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ทีต่ ัง้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครรงัสติ 

           กองทนุหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครรงัสติมพีืน้ทีค่รอบคลุม
ตําบลประชาธปัิตยท์ ัง้ตําบล จาํนวน 6 หมู่บา้น มพีืน้ทีท่ ัง้หมดจาํนวน 20.80 
ตารางกโิลเมตร มอีาณาเขตตดิต่อกบัพืน้ทีต่่างๆ ดงันี ้    
  ดา้นเหนือ ตดิต่อกบัเขตเทศบาลเมอืงคลองหลวงและเขตองคก์ร
บรหิารส่วนตําบลคลองสาม อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
         ดา้นตะวนัออก ตดิต่อกบัเขตเทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ อาํเภอธญับุร ี
จงัหวดัปทมุธานี  
  ดา้นใต ้ตดิต่อกบัเขตเทศบาลเมืองคูคตและเขตเทศบาลเมืองลํา
สามแกว้ อาํเภอลําลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  
  ดา้นตะวนัตก  ตดิต่อกบัเขตเทศบาลตําบลหลกัหกและเขต
เทศบาลตําบลบางพูน อาํเภอเมอืง  จงัหวดัปทุมธานี  
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ประชากร 

ประชากรในเขตเทศบาลนครรงัสิต ณ วนัท่ี  31  สิงหาคม  2557  
ประชากรทัง้สิน้ 79,205  คน 

หญิง  42,076  คน   ชาย  37,129  คน 

จ านวนผูสู้งอายุ ณ วนัท่ี  30  เมษายน  2557 

ผูสู้งอายุทัง้สิน้  9,922  คน 

หญิง     5,645  คน   ชาย  4,277  คน 

ความเป็นมา 

คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครรงัสิต เห็นความส าคญัของการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกนัและควบคมุโรครวมทัง้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของชมุชนโดย
ชมุชนอย่างมีส่วนรว่ม   

     จึงมีนโยบายใหส้มคัรเขา้รว่มด าเนินงานกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ
เทศบาลเมืองรงัสิตกบัส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ไดบ้นัทึกขอ้ตกลง (M0U) กบั ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ สาขาเขตพืน้ท่ีสระบุรี  วนัท่ี 30 ตลุาคม 2551 
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การจดัสรรงบประมาณ 

ปีงบประมาณ จดัสรรฯ สปสช. เทศบาลนครรงัสิตสมทบ 
2552 2,865,525.00   1,435,000.00   
2553 3,076,480.00   1,540,000.00   
2554 5,328,240.00 2,664,120.00 
2555 5,368,160.00 2,685,000.00 
2556 5,368,960.00 2,684,480.00 
2557 5,956,110.00 2,978,055.00 
2558 5,971,545.00 3,582,927.00 
รวม 27,966,475.00 17,569,582.00 

 
 
รุปการเบิกจ่ายเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพืน้ที่  
กองทุนฯ อบต. / เทศบาลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ท าเนียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 

                                                              
  

           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์                                               สาธารณสขุอ าเภอธญับรีุ                                    

                                   ที่ปรึกษา                   ที่ปรึกษา 

 

นายธีรวฒุิ  กลิน่กสุมุ   นายกเทศมนตรีนครรังสติ 

ประธานกองทนุฯ 

                                                                           

นายเอกชยั  กลิน่กสุมุ สอบจ.ปทมุธานี  นายไตรวรรณ์  งามทวงษ์  ผู้แทนชมุขน   นายสมยศ  พงศ์ธีรการ รองปลดัเทศบาล 

  รองประธานกองทนุฯ (คนที่ 1)                  รองประธานกองทนุฯ (คนที่ 2)          กรรมการและเลขานกุารกองทนุฯ 

                                                                                         

               นายพชัรพล  คณุสมบตัิ สมาชิกสภาเทศบาล         นางพรพกัตร์ เต็กส ีสมาชิกสภาพเทศบาล          

                                            กรรมการ               กรรมการ    
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   นางทศันีย์ เจริญอศัวสขุ        นางจีรนนัท์  ปิติฤกษ์               นายสมศกัดิ์ สนัติยานนท์      นางสริินาถ โตสมบตั ิ       
หน.ศนูย์บริการสาธารณสขุ 1       หน.ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2                      ผู้แทน อสม.                       ผู้แทน อสม.            

    กรรมการ                              กรรมการ     กรรมการ                             กรรมการ    
 

                                                                            

     นายประคอง ผลพิบลูย์         นายประดิษฐ์  ทรายแก้ว           นางอ านวย  ประยรู           นายศกัดิ์ชยั  ขาวข า 

           ผู้แทนชมุชน               ผู้แทนชมุชน                      ผู้แทนชมุชน                    ผู้แทนชมุชน 

            กรรมการ                           กรรมการ                          กรรมการ                       กรรมการ 

 

                                                       

             นายชาล ี ยาตา                                   นายชัน้  รักสงูเนิน                                 นางสาวพลาพร  สมพรบรรจง           

              ผู้แทนชมุชน                                 ผู้แทนศนูย์ประสานงานฯ      ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุ 

              กรรมการ                                กรรมการ                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร                     
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1.โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรือ้รังสูงอายุในชุมชนต าบลประชาธิปัตย์ 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   75,890 บาท   งบประมาณด าเนินการ  75,890 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้ ป่วยเรือ้รังสงูอายใุนชมุชน ต าบลประชาธิปัตย์ท่ีรักษาและรับยาตอ่เน่ืองท่ี รพ.
ประชาธิปัตย์ รพ.ปทมุธานี  รพ.ธรรมศาสตร์ และ รพ.อ่ืนๆ จ านวน 50 คน /1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้ ป่วยเรือ้รังสงูอายเุกิดความสนใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลและ 
ใสใ่จในสขุภาพตนเอง 

2.เพ่ือให้ผู้ ป่วยเรือ้รังผู้สงูอายมีุกิจกรรมท่ีเหมาะสมภายใต้การดแูลของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
3.เพ่ือให้ผู้ ป่วยเรือ้รังสงูอายไุมมี่ภาวะแทรกซ้อนจากโรคท่ีเป็นอยู่ 

ตวัชีว้ดั  1.ผู้ ป่วยเรือ้รังสงูอายเุข้าร่วมกิจกรรมทกุครัง้ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
2.ผู้ ป่วยเรือ้รังสงูอายเุข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอยู ่ไมเ่กินร้อยละ 20 
3.ความพงึพอใจของผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมกิจกรรม ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

ผู้ ป่วยเรือ้รังผู้สงูอายเุข้าร่วมกิจกรรมทกุครัง้ ร้อยละ 90 ขึน้ไป 
เชิงคณุภาพ  
  1.ผู้ ป่วยเรือ้รังผู้สงูอายเุข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอยู ่ร้อยละ 2   
  2.ผู้ ป่วยเรือ้รังผู้สงูอายมีุสขุภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมอยา่งมีความสขุ 
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2.โครงการคนรังสิตรักการออกก าลังกาย น าพาชีวีมีสุข 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสขุ   โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   82,400 บาท   งบประมาณด าเนินการ  59,767 บาท 
กลุม่เป้าหมาย กลุม่เป้าหมายท่ีสนใจการออกก าลงักายจ านวน 400 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้คนรังสิตมีการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอตามแบบท่ีชอบและเหมาะสม 

2.เพ่ือให้คนรังสิต รวมกลุม่สร้างสขุภาพและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
3.เพ่ือสร้างกระแสการออกก าลงักาย อาทิ การเต้นแอโรบิค การเต้นลีลาศ 

ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมประเมินการออกก าลงักาย 
2.ร้อยละ 85 มีความพงึพอใจในกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
  1.มีผู้ เข้าร่วมประเมินกิจกรรมการออกก าลงักาย 403 คน คดิเป็นร้อยละ 100 

2.กลุม่เป้าหมาย มีความพงึพอใจ ร้อยละ  92 
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3.โครงการป้องกันและควบคุมโรค ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสขุ   โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   216,800 บาท   งบประมาณด าเนินการ  168,675 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ประชาชนทกุกลุม่วยัในเขตเทศบาล  
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือพฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคอยา่งเป็นระบบ 

2.เพ่ือป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 80 ของ อสม.มีสว่นร่วมในการควบคมุและเฝ้าระวงัโรคไข้เลือดออกในชมุชน 

2.ร้อยละ100 ของโรงเรียน ศนูย์พฒันาเดก็เล็กมีคา่ดชันีลกูน า้ยงุลายเทา่กบั 0 
3.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมาก 
4.ร้อยละ 80 สามารถฉีดพน่หมอกควนั ควบคมุการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตร 

ฐานงานป้องกนัและควบคมุโรค 
5.มีมาตรการและล าดบัขัน้ตอนในการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรค ระหวา่ง 

โรงเรียน ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก ชมุชนกบัเทศบาล 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
กิจกรรมที่ 1 :กิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออกในชมุชน โรงเรียนและศนูย์พฒันาเด็กเล็ก       
         1.ร้อยละ 58.20ของกลุ่มเป้าหมาย(อ.ส.ม.)มีส่วนร่วมในการควบคมุและเฝ้าระวงัไข้เลือดออกในชมุชน  
        2.ร้อยละ100ของโรงเรียน ศนูย์พฒันาเดก็เล็กจ านวน 26 แหง่มีคา่ดชันีชีว้ดัลกูน า้ยงุลายเทา่กบั0     
  3.ร้อยละ 98ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมาก  

4.ร้อยละ 100ของผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับการพน่สารเคมีตามมาตรฐานงานป้องกนัและควบคมุโรค  
กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมรณรงค์รู้ทนัและป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก ในชมุชน โรงเรียนและศนูย์
พฒันาเดก็เล็ก  ร้อยละ 101.33  ของกลุม่เป้าหมายได้แก่ ครู นกัเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก 
เชิงคณุภาพ  

1.ทีมเครือข่ายเฝ้าระวงัและควบคมุโรคใน ชมุชน โรงเรียน  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กและเทศบาล ได้
ร่วมกนัก าหนดมาตรการและล าดบัขัน้ตอนแนวทางการป้องกนัและควบคมุโรคอยา่งเป็นระบบ  

2.ชมุชน โรงเรียนและศนูย์พฒันาเดก็เล็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมวนังดสบูบหุร่ีโลกรวมถึงการรณรงค์
บงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพผู้ ไมส่บูบหุร่ี พ.ศ.2535 
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4.โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าแผงลอย 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสขุ   โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   27,900 บาท   งบประมาณด าเนินการ  26,680 บาท 
กลุม่เป้าหมาย กลุม่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยจ านวน 60 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้เจ้าของ ผู้ชว่ยขายแผงลอย มีความรู้ความเข้าใจด้านสขุลกัษณะตา่งๆได้อยา่งถกูต้อง 

2.เพ่ือให้เจ้าของ ผู้ชว่ยขายแผงลอยผา่นเกณฑ์ประเมินความรู้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 
3.เพ่ือจดัตัง้ชมรมผู้ประกอบการค้าแผงลอยบริเวณหน้าหมูบ้่านรัตนโกสินทร์ 200 

ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการ 
แผงลอยให้ถกูสขุลกัษณะ 

2.ร้อยละ 85 ของผู้ เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ ดี - ดีมาก 
3.มีการจดัตัง้ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
1.เจ้าของแผงขายของและผู้ชว่ยขายของเข้ารับการอบรมจ านวน 60 คน ผู้ เข้ารับการ 

อบรมผา่นเกณฑ์การประเมินความ 
2.เจ้าของแผงขายของและผู้ชว่ยขายของเข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน ( ผ่านเกณฑ์ 

ประเมินความรู้มากกวา่ร้อยละ 60 ขึน้ไป) คิดเป็นร้อยละ 100 
3.จดัตัง้ชมรมผู้ประกอบการค้าแผงลอยบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200   โดยมีนาย 

สมพงษ์  จนัทร์อดุม เป็นประธานชมรม 
4.การประเมินความพงึพอใจ ร้อยละ 8.70  พอใจมากท่ีสดุ  ร้อยละ 65.22 พอใจมาก และ 

ร้อยละ 26.08 พอใจปานกลาง 
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5.โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   604,720 บาท   งบประมาณด าเนินการ  545,482 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ประชาชนกลุม่เส่ียงอาย ุ40 ปีขึน้ไปจ านวน 1,000 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือคดักรองและค้นหาผู้ ป่วยโรคต้อกระจกให้ได้รับการรักษาอยา่งทนัทว่งที 

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสายตาในประชาชนกลุม่เส่ียงให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดมิ 
ท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

3.เพ่ือให้ประชาชนกลุม่เส่ียงได้รับความรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพของดวงตา 
ตวัชีว้ดั  1.ประชาชนกลุม่เป้าหมายได้รับการตรวจคดักรองโรคต้อกระจก ร้อยละ 80 

2.ประชาชนกลุม่เส่ียงได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตา ร้อยละ 80 
3.ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจร้อยละ 90 ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
4.ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองสายตาและตระหนกัถึงการถนอมดวงตาร้อยละ 60 

ผลการด าเนินงาน 
1. จากการประเมินผู้ เข้าอบรมมีความพงึพอใจมาก-มากท่ีสดุร้อยละ 92  
2.มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯเพิ่มจากเป้าหมายเดมิ จงึมีการขอ 

งบประมาณเพิ่มเตมิอีกรอบ ซึง่ในการด าเนินงานมีผู้ ร่วมโครงการ 1,371 คน   
3. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองตา การตรวจคดักรองผู้ ป่วยโรคต้อกระจกและคดักรอง 

ความผิดปกตขิองสายตา โดยทีมบคุลากรจาก ร.พ บ้านแพ้วและพนกังานเทศบาล   
4. ผู้ ท่ีมีอาการผิดปกตท่ีิจ าเป็นต้องใช้แวน่สายตาเลนล์เฉพาะบคุคล จ านวน 1,244 คน มี 

ผู้ ป่วยโรคต้อกระจกท่ีต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตดั จ านวน 49  คน 
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6.โครงการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพงิ ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   466,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  266,164.70 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้ มีภาวะพึง่ท่ีขาดการดแูลจากญาตแิละไมมี่ญาติจ านวน 30 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้ มีภาวะพึง่พิงได้รับการชว่ยเหลือในการปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนัและการ
เคล่ือนย้ายร่างกายอยา่งเหมาะสม 

2.เพ่ือให้ผู้ มีภาวะพึง่พิงได้รับการดแูลสขุภาพร่างกายและจิตใจ สามารถอยูใ่นสงัคมได้ 
อยา่งปกตสิขุ 
ตวัชีว้ดั  ร้อยละ 90 ของผู้ มีภาวะพึง่พงิ/ญาตมีิความพึง่พอใจท่ีได้รับการดแูลอยา่งถกูต้องเหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน 
รายงานผลเชิงปริมาณ  
  ด าเนินกิจกรรมการดแูลผู้ มีภาวะพึ่งพิงในชมุชนโดย อผส.และcare giver ท่ีผ่านการอบรม จ านวน
ทัง้หมด  26 ราย  อผส. เร่ิมเข้าไปดแูลตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2557– กนัยายน  2558  ผู้ มีภาวะพึ่งพิงท่ี 
อผส.ดแูล เสียชีวิตไป 2  ราย       
รายงานผลเชิงคณุภาพ  

การเข้าไปดแูลผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พิง ท าให้ผู้สงูอายมีุสขุภาพจิตใจท่ีดีขึน้ มีความผกูพนักบั อผส.
ท่ีเข้าไปดแูล และญาตมีิความพงึพอใจร้อยละ 95 

                         
 

                         
 
 



กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครรังสิต  2558                                                                                 

หน้า 17 

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

7.โครงการเตรียมกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   171,450 บาท   งบประมาณด าเนินการ  164,758 บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูอาย ุ930 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุสขุภาพจิตใจท่ีดี 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมการรวมกลุม่และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ระหวา่งชมรมผู้สงูอาย ุเทศบาลนครรังสิต 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายท่ีุร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

2.ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายสามารถเรียนรู้วิธีการด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุจาก 
การร่วมท ากิจกรรมกลุม่ 
ผลการด าเนินงาน 
  1.มีสมาชิกร่วมประชมุจ านวน  934  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

2.ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจมาก-มากท่ีสดุ ร้อยละ 94 และพงึพอใจปานกลาง ร้อยละ 6 
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8.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยตดิเตียง  
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   91,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  80,749 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้ ป่วยตดิเตียงจ านวน 40 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยตดิเตียงเป็นเวลานาน 

2.เพ่ือสง่เสริมสขุภาพร่างกาย จิตใจของผู้ ป่วยและญาตใิห้ดีขึน้ 
ตวัชีว้ดั  1.ผู้ ป่วยและญาตมีิความพงึพอใจร้อยละ 95 

2.ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยติดเตียง ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน 

จากการประเมินจากผู้ ป่วย/ญาต ิมีความพงึพอใจร้อยละ
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9.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น 3 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   723,250 บาท   งบประมาณด าเนินการ  675,782 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้สงูอายจุ านวน 110 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายใุห้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้สงูอายแุละการด าเนิน 
ชีวิตอยา่งเหมาะสมตามชว่งวยัสามารถน าความรู้ท่ีได้รับนีไ้ปถ่ายทอดให้กบัผู้สงูอายใุนชมรมและในชมุชน
ตอ่ไปได้ 

2.เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายใุห้มีความรู้ทกัษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบตักิารจริงภาค 
สนามกบัชมรมผู้สงูอาย ุ
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สงูอายท่ีุร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ 

2.ผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ 40 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  1.กลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 110 คน ก าหนดเวลาเรียน 34 วนั สปัดาห์ละ 2 
วนั แบง่ 2 ห้องละ 1 วนั/สปัดาห์ ผู้ผ่านการอบรมต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด   

2.ผู้ เข้าอบรมมีความพงึพอใจมากและมากท่ีสดุร้อยละ 100   
เชิงคุณภาพ   เกิดกิจกรรมจิตอาสาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน รวม  3 กิจกรรม คือ กิจกรรมล้างห้องน า้ใน
วดั  กวาดลานวดั  กวาดสถานท่ีสาธารณะ  
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10.โครงการออกก าลังกายด้วยการร าพัดกังฟู 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ  ชมรมร ามวยจีนไทเก๊กรังสิต โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   50,800 บาท   งบประมาณด าเนินการ  47,400 บาท 
กลุม่เป้าหมาย หลายกลุม่มากกวา่ 60 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองทกัษะการออกก าลงักายด้วยการร าพดักงัฟู 

2.เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายได้ฝึกปฏิบตัิการออกก าลงักายแบบยืดเหยียดตามของ 
ร าพดักงัฟู 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายสามารถออกก าลงักายโดยใช้เทคนิคของการร าพดักงัฟไูด้
อยา่งถกูต้อง 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์พอใช้-ดีมาก 
ผลการด าเนินงาน 
รายงานผลเชิงปริมาณ 

สมาชิกกลุม่ชมรมร ามวยจีนไท้เก๊กและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและ ชมุชนใกล้เคียงมี
ความพงึพอใจมาก             
รายงานผลเชิงคณุภาพ  

ผู้ ท่ีเข้าร่วมออกก าลงักายทกุทา่นมีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
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11.โครงการเสริมสร้างกายใจ ร าไทย ผู้สูงอายุ 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   78,600 บาท   งบประมาณด าเนินการ  74,326 บาท 
กลุม่เป้าหมาย กลุม่ผู้สงูอาย ุจ านวน 50 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองทกัษะการออกก าลงักายด้วยวิธีการร าไทย 

2.เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายได้ฝึกปฏิบตักิารออกก าลงักายแบบยืดเหยียดตามหลกัของร าไทย 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายสามารถสามารถออกก าลงักายโดยใช้เทคนิคของ 
การร าไทยได้อย่างถกูต้อง 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้ – ดีมาก 
ผลการด าเนินงาน 
  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน ทุกคนสามารถออกก าลงักายโดยใช้เทคนิคของการร าไทย 
ได้อย่างถูกต้องและผ่านเกณฑ์การประเมินโดยผู้สอนจ านวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 86  และมีความพึง
พอใจอยูใ่นเกณฑ์ ดีร้อยละ 45 – ดีมาก ร้อยละ 54 
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12.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่1 ปี งบประมาณ 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สงูอายหุมู ่1  โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   84,350 บาท   งบประมาณด าเนินการ  65,025 บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูอายหุมู่ 1 จ านวน 75 คน ตอ่การท ากิจกรรม 1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบตักิิจกรรม 
เก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 

2.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
กบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 

3.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

1. จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉล่ีย 75 คน/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 95.26 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมผลการตรวจความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ปกติ 
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13.โครงการให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1   
งบประมาณสนบัสนนุ   437,160 บาท   งบประมาณด าเนินการ  415,364.50 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้สงูอาย ุ800 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือค้นหาปัญหาสขุภาพให้กบัผู้สงูอายเุทศบาลนครรังสิต 

2.เพ่ือให้ผู้สงูอายท่ีุมีความเส่ียงหรือพบปัญหาด้านสขุภาพได้รับการรักษาอย่างทนัทว่งที 
สามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัใน
การตรวจคดักรองสขุภาพ 

2.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายท่ีตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาและสง่ตอ่ 
3.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน 
- ร้อยละ 80 ของผู้ สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง  

เบาหวาน โรคหวัใจ และมีความตระหนกัถึงความส าคญัในการตรวจคดักรองสขุภาพ 
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14.โครงการสร้างเครือข่าย อสม.เข้มแข็ง ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1   
งบประมาณสนบัสนนุ   200,200 บาท   งบประมาณด าเนินการ  156,221 บาท 
กลุม่เป้าหมาย อาสาสมคัรสาธารณสขุ เทศบาลนครรังสิต  542 คน  
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือพฒันาศกัยภาพ อสม. ให้สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสขุท่ีสอดคล้องกบับริบทของชมุชน 

2.เพ่ือให้ อสม. เป็นแกนน าในการรณรงค์ขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมให้ต่ืนตวั และมีสว่น 
ร่วมในการดแูลสขุภาพตนเอง 

3.เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของ อสม. 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 60  ของ อสม. สามารถท าโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสขุในชมุชนได้สอดคล้อง 
กบัความต้องการของชมุชน 

2.ร้อยละ 85  ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจในกิจกรรม 
3.กิจกรรมอบรมรมให้ความรู้ ร้อยละ 70 ของผู้ เข้ารับการอบรมต้องมีความรู้เพิ่มขึน้ 

ผลการด าเนินงาน 
  1. โครงการนีมี้กิจกรรมยอ่ยทัง้หมด 5 กิจกรรม ความพงึพอใจโดยเฉล่ียร้อยละ 87.15 อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก 

2.อสม.มีการเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาสขุภาพชมุชน จ านวน 52 ชมุชน (เงินอดุ  
หนนุ ฯ 7,500 บาท )คิดเป็นร้อยละ 64.2  

3.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ร้อยละ 88.64 ของกลุม่เป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึน้ 
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15.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4  โครงการประเภท 1   
งบประมาณสนบัสนนุ   79,400 บาท   งบประมาณด าเนินการ  72,200 บาท 
กลุม่เป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สงูอายหุมู่ 4 จ านวน 80 คน / 1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั มีการรวมกลุ่มปฏิบตักิิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
3.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะ 

สมกบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 
        1. จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉล่ีย 80-82 คน/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
        2. ความพงึพอใจโดยเฉล่ีย อยู่ในเกณฑ์ดี –ดีมาก ร้อยละ 96 
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16.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 และบ้านเอือ้อาทร 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1   
งบประมาณสนบัสนนุ   205,500 บาท   งบประมาณด าเนินการ  165,800 บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูอายหุมู่ ๓และบ้านเอือ้อาทรจ านวน 180 คน/ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ 
ชีวิตประจ าวนั มีการรวมกลุ่มปฏิบตักิิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
3.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะ 

สมกบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 
  1. จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉล่ีย 180 คน/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. มีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้-ดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 90 
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17.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สงูอายหุมู ่5  โครงการประเภท 2   
งบประมาณสนบัสนนุ   89,400 บาท   งบประมาณด าเนินการ  72,299 บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูอายหุมู่ 5 จ านวน 80 คนตอ่การท ากิจกรรม 1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบั
ชีวิตประจ าวนั มีการรวมกลุ่มปฏิบตักิิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
3.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

กบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 
 1. จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉล่ีย 80 คน/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 

2. มีความพงึพอใจเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้-ดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 90 
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18.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สงูอายหุมู ่6  โครงการประเภท 2   
งบประมาณสนบัสนนุ   178,600 บาท   งบประมาณด าเนินการ  171,400 บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูอายหุมู่ 6 จ านวน 200 คน ตอ่การท ากิจกรรม1  ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบั
ชีวิตประจ าวนั มีการรวมกลุ่มปฏิบตักิิจกรรมเก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ  
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
3.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

กบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 
        1. จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉล่ีย 220 คน/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 
        2. ความพงึพอใจโดยเฉล่ีย อยู่ในเกณฑ์ดี –ดีมาก ร้อยละ 95 
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19.โครงการศูนย์ฟ้ืนฟูแพทย์แผนไทยเชิงรุก 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1   
งบประมาณสนบัสนนุ   178,600 บาท   งบประมาณด าเนินการ  638,776 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้ ป่วยอมัพฤกษ์อมัพาต กล้ามเนือ้อ่อนแรง กล้ามเนือ้เกร็งกระตกุ ข้อเส่ือม ข้อติด 
หญิงหลงัคลอด จ านวนไมน้่อยกว่า 500 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือฟืน้ฟสูภาพของผู้ ป่วยท่ีมีอาการอมัพฤกษ์อมัพาต กล้ามเนือ้ออ่นแรง กล้ามเนือ้เกร็ง 
กระตกุ ข้อเส่ือม ข้อติด ให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติ 

2.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีสามารถป้องกนัได้ในกลุม่เป้าหมาย 
3.เพ่ือฟืน้ฟสูภาพหญิงหลงัคลอดและป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีสามารถป้องกนัได้ 

ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 40 ของกลุม่เป้าหมายพฒันาการของการฟืน้ฟูสภาพอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีขึน้ 
2.ร้อยละ 85 ของผู้ ป่วยและญาตท่ีิเข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจในบริการท่ีได้รับ 
3.ร้อยละ 90 ของหญิงหลงัคลอดท่ีรับบริการไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีสามารถป้องกนัโรค 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

1.ผู้ รับบริการเชิงรุกในชมุชน จ านวน 34 ราย เป็นจ านวน 3,331 ครัง้ท่ีรับบริการ  
2.ผู้ รับบริการท่ีศนูย์บริการสาธารณสขุ 3 (เทพธญัญะอปุถมัภ์)  จ านวน 330 ราย เป็นจ านวน 1,709 ครัง้ท่ีรับบริการ  
3.ผู้ รับบริการฟืน้ฟสูขุภาพหญิงหลงัคลอด จ านวน 20 ราย เป็นจ านวน 100 ครัง้ท่ีมารับบริการ 

เชิงคณุภาพ  
1.ผู้ ป่วยท่ีรับการรักษาฟืน้ฟสูขุภาพเชิงรุกทัง้หมด 34 ราย มีอาการดีขึน้จ านวน 26 ราย  
2.อาการคงท่ีจ านวน 4 ราย เสียชีวิต จ านวน 1 ราย เน่ืองจากมีโรคแทรกซ้อน ยตุิการรับบริการ 

จ านวน 3 ราย เน่ืองจากย้ายท่ีอยูอ่าศยั ญาตไิมส่ะดวกในการรับบริการ และย้ายเข้าร่วมโครงการ care worker 
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20.โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรือ้รังปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1   
งบประมาณสนบัสนนุ   27,850 บาท   งบประมาณด าเนินการ  19,280 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและเบาหวาน ท่ีมาตรวจรักษาโดยแพทย์โรงพยาบาล 
ประชาธิปัตย์ จ านวน 50 คน/1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 

2.เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังมีความรู้เร่ืองโรค การดแูลตนเอง และการใช้ยาอยา่งถกูต้อง 
ตวัชีว้ดั  1.ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการดแูลตนเองมากขึน้ 

2.ร้อยละ 85 ของผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

ให้บริการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคเรือ้รังเชิงรุก โดยเฉล่ียเดือนละ 55  คน จ านวน 12 เดือนประกอบ 
ด้วยการตรวจสขุภาพเบือ้งต้นโดยการวดัความดนัโลหิต เจาะเลือดปลายนิว้ตรวจหาคา่น า้ตาล วดัรอบเอว 
ชัง่น า้หนกั สว่นสงู โดยพยาบาลวิชาชีพศนูย์บริการสาธารณสขุ 2   ให้ความรู้เร่ืองโรคความดนัโลหิตสงู 
เบาหวาน  และการรับประทานยา โดยพยาบาลวิชาชีพ และเภสชักรจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์การจดั
บอร์ดส่ือความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดนัโลหิตสงู การตรวจรักษาโรค ความดนั
โลหิตสงู  เบาหวาน  โดยแพทย์ ร.พ  ประชาธิปัตย์ และพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบตั ิ   
เชิงคณุภาพ 

ผลการตรวจรักษาผู้ ป่วยสามารถคมุภาวะความดนัโลหิตสงู และเบาหวานได้ตามเกณฑ์ ไมมี่
ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ในผู้ ป่วยท่ีร่วมโครงการท าให้ผู้ ป่วยมีความพงึพอใจ ร้อยละ 93 
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21.โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรือ้รังหมู่ 3 ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1   
งบประมาณสนบัสนนุ   32,950 บาท   งบประมาณด าเนินการ  29,906 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูและเบาหวานท่ีมาตรวจรักษาโดยแพทย์โรงพยาบาล
ประชาธิปัตย์จ านวน 50 คน/1ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 

2.เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังมีความรู้เร่ืองโรค การดแูลตนเอง และการใช้ยาอยา่งถกูต้อง 
ตวัชีว้ดั  1.ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการดแูลตนเองมากขึน้ 

2.ร้อยละ 85 ของผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 52 คน /ครัง้  
2. มีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้-ดีมาก โดยเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 85 

เชิงคณุภาพ  
ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังโรคความดนัและโรคเบาหวานมีความรู้เร่ืองโรค การดแูลตนเอง และการใช้ยาอยา่ง 

ถกูต้อง ไมมี่การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคความดนัและโรคเบาหวาน 
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22.โครงการSOS นครรังสิตต่อเน่ืองปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์กู้ ชีพ-กู้ภยัเทศบาลนครรังสิต โครงการประเภท 3   
งบประมาณสนบัสนนุ   92,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  8,5167.80 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีมีภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดเหตวุิกฤตได้ตลอดเวลาผู้ประสบเหตฉุกุเฉินมากกวา่ 100 ราย 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ระบบเฝ้าระวงัในการให้ความชว่ยเหลือกรณีฉกุเฉินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายได้รับการชว่ยเหลือเร็วขึน้เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินหรือภาวะวิกฤต 

2.เจ้าหน้าท่ีกลุม่อาสา FR ในเครือขา่ยสามารถปฏิบตัิการระบบได้อยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ (ความรวดเร็วในการให้ความชว่ยเหลือและความปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกนัได้) 

3.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพึง่พอใจท่ีได้รับบริการอยา่งรวดเร็วและปลอดภยั 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

ปัจจบุนัมีผู้ขึน้ทะเบียนขอใช้ระบบ SOS นครรังสิตจ านวน  421  ราย  เฉล่ียมีผู้ใช้บริการ ระบบ  
SOS  8 – 10 ราย/วนั 
เชิงคณุภาพ  

ร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้บริการพงึพอใจกบัระบบ SOS นครรังสิต  
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23.โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ต่อเน่ืองปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการขบัเคล่ือนการจดัตัง้ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกภาคกลาง โครงการประเภท 3  
งบประมาณสนบัสนนุ   77,950 บาท   งบประมาณด าเนินการ  39,250 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ชา่งชมุชน ไมน้่อยกว่า 40 คนบ้านผู้ มีภาวะพึง่พิงจ านวน 16 หลงัคาเรือน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้ชมุชนในเขตพืน้ท่ีเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจและมีจิตอาสาในการ 
บริหารจดัการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ในท่ีนีข้อเรียกวา่"นวตักรรมการดแูลผู้ มีภาวะ
พึง่พิง"แบบครบวงจร 

2.เพ่ือสง่เสริมให้ชมุชนและภาคีเครือขา่ยความร่วมมือ เกิดการถอดบทเรียนและแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ในด้านตา่งๆร่วมกนั 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 20 ของผู้ เข้ารับการอบรมเป็นชา่งชมุชนเข้าร่วมทีมซอ่มบ ารุง 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจท่ีเข้าร่วมโครงการ 
3.สามารถแก้ไขปัญหาของรีโมทควบคมุการปิด-เปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าและสญัญาณขอความ 

ชว่ยเหลือให้สามารถใช้ได้ภายใน 24 ชัว่โมง  
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

1.การด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ช่างชมุชนใน
พืน้ท่ี นกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ และกลุม่ผู้ มีจิตอาสาจ านวน 40 ราย 

2.ติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแจ้งเหตุฉุกเฉินส าหรับการดูแลสุขภาพของผู้ มีภาวะพึ่งพิง
จ านวน 20 หลงัคาเรือน  

3.ช่างชมุชนตรวจสอบอปุกรณ์เปล่ียนแบตเตอร่ี เป็นระยะตามความเหมาะสม  ได้ร้อยละ100 ของ
อปุกรณ์ท่ีตดิตัง้ 
เชิงคณุภาพ  

ผู้ ป่วยท่ีร่วมโครงการมีความพงึพอใจ ร้อยละ 90 
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24.โครงการให้ความรู้การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มพระภกิษุสงฆ์ 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 1  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   49,819.50 บาท   งบประมาณด าเนินการ  27,254.10 บาท 
กลุม่เป้าหมาย พระภิกษุสงฆ์ 70  รูป 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้พระภิกษุได้ทราบและตระหนกัถึงปัญหาสขุภาพของตนเอง 

2.เพ่ือให้พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจในการดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งต้นได้ 
3.เพ่ือสง่เสริมให้พระภิกษุสงฆ์สามารถให้ค าแนะน าและการดแูลสขุภาพเบือ้งต้นได้เหมาะ 

สมกบักลุม่ประชาชนทัว่ไป 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 95 ของพระภิกษุสงฆ์ท่ีเข้าร่วมโครงการได้เข้าถึงบริการคดักรองสขุภาพ 

2.ร้อยละ 80 ของพระภิกษุสงฆ์ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ 
ดแูลสขุภาพและการดแูลตนเอง 

3.ร้อยละ 70 ของประชาชน มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสขุภาพในกลุม่พระภิกษุสงฆ์ 
ผลการด าเนินงาน 

1. พระภิกษุสงฆ์ ได้เข้าถึงบริการคดักรองสขุภาพ 54 ใน 70 คน คดิเป็น 54% เจ้าอาวาส 
วดัแสงสรรค์ ขอถอนตวัไมเ่ข้าร่วมโครงการกะทนัหนั พระภิกษุวดัจนัทรสขุ กบัวดัคลองหนึง่เข้าร่วมโครงการ
ได้ ตามเป้าหมาย 100% 

2. 50%ของพระภิกษุสงฆ์ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสขุภาพและการดแูลตนเอง 
   3. 50% ของประชาชน มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ ในกลุม่พระภิกษุสงฆ์ 
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25.โครงการคุยเฟ่ืองเร่ืองสุขภาพ 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ กลุม่สร้างเสริมสขุภาพรัตนโกสินทร์ โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   221,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  30,400 บาท 
กลุม่เป้าหมาย หลายกลุม่มากกวา่ 100 คน 
วตัถปุระสงค์  1.เพ่ือเพิ่มชอ่งทางในการส่ือสารความรู้เก่ียวกบัสขุภาพ  

2.เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายได้รับความรู้และใสใ่จดแูลสขุภาพของตนเองและ
ครอบครัวมากขึน้ 

2.ร้อยละ 85  ของกลุม่เป้าหมายได้รับความพงึพอใจ 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีผู้ ร่วมตอบปัญหาสขุภาพและตชิมรายการ ชว่งตอบค าถาม หน้าไมค์  ชว่งเพลงตาม 
ค าขอและชว่งประชาสมัพนัธ์ จ านวน 222 สาย 

 2.มีผู้ ร่วมตอบปัญหาสขุภาพและตชิมรายการผา่นทางไปรษณียบตัร  จ านวน 44 ฉบบั 
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26.โครงการให้ความรู้เร่ืองป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิสัญจร 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ สถาบนัธญัรักษ์   โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   149,950 บาท   งบประมาณด าเนินการ  139,162 บาท 
กลุม่เป้าหมาย บคุลากรครู/อจ.นกัศกึษา/ต ารวจ 30 คน ประชาชนและเยาวชน ชมุชนสินสมทุร 
เดชาพฒันา เจริญสิน ซอย ๓๙ พหลโยธิน 94  จ านวน 50  คน 
วตัถปุระสงค์  1.เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย ได้รับความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและมีทกัษะการป้องกนัยาเสพตดิ 

2.เพ่ือพฒันารูปแบบการด าเนินโครงการให้ความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
สญัจร เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย 
ตวัชีว้ดั  1.เยาวชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย ได้รับความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมี
ทกัษะการป้องกนัยาเสพตดิ   อย่างน้อยร้อยละ70  
              2. ประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย ได้รับความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมี
ทกัษะการป้องกนัยาเสพตดิ  อยา่งน้อยร้อยละ 70 
              3. วิทยากรท่ีได้รับการพฒันาสามารถให้ความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สญัจร ครบทัง้ 7 หนว่ยงาน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

1. กิจกรรมให้ความรู้กบัครู/อาจารย์  บคุลากรสาธารณสขุนครรังสิต นกัศกึษาคณะเภสชัฯ ม.รังสิต 
ต ารวจ เร่ืองการเป็นวิทยากรในเร่ืองยาเสพติด  จดัในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558   มีผู้ เข้าอบรม 31คน    

2.กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดสญัจร โรงเรียนธัญบรีุ ทัง้หมด 6 ครัง้ 
เฉล่ียกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 50 -60 คน  /โรงเรียนสายปัญญา  ทัง้หมด 6 ครัง้   112-317 คน          
/ชมุชน   5 แห่ง ได้แก่ พหลโยธิน 94  ทัง้หมด 6 ครัง้  50-51 คน   /เจริญสิน ทัง้หมด 6 ครัง้ท่ี จ านวน 50  
คน  /ซอย39  ทัง้หมด 6 ครัง้ท่ี จ านวน 50  คน /ชุมชนสินสมทุร  ทัง้หมด 4 ครัง้ท่ี จ านวน 51-59  คน         
เดชาพฒันา  ทัง้หมด 6 ครัง้ท่ี จ านวน 53-60  คน    
เชิงคณุภาพ  

1.นกัเรียนในพืน้ท่ีเป้าหมาย ได้รับความรู้ได้รับความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และ
มีทกัษะการป้องกนั     ยาเสพตดิ ร้อยละ10   

2.ประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย ได้รับความรู้เร่ืองป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีทกัษะการ
ป้องกนัยาเสพติด   เพิ่มขึน้ ร้อยละ83.3   
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3.ได้พฒันาทีมวิทยากรให้ความรู้ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และมีทกัษะการป้องกนัยาเสพ

ติด ใน 7  หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สถาบันธัญญารักษ์ เทศบาลนครรังสิต  โรงเรียนสายปัญญา 
โรงเรียนธญับรีุ   มหาวิทยาลยัรังสิต  สถานีต ารวจประตนู า้จฬุาลงกรณ์  และสถานีต ารวจปากคลองรังสิต 
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27.โครงการน าร่องเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจ าปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   101,970 บาท   งบประมาณด าเนินการ  100,167 บาท 
กลุม่เป้าหมาย เดก็อาย ุ0-6  ปี ในร.ร./ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก/เดก็ท่ีมารับวคัซีน ท่ีศนูย์บริการสาธารณสขุ 
จ านวน 1,300  คน 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือจดับริการตรวจสขุภาพช่องปากและทาฟลอูอไรด์วานิชเฉพาะท่ีแก่กลุ่มป้าหมาย 
ตวัชีว้ดั  ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายได้รับการตรวจสขุภาพในช่องปาก และ ทาฟลอูอไรด์ 
วานิชเฉพาะท่ี 
ผลการด าเนินงาน  
  กลุม่เป้าท่ีได้รับการเคลือบฟลอูอไรด์ 1,893 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุม่เป้าหมาย
ท่ีตัง้ (ยอดกลุม่เป้าหมายจริง 2,243 คน ด าเนินการ 1,893 คน คดิเป็นร้อยละ 84.40) 
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28.โครงการทูบีนัมเบอร์วันธัญบุรี 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนธญับรีุ   โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   132,900 บาท   งบประมาณด าเนินการ  100,167  บาท 
กลุม่เป้าหมาย นกัเรียนโรงเรียนธญับรีุ จ านวน 2,958 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือพฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงัยาเสพติดในโรงเรียน 

2.เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนตระหนกัถึงผลลพัธ์อนัตรายของยาเสพตดิ 
3.เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้องและสงัคมยอมรับ 
4.เพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ตามความถนดัของตน 

ตวัชีว้ดั  1.มีเครือขา่ยการเฝ้าระวงัยาเสพตดิในโรงเรียน 
2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายท่ีตรวจพบวา่มีการใช้สารเสพตดิ ตระหนกัถึงโทษและ 

อนัตรายท่ีเกิดขึน้และเลิกใช้สารเสพตดิ 
3.มีการท ากิจกรรมทบูีนมัเบอร์วนัอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการด าเนินงาน 
1.ครูและบคุลากรมีความรู้เร่ืองการส่ือสารปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกกบันกัเรียน ท าให้นกัเรียน 

กลุม่ใช้ยาให้ความไว้วางใจ เปิดใจยอมรับการบ าบดั จิตใจเข้มแข็ง นกัเรียนมีท่ีพึง่และมีก าลงัใจในการเลิกยาเสพติด 
  2.มีเครือขา่ยเฝ้าระวงัยาเสพตดิในโรงเรียนโดยกลุม่ท่ีเป็นบดัดี ้
  3.การจดักิจกรรมในชมรมทบูีนมัเบอร์วนั ท าให้นกัเรียนรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
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29.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาวและห้องเรียนอุ่นใจ 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวดัแสงสรรค์  โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   130,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  116,600 บาท 
กลุม่เป้าหมาย นกัเรียนโรงเรียนวดัแสงสรรค์จ านวน 800 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือพฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงัยาเสพติดในโรงเรียน 

2.เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนตระหนกัถึงผลลพัธ์ของการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมและลดอนัตราย 
ของยาเสพติด 

3.เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการแก้ปัญหาท่ีถกูต้องและสงัคมยอมรับ 
4.เพ่ือด าเนินกิจกรรมชมรมทบูีนมัเบอร์วนั 

ตวัชีว้ดั  1.มีเครือขา่ยการเฝ้าระวงัยาเสพตดิในโรงเรียน 
2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมาก 
3.ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายท่ีตรวจพบวา่มีการใช้สารเสพตดิ ตระหนกัถึงโทษและ 

อนัตรายท่ีเกิดขึน้ 
4.มีการท าชมรมทบูีนมัเบอร์วนัอย่างตอ่เน่ือง 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการชมรมทบูีนมัเบอร์วนั จ านวน 48 คน รวมนกัเรียนแกนน าทัง้สิน้ 552 คน เป็น

เครือข่ายในการเฝ้าระวงัยาเสพตดิในโรงเรียนร่วมกบัเครือขา่ยผู้ปกครอง   
2. พฒันากิจกรรมห้องเรียนสีขาวภายใต้ชมรมทบูีนมัเบอร์วนัโรงเรียนวดัแสงสรรค์ ซึง่จากการ

ด าเนินงาน พบวา่ ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก  
3.การประเมินผลโครงการชมรมทบูีนมัเบอร์วนั นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกชมรมฯ ร้อยละ ๑๐๐  พงึ

พอใจในการจดักิจกรรมของชมรมทบูีนมัเบอร์วนั  
4.การตรวจปัสสาวะ ไมมี่การใช้สารเสพตดิ เชน่ ยาบ้า กญัชา ยาไอซ์ กระท่อม ร้อยละ 100  แตมี่

การใช้บหุร่ี ข้อมลูภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 25 คน ภาคเรียนท่ี 2 เหลือ 8 คน และในปีการศกึษา 2558 ภาค
เรียนท่ี 1 มีจ านวน 7 คน ซึง่จ านวนนกัเรียนท่ีใช้บหุร่ีจะลดลงในทกุภาคเรียน  
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30.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สงูอายรัุตนโกสินทร์ 200 ปี 2558 โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   79,400 บาท   งบประมาณด าเนินการ  72,233   บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูรัตนโกสินทร์ 200 จ านวน 70 คน ตอ่การท ากิจกรรม 1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบตักิิจกรรม 
เก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
3.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

กบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 
 1.จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 88-120 คน/ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 
         2.ความพงึพอใจโดยเฉล่ีย อยูใ่นเกณฑ์ดี –ดีมาก ร้อยละ 85 
 3.ร้อยละ 11 ของกลุม่เป้าหมายโดยเฉล่ียเส่ียงตอ่การเป็นโรคความดนัโลหิตสงู ร้อยละ 47.33 
โดยเฉล่ีย รอบเอวเกินมาตรฐาน  
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31.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สงูอายไุตฮ่งกง  โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   71,300 บาท   งบประมาณด าเนินการ  64,100   บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูไตฮ่งกง จ านวน 70 คน ตอ่การท ากิจกรรม 1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบตักิิจกรรม 
เก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
3.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

กบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 

1.จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 71-80 คน/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
         2.ความพงึพอใจโดยเฉล่ีย อยูใ่นเกณฑ์ดี –ดีมาก ร้อยละ 90 
 3.ร้อยละ 14.44 ของกลุม่เป้าหมายโดยเฉล่ียเส่ียงตอ่การเป็นโรคความดนัโลหิตสงู ร้อยละ 55.56
โดยเฉล่ีย รอบเอวเกินมาตรฐาน  
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32.โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพฯ  (เพิ่มเตมิ) 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   118,750 บาท   งบประมาณด าเนินการ  116,050 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ประชาชนกลุม่เส่ียงอาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 250 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือคดักรองและค้นหาผู้ ป่วยโรคต้อกระจกให้ได้รับการรักษาอยา่งทนัทว่งที 

2.เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสายตาในประชาชนกลุม่เส่ียงให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดมิ 
ท าให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

3.เพ่ือให้ประชาชนกลุม่เส่ียงได้รับความรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพของดวงตา 
ตวัชีว้ดั  1.ประชาชนกลุม่เป้าหมายได้รับการตรวจคดักรองโรคต้อกระจก ร้อยละ 80  

2.ประชาชนกลุม่เส่ียงได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตา ร้อยละ 80 
3.ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจร้อยละ 90 ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
4.ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองสายตาและตระหนกัถึงการถนอมดวงตาร้อยละ 60 

ผลการด าเนินงาน  (ผลรวมทัง้ 2 โครงการ โครงการท่ี 5 และ 32 ) 
1. จากการประเมินผู้ เข้าอบรมมีความพงึพอใจมาก-มากท่ีสดุร้อยละ 92  
2.มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯเพิ่มจากเป้าหมายเดมิ จงึมีการขอ 

งบประมาณเพิ่มเตมิอีกรอบ ซึง่ในการด าเนินงานมีผู้ ร่วมโครงการ 1,371 คน   
3. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองตา การตรวจคดักรองผู้ ป่วยโรคต้อกระจกและคดักรอง 

ความผิดปกตขิองสายตา โดยทีมบคุลากรจาก ร.พ บ้านแพ้วและพนกังานเทศบาล   
4. ผู้ ท่ีมีอาการผิดปกตท่ีิจ าเป็นต้องใช้แวน่สายตาเลนล์เฉพาะบคุคล จ านวน 1,244 คน มี 

ผู้ ป่วยโรคต้อกระจกท่ีต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตดั จ านวน 49  คน 

                       
 

                       
33.โครงการให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2558 (เพิ่มเตมิ) 



กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลนครรังสิต  2558                                                                                 

หน้า 44 

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

ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   127,575 บาท   งบประมาณด าเนินการ  127,575 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้สงูอาย ุ273 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือค้นหาปัญหาสขุภาพให้กบัผู้สงูอายเุทศบาลนครรังสิต 

2.เพ่ือให้ผู้สงูอายท่ีุมีความเส่ียงหรือพบปัญหาด้านสขุภาพ ได้รับการรักษาอยา่งทนัท่วงที 
สามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัใน
การตรวจคดักรองสขุภาพ 

2.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายท่ีตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาและสง่ตอ่ 
3.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้-ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80 ของผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกบัโรคความดนัโลหิตสงู เบาหวาน  

โรคหวัใจ และมีความตระหนกัถึงความส าคญัในการตรวจคดักรองสขุภาพ 
 

                         
 

                        
 

                         
34.โครงการสูงวัยรังสิตสุขภาพดี ตามวิถีไทย 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   481,650 บาท   งบประมาณด าเนินการ  416,424 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้สงูอายแุละประชาชน 1,000 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือเสริมสร้างสขุภาพทัง้กายใจ ด้วยการใช้สมนุไพร และภมูิปัญญาชาวบ้าน 

2.เพ่ือให้ผู้สงูวยัและประชาชนมีพฤตกิรรม การดแูลสขุภาพด้วยการใช้การละเลน่พืน้บ้าน 
3.เพ่ือการมีสว่นร่วมและการร่วมมือของภาคีเครือขา่ยด้านสขุภาพ 

ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายมีความเข้าใจในการดแูลสขุภาพด้วยสมนุไพร 
2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ 
3.ร้อยละ 70 ของกลุม่เป้าหมายมีสว่นร่วมในการออกก าลงักายโดยการละเลน่พืน้บ้าน 

ผลการด าเนินงาน 
1. บรรยายให้ความรู้เร่ือง สขุภาพดีจริง ด้วยสมนุไพรไทย  โดย พระครูปลดับณัทิต สิทธิพล   

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้ เข้ากิจกรรมสามารถตอบคณุสมบตัไิด้และมีผู้ใช้สมนุไพรในการดแูลสขุภาพ   
2.   มีสมาชิกชมรมผู้สงูอายแุละประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1008 คน มี

ความพงึพอใจ ร้อยละ 92.85 
3.   มีการละเลน่พืน้บ้าน ท่ีกลุม่เป้าหมายร่วมเลน่ด้วย ท าให้ผอ่นคลาย สนกุ   

                            
 

                         
 

35.โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต และสร้างบุญ ปี 2558 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   176,900 บาท   งบประมาณด าเนินการ  156,873   บาท 
กลุม่เป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สงูอายศุนูย์การค้าตลาดรังสิตและสร้างบญุจ านวน 170 คน /1 ครัง้ 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุความรู้ด้านสขุภาพ มีการรวมกลุม่ปฏิบตักิิจกรรม 
เก่ียวกบัสขุภาพร่วมกนั 

2.เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 
3.เพ่ือสง่เสริมสขุภาพจิตใจผู้สงูอายุ 

ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสขุภาพเดือนละ 1 ครัง้ 
2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายพงึพอใจในกิจกรรม 
3.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

กบัสภาพร่างกายของแตล่ะบคุคล 
ผลการด าเนินงาน 

1.จดักิจกรรมทัง้หมด 9 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 172-189 คน/ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 100 
         2.ความพงึพอใจโดยเฉล่ีย อยูใ่นเกณฑ์ดี –ดีมาก ร้อยละ 87 
 3.ร้อยละ 12.67 ของกลุม่เป้าหมายโดยเฉล่ียเส่ียงตอ่การเป็นโรคความดนัโลหิตสงู ร้อยละ 61.66
โดยเฉล่ีย รอบเอวเกินมาตรฐาน 
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36.โครงการเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต (ต่อเน่ือง)ประจ าปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   98,190 บาท   งบประมาณด าเนินการ  98,190 บาท 
กลุม่เป้าหมาย 1,200 คน ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 4 แหง่ เด็กอนบุาลใน 12 โรงเรียนทกุโรงเรียนในพืน้ท่ี 
เทศบาลนครรังสิต 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้เดก็นกัเรียนประจ าศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดัเทศบาล 4 แหง่ เดก็ 0-5 ปีท่ีมารับ
บริการฉีดวคัซีน ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุทัง้ 4 แหง่ เดก็อนบุาลใน 12 โรงเรียน ได้รับการทาฟลอูอไรด์ 
เพ่ือป้องกนัฟันผ ุ
ตวัชีว้ดั  80 % ของกลุม่เป้าหมายได้รับการทาฟลอูอไรด์วานิชป้องกนัฟันผ ุอยา่งน้อยปีละ1 ครัง้ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  1.จ านวนเด็กท่ีได้รับการเคลือบฟลอูอไรด์ในศนูย์บริการสาธารณสขุ ทัง้ 4 แหง่ 134 คน 
  2. จ านวนเดก็นกัเรียนกลุม่เป้าหมายได้รับการเคลือบฟลอูอไรด์ ทัง้หมด 1,316 คน (ยอด
จริง 1,540 คน ) คิดเป็นร้อยละ 85.45  
เชิงคณุภาพ ผลการสุม่ตรวจทนัตสขุภาพเดก็ 3 ปี ในศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดัเทศบาลนครรังสิต 5 
แหง่ พบวา่เดก็ 3 ปีมีร้อยละของโรคฟันผ ุ66.5 ลดลง (ผลการส ารวจปี 2557 เดก็ 3 ปีมีร้อยละของโรคฟันผ ุ71.5 ) 

                  
 

               
37.โครงการโยคะสร้างสุขภาพ 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสขุฯ เทศบาลนครรังสิตโครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   60,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  51,990 บาท 
กลุม่เป้าหมาย ผู้สนใจออกก าลงักาย 25 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเรียนรู้วิธีการออกก าลงักายด้วยโยคะอย่างเหมาะสม 

2.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายสามารถควบคมุภาวะแทรกซ้อนของโรคความดนั เบาหวาน โดยใช้ 
เทคนิคการออกก าลงักายด้วยโยคะเป็นพืน้ฐาน 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายร่วมออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

2.ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีโรคประจ าตวั เช่น เบาหวาน ความ 
ดนัโลหิตสงูฯลฯ ไมมี่ภาวะแทรกซ้อน 
ผลการด าเนินงาน 

1.พนกังานเทศบาลกลุม่วยัท างาน มาเรียนโยคะ 8 – 11 คน การเข้าร่วมโครงการฯ ไม่คอ่ย
สม ่าเสมอ กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นพนกังานเทศบาลมีสว่นร่วมในโครงการอยา่งสม ่าเสมอคิดเป็นร้อยละ 50 

2.กลุม่ประชาชนทัง้วยัเรียนวยัท างาน และวยัผู้สงูอาย ุ(อายมุากกวา่ 60 ปี) สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวนมาก และร่วมโครงการอยา่งสม ่าเสมอคิดเป็นเป็นร้อยละ 95 

3.ความพงึพอใจ คดิเป็นร้อยละ 92.59  
4.กลุม่เป้าหมายท่ีมีโรคประจ าตวั เชน่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู สามารถควบคมุไมใ่ห้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนได้ จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีสขุภาพดีขึน้  

                      
 

                       
 
38.โครงการบริหาร กาย ใจ ร าไทย วัยสูงอายุ 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   45,200 บาท   งบประมาณด าเนินการ  45,200 บาท 
กลุม่เป้าหมาย 40 คน แบง่เรียนรอบละ 20 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองทกัษะการ ออกก าลงักายด้วยวิธีการร าไทย 

2.เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายได้ฝึกปฏิบตัิการออกก าลงักายแบบยืดเหยียดตามหลกัของร าไทย 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายสามารถออกก าลงักายโดยใช้เทคนิคของการร าไทยอย่างถกูต้อง 

2. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้-ดีมาก  
ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  1.มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 40 คน ทกุคนสามารถออกก าลงักายโดยใช้เทคนิคของการร า
ไทยได้อย่างถกูต้องและผา่นเกณฑ์การประเมินโดยผู้สอนจ านวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 85   

 2.ความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้-ดีมาก จ านวน 34 คน คิดเป็น ร้อยละ 85 
เชิงคณุภาพ  ผู้สงูอายท่ีุเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เร่ืองทกัษะการออกก าลงักายด้วยวิธีการร าไทย และได้
ฝึกปฏิบตักิารออกก าลงักายแบบยืดเหยียดตามหลกัของร าไทยโดยการร าวงมาตรฐาน 
 

                  
 

                 
 
 
 
 
39.โครงการรักษ์สุขภาพ รักการออกก าลังกาย 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ ชมรมลีลาศเพ่ือสขุภาพเทศบาลนครรังสิต โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   94,725 บาท   งบประมาณด าเนินการ  94,725 บาท 
กลุม่เป้าหมาย จ านวน  55 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองทกัษะการออกก าลงักายด้วยลีลาศ 

2.เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายได้ฝึกปฏิบตัิการออกก าลงักายด้วยลีลาศ 
ตวัชีว้ดั  1.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองทกัษะการออกก าลงักายด้วยลีลาศ 

2.เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายได้ฝึกปฏิบตัิการออกก าลงักายด้วยลีลาศ 
ผลการด าเนินงาน 
รายงานผลเชิงปริมาณ  

1.พิธีเปิดโครงการในวนัท่ี 21 เม,ย 2558 เวลา 08.00-16น. ณ ห้องมงักรทอง เทศบาลนครรังสิต มี
การบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีเร่ืองประวตั ิประเภทลีลาศ การเคล่ือนไหว โดยอาจารย์ศศญิดา ภิณโญ
รัตนกลุ บรรยายเร่ืองพืน้ฐาน การเข้าใจ ประโยชน์ โดยนางจรูญรัตน์ พวงมณี บรรยายเร่ืองมารยาทในการ
ลีลาศ โดยอาจารย์ชตุกิาญจน์ ภพูานทอง ท าการทดสอบก่อนและหลงัเข้ารับการอบรม ผลคะแนน 6/10 
และ9/10 ตามล าดบัคิดเป็นร้อยละ 90 ผู้ เข้าร่วมพิธีเปิด 82 คน  

2.อบรมเชิงปฏิบตักิารลีลาศ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ทกุวนัจนัทร์ องัคาร พธุ ฝึกปฏิบตัิการก้าวเท้าและ
ลีลาศ 5 จงัหวะได้แก่ จงัหวะบีกิน ชะชะชา่  ตะลงุ  ร็อค4 รุมบ้า  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ียวนัละ 45 คนคดิ
เป็นร้อยละ 82  ประเมินการอบรมภาคปฏิบตั ิคดิเป็นร้อยละ 91 ประเมินความพงึพอใจ 93 
เชิงคณุภาพ  

การลีลาศท าให้เกิดผลดีตอ่ร่างกาย ท าให้แข็งแรงขึน้ เชน่ผู้ ท่ีเป็นโรคภมูิแพ้ โรคหวัใจ และในผู้ ท่ีมี
โรคประจ าตวัสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

 

            
 
 
 
 

40.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2558 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   450,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  270,707 บาท 
กลุม่เป้าหมาย 4,500 คน นกัเรียนชัน้ ป.1-ป.4 ทกุโรงเรียนในเขตเทศบาล 
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือคดักรองปัญหาสขุภาพของนกัเรียนโดยการวินิจฉัยจากแพทย์ เพ่ือสง่ตอ่รักษาตาม
สิทธิผู้ ป่วย 

2.เพ่ือจดัท าสมดุคูมื่อสขุภาพของนกัเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
3.เพ่ือน าข้อมลูสขุภาพมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสขุภาพของนกัเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

ตวัชีว้ดั  ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายได้รับการตรวจสขุภาพโดยแพทย์ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  1.พิธีเปิดโครงการในวนัท่ี 21 เม,ย 2558 เวลา 08.00-16น. ณ ห้องมงักรทอง เทศบาลนคร
รังสิต มีการบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีเร่ืองประวตั ิประเภทลีลาศ การเคล่ือนไหว โดยอาจารย์ศศญิดา 
ภิณโญรัตนกลุ บรรยายเร่ืองพืน้ฐาน การเข้าใจ ประโยชน์ โดยนางจรูญรัตน์ พวงมณี บรรยายเร่ืองมารยาท
ในการลีลาศ โดยอาจารย์ชตุิกาญจน์ ภพูานทอง ท าการทดสอบก่อนและหลงัเข้ารับการอบรม ผลคะแนน 
6/10 และ9/10 ตามล าดบัคิดเป็นร้อยละ 90 ผู้ เข้าร่วมพิธีเปิด 82 คน  

2.หลงัจากนัน้อบรมเชิงปฏิบตักิารลีลาศ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ทกุวนัจนัทร์ องัคาร พธุ ฝึก 
ปฏิบตัิการก้าวเท้าและลีลาศ 5 จงัหวะได้แก่ จงัหวะบีกิน ชะชะชา่  ตะลงุ  ร็อค4 รุมบ้า  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
เฉล่ียวนัละ 45 คนคดิเป็นร้อยละ 82  ประเมินการอบรมภาคปฏิบตั ิคิดเป็นร้อยละ 91 ประเมินความพงึ
พอใจ 93 
เชิงคณุภาพ   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและสมาชิกชมรมลีลาศ ให้ความส าคญักบัการออกก าลงักาย หลงัจาก
เข้ารับการฝึกปฏิบตัิการลีลาศภาคเช้าแล้ว จะมีการรวมกลุม่การลีลาศในภาคบา่ย และมีการลีลาศใน
สถานท่ีตา่งๆ ซึง่ท าให้เกิดผลดีตอ่ร่างกาย ท าให้แข็งแรงขึน้ เชน่ผู้ ท่ีเป็นโรคภมูิแพ้ โรคหวัใจ และในผู้ ท่ีมีโรค
ประจ าตวัสามารถควบคมุความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
 

          
 
41.โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยตดิเตียงในชุมชน 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ กลุม่อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุ โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   211,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  184,292.27  บาท 
กลุม่เป้าหมาย จ านวน 40 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเจ็บป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน 

2.เพ่ือสง่เสริมสขุภาพร่างกายของผู้ ป่วยและญาตใิห้ดีขึน้ 
ตวัชีว้ดั   1.ผู้ ป่วยและญาตมีิความพงึพอใจ ร้อยละ 95  

2.ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บ ป่วยตดิเตียงร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  การด าเนินโครงการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยตดิเตียงตอ่เน่ืองจากโครงการปีก่อน มี
การพิจารณาหลกัเกณฑ์การชว่ยเหลือผู้ ป่วยตดิเตียง โดยพิจารณาชว่ยเหลือผ้าอ้อม/แผน่รอง ในผู้ ป่วยท่ี
ขาดแคลนและด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รับการชว่ยเหลือท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ ประกอบด้วย ประธาน
ชมุชน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมุชน พยาบาลวิชาชีพ ตามขัน้ตอน  เดือนละ 40 ราย จ านวน 7  
เดือน สามารถจดัสรรให้ความชว่ยเหลือผู้ ป่วยท่ียากจน ทัง้หมด 45 คน ซึง่มีผู้ ป่วยเสียชีวิต จ านวน 5  ราย  
เชิงคณุภาพ  จากการประเมินจากผู้ ป่วย/ญาต ิมีความพงึพอใจร้อยละ 96   
 

             
 

             
 
42.โครงการส่งเสริมหนูน้อยรังสิต ดื่มนมแม่ 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสขุฯ เทศบาลนครรังสิต โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   42,625 บาท   งบประมาณด าเนินการ  34,500 บาท 
กลุม่เป้าหมาย  200 คน อสม. แมแ่ละเดก็ อาย ุ6-18 เดือน ท่ีเลีย้งลกูด้วยนมแม ่
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือให้ความรู้การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ อย่างเดียว  6 เดือน  

2. เพ่ือสง่เสริมและรณรงค์ให้แมเ่ลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
3 เพ่ือสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือของภาคีเครือขา่ยด้านการพฒันาเดก็  

ตวัชีว้ดั  1. ร้อยละ 90 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วม กิจกรรมมีความพงึพอใจ ระดบัดี-ดีมาก 
2. ร้อยละ 75 ของกลุม่เป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรม  มีความรู้เพิ่มขึน้ มากกวา่ร้อยละ 60 

ในการท าแบบทดสอบ 
3. ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรม 
4. ร้อยละ 30 ของมารดาหลงัคลอด (6 เดือน) ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ        1.กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วยหญิงตัง้ครรภ์ หญิงหลงัคลอด  เดก็อาย ุ 6-18 เดือนและ
อาสาสมคัรสาธารณสขุ เข้ารับการอบรมจ านวน 202  คนคดิเป็น ร้อยละ 101.00    

2.หลงัการอบรม อสม. มีความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ 70.64                    
3.ความพงึพอใจโดยภาพรวมของโครงการเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 90.85    มารดาหลงัคลอด  

ท่ีเข้ารับการอบรมเลีย้งลกูด้วยนมแม ่ร้อยละ 21.43 
เชิงคณุภาพ   การประเมินสขุภาพและพฒันาการตามวยั เด็กอาย ุ6- 18 เดือน   
กลุ่มที่ 1 อาย ุ6 – 9 เดือน จ านวน  21 คน   ระดับ 1 ด.ช.ฟ้าประทาน   สกลพรรค  อาย ุ 8 เดือน  ระดับ 2  
ด.ช. พีรวิรญ์  ทรงประดิษฐ์    อาย ุ 7 เดือน    
กลุ่มที่ 2  อาย ุ10- 18 เดือน  จ านวน  7  คน   ระดับ 1  ด.ญ. วริธฎาวลัย์  อศัจรรย์  อาย ุ1 ปี 5 เดือน 
ระดับ 2 ด.ญ.ปิยะมาศ   ทองผาท า  อาย ุ 1 ปี 

             
 
 
43.โครงการเลือกอาหารตักบาตร ปราศจากโรคภัย 
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ผู้ รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการชมุชนซอย 43 โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   8,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  7,848 บาท 
กลุม่เป้าหมาย  ชมุชนซอย 43 จ านวน 225 ครัวเรือน  มีประชากร 881 คน  
วตัถปุระสงค์ 1 เพ่ือให้พระภิกษุวดัคลองหนึง่ (แก้วนิมิตร) และคนในชมุชนมีความรู้ในเร่ือง ลดเคม็ ลด
หวาน ลดมนั เพ่ือลดโรค  

2 เพ่ือสร้างความตระหนกั เร่ืองการเลือกอาหารท่ีดี ตอ่สขุภาพในการถวายพระภิกษุให้  
กบัชมุชน ซอย 43  
ตวัชีว้ดั  1 ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรม 

2 ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 60 ใน 
การท าแบบทดสอบ 

3 ร้อยละ 60 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีระดบัทศันคตเิพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 60 
ในการท าแบบทดสอบ 

4 ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจในระดบัดี - ดีมาก  
ผลการด าเนินงาน 

1.ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 60 ในการท าแบบทดสอบ คิดเป็น 
ร้อยละ 69.69 

2.พระภิกษุวดัคลองหนึง่ (แก้วนิมิตร) และคนในชมุชนซอย 43 มีความรู้ในเร่ือง ลดเค็ม  
ลดหวาน ลดมัน เพ่ือลดโรคและคนในชุมชนมีความตระหนักเร่ืองการเลือกอาหารท่ีดีต่อสุขภาพในการ  
ถวายพระภิกษุ 

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจในระดบัดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.85 
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44.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 3 ( เทอม 2 ) 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   431,200 บาท   งบประมาณด าเนินการ  369,582.90  บาท 
กลุม่เป้าหมาย 110 คน  
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายใุห้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุและการด าเนิน
ชีวิต อยา่งเหมาะสมตามชว่งวยั สามารถน าความรู้ท่ีได้รับนีไ้ปถ่ายทอดให้กบัผู้สงูอายใุนชมรมและชมุชน
ตอ่ไปได้  

2. เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายใุห้มีความรู้ ทกัษะ การเรียนรู้และฝึกปฏิบตักิารจริง 
ภาคสนามกบั ชมรมผู้สงูอาย ุ 
ตวัชีว้ดั  1. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจ ระดบัดีมาก 

2. ร้อยละ 100 ของกลุม่เป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มเตมิ มากกว่า ร้อยละ 40  
3. เกิดกิจกรรมกลุม่การเรียนรู้/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนไมน้่อยกวา่ 3 กิจกรรม  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  1.มีผู้จบหลกัสตูร 108 คน นกัเรียน 2 คนขอลาออกเนือ้จากมีภาระทางบ้าน และบวช คดิ
เป็นร้อยละ 98.18  

2.ผู้ เข้าอบรมมีความพงึพอใจมากท่ีสดุร้อยละ 96  และพอใจมากร้อยละ 4   
เชิงคณุภาพ   เกิดกิจกรรมจิตอาสาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน รวม  4 กิจกรรม คือ กิจกรรมล้างห้องน า้ใน
วดั  เลีย้งอาหารผู้พิการ  กวาดลานวดั  มอบอปุกรณ์และอาหารให้ผู้สงูอายุ 
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45.โครงการก าจัดเหาในวัยเรียน ประจ าปี 2558  
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   33,500 บาท   งบประมาณด าเนินการ  33,100 บาท 
กลุม่เป้าหมาย นกัเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ในเร่ืองเหาและมีพฤติกรรมของสขุภาพอนามยัท่ีถกูต้อง 

2. เพ่ือก าจดัเหาให้กลุม่เป้าหมายท่ีตรวจพบ  
ตวัชีว้ดั  1. ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจ ระดบัดี-ดีมาก  
ผลการด าเนินงาน 
 1.การตรวจสขุภาพนกัเรียนครัง้ท่ี 1  พบนกัเรียนมีเหาทัง้หมด  714 ราย  ได้ด าเนินการก าจดัเหา
พร้อมทัง้ให้ความรู้เร่ืองเหา  
 2.การตรวจสขุภาพนกัเรียนครัง้ท่ี 2 (หา่งกนั 1 เดือน) พบนกัเรียนมีเหาลดลงเหลือ  60 ราย  
จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นเหาลดลงคดิเป็นร้อยละ 91.6  
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46.โครงการให้ความรู้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2558 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3  โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   16,200 บาท   งบประมาณด าเนินการ  16,200 บาท 
กลุม่เป้าหมาย  200 คน  
วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเต้านม  

2. เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายท่ีตรวจพบความผิดปกตไิด้รับการสง่ตอ่และรักษา 
3. เพ่ือค้นหาโรคมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเต้านมระยะเร่ิมแรก  

ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 60 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเต้านม 
2.ร้อยละ100 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองมะเร็งปากมดลกู 

และมะเร็งเต้านมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 60  
3.ร้อยละ100 ท่ีตรวจพบความผิดปกตมิะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเต้านมได้รับการสง่ตอ่ 

และรักษาตามสิทธิการรักษา 
4. ร้อยละ 85 ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจในการจดักิจกรรม  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  1.ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 203 คน ทกุคนตอบแบบสอบถามหลงัการอบรมเก่ียวกบั
มะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเต้านมได้ผา่นเกณฑ์การประเมินโดยผู้สอนจ านวน 180 คน คิดเป็น ร้อยละ 90   

2.ความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ ดีร้อยละ 48 – ดีมาก ร้อยละ 52   
3.ผู้ เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลกูเป็นจ านวน 158  คน คดิเป็น ร้อยละ  79  มีผู้ เข้ารับ 

การตรวจคล าเต้านม จ านวน  159  คน คดิเป็น ร้อยละ  79.5   
เชิงคณุภาพ  1.คดักรองมะเร็งปากมดลกูได้ 158 คน ตรวจพบความผิดปกติ   1  คน  

2. คดักรองมะเร็งเต้านม 159 คน  ไมพ่บความผิดปกติ 
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47.โครงการบริหารกาย เสริมสร้างใจ ร าไทย สูงอายุ 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ กลุม่นาฏศลิป์ผู้สงูอาย ุเทศบาลนครรังสิต โครงการประเภท 1  
งบประมาณสนบัสนนุ   23,600 บาท   งบประมาณด าเนินการ  23,600 บาท 
กลุม่เป้าหมาย 20 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายมีความรู้เร่ืองทกัษะการออกก าลงักาย ด้วยวิธีการร าไทย 

2.เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายได้ฝึกปฏิบตัิการออกก าลงักาย แบบยืดเหยียดตามหลกั 
ของร าไทย 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายสามารถออกก าลงักายโดยใช้เทคนิคการร าไทย 
ได้อยา่งถกูต้อง 

2.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายมีความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมาก 
3.ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลการด าเนินงาน 
  1.มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน ทกุคนสามารถออกก าลงักายโดยใช้เทคนิคของการร า
ไทยได้อย่างถกูต้องและผา่นเกณฑ์การประเมินโดยผู้สอนจ านวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 90   

2.ความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ พอใช้-ดีมาก จ านวน 18 คน คดิเป็น ร้อยละ 90 
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48.โครงการการอบรมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแกนน าเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต 
ผู้ รับผิดชอบโครงการ สภาเดก็และเยาวชนนครรังสิต โครงการประเภท 2  
งบประมาณสนบัสนนุ   69,000 บาท   งบประมาณด าเนินการ  69,000 บาท 
กลุม่เป้าหมาย 400 คน 
วตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และพฒันาศกัยภาพสภาเดก็และเยาวชน ให้ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงอนัตรายของโรคเอดส์ การปฏิบตัิตนในเร่ืองการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมของเดก็และเยาวชน ตลอด 
จนสามารถถ่ายทอดความรู้ผา่นเคร่ืองมือ ส่ือความรู้"แบบขายตรงความรู้" 

2.เพ่ือสง่เสริมและค้นหาแกนน าเดก็และเยาวชนในสถานศกึษาท่ีจะขบัเคล่ือนกระบวนการ 
จดักิจกรรมด้านการป้องกนั และการแก้ไขปัญหาเอดส์และการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในกลุ่มเดก็และเยาวชน 
อยา่งยัง่ยืน 

3.เพ่ือลดปัญหาผลกระทบทางสงัคม ท่ีเช่ือมโยงเร่ืองเอดส์ และการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมของ 
เยาวชนในสถานศกึษา 

4.เพ่ือหารูปแบบการเข้าถึงพฤตกิรรมของเด็กและเยาวชนกลุม่เส่ียงตา่งๆในสถานศกึษา 
ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต ซึง่จะท าให้ลดจ านวนผู้ติดเชือ้HIV รายใหมแ่ละลดการเสียชีวิตเน่ืองจากเอดส์
ตามมาในระยะเวลาตอ่ไป 
ตวัชีว้ดั  1.ร้อยละ 90 ของผู้ เข้าร่วมโครงการฯเข้าร่วมครบระยะเวลาอบรม 

2.ร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรม มีความรู้เพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 60 
ในการท าแบบทดสอบ/สอบถาม  

3.ร้อยละ 65 ของผู้ เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และมีความสามารถในการใช้ส่ือความรู้ 
4.ร้อยละ 85 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพงึพอใจในระดบัดี -ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน 
  1.อบรมแกนน าเยาวชนโรงเรียนละ 100 คน ทัง้หมด 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนธญับรีุ 
โรงเรียนชมุชนประชาธิปัตย์ โรงเรียนทองพลูอทุิศ และโรงเรียน วดัแสงสรรค์ รวมทัง้สิน้ 400 คน  คดิเป็น
ร้อยละ 100 ของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
  2. กลุม่แกนน าในภาพรวมมีความรู้เพิ่มมากขึน้ถึงร้อยละ 90  ของการท าแบบทดสอบหลงั
ได้รับความรู้ 

                         




