ให้มี ก ารพัฒ นาอาสา
ประชาชนให้เป็น FR อาสาสมัครเพิ่มมากขึน
แต่ในส่วนของกลุ่ม FR อาสาสมั ครภาคประชาชนที่ ป ฏิ บัติง านด้านการแพทย์ฉุก เฉิ นภายในเขต
เทศบาลนครรังสิต ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่จาเป็น เช่น อุปกรณ์การเคลื่อนย้าย
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องเจาะตรวจวัดนาตาลในกระแสเลือด เฝือก
ดามหลังและสะโพก เฝือกดามแขน/ขา ถังออกซิเจน และ สัญญาณไฟฉุกเฉินประจารถ ที่จัดไว้ประจารถ FR
อาสาภาคประชาชนเพื่อ ใช้กับผู้ประสบเหตุต่างๆ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเรือรัง ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต
อุปกรณ์ดังกล่าว ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ที่สามารถลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาภายหลัง
และสามารถปฏิบัติงานตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
1.. เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจารถอาสาสมัครที่จาเป็นต่อการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้
เจ็บป่วยเบืองต้นอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงานของชุดปฏิบัติงานอาสาสมัคร FR ประชาชนในสังกัดเทศบาล
นครรังสิต
2. เพื่อใช้สาหรับช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วยเบืองต้นทางจราจร หรืออุบัติเหตุต่างๆได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตมีความปลอดภัยในชีวิตยิ่งขึน
กลุ่มเป้าหมาย
1. รถ FR อาสาภาคประชาชน จานวน 12 คัน
2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครรังสิต
3. ผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต
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งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต จานวน 617,500 บาท (-หกแสนหนึง่
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันตรียมการ
- จัดรถ / อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ตามระเบียบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- เตรียมบุคลากรทีผ่ ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบืองต้น (FR)
- เขียนโครงการ / เสนอโครงการเพื่อรออนุมัติ
- เสนอขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการ
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อวางแผนการดาเนินงาน
- จัดซืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ FR อาสาภาคประชาชน
3. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลังเสร็จสินโครงการอุปกรณ์นันให้อยู่ในความดูแลของศูนย์กู้ชีพ–กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต
- ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการกู้ชีพก่อนปฏิบัติการภาคสนามจริง
ผลการดาเนินการ
1. จากการประเมินรถอาสา FR มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการปฐมพยาบาลเบืองต้นกับ
ผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุใช้อย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม 100%
2. 90% ของอาสา FR ได้นาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามรายการดังกล่าวมาใช้กับผู้ป่วยหรือผู้ประสบ
อุบัติเหตุจริง
3. 80% ของผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลนครรังสิตมีความพึงพอใจในการให้บริการของอาสา FR ที่มี
อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบืองต้นที่ดี และมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทรดิษ กตัญญู กลุ่มอาสาสมัคร FR เทศบาลนครรังสิต
ภาพกิจกรรมโครงการการสร้างมาตรฐานทีม FR อาสาภาคประชาชน
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โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุในผู้ป่วยโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
หลักการและเหตุผล
ผู้ป่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุ เป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
ทาให้ผปู้ ่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุต้องปรับตัวทังทางด้านร่างกาย และจิตใจ ส่วนใหญ่ปัญหาผูป้ ่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุ
ประสบอยู่ คือ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ทังด้านร่างกายและสภาพจิตใจ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า เป็นต้น งานส่งเสริมสุขภาพ จึงนาแนวคิดในการดาเนินการคัดกรองสุขภาพเพื่อ
ผลักดันให้ผสู้ ูงอายุทุกคนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุภาพ ป้องกันโรคหรือรักษาโรคระยะ
เริ่มแรก ซึง่ จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผูส้ ูงอายุและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและรัฐบาล มาเป็นกิจกรรม
ในการจัดตังชมรมผู้ป่วยทีเ่ ป็นผูส้ ูงอายุ เพือ่ ให้ผู้ป่วยทีเ่ ป็นผูส้ ูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ของตน
ไว้ และเป็นบุคคลทีม่ ีคุณค่าทางสังคม จากการดาเนินงานโครงการจัดตังชมรมผูส้ ูงอายุ และโครงการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สงู อายุ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ตังแต่ปี 2549 - 2555 เป็นต้นมา มีผสู้ ูงอายุให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 90 และมีสุขภาพกายที่ดีขึน ดังจะเห็นได้จากผูส้ ูงอายุทเี่ ข้าร่วม
โครงการฯ สามารถควบคุมนาหนัก รอบเอว ความดันโลหิต และระดับนาตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับที่ดีไม่
เพิ่มขึน รวมถึงสุขภาพจิตที่ดีโดยประเมินจาก การเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือนสม่าเสมออย่างมีความสุข
งานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จึงได้จัดทาโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพผูป้ ่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุใน
ปี 2555 ขึน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผปู้ ่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุ ตลอดจนการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยทีเ่ ป็นผู้สงู อายุได้มสี ุขภาพอนามัยตามเป้าประสงค์
2.เพื่อให้ผปู้ ่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุมีกจิ กรรมร่วมกันทีเ่ หมาะสมภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
3. เพื่อให้ผู้ป่วยทีเ่ ป็นผู้สงู อายุไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคทีเ่ ป็นอยู่
4. เพื่อส่งเสริมครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุ ( Social Support )
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุ รักษาอยู่ในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ (อายุ 60 ปีขึนไป) จานวน 50 คน
งบประมาณ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
36,250 บาท (-สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมชีแจงและประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง
2. ขอสนับสนุน งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ /จัดทาทะเบียนชมรมผูส้ ูงอายุ 5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ดาเนินงาน
5.1 ขันตอนการดาเนินงาน
1. จัดกิจกรรมให้ผู้สงู อายุ ( ช่วงเช้า ) - ให้ความรู้ / ทักษะความรู้เรือ่ งโรคต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
- ออกกาลังกายตามจังหวะเพลง
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- จัดงานวันเกิดแต่ละเดือนและกิจกรรมสันทนาการบาบัด เช่น หัวเราะบาบัด ดนตรีบาบัด
สมาธิ - จัดเวที ( ช่วงบ่าย )
- จัดงานประเพณีตามเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ วันแม่ วันนักขัตฤกษ์ - จัดกลุ่ม Selfhealth group แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- จัดให้บริการแก่ผู้สงู อายุและช่องทางด่วนในการรับบริการ/ดาเนินการในคลินกิ ผูส้ ูงอายุ
2. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทีเ่ ป็นผู้สงู อายุโดยกลุ่มสมาชิก และให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผลการดาเนินการ
จัดกิจกรรมให้ผสู้ ุงอายุ จานวน 50 คน
- คัดกรองความเสี่ยง ตรวจสุขภาพทั่วไปสาหรับกลุม่ ผู้สงู อายุ
- ให้ความรู้/ทักษะความรู้เรื่องโรคต่างๆที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขันพืนฐาน CPR (พยาบาลวิชาชีพ) การใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม (เภสัชกร) การออกกาลังกายที่
เหมาะสมในผูส้ ูงอายุ (นักกายภาพบาบัด) การดูแลรักษาฟันปลอมและ การบริหารเหงือกและฟัน (ทันตแพทย์)
การออกกาลังกายตามจังหวะเพลง
- จัดงานวันเกิดแต่ละเดือนสาหรับผูส้ ูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการบาบัด เช่น หัวเราะ
บาบัด ดนตรีบาบัด สมาธิ
- จัดงานประเพณีตามเทศกาล เช่น วันแม่ วันนักขัตฤกษ์ต่างๆ
- จัดกลุ่ม Self-Health group แลกเปลี่ยน ประสบการณ์
- จัดกิจกรรมแก่ผสู้ ูงอายุและช่องทางด่วนในการรับบริการ /ดาเนินการในคลีนกิ ผูส้ ูงอายุ
- ติดตามเยี่ยมบ้านผูป้ ่วยที่เป็นผูส้ ูงอายุโดยกลุม่ สมาชิก และให้ชุมชนมีส่วนร่วมรวมถึง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
การประเมินผลกิจกรรม
1. ผู้ป่วยที่เป็นผู้สงู อายุเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง ร้อยละ 80
2. ผู้ป่วยที่เป็นผู้สงู อายุเข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นอยู่ ไม่เกินร้อยละ 20
3. ผู้ป่วยที่เป็นผู้สงู อายุได้รับสุขภาพที่ดีและเกิดความพึงพอใจ
ปัญหา
- สมาชิกชมรมบางคนต้องมารอตรวจสุขภาพ(พบแพทย์) พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมชมรม
ผู้สงู อายุ ทาให้มเี วลาในการทากิจกรรมกลุม่ น้อยลง
ข้อเสนอแนะ
ควรสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรม/ โครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชื่นจิตต์ ภัทรากร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
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ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุในผู้ป่วยโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

หน้ า ๕๕

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนกและการระบาดของไข้หวัดใหญ่
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกในปี พ.ศ.
2557- 4 สิงหาคม 2553 จานวน 25 ราย เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 68 ในปี พ.ศ.
2547 พบผู้ป่วย 17 ราย เสียชีวิต 12 ราย ในปี พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วย 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย ในปี
พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย เสียชีวิตทังหมดไนปี พ.ศ. 2550- 4 สิงหาคม 2553 ยังไม่พบ
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกรายใหม่ สถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปกี ในประเทศไทย ณ วันที่ 23 กันยายน 2553
ไม่มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแต่การเฝ้าระวังโรคยังมีความสาคัญเพราะยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตจาก
การสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตายด้วยโรคไข้หวัดนกในประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านใกล้เคียง ระบุวันที่ 19 มกราคม
2555 (WHO)
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด H1N1 จานวนผู้ป่วยสะสม
ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555-8 กุมภาพันธ์ 2555 ทังสิน 2,245 ราย ไม่มีรายงานผูเ้ สียชีวิต จากการเฝ้า
ระวังผูป้ ่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในแผนกผู้ป่วยนอกในภาพรวม พบว่าแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยคล้ายอาการ
ไข้หวัดใหญ่ของประเทศค่อนข้างคงทีอ่ ยู่ทรี่ ้อยละ 5-6 ปัจจุบันมีการระบาดไปทั่วโลก สาหรับประเทศไทย
สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มลดลงตังแต่กลางเดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามการ
ติดตามสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมีความสาคัญ เพือ่ จะได้
ป้องกันและควบคุมโรคได้รวดเร็วทันเวลา
ทางโรงพยาบาลประชาธิปัตย์จงึ ได้จัดทาโครงการแก้ไขปัญหา
ไข้หวัดนกและการระบาดของไข้หวัดใหญ่เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณดาเนินการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ อสม./ผู้นาชุมชน/นักเรียน มีความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่
2. เพื่อลดอัตราป่วย/ตายด้วยโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่
3. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ-อุปกรณ์ การดุแลผูป้ ่วยโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ทังในและนอก
สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในเขตพืนที่รับผิดชอบ หมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 6 ในตาบลประชาธิปัตย์
งบประมาณ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
176,600 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขันเตรียมการ
- ประชุมชีแจง/แต่งตังทีม SRRT และคณะทางานของโรงพยาบาล
- เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
ขันดาเนินการ
- ประสานงานกับ อสม. /ผู้นาชุมชน/โรงเรียนในเขตพืนที่รบั ผิดชอบ
- จัดอบรม อสม. /ผู้นาชุมชน/ผู้นาโรงเรียน
- ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล/จัดบูธในชุมชน/โรงเรียน
- เฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาล/ชุมชน/โรงเรียน

หน้ า ๕๖
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- เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่
ขันสรุปและประเมินผลโครงการ
- สรุปและประเมินผลโครงการพร้อมทังรายงานให้คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ
ผลการดาเนินการ
การประเมินผลการอบรมโครงการฯ
1. ผู้นาชุมชน/ผู้นานักเรียน/ประชาชน มีความรู้เรื่องไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ในชุมชน
และโรงเรียน มีความรูเ้ พิ่มขึนจากการอบรม ร้อยละ 80
2. อัตราป่วย/ตายด้วยโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ลดลงจากค่ามัธยฐาน 3 ปีย้อนหลังร้อยละ 10
3. มีความพร้อมด้านวัสดุ-อุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย บริการ ร้อยละ 100
ปัญหา
- การอบรมในชุมชน ควบคุมสิ่งแวดล้อม ไม่ได้/สิ่งเร้ามาก
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการทบทวน เพิม่ พูนความรู้และ ฝึกทักษะอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้องนุช กุลเสฏฐวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ภาพกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนกและการระบาดของไข้หวัดใหญ่

หน้ า ๕๗
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โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การเกิดโรคของประเทศไทยในปี 2554 สัปดาห์ที่ 56 จานวนผู้ป่วยสะสม
65,971 ราย จานวนผู้ป่วยตาย 59 ราย อัตราป่วย 103.28 ต่อแสนประชากร อัตราตาย 0.09 ต่อ
แสนประชากร อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.09 ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดปทุมธานีสปั ดาห์ที่
52/2554 ( 2 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) ผู้ป่วยทังสิน 1,317 ราย อัตราป่วย 135.63
ต่อแสนประชากรมีผปู้ ่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.07 โดยพบผูป้ ่วยในพืนที่ทุกอาเภอ
60 ตาบลมีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรกได้แก่ ตาบลสามโคก อาเภอสามโคก 39 ราย ตาบลกระแชง
อาเภอเมือง 22 คน ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก 41 คน ส่วนตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี อยู่
ในลาดับที่ 39 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้เร่งรัดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกอย่างเต็มที่
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประชาชนต้องมีความรูเ้ รื่องไข้เลือดออกทัง
การป้องกันการเกิดโรค กาควบคุมโรคเมื่อเกิดโรคไข้เลือดออกในพืนที่ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์จึงจัดทา
โครงการนีเพือ่ อนุมัติใช้งบประมาณดาเนินการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ อสม. / ผู้นาชุมชน/นักเรียน มีความรู้เรื่องการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในชุมชน/โรงเรียน
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน/อสม.และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทาลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชน/โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน หมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 6 ในตาบลประชาธิปัตย์
งบประมาณ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
137,600 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
ขันเตรียมการ
1 ประชุมชีแจง/แต่งตังทีม SRRT และคณะทางานของโรงพยาบาล
2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ขันดาเนินการ
1 ประสานงานกับ อสม. /ผู้นาชุมชน/โรงเรียนในเขตพืนทีร่ บั ผิดชอบ
2 จัดอบรม อสม. /ผู้นาชุมชน/ผู้นาโรงเรียนในขตรับผิดชอบหมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 6
3 ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในชุมชน
๔ รณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน/โรงเรียน
5 เฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาล/ชุมชน/โรงเรียน
- ประสานงานกับเทศบาลนครรังสิตพ่นหมอกควันในชุมชน/โรงเรียน
- หาค่า HI/CI ในชุมชน/โรงเรียน
- สอบสวนโรค/กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย
ขันสรุปและประเมินผลโครงการ
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- สรุปและประเมินผลโครงการพร้อมทังรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครรังสิตทราบ
ผลการดาเนินการ
- กิจกรรมการให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่ อสม. / ผู้นาชุมชน/นักเรียน
การประเมินผลการอบรมโครงการกาจัด แหล่งเพาะพันธุ์และลดลูกน้ายุงลาย
1. ผู้นาชุมชน/ผู้นานักเรียน/ ประชาชนมีความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก/การกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนและโรงเรียนมีความรูเ้ พิ่มขึนจากการอบรม ร้อยละ 80
2. ประชาชน/ อสม./นักเรียน มีการทาลายแหล่ง เพาะพันธุย์ ุงลายอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา
- การอบรมในชุมชนควบคุมสิง่ แวดล้อม ไม่ได้ สิ่งเร้ามาก
- อสม. มีหลายหน้าที่ การประชุมพร้อมกัน กับหน่วยงานอื่น ทาให้ต้องเลือกอย่างใด อย่างหนึง่ เมือ่
ถึงวันนัดหมาย
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการทบทวน เพิ่มพูนความรู้ และฝึกทักษะอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
- คัดเลือกผู้นาชุมชน /ประชาชน/ หรือจิตอาสาโดย อสม. ที่สามารถใช้ทักษะ และศักยภาพในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างจริงจัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้องนุช กุลเสฏฐวุฒิ งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

หน้ า ๕๙
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โครงการสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร/โรงอาหารในโรงเรียน และโรงงาน
หลักการและเหตุผล
การดารงชีวิตของคนในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รวมไปถึงการจัดหาและเลือกที่จะ
รับประทานอาหาร จากอดีตที่มีการจัดหาวัสดุอาหารมาดาเนินการปรับปรุง การประกอบอาหารเองที่บ้าน
หรือในครัวเรือน ในปัจจุบันมีการจัดตังร้านอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหารไว้บริการอาหารปรุงสาเร็จแก่
ประชาชน สะดวกต่อการเลือกซือเพื่อการบริโภคทังในครอบครัว ดังนันการควบคุม ดูแล ให้การประกอบ
กิจการการจัดบริการอาหารโดยสถานประกอบการด้านอาหารเป็นไปอย่างเหมาะสม เน้นความสะอาดและ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคจึงเป็นงานสาคัญทีต่ ้องดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้ผปู้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนายกระดับสถานประกอบการในสถานประกอบการ
ด้านอาหารร้านอาหาร แผงลอย โรงครัวโรงพยาบาลและโรงอาหารในโรงเรียน/โรงงาน ให้เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์จึงได้เขียนโครงการเพือ่ พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการในสถาน
ประกอบการด้านอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย โรงครัวโรงพยาบาลและโรงอาหารในโรงเรียน/โรงงาน ให้เข้า
สู่เกณฑ์มาตรฐานเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผูบ้ ริโภค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย และ อสม. มีความรู้เรือ่ งสุขาภิบาลอาหาร
2. เพื่อพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานท้องถิ่นและอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (CFGT)
กลุ่มเป้าหมาย
ร้านอาหาร แผงลอย โรงครัวโรงพยาบาลและโรงอาหารในโรงเรียน/โรงงาน หมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 6
ในตาบลประชาธิปัตย์
งบประมาณ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
27,350 บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
1.1 สารวจร้านอาหาร และแผงลอยในพืนที่
1.2 ประสานงานกับผู้นาชุมชน/โรงเรียน/โรงงาน
1.3 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
2.1 จัดอบรมความรูผ้ ู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย/อสม./ผู้นานักเรียน
2.2 อสม. ทีผ่ ่านการอบรมออกตรวจและให้คาแนะนากับหมู่บ้านที่ตัวเองรับผิดชอบ
2.3 ตรวจประเมินร้านอาหาร แผงลอยจาหน่ายอาหาร ปรับปรุงและพัฒนาด้านสุขภิบาล
อาหารให้ได้มาตรฐานโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
3. ขันสรุปและประเมินผลโครงการ
- สรุปและประเมินผลโครงการพร้อมทังรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครรังสิตทราบ

หน้ า ๖๐
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ผลการดาเนินการ
กิจกรรมและผลการดาเนินงาน
๑. กิจกรรมการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารแก่ผปู้ ระกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย/ผู้นานักเรียนและ อสม. โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย
๒. กิจกรรมมอบป้าย CFGT แก่ร้านอาหาร/แผงลอยทีผ่ ่านการตรวจประเมินในปีทผี่ ่านมา
การประเมินผลการอบรมโครงการฯ
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิม่ ขึน
2. ร้อยละ 90 ของร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT
ผลการประเมินผล
1 ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย/ ผู้นาโรงเรียน อสม. มีความรู้เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (สาเร็จตามตัวชีวัด)
2.ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT ร้อยละ90(สาเร็จ
ตามตัวชีวัด)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้องนุช กุลเสฏฐวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ภาพกิจกรรมโครงการสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหาร/โรงอาหารในโรงเรียน และโรงงาน
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โครงการศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติตัวผู้สูงวัย(ต่อเนื่อง)
หลักการและเหตุผล
การจัดสิง่ แวดล้อมที่เอือต่อการออกกาลังกาย นับได้ว่าเป็นยุทธวิธีที่สาคัญที่ช่วยส่งเสริมการ
ออกกาลังกายของประชากร ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ได้
เห็นความสาคัญของนโยบายดังกล่าว ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดสิง่ แวดล้อมที่เอือต่อการออกกาลัง
กาย จึงจัดทาโครงการศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติตัวผูส้ ูงวัย ขึนเพื่อให้ประชากรหมู่ 1 มีทางเลือกในการออก
กาลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพ มีความแข็งแรงทังร่างกายและจิตใจ มีกลุ่มเพื่อนวัยใกล้เคียง มีการสาน
สัมพันธ์ระหว่างวัย และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สงู วัยมีทางเลือกในการออกกาลังกาย
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูส้ ูงวัยในการทากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกลุม่ ร่ วมกัน
3.เพื่อผู้สงู วัยมีทางเลือกหลากหลายในการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกผูส้ ูงวัยหมู่ 1 ตาบลประชาธิปัตย์ เทศบาลนครรังสิต
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
๑.ตรวจสภาพร่างกายแก่สมาชิกครังแรกก่อนออกกาลังกาย เช่น ชั่งนาหนัก วัดส่วนสูง
รอบเอว หาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) วัดความดันโลหิตขณะพัก ชีพจรขณะพัก ให้ความรู้ตามแผนปฏิบัติงาน
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ติดตามผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเมื่อสินสุดโครงการ
2. คานวนนาหนักตัวมาตรฐาน ให้สมาชิกกลุม่ ทราบ โดยใช้ {สูตร มีค่าน้อยกว่า 23 X
ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร)}
3. ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของสมาชิกขณะออกกาลังกาย โดยเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โดยใช้ {สูตร อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 60 X (220 – อายุ ) หาร 100 }
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2555
งบประมาณ 260,150 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร)
ผลการดาเนินการ
๑. มีการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการออกกาลังกายผู้สงู อายุมีการทาลานหินนวดฝ่า
เท้า อุปกรณ์ออกกาลังกายในร่ม อุปกรณ์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
๒. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐คน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทาอาหารที่
เหมาะสมกับผู้สงู วัย
ปัญหา/อุปสรรค
๑. กลุ่มเป้าหมายมาออกกาลังกายไม่สม่าเสมอ เนื่องจากการทากิจกรรมอยู่ในช่วงฤดูฝน
๒. ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ มีการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กติดกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เป็นเหตุให้นาไม่ไหล ไฟดับ เป็นระยะๆ
๓. วิทยากรจาก กศน. ไม่รักษาเวลาในการมาสอน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึนทาให้ผรู้ ับผิดชอบยุติการดาเนินโครงการ

หน้ า ๖๒
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ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรูก้ ารปฏิบัตติ ัวผู้สูงวัย
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โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2๕55
หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานอนามัยโรงเรียนในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงแนวทางไปสู่โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและมีเป้าหมายที่ จะให้ทุ กโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตังแต่ปี 2541 เป็นต้นมา เมื่อสิน
แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9 หนึ่งในงานอนามัยโรงเรียนที่ต้องมีตามแผนพัฒนาฯ คือ กิ จกรรมการตรวจ
สุขภาพนักเรียนชัน ป.1 – ป.4 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปีละ 1 ครัง ซึ่งกิจกรรมการตรวจร่างกายประกอบด้วย
การตรวจสุขภาพ 10 ท่า การชั่งนาหนัก วัดส่วนสูง การตรวจวัดสายตา การตรวจสอบการได้ยิน และมีการสรุป
ปัญหาของนักเรียนที่ตรวจพบเพื่อนาไปแก้ไขต่อไป รวมทังต้องมีการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียนและ
ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป ในส่วนของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลงาน
อนามัยโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
ดังนัน ในปีการศึกษา 2555 จึงมีการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสุขภาพ
นักเรียนชัน ป.1 – ป.4 โดยจัดให้มีทีมแพทย์เคลื่อนที่ สาหรับตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อค้นหาภาวะที่ผิดปกติ
ที่ไม่แสดงอาการโดยการวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญ หาสุขภาพที่มุ่งส่งเสริมการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตในวัยเรียน ทังทางด้านร่างกาย จิตใจ นาไปสู่การพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ย่อมส่งผลต่อการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่
การพัฒนาเยาวชนของชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพนักเรียนโดยการวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อส่งต่อการรักษาตาม
สิทธิผู้ป่วย
2. เพื่อประมวลผลข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชัน ป.1 - ป.4 ในเขตพืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จานวน 3
โรงเรียน จานวน 1,377 คน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2555 จานวน
68,850 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียนชัน ป.1 - ป.4 มา
วางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประสานงานกับทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเจนเนอรัลใน
การตรวจสุขภาพนักเรียนชัน ป.1 - ป.4
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในศูนย์บริการสาธารณสุข
- ดาเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชัน ป.1 - ป.4 จานวน 3 โรงเรียน จานวน
1,377 คน โดยแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเซ็นทรัลเจนเนอรัล
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- บันทึ กข้ อมูลผู้ รับบริการงานอนามั ยโรงเรียนในระบบคอมพิ วเตอร์เพื่ อการจัดท า
ฐานข้อมูลโปรแกรมการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเพือ่ นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพของนักเรียนต่อไป
- มอบคู่มือการตรวจสุขภาพนักเรียนให้แก่เพือ่ การประเมินตนเอง
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ
กิจกรรมและผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนชัน ป.1 - 4 จานวน2 โรงเรียนจานวน 1,091
คน จากจานวนทังหมด1,377 คน โดยทีมแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเซ็นทรัลเจน
เนอรัล เนื่องจากโรงเรียนวนิษา แจ้งว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่กาหนด
2. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพของนักเรียน
3. มอบบันทึกผลการตรวจสุขภาพนักเรียนให้แก่นักเรียนเพือ่ การประเมินตนเอง
และแจ้งแผลการตรวจสุขภาพรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแก่โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
การประเมินผล
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชัน ป1. - ป4 ในเขตรับผิดชอบรพ. ประชาธิปัตย์
ได้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (สาเร็จตามตัวชีวัด)
ปัญหา
1. โรงเรียนเอกชนบางแห่งยังไม่เห็นความสาคัญของการตรวจสุขภาพนักเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน จึงขอไม่เข้าร่วมโครงการตามวันเวลา ที่กาหนด
2. การวิเคราะห์และประมวลผลภายหลังการตรวจมีความล่าช้า
ข้อเสนอแนะ 1. ชีแจงความสาคัญของโครงการกับผู้บริหารโรงเรียนวนิษาก่อนการดาเนินงาน
2. กาหนดความชัดเจนของเวลาการประเมินผลภายหลังการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเยาวลักษณ์ หอมชื่น พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
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ภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2555
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โครงการส่งเสริมสุขภาพให้สมวัย
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประชากรผูส้ งู อายุ 60 ปีขึนไป มีแนวโน้มเพิ่มในอัตราทีส่ ูงขึนเรื่อย ๆ ประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้คนมีสุขภาพที่ดีขึน
ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึน 8.8 ปี โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
เน้นกระบวนการเตรียมพร้อมสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง
ทางด้ านร่างกาย จิต ใจ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อม ส่ง ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ขภาพ รวมทั งการด าเนิ น ชีวิ ต
ประกอบกับบางคนมีโรคประจาตัว ทาให้ สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง เทศบาลนครรังสิต มีชมรม
ผู้สูงอายุ 11 ชมรม จานวนสมาชิก ประมาณ 5,000 คน ดังนัน จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง มีการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของการ
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้อง
งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสาคัญ ของการส่งเสริมสุขภาพในทุ กด้าน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นกลุม่ สมาชิกชมรมผู้สงู อายุ จึงจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพให้สมวัย เพื่อให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่งเสริม ให้ส มาชิกชมรมผู้สูง อายุ มี ความรู้ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกั บ
ชีวิตประจาวัน มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลนครรังสิต จานวน 11 ชมรม ชมรมละ 1 ครังต่อเดือน
(รวม 10 ครัง/ เดือน) จานวนสมาชิก 1000 คน / เดือน (ระยะเวลา 2 เดือน)
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
163,000 บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ทัง 11 ชมรม
เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุและเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
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- ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน และการตรวจสุขภาพร่างกายเบืองต้น
3. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินการ
กิจกรรมและผลการดาเนินงาน
1. ให้ความรู้เรื่องกฎหมายสาหรับผูส้ ูงอายุและเรื่องภัยธรรมชาติ
2. ตรวจสุขภาพ สมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคม 1000 คน/ 11 ชมรม
และเดือนกันยายน 1000 คน โรคประจาตัวที่พบบ่อย อันดับ 1 ความดันโลหิต อันดับ 2 เบาหวาน
ปัญหาสุขภาพ BMI เกินมาตรฐาน 45% รอบเอวเกินมาตรฐาน 40% BP สูง10-15%
การประเมินผล
ร้อยละ 90 ของชมรมผูส้ ูงอายุมกี ิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 เดือน (สาเร็จตามตัวชีวัด)
ปัญหา
1. ทีมวิทยากรจากสานักส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม10 ครัง/เดือน
2. บางชมรมสถานที่คับแคบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ พยาบาลวิชาชีพ 6ว ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
(เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพให้สมวัย
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โครงการโครงการเตรียมตัว พร้อมใจ สู้ภัยธรรมชาติ
หลักการและเหตุผล
ภัยธรรมชาติ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างฉับพลัน เป็นการนามาซึ่งการทาลาย
ล้างทังชีวิตและทรัพย์สิน และความเสียหายด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โรคร้ายมีเพิ่มขึนเห็นได้ชัดมากขึน มีโรค
แปลกใหม่เกิดขึนและระบาดอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดังเดิม โดยยากที่จะคาดการณ์ได้
ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป บางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมากอาจทาให้เกิดผลเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเกิดอุทกภัยหรือนาท่วม การเกิดพายุ การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า เป็นต้น
ซึ่งภัยธรรมชาติไม่ว่าจะร้ายแรงมากหรือน้อยก็เกิดขึนได้ทกุ เวลา โดยที่มนุษย์ไม่ได้ตังตัว ดังนันให้ทุกคนพยายามใช้
ชีวิตอย่างเรียบง่าย คนที่ประสบกับปัญหาจะต้องปรับวิธีคิด มีสติ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึนให้ได้
จากเหตุการณ์ธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทาให้ชีชัดได้ว่าสิ่งเหล่านียิ่งนับวันยิ่งทวี
ความรุนแรง และความถี่มากขึนเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลนครรังสิต ได้
ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ จากเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึนแล้วในอดีต ดังนัน
งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานป้องกันและควบคุมโรค ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทา
โครงการฯนีขึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนและสามารถเป็นแกนนาชุมชนเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติ
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และความ
เสียหายอันอาจเกิดขึนจากภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย - ผู้สูงอายุ และ อสม. ในเขตเทศบาลนครรังสิต 500 คน
งบประมาณ จานวน 165,700 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
1.1 ประสาน ผูส้ ูงอายุ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องเพื่อวางแผนดาเนินการตามโครงการ
1.3 เขียนโครงการนาเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
2.1 จัดซือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
2.2 จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตามสาย
2.3 จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การเตรียมตัว พร้อมใจ สู้ภัยธรรมชาติ
2.5 สรุปและประเมินผลในการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินการ
- พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี เป็นประธาน กล่าวรายงาน
โดย นายสมยศ พงศ์ธีรการ รองปลัดเทศบาล และมีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงาน และผู้เข้าอบรม ได้แก่
ผู้สูงอายุ อสม. และประชาชน จานวน 500 คน
- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ แก่ ผู้สูงอายุ อสม. ประชาชน
และพนักงานเทศบาล โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ดังนี
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1. รศ. ดร.เสรี ศุภราทิตย์ บรรยายในหัวข้อการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อภัยมาถึง
และการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
2. น.อ สอง เอกมหาชัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ
- กิจกรรมการจัดตกแต่งสถานที่และจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และตระหนักในการเกิดภัยพิบัติ หากเมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
- การประเมินผลการอบรมโครงการเตรียมตัวพร้อมใจสู้ภัยธรรมชาติ
ก. การประเมินภาพรวม
1. 98 % ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึน
2. 80 % ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ข. การประเมินด้านวิชาการ 100 %
- หัวข้อเรื่องน่าสนใจ
- ความชัดเจนในการบรรยาย
- สาระความรู้ที่ได้รับจากการบรรยาย
- วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม
ค. การร่วมกิจกรรม 100 % ของผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าร่วมกิจกรรม
ง. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรม
1. อยากในมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
2. หัวข้อการอบรม เช่น ด้านกฎหมายและการดูแลพืนที่เสี่ยง อาชญากรรมและการ
แก้ปัญหาเยาวชน ยาเสพติด การส่งเสริมการออกกาลังกาย
3. มีศูนย์เตือนภัยในชุมชน
จ. สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมประทับใจ 100 %
1. วิทยากร
2. ได้รับทราบข้อมูลจากนายก
2. เจ้าหน้าที่
ปัญหาและอุปสรรค ห้องนาบนหอประชุมมีปญ
ั หานาไม่ไหลและมีจานวนห้องน้อย
การแก้ปัญหา ได้จัดสุขาเคลื่อนที่ไว้ชันล่างหอประชุม
ข้อเสนอแนะ ควรมีการฝึกและซ้อมแผนการหนีภัย โดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
รับผิดชอบโดยตรง
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
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ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมตัว พร้อมใจ สู้ภัยธรรมชาติ
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โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
หลักการและเหตุผล
วัยผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ส ภาพร่ างกายร่วงโรยชราภาพ บางรายมีโรคประจาตัวจึงจาต้องมี
ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด บางรายมี อ าการ หูตึง ดวงตาฝ้าฟาง หรือเดินเหินไม่ สะดวกคล่องแคล่ว ดังนันการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยหรือใช้ชีวิตสาหรับผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทังนีเพื่อ
ลดปัญหาความไม่ปลอดภัย ลดภาระของผู้ดูแล และที่สาคัญก็คือเพื่อความสะดวกสบายของผู้สูงอายุนั่นเอง ซึ่ง
การจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับ ผู้สูงอายุ การปรับ ปรุงสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ต่างๆ เป็นเรื่องที่จะต้องดาเนินการร่วมกันในทุกภาคส่วน สอดคล้องกับแผนการรณรงค์สร้างหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เชื่อมโยงกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย
ผู้สูงอายุ มีการนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และจัดทาเป็นแผนการรณรงค์ เชื่อมโยง
กฎกระทรวง และข้อแนะนาต่างๆ โดยใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุเป็นฐานให้มีความชัดเจนมากขึน การปรับ
สภาพแวดล้อมในบ้านและบริเวณห้องนาของผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว มีฐานะยากจนที่ทาให้ไม่สามารถดูแล
ด้านสภาพแวดล้อ มที่จาเป็นได้ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อสภาพจิตใจ ร่างกาย ทาให้ส ามารถชะลอ
ภาวะเสื่อมของสภาพร่างกาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค และป้องกันการเกิดทุพพลภาพจากอุบัติเหตุลื่น
หกล้ม ในห้องนาได้ รวมทั งเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยลดภาระของคนในครอบครัวอีก ด้วย ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามั ยที่ แข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุขณะใช้ห้องนา
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกในการใช้ห้องนาและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
3. เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องนาของผูส้ ูงอายุที่มีปญ
ั หาด้านสุขภาพหรือพิการ และมีฐานะยากจน จานวน 30 หลัง
คณะกรรมการชมรมผู้สงู อายุ 11 ชมรม จานวน 100 คน
งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลนครรังสิต ประจาปีงบประมาณ
2555 เป็นเงิน 153,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
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- จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการผู้สงู อายุเรื่องการจัดปรับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับ
ผู้สงู อายุ
- การคัดเลือกห้องนาของผูส้ ูงอายุในชุมชนที่มีปญ
ั หาด้านสุขภาพหรือพิการ และมี
ฐานะยากจน โดยคณะกรรมการชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ดาเนินการปรับปรุงห้องนา โดยการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบโถนั่งราบ และ
จัดทาราวกันลื่นตรงแบบสเเตนเลส จัดปรับสภาพห้องนาแก่สมาชิกชมรมผู้สงู อายุ ชมรมละ 1-3 คน ตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สงู อายุ โดยผ่านการพิจารณาจากการคณะกรรมการกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติ
3. สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดปรับสภาพแวดล้อมที่ เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ แก่
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม จานวน 106 คน โดย อ. ชุมเขต แสวงเจริญ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์แ ละผัง เมื อ ง มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ น วิท ยากร ซึ่ ง คณะกรรมการให้ ค วามสนใจรวมทั งมี
แนวความคิดที่จะปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน และสถานที่สาธารณะในชุมชน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-ขอให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
-ควรแทรกเทคนิคการทาสวนเข้ามาด้วย
-อยากให้มีงบประมาณสาหรับผู้มีรายได้น้อยเข้ามาช่วยผู้พิการ
-อยากให้มีการอบรมบ่อย ๆ เพราะได้ความรู้มาก
-วิชาการดีมาก หัวข้อน่าสนใจ นาความรู้ไปใช้ได้
2. การสารวจเพื่อพิจารณาคัดเลือกห้องนาของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือ
พิการและมีฐานะยากจน โดยคณะกรรมการชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุร่วมพิจารณาประเมินห้องนาผู้สูงอายุที่ต้องปรับเปลี่ยนโถนั่ง โถสุขภัณฑ์เป็นแบบโถนั่งราบ และจัดทา
ราวกั นลื่น แบบสเเตนเลส ปรับ ระดับ พื นตามสภาพปัญ หาและความต้อ งการของผู้สูง อายุ จ านวน 27
หลังคา และจัดทาราวกันลื่นแบบสเเตนเลส จานวน 5 หลังคา ซึ่งผลการประเมิน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
อย่างมาก ทาให้การใช้ห้องนามีความสะดวก และป้องกันการเกิดทุพพลภาพจากอุบัติเหตุลื่นหกล้มในห้องนาได้
ปัญหา/อุปสรรค
1. ผู้สูงอายุบางรายยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบในระยะแรก ทาให้มี
ความวิตกกังวล หลังจากได้ใช้งานในระยะหนึ่ง ทาให้รู้สึกสะดวกสบายปลอดภัย
2. การปรับ ห้ อ งน าที่ เหมาะสมกั บ ผู้ สูง อายุ ในชุ ม ชนที่ มี ร ะยะทางที่ ห่ างกั น ท าให้ ก าร
ดาเนินการปรับสภาพห้องนาทาได้ช้า
ข้อเสนอแนะ
ควรเน้นให้ญาติ/ครอบครัว ผู้สูงอายุ ในชุมชนเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพ โดยการ
ปรับเปลี่ยนโถนั่งโถสุขภัณฑ์เป็นแบบโถนั่งราบ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีรนันท์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชน
รัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
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โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ปี 2555
หลักการและเหตุผล
ดวงตาเป็ นอวัย วะส าคั ญ ที่ ช่วยในการมองเห็ น จึง ควรดูแลเอาใจใส่ สุขภาพดวงตาอย่าง
สม่าเสมอ การเกิดความผิดปกติของสายตา สามารถเกิดขึนได้ตังแต่อายุยังน้อย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนหนังสือและการดารงชีวิต เมื่ออายุมากขึนอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเสื่อมลง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึน
ไป มักเกิดภาวะสายตายาวตามอายุ ทาให้สายตามัว มองไม่ชัดเจน ภาวะดังกล่าวอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
ซึ่งเป็น อุป สรรคต่อ การดารงชีวิตที่ มี คุณ ภาพ รวมทั งส่ง ผลกระทบต่อครอบครัว สังคม เกิ ดปัญ หาด้าน
เศรษฐกิจ การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความผิดปกติของดวงตา เป็นการรักษาดวงตาให้สามารถใช้งานได้
ยาวนาน จากผลการสารวจ พบว่า คนตาบอด ร้อยละ 80 เป็นกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึนไป ร้อยละ
70 มีสาเหตุมาจากโรคต้อกระจก ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน การตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นโรค
ต้อกระจก เป็นการค้นหาความผิดปกติของดวงตา และให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มี
ปัญ หาสายตาให้ก ลับ มามองเห็นเป็นปกติ รวมทังสามารถป้องกันภาวะตาบอดที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนได้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) เห็นความสาคัญในการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ทปี่ ่วยเป็นโรคต้อกระจก จึงจัดทาโครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ปี 2555 เพื่อให้ผู้ทปี่ ่วย
โรคต้อกระจกได้รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนือ่ งและสม่าเสมอ สามารถช่วยเหลือผู้มปี ัญหาสายตาให้กลับมา
มองเห็นเป็นปกติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคต้อกระจก ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพของดวงตา และโรคตา
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนกลุม่ เสี่ยง ในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 700 คน
งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลนครรังสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
2555 จานวน 99,380 บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1. ขันเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
2. ขันดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
มอบหมายหน้าที่
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพของดวงตา และโรคตา การตรวจ
คัดกรองโรคต้อกระจกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยทีมบุคลากรจาก ร.พ บ้านแพ้ว

หน้ า ๗๕
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- ประสานงานกับ ร.พ บ้านแพ้ว เพื่อนาผู้ป่วยโรคต้อกระจกไปรับการรักษาโดย
การผ่าตัดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
3. สรุปและรายงานผลโครงการ
ผลการดาเนินการ
ดาเนิ นกิ จ กรรมอบรมให้ความรูเ้ รื่องการดูแลสุขภาพของดวงตา และการตรวจคัดกรองโรค
ต้อกระจก จากทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยมีเป้าหมายการตรวจคัดกรองต้อกระจก จานวน
700 คน ในการดาเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 668 คน จากผลการตรวจคัดกรองโครงการฯ
พบว่ามีผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จานวน 95 คน และแพทย์นัดผ่าตัดในวันที่ 21
,27,28 สิงหาคม วันที่ 3,4 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2555 ณ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่ง
ก่อนการผ่าตัดต้องมีการตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจค่านาตาลในเลือดก่อนผ่าตัด มีผู้ป่วยจานวน 18
คน ที่ไม่ได้รับการรักษาในโครงการฯ เนื่องจากบางส่วนมีสิทธิเบิกจากต้นสังกัด และสิทธิประกันสังคม จึง
แนะนาให้ไปรักษาตามสิทธิ และบางส่วนมีอาการเจ็บป่วยไม่พร้อมในการผ่าตัด
ปัญหา/อุปสรรค
1. ผู้ ป่ วยบางรายไม่ เ ข้า ใจว่าตนเองรับ ประทานยาละลายลิ่ม เลือ ดหรือ ไม่ ซึ่ ง จากการ
ตรวจสอบยา พบว่าไม่ได้งดยาละลายลิ่มเลือดทาให้ต้องเลื่อนการผ่าตัด
2. ผู้ป่วยบางรายหลังผ่าตัดแล้ว ไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์ ทาให้มีอาการข้างเคียง
ข้อเสนอแนะ
โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก จาเป็นต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ที่มีอายุ
ตังแต่ 40 ปีขึนไป มีโอกาสเกิดความผิดปกติของดวงตา เนื่องจากสภาพร่างกายเริ่มมีการเสื่อมถอย จึงต้องมี
การประเมินและคัดกรองความผิดปกติของสายตาเป็นประจาทุกปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
ภาพกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ปี 2555
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศเพื่อสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
สุขภาพอนามัยของประชาชนนับเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ การมีสุขภาพดีคือ
การมีร่างกาย ที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส จะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ อาหาร อากาศ นา การ
พักผ่อน รวมทังการออกกาลังกาย สาหรับลีลาศเป็นการออกกาลังกายแบบแอโรบิค ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยและให้ความบันเทิงใจ สนุกสนาน ทังยังมีส่วนพัฒนาบุคลิกภาพ บทเพลงที่ใช้ประกอบเป็นบท
เพลงที่ทรงคุณค่าในด้านสุนทรียศาสตร์ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิรเิ วชชะพันธ์อปุ ถัมภ์) เห็นความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ จึง
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติลลี าศเพือ่ สุขภาพเพือ่ กระตุ้นการดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเกิดทักษะในการออกกาลังกายแบบลีลาศ
2 เพื่อผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ออกกาลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
3 เพื่อส่งเสริมความรู้รกั สามัคคี มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 170 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1 กลุ่มที่ 1 ประชาชนในตาบลประชาธิปัตย์ (ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม)
2 กลุ่มที่ 2 ประชาชนในตาบลประชาธิปัตย์ (เคยผ่านการอบรมมาแล้ว 1 ครัง)
งบประมาณ 205,900 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1 ขันเตรียมการ
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานและกาหนดสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
-ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน ชมรมผูส้ ูงอายุในพืนทีเ่ ทศบาลนครรังสิต เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
- เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
2 ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีเ่ พื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานมอบหมายหน้าที่
- จัดซือ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน รับสมัครผูส้ นใจเข้าร่วมโครงการ ตรวจสุขภาพเบืองต้น
และการลีลาศเบืองต้น เช่น จังหวะตะลุง บีกิน รุมบ้า ออฟบิท
- พิธีปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตร
3 สรุปผลการดาเนินโครงการ และประเมินผล
ผลการดาเนินการ
- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตลิ ีลาศเพื่อสุขภาพประกอบด้วย พิธีเปิดและปิดโครงการฯ ใน
วันที่ 13 กันยายน 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด 170 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเข้า
อบรมครบทัง 46 ชั่วโมง สม่าเสมอคิดเป็นร้อยละ 84.7 ผูร้ ่วมกิจกรรมสามารถผ่านการอบรม 161 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.7 ได้รับวุฒิบัตรในพิธีปิดการอบรม และมีสมาชิกชมรมจานวน 198 คน มีคณะกรรมการ
18 คน พร้อมทังบันทึกภาพวิดีโอจังหวะบีกิน จังหวะชะชะช่า
- กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจคือ มากที่สุด 82 มากร้อยละ 18
ผู้รับผิดชอบ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 (สิ ริ เ วชชะพั น ธ์ อุ ป ถั ม ภ์ ) เทศบาลนครรั ง สิ ต

หน้ า ๗๗

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาศเพื่อสุขภาพ

หน้ า ๗๘

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการพลังแห่งความเป็นหนึ่ง
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันยาเสพติดเริ่มกลับมาและทวีความรุนแรงขึนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัญหาที่ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยใช้ยุทธวิธีและรูปแบบต่างๆในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลปัจจุบันได้น้อม
นากระแสพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถที่ ทรงห่วงใยพสกนิก รชาวไทย ที่ ได้รับ ความเดือดร้อนจากปัญ หายาเสพติด และทรง
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์รเิ ริม่ โครงการหลวงและหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติด สาหรับในพืนที่เขตเทศบาลนครรังสิต พบปัญหากลุ่มผู้ใช้เสพยาเสพติดเริ่มพบในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ
น้อยลง รวมถึงผู้ค้าที่พบในกลุ่มเยาวชนอายุน้อยๆเช่นกัน ผลกระทบมาจากปัญหาทางครอบครัว และนาไปสู่
ความรู้เท่ าไม่ ถึงการณ์ที่เด็กและเยาวชนอาจถูกชักนาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
วัยรุ่นที่มีความอยากรู้ อยากลองและเสี่ยงต่อการถูกชักนาได้ง่าย
ดังนันศูนย์บริการสาธารณสุข4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) เห็นความสาคัญในการป้องกัน
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด จึงจัดทาโครงการพลังแห่งความเป็นหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด อันเป็นพิษร้ายต่อตนเองและสังคม
2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนร่วมใจรวมพลังเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ที่จะเข้ามาสู่
เพื่อน และสังคมของตน
3 เพื่อให้เยาวชนรู้จักการทางานเป็นทีมและให้กาลังใจเพื่อน ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต อายุระหว่าง 8 - 15 ปี จานวน 135 คน
และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล 15 คน รวมทังหมดจานวน 150 คน
งบประมาณ 235,800 บาท
แนวทางการดาเนินงาน/กิจกรรม
1 ขันเตรียมการ
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
2 ขันดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ และการแบ่งกลุ่มในเพื่อการ
เรียนรู้ กระตุ้นการสร้างจิตสานึก
ผลการดาเนินการ
-กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม และการแบ่งกลุม่ ในเพื่อ
การเรียนรู้ จานวน 5 ฐาน คือ 1.ก้าวพ้นวงจรอุบาทว์ 2.เล่นกีฬาดีกว่าติดยาเสพติด 3.สายใยรัก 4. คลาย
ปม 5. ไปไหนไปกัน จากแบบสอบถามประเมินผล พบว่า ร้อยละ 83.21 เยาวชนมีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม โดยอยากจะมาร่วมกิจกรรมอีกหากมีการจัดโครงการฯในครังต่อไป และร้อยละ 58.39 ของ
กลุ่มเป้าหมายต้องการสานต่อเครือข่ายแกนนาเยาวชนไร้สารเสพติดผ่านทางเฟสบุ๊ค
ผู้รับผิดชอบ

ศู นย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 4 (สิ ริ เ วชชะพั นธ์ อุ ป ถั ม ภ์ ) เทศบาลนครรั งสิ ต

หน้ า ๗๙

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ภาพกิจกรรมโครงการพลังแห่งความเป็นหนึ่ง

หน้ า ๘๐

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

โครงการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
หลักการและเหตุผล
จากลัก ษณะโครงสร้างของสังคมที่ เปลี่ยนแปลง ท าให้วิถีชีวิตของคนในสัง คมเมื องต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอืออานวยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมทังการมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการบริโภค การเสพสารเสพติด ความเครียด การดินรนเพื่อดารงชีวิตในปัจจุบัน ทา
ให้ขาดการออกกาลังกาย และขาดการดูแลสุขภาพตนเอง จากสถิติการตายของประชากรไทย ใน 5 อันดับ
แรกคือ โรคหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่
ไม่เหมาะสม และมากกว่าร้อยละ 50 ผู้ตายด้วยสาเหตุดังกล่าว พบว่าอยู่ในวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มุ่งทางานเพื่อ
สร้างฐานะของครอบครัว จึงทาให้ละเลยการดูแลสุขภาพตนเอง การส่งเสริมให้กลุ่ม ประชาชนตระหนั กใน
ปัจจัยเสริมการสร้างสุขภาพ 10 อ. คือ อาหาร อนามัย ออกกาลัง อุจจาระ อากาศ อุบัติเหตุ อารมณ์
อดิเรก อบายมุข อนาคต ดังนันควรส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้มีโอกาส
ที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อการสร้างเสริมร่างกาย และจิตใจ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ส่งเสริมให้สมาชิก กลุ่ม สร้างเสริม สุขภาพมี การเรียนรู้และสร้างสุขภาพร่างกาย
จิตใจที่เหมาะสม
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี

จานวน 40 คน

งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2555 จานวน
364,900 บาท (-สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
แนวทางการดาเนินงาน
ขันเตรียมการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรวบรวม
ข้อมูลมาวางแผนดาเนินกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดาเนินงานตามข้อมูล
- เขียนโครงการและนาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ขันดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
มอบหมายหน้าที่
- จัดซือจัดจ้าง วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลัก 10 อ. เพื่อสุขภาพ จานวน 3 ครัง โดยวิทยากร
- ดาเนินกิจกรรมออกกาลังกายกลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการ และประชาสัมพันธ์
หน้ า ๘๑

ผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. .๒๕๕๕.

ความรู้ด้านสุขภาพให้สมาชิกกลุม่ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างสมาชิก ทุกวัน
ในเวลา 6.00 น.- 8.00 น.
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินการ
1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งหลัก 10 อ. เพื่อสุขภาพ จานวน 3 ครัง โดยวิทยากรมา
ให้ความรู้เรื่องอาหาร สมุนไพร และผักเพื่อสุขภาพ
2. ดาเนินกิจกรรมออกกาลังกายของสมาชิกทุกวัน และกิจกรรมการรับข่าวสารความรู้จาก
สมาชิก การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมนันทนาการ เวลา 6.30-8.30 น
3. การช่วยเหลือและดูแลจัดปรับสถานที่ในกลุม่ สมาชิก ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง
รวมทังมีสภาพจิตใจทีส่ ดชื่น สมาชิกมีความพึงพอใจมาก
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ควรมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุไร มาศวิเชียร กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ภาพกิจกรรมโครงการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

หน้ า ๘๒

