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สารบัญ
ที่ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประชากรและความเป็นมา
ข้อตกลงการดาเนินงานระหว่าง สปสช. กับ เทศบาลนครรังสิต
การจัดสรรงบประมาณ และ สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ
ทาเนียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
สรุปผลการดาเนินงานตามกรอบงบประมาณ
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
สรุปผลรายงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการและหน่วยงานสาธารณสุข
1. โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตาบลประชาธิปัตย์
2. โครงการเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจาปี 2560
3. โครงการพัฒนาแกนนาเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนรู้เท่าทันยาเสพติด
5. โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2560
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
7. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
8. โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่ม เด็กต่างชาติ ปี 2560
9. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา
10.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพวัยทางาน
11.โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแล ฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
12.โครงการยุทธการทลายพุง 2560
13.โครงการวัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
14.โครงการส่งเสริมคนรังสิต เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
15.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตปี 2560
16. โครงการ"พัฒนาเครือข่ายรากเทียมพระราชทาน”เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ร่วมกับสถาบันทันตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเทศบาลนครรังสิต
17. โครงการรู้เท่าทันสินค้าอันตราย
โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น
18. โครงการโรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ
19. โครงการ body combat
20. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาวและห้องเรียนอุน่ ใจ
21. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
22. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพธัญญะอุปถัมภ์
23. โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
24. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
25. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์
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โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรชุมชน
26. โครงการรวมพลังเด็กรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุงลดโรค
27. โครงการปั่นยิ้มด้วยหมวกมหัศจรรย์สานศาสตร์พระราชา
28. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2560
29. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2560 (2 ไตรมาส 43,540 บาท)
30. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2560
31. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2560
32. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2560
33. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2560
34. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 4 ปี 2560
35. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2560
36. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล ปี 2560
37. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2560
38. โครงการ100ปี ไลน์แด้นซ์แอนด์บาสโลป
39. โครงการ200 ปี สุขภาพดี
40. โครงการสามวัย ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป
41. โครงการสุขภาพดีด้วยการออกกาลังกายลีลาศ ปี2560
42. โครงการสุขกายสุขใจด้วยการลีลาศ
43. โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2560
44. โครงการรังสิตสร้างสุขภาพด้วยราพัดไทเก็ก
45. โครงการออกกาลังกายด้วยโยคะ ปี2560
46. โครงการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ 60
47. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง
48. โครงการธรรมะสมาธิ สร้างเสริมจิตใจ
49. โครงการลีลาศนครรังสิต ปี 2560
50. โครงการส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ปี ๒๕๖๐
51. โครงการออกกาลังกายด้วยแอโรบิก ชอยรังสิต-ปทุมธานี 8
52. โครงการออกกาลังกายด้วยโยคะ ชอยรังสิต-ปทุมธานี 8
53. โครงการรักษ์สุขภาพด้วยการปลูกผักบริโภคเอง
54. โครงการดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2560
55. โครงการรักษ์สุขภาพด้วยการลีลาศ
56. โครงการราไทยหัวใจเบิกบาน ปี 2560
57. โครงการโยคะสร้างสุขภาพ
58. โครงการธรรมะสว่างใจ
59. โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน
60. โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองด้วยการลีลาศ
61. โครงการดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
62. โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรณชัย
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63. โครงการชีวิตสดใส สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
64. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ
65. โครงการนาร่องการดูแล ฟื้นฟู ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
66. โครงการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2560
67. โครงการสารวจข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ ปี 2560
68. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทยโดยญาติผู้ดูแล
69. โครงการนาร่องฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยกิจกรรมบาบัด ปี 2560
โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
70. โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560
71. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5
72. โครงการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุนครรังสิตปี 2560
73. โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560 (เพิ่มเติม)
74. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุ (วงเดือนลาดวน)
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
เทศบาลนครรังสิตมีประวัติความเป็นมาจากเทศบาลตาบลประชาธิปัตย์ โดยเทศบาลตาบล
ประชาธิปัตย์ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตาบล เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดของตาบลประชาธิปัตย์ ซึ่งตาบลประชาธิปัตย์นั้นเดิมชื่อตาบลบึงทะเลสาบขึ้นอยู่กับการปกครอง
ของเมืองธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๔๕ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้ยุบเป็นอ
เภอธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของการเปลี่ยนชื่อจากตาบลบึงทะเลสาบเป็น ตาบลประชาธิปัตย์นั้น
ยังหาหลักฐานไม่พบ แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการออกโฉนดที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
(สาขาธัญบุรี) การออกโฉนดครั้งแรกตั้งแต่รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ เป็นต้นมา ใช้ชื่อ ตาบลว่า “บึงทะเลสาบ”
ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๙ ออกโฉนดใช้ชื่อตาบลว่า “ประชาธิปัตย์” และต่อมา ในภายหลังเมื่อเทศบาล
ตาบลประชาธิปัตย์มีความเจริญเติบโตในด้านต่างๆมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง จึงได้รับการยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเปลี่ยนชื่อเป็น “รังสิต” เพื่อให้ตรงกับชื่อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เกิดความสับสน
ในการติดต่อราชการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการยก
ฐานะและเปลี่ยนชื่อตามพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๓๖ ก ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ต่อมาเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครรังสิต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้งของเทศบาลนครรังสิต
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลนครรังสิตมีพื้นที่ครอบคลุมตาบลประชาธิปัตย์ทั้งตาบล จานวน ๖ หมู่บ้าน มีพื้นที่
ทั้งหมดจานวน ๒๐.๘๐ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
หลักเขตที่ ๑ พิกัด ๑,๕๔๗,๘๓๗ M.N. และ ๖๗๒,๙๖๓ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่เส้นแบ่ง
เขตอาเภอคลองหลวงกับอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก ตรง
หลักกิโลเมตร ที่ ๓๐.๘๐๐
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง และเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตาบลหลักหก และเขตเทศบาลตาบลบางพูน อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคูคต และเขตเทศบาลเมืองล าสามแก้ว อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ผ่านแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น
2 ส่วน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริให้ขุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 โดยขุดแยก
จากแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ตาบลบ้านใหม่ อ าเมืองปทุมธานี ไปจนถึงเขตอาเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ความ
ยาวโดยประมาณ 38.4 กิโลเมตร มีคลองซอย 14 คลอง อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตจานวน 3 คลองซอย
ได้แก่ คลองซอยที่ 1 ถึงคลองซอยที่ 3 ใช้สาหรับส่งน้าเพื่อประโยชน์ทางกสิกรรมและคมนาคมขนส่ง
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ลักษณะภูมิอากาศ
มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง
มกราคม
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต (ณ เดือนกันยายน ๒๕๕9)
- ประชากรชาย จานวน 37,758 คน
- ประชากรหญิง จานวน 42,700 คน
จานวนรวมทั้งสิ้น 80,458 คน
- ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,883 คน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร
- จานวนบ้าน 53,051 หลังคาเรือน
ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุของประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
อายุน้อยกว่า 1 ปี-9 ปี 4,679
4,304 8,983
อายุ 10-19 ปี
5,255
5,000 10,255
อายุ 20-29 ปี
5,092
5,519 10,611
อายุ 30-39 ปี
6,092
6,968 13,060
อายุ 40-49 ปี
6,288
7,713 14,001
อายุ 50-59 ปี
5,368
6,630 11,998
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
4,984
6,566 11,550
จานวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิตจาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)
ที่มา : สานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต
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สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจานวน 25 แห่ง คือ
สังกัดเทศบาลนครรังสิต
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะ
อุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(เอื้ออาทรรังสิต)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
โรงเรียนเพียรปัญญา
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
โรงเรียนดวงกมล
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

ระดับปฐมวัย

1

บุคลากร
ผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก จานวนเด็ก
ครู
1
24

ระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
ระดับอนุบาล
ระดับอนุบาล
ระดับอนุบาล
ระดับอนุบาล
ระดับอนุบาล
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

1
1
1
6
5
6
1
2
8
1

1
2
14
6

ระดับที่จัดการศึกษา

ครู

2
1
2
1
7
6
12
9
2
5
-

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลาดับ
13
14
15
16
17

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทองพูลอุทิศ
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

ระดับที่จัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
อนุบาล ๑-มัธยมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล ๑-ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
หน้ า ๖
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25
25
169
183
225
104
55
531
44
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ลาดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลรังสิต
โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต
โรงเรียนบรรจบรักษ์
โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา
โรงเรียนธัญวิทย์
โรงเรียนวนิษา
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ
โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

ระดับที่จัดการศึกษา
เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล -มัธยมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

ที่มา : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 )

ด้านการสาธารณสุขและการอนามัย
เทศบาลนครรังสิตมีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จานวน 5 แห่ง และในพื้นที่เทศบาล
นครรังสิต มีโรงพยาบาล จานวน ๔ แห่ง ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อสถานพยาบาล
รายละเอียดการให้บริการ
สังกัดเทศบาลนครรังสิต
๑
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (ชุมชนสินสมุทร)
๒
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
๓
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
๔
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์)
5
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (อนุกูลธัญญกิจอุปถัมภ์)
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
๒
สถาบันบาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนี
โรงพยาบาลเอกชน
1
โรงพยาบาลปทุมเวช
2
โรงพยาบาลเปาโล
3
โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต

รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ

ที่มา : ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ความเป็นมา
คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต เห็นความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรครวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพของชุมชนโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
จึงมีนโยบายให้สมัครเข้าร่วมดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองรังสิตกับ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาเขตพื้นที่สระบุรี วันที่ 30 ตุลาคม 2551
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การจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
๒๕๕๙
๒๕60

จัดสรรฯ สปสช.
2,865,525.00
3,076,480.00
5,328,240.00
5,368,160.00
5,368,960.00
5,956,110.00
5,971,545.00
๕,๙๙๒,๘๒๓.๐๐
6,004,125.๐๐

เทศบาลนครรังสิตสมทบ
1,435,000.00
1,540,000.00
2,664,120.00
2,685,000.00
2,684,480.00
2,978,055.00
3,582,927.00
๓,๕๙๕,๖๙๘.๐๐
๓,602,475.๐๐

รูปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
กองทุนฯ อบต. / เทศบาลนครรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ 2560
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ทาเนียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

ผู้อานวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

สาธารณสุขอาเภอธัญบุรี

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ประธานกองทุนฯ

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม
สอบจ.ปทุมธานี
รองประธานกองทุนฯ (คนที่ 1)

นายพัชรพล คุณสมบัติ
สมาชิกสภาพเทศบาล
กรรมการ

นายไตรวรรณ์ งามทวงษ์
ผู้แทนชุมขน
รองประธานกองทุนฯ (คนที่ 2)

นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์
รองปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

นางพรพักตร์ เต็กสี
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
หน้ า ๑๒
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นางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข
นายณรงค์ชัย ปลื้มชัย นายสมศักดิ์ สันติยานนท์
หน.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 หน.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ผู้แทน อสม.
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายประคอง ผลพิบูลย์
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ

นายประดิษฐ์ ทรายแก้ว
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ

นายชาลี ยาตา
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ

นางอานวย ประยูร
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ

นายชั้น รักสูงเนิน
ผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ
กรรมการ

นางสิรินาถ โตสมบัติ
ผู้แทน อสม.
กรรมการ

นายศักดิ์ชัย ขาวขา
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ

นางสาวพลาพร สมพรบรรจง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สรุปผลการดาเนินงานตามกรอบงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
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สรุปผลรายงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการประเภทที่ 1 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการและหน่วยงานสาธารณสุข
1. โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตาบลประชาธิปัตย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
งบประมาณสนับสนุน 66,100 บาท
งบประมาณดาเนินการ 66,100 บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนตาบลประชาธิปัตย์ รักษา/รับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล
ประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลและใส่
ใจในสุขภาพ ตนเอง
2. เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
3. เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดี-ดีมาก
ผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ 1.ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง(บรรลุตามวัตถุประสงค์)
2.ร้อยละ 87 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
(บรรลุตามวัตถุประสงค์)
รายงานผลเชิงคุณภาพ 1.ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน
2.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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2. โครงการเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจาปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มชมรมรามวยจีนไท้เก๊ก รังสิต
งบประมาณสนับสนุน 199,080 บาท
งบประมาณดาเนินการ 199,080 บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนประจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 5 แห่ง เด็กอนุบาลใน
12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียน
วัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา ,
โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา , โรงเรียน
อนุบาลบ้านวังทอง จานวน ๒,๐๐๐ คน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 5 แห่งและ เด็ก
อนุบาล ใน 12 โรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ
ตัวชี้วัด
80% ของเด็กนักเรียนประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 5 แห่ง และ
เด็กนักเรียน อนุบาล 12 โรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานเคลือบฟลูออไรด์วานิชปีการศึกษา 2560 -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครรังสิต 5 แห่งได้แก่เทพธัญญะอุปถัมภ์ สิริเวชชะพันธ์ รัตนโกสินทร์ เอื้ออาทรรังสิตและ
สินสมุทร ครั้งที่1จานวนทั้งหมด 847 คน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช จานวน 728 คน คิดเป็นร้อยละ86.1
ครั้งที่2จานวนทั้งหมด 900 คน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช จานวน 807 คน คิดเป็นร้อยละ89.7 -เด็ก
อนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่1 จานวนทั้งหมด 1.539 คน ได้รับการทาฟลูออไรด์
วานิช จานวน 1.431 คน คิดเป็นร้อยละ 92.98

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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3. โครงการพัฒนาแกนนาเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันบาบัดและฟืน้ ฟูผตู้ ิดยาเสพติดแห่งชาติมหาราชินี
งบประมาณสนับสนุน 262,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ -------------- บาท
งบประมาณคงเหลือ ---------------- บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ในโรงเรียนสายปัญญารังสิต , โรงเรียนธัญุบุรี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี,
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีวิทยาเขตเมืองเอก, โรงเรียนแสงสรรค์, โรงเรียนประชาธิปัตย์ จานวน ๔๕๐ คน
วัตถุประสงค์ 1. สร้างแกนนาเยาวชนที่จะเป็นกาลังที่เข้มแข็งในการป้องกันตนเอง และช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่
อาจมีโอกาสพลาดไปใช้ยาเสพติด แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. เยาวชนเกิดกระแสความตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด การป้องกันตนเอง ไม่ให้อยากรู้อยาก
ลองในเรื่องที่ลองไม่ได้
3. เยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของแกนนาที่ได้รับความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2. เยาวชนที่มีปัญหาติดยาเสพติดได้รับการคัดกรอง จูงใจและการให้คาแนะนาดูแลช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องร้อยละ ๑๐๐
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการดาเนินงาน

ยังไม่รายงานผล

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนรู้เท่าทันยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันบาบัดและฟืน้ ฟูผตู้ ิดยาเสพติดแห่งชาติมหาราชินี
งบประมาณสนับสนุน 112,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ -------------- บาท
งบประมาณคงเหลือ -------------- บาท
กลุ่มเป้าหมาย จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน(จพสช.)จานวน ๒๐๐ คน
วัตถุประสงค์ 1. ฝึกอบรม จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน(จพสช.)ให้มีความรู้เรื่องยาเสพติด
2. จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด ป้องกันตนเอง และ
ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ที่มีปัญหาสุขภาพกาย-จิตจากยาเสพติด
3. ผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการช่วยเหลือ ส่งต่ออย่าง
เหมาะสม
ตัวชี้วัด
๑. จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2. จานวนประชาชนที่ปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาและสารเสพติดได้รับการส่งต่อ และได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน

ยังไม่รายงานผล

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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5. โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 47,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ 3๐,620 บาท
งบประมาณคงเหลือ 16,380 บาท
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน จานวน ๙๐ คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด
๑. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการดูแลตนเองมากขึ้น
๒. ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
๓. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมโครงการสามารถควบคุมความดันโลหิตและน้าตาลในเกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กิจกรรมหลัก การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ผลลัพธ์ ร้อยละ 100
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ (บรรลุตามตัวชี้วัด)
2. ร้อยละ80ของผู้ร่วมโครงการสามารถควบคุมความดันโลหิตและน้าตาลในเกณฑ์ที่
เหมาะสม ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 ของผู้ร่วมโครงการสามารถควบคุมความดันโลหิตและน้าตาลในเกณฑ์ที่
เหมาะสม (บรรลุตามตัวชี้วัด)
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยา
อย่างถูกต้อง และไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๑๙
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 43,6๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ 31,596 บาท
งบประมาณคงเหลือ 12,004 บาท
กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลนครรังสิต 200 คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ในด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วที่(SRRT) ในเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(SRRTใน การจัดการปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ
4. เพื่อสนับสนุนในเกิดการพัฒนาระบบระบาดวิทยาที่ดีในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในโครงการฯ มีความรู้ในด้านป้องกันและควบคุม
โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ60ในการทาแบบทดสอบ
2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความ
พึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 100ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
รายงานผลเชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในโครงการฯ มี
ความรู้ในด้านป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ60ในการทาแบบทดสอบ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๒๐
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7. โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 123,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ 123,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 240 คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาตของโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในด้านการป้องกัน
และควบคุม โรคไข้เลือดออก
3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรค ตามมาตรฐาน
การป้องกันและควบคุมโรค
2.ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60ในการทาแบบทดสอบ
๓.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษา
4.ร้อยละ 60 ของชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ายุงลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 และ ร้อยละ 100
ของสถานศึกษามีค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย เท่ากับ 0
5.ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษา(กลุ่มเป้าหมาย 240 คน)
รายงานผลเชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60ในการทาแบบทดสอบ
-ร้อยละ 60 ของชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ายุงลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10
-ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย เท่ากับ 0
-ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรค ตามมาตรฐานการ
ป้องกันและควบคุมโรค

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๒๑
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8. โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่ม เด็กต่างชาติ ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 5,950 บาท
งบประมาณดาเนินการ 2,926 บาท
งบประมาณคงเหลือ 3,024 บาท
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเด็กต่างชาติอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน130 คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้วัคซีนโปลิโอเสริมแก่เด็กต่างชาติในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งยังได้วัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์และ
มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโปลิโอ
2. เพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอเสริมแก่กลุ่มเด็กต่างชาติในพื้นที่เสี่ยง
๓. เพื่อให้ระดับภูมิต้านทานต่อโรคโปลิโอสูงเพียงพอ ที่จะป้องกันการแพร่เชื้อโปลิโอจาก
ภายนอกเข้า มาในประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการรณรงค์ให้รับวัคซีนโปลิโอเสริมจานวน 2 ครั้งห่าง
กัน 1 เดือน
2. การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในกลุ่มเด็กต่างชาติมีความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเด็กต่างชาติอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน130 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 22
ธันวาคม 2559 จานวนเด็กที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ จานวน 168คน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2560 จานวนเด็ก
ที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ จานวน 162คน
รายงานผลเชิงคุณภาพ กลุ่มเด็กต่างชาติอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 157 คนได้รับการรณรงค์ให้รับวัคซีน
โปลิโอเสริมจานวน 2 ครั้งห่างกัน 1 เดือนคิดเป็นร้อยละ 93 ของกลุ่มเป้าหมาย

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๒๒
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9. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 73,435 บาท
งบประมาณดาเนินการ 61,025 บาท
งบประมาณคงเหลือ 12,410 บาท
กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่มีภาวะอ้วน เริ่มอ้วน และท้วม ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
เทศบาล จานวน ๒๔๑ คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็กกลุ่มเริ่มอ้วนและท้วม
2. เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนในเด็กและให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ราย โดย อาศัยความร่วมมือของชุมชน ครู และผู้ปกครอง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วนและท้วม ไม่พัฒนาไปสู่ภาวะโรคอ้วน
2. ร้อยละ ๖๐ ของเด็กอ้วนสามารถลดน้าหนักได้ร้อยละ ๕ ของน้าหนักตัวเดิม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมหลัก
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
1) ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มอ้วนและท้วม ไม่พัฒนาไปสู่ภาวะโรคอ้วน
ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีภาวะอ้วน เริ่มอ้วน และท้วม ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ
เทศบาลไม่พัฒนาไปสู่ภาวะโรคอ้วน (บรรลุตามตัวชี้วัด) 2)
ร้อยละ ๖๐ ของเด็กอ้วนสามารถลดน้าหนักได้ร้อยละ ๕ ของน้าหนักตัวเดิม ผลลัพธ์ ร้อยละ 55 ของ
เด็กอ้วนสามารถลดน้าหนักได้ร้อยละ ๕ ของน้าหนักตัวเดิม
รายงานผลเชิงคุณภาพ
มีฐานข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะอ้วน เริ่มอ้วน และท้วม ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดของเทศบาล

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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10.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพวัยทางาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 257,400 บาท
งบประมาณดาเนินการ 1๕๐,220 บาท
งบประมาณคงเหลือ 107,180 บาท
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ๓๔๐ คน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และแนะนาส่งต่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามสิทธิการรักษา
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีภาวะเสี่ยงตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบโรคได้รับคาแนะนาการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มวัยทางาน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ 1)ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วง
วัย (212 คน) ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วง
วัย (บรรลุตามตัวชี้วัด)
2)ร้อยละ 100 ของกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบโรคได้รับคาแนะนาการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสม ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนได้รับคาแนะนาจากแพทย์ (บรรลุตามตัวชี้วัด)
รายงานผลเชิงคุณภาพ
1.พบกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงรายใหม่ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45 พบกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานรายใหม่ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07
2. สายตาผิดปกติต้อลม จานวน 59 คน ไทรอยด์ ผิดปกติ 2 คน
3. หัวใจเต้นผิดปกติ 8 คน เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
4. พบกลุ่มเสี่ยงคลอเรสเตอรอลสูง รายใหม่ 76 คน ไตรกลีเซอไรด์สูง 50 คน 5. สูบบุหรี่ 48 ราย
ดื่มสุรา 77 ราย

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๒๔
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11.โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแล ฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 17,850 บาท
งบประมาณดาเนินการ 17,290 บาท
งบประมาณคงเหลือ 560 บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ผู้ดูแลและญาติ จานวน 50 คน
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อประชาชน ผู้ดูแล ญาติ มีความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
๒.เพื่อส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
๓.เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพิการซ้าซ้อน จากการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 90 ประชาชนทั่วไป ผู้ดูแล ญาติ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม
2. ร้อยละ 70 ประชาชนทั่วไป ผู้ดูแล ญาติ มีความรู้จากการเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ การจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
ร่วมกับมีการสาธิตอุปกรณ์ต่างๆในการฟื้นฟู มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 51 คนและมีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตอบข้อซักถามในการทากายภาพบาบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งพบว่าประชาชนที่เป็นโรคเรื้อรังบาง
กลุ่มยังขาดการตะหนักในการดูแลตัวเองซึ่งจะนาไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองรายงานผลเชิงคุณภาพ
รายงานผลเชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมอบรมการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ความ
พึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการเกณฑ์ดี-ดีมาก ร้อยละ 93.5
2.ผู้เข้าร่วมอบรม หลังจากอบรมมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ป่วย ได้ทราบวิธีการฟื้นฟูทางกายภาพบาบัดโรคหลอดเลือด
สมองที่ถูกต้อง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถนาวิธีการฟื้นฟูไปแนะนาแก่ผู้อื่นได้
4. ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๒๕
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12.โครงการยุทธการทลายพุง 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 73,500 บาท
งบประมาณดาเนินการ 34,759 บาท
งบประมาณคงเหลือ 38,751 บาท
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน ๒๐๐ คน
วัตถุประสงค์1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
1.1.2 เพื่อให้พนักงานได้ทราบสภาวะสุขภาพและตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคจากข้อมูล
สุขภาพที่ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ได้แก่ ห้องน้า บันได ลิฟท์
ตัวชี้วัด
1.2.1 ร้อยละ 40 ของพนักงานสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอตามประเภท
ที่ชอบและรวมถึงการออกกาลังกายในขณะทางาน
1.2.2 ร้อยละ 60 ของพนักงานสามารถควบคุมรอบเอวและดัชนีมวลกายให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
1.2.3 มีฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานในองค์กร
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มวัยทางาน
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใน
การทางาน
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
1)ร้อยละ 40 ของพนักงานสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอตามประเภทที่ชอบและ
รวมถึงการออกกาลังกายในขณะทางาน
ผลลัพธ์ ร้อยละ 2.5 ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมออกกาลังกาย (ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด)
2)ร้อยละ 60 ของพนักงานสามารถควบคุมรอบเอวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
ผลลัพธ์ ตรวจรอบเอว ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 208 คน พบว่า
-รอบเอวเพศชายปกติ ร้อยละ 65.3 รอบเอวเพศหญิง ปกติ ร้อยละ 55.1 คิดเป็นร้อยละ 60.1
(บรรลุตามตัวชี้วัด)
-ดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 36.1 ผอมร้อยละ 4.3 ท้วมร้อยละ 48.3 และ อ้วนร้อยละ 41.3
รายงานผลเชิงคุณภาพ -มีฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานในองค์กร (บรรลุตามตัวชี้วัด)

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๒๖
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13.โครงการวัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 36,250 บาท
งบประมาณดาเนินการ 32,620 บาท
งบประมาณคงเหลือ 3,630 บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นป.5 รร.ในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 11 โรงเรียน ๘๕๐ คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
2. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยเรียน และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการดารงชีวิต
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาการ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่
๒. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถทาแบบทดสอบได้
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน โดยลงสอนเชิง
รุกตามโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน 11 โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมดจานวน
850 คน
รายงานผลเชิงคุณภาพ กิจกรรมหลังสอนมีการประเมินความรู้นักเรียน ได้ความรู้เพิ่มโดยสามารถทาข้อสอบ
ได้ถูกมากกว่าร้อยละ 95 มีนักเรียนทาแบบข้อสอบได้ถูกหมด จานวน 49 คน สังเกตประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนอยู่ระดับดี-ดีมาก

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๒๗
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14.โครงการส่งเสริมคนรังสิต เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 43,200 บาท
งบประมาณดาเนินการ 36,001 บาท
งบประมาณคงเหลือ 7,199 บาท
กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กอายุ 6-18 เดือน ประชาชนและจพสช.ในเขตเทศบาล
นครรังสิต 200 คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน
2. เพื่อส่งเสริมให้แม่ ( คนรังสิต ) เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
2. ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ60 ใน
การทาแบบทดสอบ ความเข้าใจ การพัฒนาการของเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่
3. ร้อยละ 35 ของมารดาหลังคลอด( 6 เดือน ) ที่เข้ารับการอบรม สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
- ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก (บรรลุตามตัวชี้วัด)
- ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้อยละ60ในการตอบคาถาม
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้อยละ60ในการตอบคาถาม (บรรลุ
ตามตัวชี้วัด)
รายงานผลเชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจานวน ๒02 คนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้อยละ60
- การตรวจประเมินพัฒนาการในเด็กอายุ 6-18 เดือน พบว่ามีพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์สมวัย

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๒๘
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15.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 358,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ 283,600 บาท
งบประมาณคงเหลือ 74,400 บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.๑ -ป.๔ ในเขตเทศบาลนครรังสิต ๔,๐๐๐ คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคัดกรองสุขภาพของนักเรียนโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์
๒. เพื่อนาข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์
2.ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับ ดี - ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ชั้นประถม 1-4 จานวน 3,260 คน
13โรงเรียนในเขตพื้นที่
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์ น้าหนักส่วนสูง ผอม 139 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26
อ้วน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ความสมบูรณ์ของร่างกายผิดปกติ 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 35.74
สายตาผิดปกติ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 ฟันผุ 3,146 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 ซีด 311 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.54

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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16. โครงการ"พัฒนาเครือข่ายรากเทียมพระราชทาน”เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ร่วมกับสถาบันทันตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเทศบาลนครรังสิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
งบประมาณสนับสนุน 60,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ 60,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๒๔๐ คน
๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยฟันปลอมทั้งปากและฟันปลอมทั้งปากร่วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพรังสีสามมิติที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จานวน 120 คน ได้รับการฝึกทักษะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโภชนาการ และการปฏิบัติตัวให้เหมาสมในแต่ละกลุ่มโรค
๒. ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยฟันปลอมทั้งปากและฟันปลอมทั้งปากร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพรังสีสามมิติที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ได้รับโปรแกรมโภชนาการและ
โปรแกรมการดูแลรักษารากฟันเทียม จานวน 120 คน
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมได้รับการฝึกทักษะด้านโภชนาการและการดูแล
รักษารากฟันเทียม
2.ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นโดยประเมินจากคราบหินน้าลายที่สะสมบริเวณรากฟัน
เทียมและฟันปลอมเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรากฟันเทียมบนฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้มีความ
ปลอดภัยและมีความแม่นยาซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลรักษารากฟันเทียมและความคงอยู่ของราก
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการตอบแบบสอบถามในเรื่องโภชนาการใน
อาหารแต่ละกลุ่มโรค
2. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนและให้คาแนะนาผู้ป่วยในกลุ่มโรคเดียวกันได้
อย่างถูกต้อง
๓. ร้อยละ 90 ของผู้ได้รับฟันเทียมถอดได้และได้รับฟันเทียมถอดได้ร่วมกับรากฟันเทียม
ได้รับการฝึกทักษะในด้านโภชนาการและการดูแลรักษารากฟันเทียม
4. ร้อยละ 95 รากฟันเทียมมีความสาเร็จในขั้นตอนการใส่และเพิ่มความคงอยู่ของรากฟัน
เทียมทั้งในเคสฟันปลอมทั้งปากและฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑. งานทันตกรรมโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เป็นหน่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติตัวที่
ถูกต้องในผู้ป่วยสูงอายุ และกลุ่มใส่ฟันปลอมถอดได้และฟันปลอมถอดได้ร่วมกับรากฟันเทียมมีสมาชิก จานวน
500 คน
๒. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยฟันปลอมทั้งปากและฟันปลอมทั้งปากร่วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพรังสีสามมิติที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จานวน 60 คน
๓. ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยฟันปลอมทั้งปากและฟันปลอมทั้งปาก
ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพรังสีสามมิติที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ได้รับโปรแกรม
โภชนาการและโปรแกรมการดูแลรักษารากฟันเทียม จานวน 60 คน
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รายงานผลเชิงคุณภาพ
๑.มีหนังสือแนวทางการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และการปฏิบัติตัวในแต่ละกลุ่มโรค และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากแกนนาเป็นระยะสามครั้งต่อปี
๒. ผู้ป่วยสูงอายุ เบาหวาน ความดัน มีค่าน้าตาลและความดันอยู่ในเกณฑ์อย่างน้อย 95
๓. กลุ่มคนไข้ที่ควบคุมความดันโลหิตและน้าตาลในเลือดไม่ได้มีการติดตามจากแกนนาอย่าง
ใกล้ชิดด้วยการสอบถามทางโทรศัพท์และวางแผนจะมี แอฟพลิเคชั่นติดตามบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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17. โครงการรู้เท่าทันสินค้าอันตราย
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน 59,300 บาท
งบประมาณดาเนินการ 59,193.50 บาท
งบประมาณคงเหลือ 106.50 บาท
กลุ่มเป้าหมาย แกนนานักเรียน (ป.3-ป.5) ครู แม่ค้าหน้าโรงเรียน และประชาชาชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียน
ดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต จานวน 140 คน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ จานวน 140 คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสินค้าอันตรายอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเลือกซื้อ เลือกใช้ สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีความ
ระมัดระวังในการบริโภคสินค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ (หลังการอบรม) ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
1. ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต ก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เท่ากับร้อยละ 53.72 ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม หลังการอบรม ผู้
เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 78.69 ของจานวนผู้เข้า
รับการอบรม โดยมีพัฒนาการความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.97
2. ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 เท่ากับร้อยละ 49.57 ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม หลังการอบรม ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 91.91 ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม โดยมี
พัฒนาการความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.34
รายงานผลเชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น
18. โครงการโรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนธัญบุรี
งบประมาณสนับสนุน ๑๗๑,๒๑๕ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๗๑,๒๑๕ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนทั้งหมด 2,784 คน ครูและบุคลากร จานวน 125 คน
วัตถุประสงค์ ๑. นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ การป้องกัน การหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของ
สารเสพติดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และต่ากว่าเกณฑ์ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ
2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
3. มีสถานที่ที่มีผู้รับฟังปัญหาและมีผู้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาแก่นักเรียนได้ระดับหนึ่ง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจระดับดีมากและดี
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 85.75 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความพึงพอใจระดับดีมากและดี
2. ร้อยละ 87.65 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
รายงานผลเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ทาให้มีสุขภาพกายและจิตดี
๒. นักเรียนมีภาวะการณ์เจริญเติบโตที่ดี มีน้าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับภูมิคุ้มกันโรค ปราศจากโรคและไม่เจ็บป่วยง่าย

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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19. โครงการ body combat
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนสายปัญญา
งบประมาณสนับสนุน ๔๒,๑๕๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๔๒,๑๕๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต 50 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้บริหารทุกส่วนของร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง บริหารข้อต่อต่างๆ ให้คล่องตัว
2. เพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน ทั้งยังบริหารการหายใจ ปอด และกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
3. เพื่อเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงยังช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่น นามาสู่อารมณ์ที่ดี ปลอดโปร่ง หลัง
ออกกาลังกาย
ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสม่าเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกายBody Combat
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ออกกาลังกายสม่าเสมอ ร้อยละ 80
รายงานผลเชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๓๔
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20. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาวและห้องเรียนอุน่ ใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์
งบประมาณสนับสนุน ๗๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๖๕,๘๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๔,๒๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 800 คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียน
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์ และ
อันตรายของยาเสพติด
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ
4. เพื่อดาเนินกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนวัดแสงสรรค์
ตัวชี้วัด
1. มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียน
2. ร้อยละ 88 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก
3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบว่ามีการใช้สารเสพติด ตระหนักถึงโทษและ
อันตรายที่เกิดขึ้นและเลิกใช้สารเสพติด
4. มีการทากิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการดาเนินงาน

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๓๕
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21. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนดวงกมล
งบประมาณสนับสนุน ๒๖,๙๘๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๖,๙๘๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนดวงกมล ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ในกลุ่มที่
ต้องการแก้ปัญหา อ้วน กาลังอ้วน และท้วม ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 จานวน ๑๓๖ คน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม
2. เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมต่อการพัฒนาด้านการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก
3. ร้อยละ ๖๐ ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ มีแนวโน้มน้าหนักลดลง อย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของน้าหนักตัวที่เกินมาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑. จากการสารวจกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนดวงกมล 531 คน จากปีการศึกษา 2560 พบ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการแก้ไข มีภาวะโภชนาการที่ไม่สมส่วนตามวัย (ประเภท อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม) เป็น
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จานวน 15 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 88 คน
๒. กิจกรรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง(มีภาวะโภชนการเกิน) จานวน 103
คน คณะครูบุคลากร จานวน 28 คน จิตอาสาชุมชน จานวน 5 คน รวมทั้งหมด 136 คน เข้าร่วมการ
อบรมให้ความรู้ 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 92.6 เกินเป้าประสงค์ที่กาหนด ร้อยละ 85
รายงานผลเชิงคุณภาพ
๑. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก
๒. ร้อยละ ๖๐ ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ มีแนวโน้มน้าหนักลดลง อย่างน้อยร้อยละ 5
ของน้าหนักตัวที่เกินมาตรฐาน

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๓๖
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22. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทพธัญญะอุปถัมภ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนเทพธัญญะอุปถัมภ์
งบประมาณสนับสนุน ๒๓,๑๖๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๓,๑๖๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง จานวน ๓๓ คน ครู จานวน ๒๒ คน จิตอาสา จานวน ๓ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ ครู ผู้ปกครอง และจิตอาสา ในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กนักเรียน
2 เพื่อให้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ของนักเรียนลดลง
3 เพื่อจัดกิจกรรมการออกกาลังกายให้กับเด็กนักเรียน
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ ๖๐ ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ มีแนวโน้มน้าหนักลดลง อย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของน้าหนักตัวที่เกินมาตรฐาน
3 ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ
มีนักเรียนที่น้าหนักลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84
รายงานผลเชิงคุณภาพ นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และมีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะได้
เหมาะสมตามวัย นักเรียนมีน้าหนักลดลง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๓๗
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23. โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต สินสมุทร
งบประมาณสนับสนุน ๒๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปกครอง พ่อ แม่ เด็กปฐมวัย จานวน 128 คน เด็กโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สิน
สมุทร) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สินสมุทร จานวน 25 คน ครูและพี่เลี้ยงเด็ก 11 คน จิตอาสา 5 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการประเมินเด็กภาวะโภชนาการของ
เด็ก และสามารถแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน
2 เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
3 เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก
4 เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และ ครู/ผู้ดูแลเด็ก
5 เพื่อให้มีมุมพัฒนาการสาหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
ตัวชี้วัด
๑ ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการที่สมวัย
2 ร้อยละ 60 ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินมีแนวโน้มน้าหนักลด อย่างน้อยร้อยละ 5
ของน้าหนักตัวที่เกินมาตรฐาน
3 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้เพิ่มขึ้น
4 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ
/พัฒนาการที่ไม่สมวัย
5 ร้อยละ 80 ของผู้มีจิตอาสาให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการ
ผิดปกติ /พัฒนาการที่ไม่สมวัย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีนักเรียนที่มี
น้าหนักลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60
รายงานผลเชิงคุณภาพ
เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ และมีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะได้เหมาะสมตามวัย ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถควบคุมและเลือกอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายให้กับเด็ก คุณครู สามารถควบคุมเรื่อง
อาหาร และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กได้เหมาะสมกับวัย เด็ก ๆ จึงมีน้าหนักลดลง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๓๘
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24. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
งบประมาณสนับสนุน ๒๔,๖๑๕ บาท
งบประมาณดาเนินการ ----------- บาท
งบประมาณคงเหลือ ---------------------- บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยจานวน 34 คน ครูจานวน 16 คน จิตอาสาจานวน 5 คน รวม 55 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และจิตอาสามีความรู้ในการประเมินเด็กด้านภาวะโภชนาการ
ของเด็ก และสามารถแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการกิน
2 เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก
3 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและครู
4 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 60 ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินมีแนวโน้มน้าหนักลดลง อย่างน้อยร้อยละ 5
ของน้าหนักตัวที่เกินมาตรฐานตารางประเมิน
3 ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน

ยังไม่รายงานผล

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๓๙
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25. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
งบประมาณสนับสนุน ๒๖,๔๑๕ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๖,๔๑๕ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรมมที่ 1 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 55 คน กิจกรรมที่ 2 เด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก
จานวน 2 คน ชั้นอนุบาล 1 จานวน 15 คน ชั้นอนุบาล 2 จานวน 8 คน ชั้นอนุบาล 3 จานวน 7 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
2 เพื่อให้เด็กวัยเรียนผู้ที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 เพื่อให้เด็กวัยเรียนผู้ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ลดลง
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
3 ร้อยละ ๖๐ ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ มีแนวโน้มน้าหนักลดลง อย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของน้าหนักตัวที่เกินมาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๔๐
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26. โครงการรวมพลังเด็กรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุงลดโรค
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๔๘,๙๖๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๙,๖๙๕ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๙,๒๖๕ บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 จานวน 44 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการเอาใจใส่ดูแลตนเองในการบริโภค การออก
กาลังกาย เพื่อลดน้าหนักของตนเอง
2 เพื่อให้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิตลดลง
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีน้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัยและมีสุขภาพที่ดี
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 80 ขอกลุ่มเป้าหมายมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิตที่อยู่ในกลุ่มภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน และกลุ่มที่อ้วน
ได้รับการบาบัดรักษาโดยใช้โปรแกรมการออกกาลังกายและการควบคุมอาหารร้อยละ 80%
รายงานผลเชิงคุณภาพ จานวนนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและนักเรียนอ้วน มีจานวนลดลงร้อยละ 10%

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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27. โครงการปั่นยิ้มด้วยหมวกมหัศจรรย์สานศาสตร์พระราชา
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวัดแสงสรรค์
งบประมาณสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและเยาวชนในชุมชนตาบลประชาธิปัตย์ ๓๐๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อลดปัญหาการเป็นเหาของนักเรียนในโรงเรียนวัดแสงสรรค์ และเยาวชนเด็กด้อยโอกาส
ในชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2 เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่รักษาเหาได้อย่างปลอดภัยและประหยัด
3 เพื่อปลูกจิตสานึกสาธารณะ จิตอาสา และสร้างยุวอาสา V.Spirit ภายในโรงเรียนวัดแสงสรรค์
4 เพื่อสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการทรงงานของในหลวง รัชกาล
ที่ 9 “ขาดทุน คือ กาไร” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
5 เพื่อดาเนินกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนวัดแสงสรรค์ในด้านการแก้ปัญหาสุขภาพ
ตัวชี้วัด
1 มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการเป็นเหาในโรงเรียนและชุมชน
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก
3 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นเหา
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๔๒
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โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรชุมชน
28. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ ๑
งบประมาณสนับสนุน ๖๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๕๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๗,๘๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุหมู่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ จานวน 70 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความรู้ด้านสุขภาพ
2 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
3 ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความพึงพอใจ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ จากการประเมินจากผู้ป่วย/ญาติ มีความพึงพอใจร้อยละ 89 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ ในแต่ละเดือนตรวจพบผู้มีความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง
จานวน ๒๐ -๒๒ ราย ได้แนะนาและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๔๓
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29. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2560 (2 ไตรมาส 43,540 บาท)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี
งบประมาณสนับสนุน ๙๑,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๘๙,๔๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๒,๔๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 จานวน ๙๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจร้อยละ 89 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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๓0. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๘๒,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๗๘,๙๒๒ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓,๘๗๘ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต 80 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุม่ ผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๒ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

31. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ
งบประมาณสนับสนุน ๘๒,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๗๘,๘๕๒ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓,๙๔๘ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ 80 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๗ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๔๖
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

32. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
งบประมาณสนับสนุน ๖๘,๓๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๖๕,๙๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๒,๔๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ๖๕ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๔๗
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

33. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3
งบประมาณสนับสนุน ๑๕๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๔๑,๙๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๙๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ ๓ จานวน ๑๕๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๗ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๔๘
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

34. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 4 ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4
งบประมาณสนับสนุน ๓๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๖๙,๗๘๔ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๑๖ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ ๔ จานวน ๗๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับโรคต้อกระจก,ภาวะกระดุกพรุนใน
ผู้สูงอายุ, โรคข้อเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง และการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับโรคต่างๆได้
ถูกต้อง ตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ และได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมร้อยละ 96

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๔๙

www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

35. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5
งบประมาณสนับสนุน ๘๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๗๕,๒๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๙,๖๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ ๕ จานวน ๘๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
2 ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มีการควบคุมความดันโลหิต ควบคุมดัชนี
มวลกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 80

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๕๐
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

36. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล
งบประมาณสนับสนุน ๖๙,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๖๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๘,๘๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล ๖๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก
รายงานผลเชิงคุณภาพ 1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดาเนินชิวิตในด้านต่าง ๆ
2.ร้อยละ 87.30 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้
อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๕๑

www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

37. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6
งบประมาณสนับสนุน ๑๕๔,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๔๔,๒๒๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๕๘๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ ๖ จานวน ๑๕๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๕ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๕๒
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38. โครงการ100ปี ไลน์แด้นซ์แอนด์บาสโลป
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหมู่ ๖ สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
งบประมาณสนับสนุน ๕๙,๑๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๔๓,๒๖๗ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๕,๘๓๓ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่6 และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกิจกรรมระดับดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยการเต้นไลน์แด้นซ์ บาสโลป
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
กิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นไลน์แด้นซ์ บาสโลป สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมง ทุกวันอังคาร
พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 9.00-10.00 น. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม และร้อยละ 100
ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกิจกรรมระดับดี-ดีมาก
รายงานผลเชิงคุณภาพ
ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่6 และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๕๓
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39. โครงการ200 ปี สุขภาพดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่ม ๒๐๐ ปี รักษ์สุขภาพ
งบประมาณสนับสนุน ๔๔,๕๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๗,๕๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๗,๐๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชน ม.รัตนโกสินทร์ฯ และใกล้เคียง ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายที่เหมาะสมและสม่าเสมอ ภายใต้ผู้ให้
คาแนะนาอย่างถูกต้อง
2 เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยการเต้นไลน์แด้นซ์ บาสโลป
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 16-20 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 95
รายงานผลเชิงคุณภาพ คนที่มาร่วมกิจกรรมมีสุขภาพดีขึ้น ทาให้เหลือดไหวเวียนดี การทรงตัวดีขึ้น ทาให้ผู้เข้าร่วม
มีความสนุกสนาน ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนใหม่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๕๔
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40. โครงการสามวัย ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ
งบประมาณสนับสนุน ๔๙,๔๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๔๔,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๕,๔๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ จานวน ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
2 ร้อยละ 85 ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจ
3 สามารถนากิจกรรมของชมรมไปร่วมงานชุมชนอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยการเต้นไลน์แด้นซ์ บาสโลป
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑. มีกิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นไลน์แด้นซ์ บาสโลป สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมง จานวน ๑๒๖ ครั้ง
๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๕๕
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กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

41. โครงการสุขภาพดีด้วยการออกกาลังกายลีลาศ ปี2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มคนรักการออกกาลังกาย
งบประมาณสนับสนุน ๒๒,๖๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๒,๖๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกิจกรรมระดับดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยลีลาศ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นลีลาศ สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมงทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี
ศุกร์ เวลา10.00-11.00น. จานวน ๗๒ ครั้ง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๕๖
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42. โครงการสุขกายสุขใจด้วยการลีลาศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มคนรักษ์ลีลาศเทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๒๒,๖๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๒,๖๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกิจกรรมระดับดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยการเต้นลีลาศ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นลีลาศ สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมงทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี
ศุกร์ เวลา๐๙.00-1๐.00น. จานวน ๗๒ ครั้ง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๕๗
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43. โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ
งบประมาณสนับสนุน ๔๔,๒๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๘,๓๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๕,๙๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกิจกรรมระดับดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยการเต้นลีลาศ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมออกกาลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์และบาสโลป ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์
เวลา 11.00 - 12.00 น. จานวน ๑๒๖ ครั้ง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๕๘
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

44. โครงการรังสิตสร้างสุขภาพด้วยราพัดไทเก็ก
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มชมรมรามวยจีนไท้เก๊ก รังสิต
งบประมาณสนับสนุน 58,๒๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๔๗,๘๒๑ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓๙๗ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มชมรมรามวยจีนไท้เก๊ก รังสิต และชุมชนต่างๆ ๔๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสม่าเสมอ
2 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ
3 เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าการออกกาลังกายมีผลดีกับสุขภาพ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกาลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก
3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
4 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ต่อครั้งในการจัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยวิธีไท้เก๊ก
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยวิธีไท้เก๊ก สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมง เวลา 1๗.00 –
1๘.00 น. จานวน ๑๔๔ ครั้ง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๕๙
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

45. โครงการออกกาลังกายด้วยโยคะ ปี2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๔๓,๒๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๔๑,๔๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๗๑๕ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกาลังกาย
2 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยโยคะ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยโยคะ สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ อังคาร
พฤหัสบดี เวลา 16.30-17.30 น.
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๐
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

46. โครงการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ 60
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
งบประมาณสนับสนุน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๑๓,๔๑๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๒,๕๙๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง จานวน ๒,๐๐๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ตัวชี้วัด
1 ผู้ฟังรายการมีการถามตอบและร่วมกิจกรรมของทางรายการ
2 ผู้ฟังรายการมีการประเมินและติชมรายการผ่านทางไปรษณีย์บัตร
3 ร้อยละ 2 ของกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ร่วมกิจกรรม
4 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับ ดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ผู้ฟังรายการมีการถามตอบและร่วมกิจกรรมของทางรายการ จานวน 1650 ราย ผู้ฟัง
รายการมีการประเมิน และติชมรายการผ่านไปรษณียบัตร จานวน 724 ราย
รายงานผลเชิงคุณภาพ ไปรษณียบัตร เป็นผู้ฟังรายใหม่ จานวน 25 คน คิดเป็นกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ร้อย
ละ 3.26 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับ ดี-ดีมาก

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๑
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

47. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
งบประมาณสนับสนุน ๕,0๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ 4,590 บาท
งบประมาณคงเหลือ 410 บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกผู้สูงอายุและกลุ่มวัยใกล้เคียง กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการออกกาลังกายที่ไม่เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
และข้อต่อ
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกาลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
2 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ของจานวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยวิธีชี่กง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกาลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง จัด
กิจกรรมออกกาลังกายทุกวัน เวลา 06.00 – 07.00 น. ไม่มีวันหยุด กรณีที่ฝนตกจะออกกาลังกายในห้อง
ประชุมชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี
รายงานผลเชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ของจานวนครั้งที่
มีการจัดกิจกรรม สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ในแต่ละวันมีผุ้มาออกกาลังกาย โดยเฉลี่ย 18- 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 100

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๒
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

48. โครงการธรรมะสมาธิ สร้างเสริมจิตใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพุทธศาสตร์รังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๒๙,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๘,๘๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกผู้สูงอายุ ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาหลักธรรมไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
3 เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็น มีเหตุ มีผล รอบครอบ และมีสมาธิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ ๘๐ ของสมาชิกมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ดี-ดีมาก ร้อยละ 90

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๖๓

www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

49. โครงการลีลาศนครรังสิต ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๔๔,๒๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๕,๒๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกาลังกาย
2 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยโยคะ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยลีลาศ สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ
เวลา 10.00-11.00 น.รวม 1๒๐ ชั่วโมง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๔
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

50. โครงการส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ปี ๒๕๖๐
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
งบประมาณสนับสนุน ๓๘,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๕,๒๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓,๖๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านชมฟ้า – วรางกูลและพื้นที่ใกล้เคียง ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกาลังกาย
2 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยไลน์แดนซ์บาสโลป
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยไลน์แดนซ์บาสโลป สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์
อังคาร พุธ เวลา 10.00-11.00 น.รวม 1๑๔ ชั่วโมง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๕
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

51. โครงการออกกาลังกายด้วยแอโรบิก ชอยรังสิต-ปทุมธานี 8
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มแอโรบิคสวนสุขภาพ
งบประมาณสนับสนุน ๓๘,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๘,๔๕๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓๕๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้สนใจ ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง
2 เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและมีการออกกาลังกายสม่าเสมอ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกาลังกาย
2 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยแอโรบิค
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยแอโรบิค สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ
เวลา 18.00 - 19.00 น.รวม 1๒๐ ชั่วโมง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๖
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

52. โครงการออกกาลังกายด้วยโยคะ ชอยรังสิต-ปทุมธานี 8
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มโยคะสวนสุขภาพ
งบประมาณสนับสนุน ๓๘,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๕,๒๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓,๖๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สนใจออกกาลังกายด้วยโยคะ ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกาลังกาย
2 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยโยคะ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
๑.มีกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยโยคะ สัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๑ ชั่วโมง วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวลา 18.00 - 19.00 น.รวม 1๑๔ ชั่วโมง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๗
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

53. โครงการรักษ์สุขภาพด้วยการปลูกผักบริโภคเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่ม Green Life
งบประมาณสนับสนุน ๑๗,๕๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๕,๘๕๕ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑,๖๔๕ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้สนใจ ๑๐๐ คน
วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ประโยชน์และวิธกี ารปลูกผักบริโภคเอง
2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการต่อยอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ในการปลูกผักบริโภคเอง
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 6๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องประโยชน์และวิธีการปลูกผักบริโภคเองเพิ่มขึ้น
2 ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินการต่อยอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ในการ
ปลูกผัก บริโภคเองได้สาเร็จ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องประโยชน์และ วิธีการปลูกผักบริโภคเองเพิ่มขึ้น โดย
สามารถทาแบบทดสอบหลังการอบรมคะแนนมากกว่าก่อนการอบรม และตอบคาถามของวิทยากรได้
รายงานผลเชิงคุณภาพ
มีการต่อยอดปลูกผักบริโภคเองในครัวเรือน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.53 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีการดาเนินการต่อยอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ในการปลูกผักบริโภคเองได้สาเร็จ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๖๘

www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

54. โครงการดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี
งบประมาณสนับสนุน ๙๙,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๘๓,๙๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๙๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ๑๕๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดี ดีมาก
3 ร้อยละ 60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ 1. มีผู้เข้ากิจกรรมในแต่ละเดือนเกินกลุ่มเป้าหมายความสาเร็จคิดเป็นร้อยละ 100
2.ร้อยละ ๙๐ ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกสามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 54.67

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๖๙
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

55. โครงการรักษ์สุขภาพด้วยการลีลาศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มรักษ์สุขภาพด้วยการลีลาศ
งบประมาณสนับสนุน ๑๘,๑๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๘,๑๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ60ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
2 มีการเพิ่มขึ้นของสมาชิกใหม่ในการออกกาลังกาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยลีลาศ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ๑. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายโดยการลีลาศ เวลา 13.00-14.00 ทุกวันจันทร์
อังคาร พฤหัสบดี จานวน ๒๗ ครั้ง
๓. สมาชิกมาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอร้อยละ ๙๗.๕
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๗๐
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

56. โครงการราไทยหัวใจเบิกบาน ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้นาฎศิลป์ เทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๑๘,๑๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๘,๑๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายที่เหมาะสม
2 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย มาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย พึ่งพอใจดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยการราไทย
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ๑.จัดกิจกรรมการออกกาลังกายโดยการราไทย ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครรังสิต
ห้องนาฏศิลป์ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น. จานวน ๕๗ ครั้ง
๒.สมาชิกมาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอร้อยละ ๙๙.๗
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๗๑
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

57. โครงการโยคะสร้างสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มโยคะ ๒๐๐ ปี
งบประมาณสนับสนุน ๑๘,๑๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๘,๑๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทางเลือกการออกกาลังกายที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ ๘0 ของกลุ่มเป้าหมาย มาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย พึ่งพอใจดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยโยคะ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ๑. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยโยคะ ห้องชั้นล่างของศูนย์เรียนรู้ (เทศบาลฯ
เก่า) ซอย 10/1 เสาร์ อาทิตย์ อังคาร 17.00 - 18.00 น.
๒. สมาชิกมาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอร้อยละ ๙๑.๒๐
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๗๒
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

58. โครงการธรรมะสว่างใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพุทธศาสตร์รังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๒๖,๒๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๖,๘๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๙,๔๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาหลักธรรมไปปฏิบัติใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
3 เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็น มีเหตุ มีผล รอบครอบ และมีสมาธิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ๑. จัดกิจกรรมบรรยายธรรมและฝึกสมาธิ ห้องดนตรีไทย ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี
และนาฏศิลป์ ชั้น9 ทุกวันพฤหัสบดี จานวน ๑๔ ครั้ง
๒. สมาชิกมาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอร้อยละ ๓๖.๖
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ให้เยือกเย็นขึ้น และมีสมาธิในการทางาน ทา
กิจกรรมด้านต่าง ๆ มากขึ้น

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๗๓
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

59. โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ
งบประมาณสนับสนุน ๑๖,๑๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๖,๐๘๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๒๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริง
3 ลดภาวะการใช้จ่ายเงินจ่าย กับการรักษาการเจ็บป่วย
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
3 ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีความสุข สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยลีสาศ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ๑.จัดกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยลีลาศ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 13.0014.00 น. ห้องฝึกอาชีพ อาคารเทศบาลฯเก่า ซอย 10/1 จานวน ๓๔ ครั้ง
๒.สมาชิกมาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอร้อยละ ๑๐๐ (เฉลี่ย ๓๐ คน/ครั้ง)
๓.ร้อยละ ๙๕ ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๗๔

www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

60. โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองด้วยการลีลาศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มคนรักษ์ลีลาศเทศบาลนครรังสิต
งบประมาณสนับสนุน ๑๓,๖๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๓,๖๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4 เพื่อทาให้สุขภาพจิตใจดี
5 เพื่อฝึกให้สมองได้ตื่นตัว
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ ๖0 ของกลุ่มเป้าหมาย มาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย พึ่งพอใจดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การออกกาลังกายด้วยลีสาศ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ๑. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยโยคะ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต ทุกวัน
จันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น. รวม ๔๒ ชั่วโมง
๒. สมาชิกมาร่วมกิจกรรมสม่าเสมอร้อยละ ๑๐๐ (๓๐-๓๒ คน/ครั้ง)
รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ สนใจร่วมออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๗๕

www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

61. โครงการดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
งบประมาณสนับสนุน ๑๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๑๒,๖๖๕ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๓๓๕ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย 11-20 ๑๐๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 ร้อยละ 80 ของหลังคาเรือน ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในชุมชน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10
2 ร้อยละ 80 ของกลู่มเป้าหมาย สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ในเกณฑ์ปกติ
ตัวชี้วัด
1 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
2 เพื่อเฝ้าระวังโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงให้คนในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ๑. จากการสารวจลูกน้ายุงลาย จานวน 4 ครั้ง ใน 300 หลังคาเรือน พบลูกน้า
ยุงลายในภาชนะที่ไม่ได้ใช้ 7 หลังคาเรือน
๒. ผู้เข้าร่วมคัดกรองความดันโลหิต 103 คน สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ใน
เกณฑ์ปกติ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 85 .49
รายงานผลเชิงคุณภาพ ระยะเวลาที่ดาเนินโครงการไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๗๖
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

62. โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้นชุมชนรณชัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ จพสช.ชุมชนรณชัย
งบประมาณสนับสนุน ๔,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒,๑๕๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๕๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น
๒ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรณชัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง
2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
ประชาชนที่มีภูมิลาเนาในชุมชนรณชัย ๑๕๐ คน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ จพสช.ชุมชนรณชัย ได้ดาเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การวัดความ
ดันโลหิต วัดรอบเอว น้าหนัก ส่วนสูง ให้กับประชาชนในชุมชนรณชัย 150 หลังคาเรือน อย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง และให้ความรู้ถึงสาเหตุของการเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพ แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ผลปรากฏว่า
ประชาชน เป็นโรคความดันโลหิตสูง 28 คน โรคเบาหวาน 20 คน มีภาวะอ้วน จานวน 5 คน ผู้ป่วยติดเตียง
2 คน เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 1 คน โรคหัวใจ 1 คน โรคไต 1 คน โรคมะเร็งตับ 1 คน โรควัณโรค 1 คน
รายงานผลเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 97 และรู้สึกความเป็นมิตร เป็น
กันเองเมื่อ จพสช.ไปเยี่ยมตรวจสุขภาพ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๗๗

www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

63. โครงการชีวิตสดใส สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มชุมชนแก้วกาญจน์
งบประมาณสนับสนุน ๕,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๕,๘๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชุมชนแก้วกาญจน์และผู้สนใจชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต ๑๐๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชนให้ตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันการเกิดโรค NCDs
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของตนเอง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของตนเอง
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กิจกรรมหลัก
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รายงานผลเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๒

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๗๘
www.fundrangsit.com

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
64. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
งบประมาณสนับสนุน ๓๕,๐๓๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๕,๐๓๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ไม่มี บาท
กลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ดูแลเด็ก จานวน ๕ คน ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต
(เอื้ออาทรรังสิต) จานวน ๕ คน จิตอาสา จานวน ๒ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และ ผู้ดูแลเด็ก ในการประเมินและเฝ้า
ระวังการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กนักเรียน
2 เพื่อให้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ของนักเรียนลดลง
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัย และมีสุขภาพที่ดี
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
2 ร้อยละ ๖๐ ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีแนวโน้มน้าหนักลดลง อย่างน้อยร้อยละ ๕
ของน้าหนักตัวที่เกินมาตรฐาน
3 ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมี
นักเรียนที่น้าหนักลดลงหลังจากเข้าร่วมโครงการ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20
รายงานผลเชิงคุณภาพ นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และมีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะได้เหมาะสมตาม
วัย นักเรียนมีน้าหนักลดลง

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๗๙
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กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ๒๕๖๐

โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ
65. โครงการนาร่องการดูแล ฟื้นฟู ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
งบประมาณสนับสนุน ๔๒๘,๔๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ----------- บาท
งบประมาณคงเหลือ ๔๒๘,๔๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมัครที่เข้ารับการอบรม 20 คน ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและมีทะเบียนบ้านอยู่
ในเขตพื้นที่ 40 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
ให้กับอาสาสมัคร
2 เพื่อให้อาสาสมัครนาความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้พิการอย่าง
ต่อเนื่อง
3 เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย ที่สามารถป้องกันได้
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
2 ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นจาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3 ร้อยละ 80 ของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กิจกรรมหลัก
ผลการดาเนินงาน

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

คืนงบประมาณเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด

หน้ า ๘๐
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66. โครงการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
งบประมาณสนับสนุน ๘๕๗,๘๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๖๖๕,๘๐๘ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๙๑,๙๙๒ บาท
กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้พิการจานวน 50 ราย ที่มีบัตรผู้พิการ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ 2.
อาสาสมัครที่จบหลักสูตรนวดแผนไทย 120-150 ชั่วโมง จานวน 20 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อติด กล้ามเนื้อหด
เกร็ง ให้สามารถดารงชีวิตให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ
2 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย
3 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
4 เพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยในชุมชน
5 เพื่อให้อาสาสมัครได้รับความรู้ในเรื่องการทากายภาพบาบัดด้วยการแพทย์แผนไทย และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ในเชิงปฏิบัติได้
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
2 ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
3 ร้อยละ 80 ของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
4 ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นจาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กิจกรรมหลัก
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ผู้รับบริการ/ญาติ 55 ราย พึงพอใจระดับดี - ดีมาก 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.18
รายงานผลเชิงคุณภาพ ผู้รับบริการทั้งหมด 55 ราย มีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 52 ราย
คิดเป็นร้อยละ 94.57 ญาติไม่ให้ความร่วมมือ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.81 ติดเชื้อวัณโรค 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.81
ติดเชื้อในกระแสเลือด 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.81

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๘๑
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67. โครงการสารวจข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
งบประมาณสนับสนุน 39,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ 27,091 บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๙๐๙ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สารวจข้อมูล 60 คน คนพิการ 1,200 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้สารวจสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 100 ของคนพิการและทุพพลภาพที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนคร
รังสิตได้รับ การสารวจข้อมูล
2 ร้อยละ 100 ของผู้สารวจข้อมูลเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
3 มีฐานข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กิจกรรมหลัก
การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ สามารถสารวจข้อมูลคนพิการที่อาศัยอยู่จริงได้ 556 คน จากข้อมูลจริง 600 คน
(ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคม ทน.รังสิต) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖ ของผู้อาศัยอยู่จริง
รายงานผลเชิงคุณภาพ ๑.จาแนกคนพิการได้ดังนี้ การมองเห็น 69 คน การได้ยิน 83 คน การเคลื่อนไหว 189
คน ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 74 คน ทางสติปัญญา/พัฒนาการ 74 คน ทางการเรียนรู้ 73 คน ออทิสติก 73 คน
2. จานวนคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ 44 คน
3. จานวนผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ 54 คน
4. คนพิการที่ต้องการต้องการทากิจกรรมที่จะเข้าร่วมชมรมคนพิการ 113 คน
5. จานวนคนพิการที่ต้องการศึกษาต่อ 38 คน
6. จานวนคนพิการที่ต้องการการสนับสนุนการออกไปทากิจกรรมนอกบ้าน 87 คน
7. จานวนคนพิการที่ต้องการให้เทสบาลจัดกิจกรรม 154 คน
8. จานวนคนพิการที่อยากร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการ 48 คน

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
หน้ า ๘๒
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68. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทยโดยญาติผู้ดูแล
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
งบประมาณสนับสนุน ๑๘,๗๕๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ---------- บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑๘,๗๕๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจาวันและ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะความพิการ
2 เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยให้กับผู้ดูแลคนพิการ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 70 ของคนพิการและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลช่วยเหลือคนพิการได้
ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน
2 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กิจกรรมหลัก
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ผลการดาเนินงาน
๑. ไม่มีญาติผู้พิการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพราะต้องการให้มีอาสาสมัครไปช่วยดูแลให้ที่บ้าน
๒. ญาติที่ดูแลไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติเพราะต้องทางาน
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69. โครงการนาร่องฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยกิจกรรมบาบัด ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
งบประมาณสนับสนุน ๒๓,๘๕๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๒๓,๘๒๙.๒๕ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๒๐.๗๕ บาท
กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ ที่มีบัตรประจาตัวคนพิการและมีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
20 คน และ ญาติ/ผู้ดูแลคนพิการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต 20 คน
วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันและป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะความพิการ
2 เพื่อให้คนพิการสามารถฟื้นฟูสามรรถภาพร่างกายได้เองโดยผ่านการทากิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 70 ของคนพิการและผู้ดูแลมีความรู้และเข้าใจเรื่องการดูแลช่วยเหลือคนพิการได้ถูกต้อง
2 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับดี – ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กิจกรรมหลัก
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ร้อยละ 70 ของคนพิการและผู้ดูแลมีความรู้และเข้าใจเรื่องการดูแลช่วยเหลือคน
พิการได้ถูกต้อง และร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในระดับดี – ดีมาก
รายงานผลเชิงคุณภาพ คนพิการ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาสุขภาพคนพิการ ได้จริง

43305.t.mp4
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โครงการประเภทที่ 3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
70. โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณสนับสนุน ๕๐๙,๗๒๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๐๕,๘๘๒ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๒๐๓,๘๓๘ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๘๐๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคต้อกระจก ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
2 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาในผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิม ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาสายตา
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก
2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบปัญหาทางสายตาได้รับการแก้ไข
3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 806 คน
รายงานผลเชิงคุณภาพ
๑. มีผู้ที่มีอาการผิดปกติที่จาเป็นต้องใช้แว่นสายตาเลนล์เฉพาะบุคคล จานวน 800 คน มีผู้ป่วยโรค
ต้อกระจกที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จานวน 34 คน
๒. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมาก-มากที่สุดร้อยละ 92 /ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก คิด
เป็น ร้อยละ 99
๓. ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนอย่างดี จานวน 58 คน
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71. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณสนับสนุน ๔๒๐,๙๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๕๔,๑๔๓ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๖๖,๔๘๗ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จานวน ๖๕ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดาเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนาความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริงภาคสนาม
กับ ชมรมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก
2 เกิดกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ
มีผู้จบหลักสูตร 62 คน นักเรียน 2 คนขอลาออกเนื่องจากมีภาระทางบ้าน และ 1 คน เสียชีวิต ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 96 และพอใจมากร้อยละ 4 เนื่องจากต้องการให้มีการเรียนต่อเนื่องอีก
รายงานผลเชิงคุณภาพ
เกิดกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวม 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมล้างห้องน้าในวัด เลี้ยงอาหารผู้
พิการ กวาดลานวัด การเป็นจิตอาสาช่วยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข
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72. โครงการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุนครรังสิตปี 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณสนับสนุน ๒๑๕,๕๑๕ บาท
งบประมาณดาเนินการ ------------ บาท
งบประมาณคงเหลือ -------------- บาท
กลุ่มเป้าหมาย จพสชหรือแกนนาชุมชน จานวน 60 คน 2.ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลรังสิต จานวน 11,351 คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสารวจข้อมูลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
2 เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคต
ตัวชี้วัด
1 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุม ร้อยละ 65
2 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ร้อยละ 95
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ สามารถได้ข้อมูลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจุบันจานวน
3,519 คน
รายงานผลเชิงคุณภาพ มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ถูกต้องและครอบคลุม ร้อยละ 80 จากข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจสามารถนามาวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุใน
อนาคต
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73. โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560 (เพิ่มเติม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณสนับสนุน ๔๑,๘๕๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๓๓,๒๕๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๘,๖๐๐ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๑๗๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคต้อกระจก ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
2 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาในผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิม ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาสายตา
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 80ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก
2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบปัญหาทางสายตาได้รับการแก้ไข
3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ ดาเนินกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการเดิม เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการฯ เพิ่มจากเป้าหมายเดิม มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด170คน
รายงานผลเชิงคุณภาพ มีผู้ที่มีอาการผิดปกติที่จาเป็นต้องใช้แว่นสายตาเลนล์เฉพาะบุคคล จานวน 95 คน
มีผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด จานวน 24 คน จากการประเมินผู้เข้าอบรมมีความ
พึงพอใจมาก-มากที่สุดร้อยละ 94 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด และสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนอย่างดี จานวน 24 คน ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก คิดเป็น ร้อยละ 99
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74. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุ (วงเดือนลาดวน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
งบประมาณสนับสนุน ๕๑,๒๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการ ๕๐,๔๔๙ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๘๖ บาท
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๒๐ คน
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพและการ
ปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึน้
2 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพ
2 ร้อยละ 95 ของผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ผลการดาเนินงาน
รายงานผลเชิงปริมาณ 1.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจานวน 25 คนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแล
สุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 6ครั้ง
2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าร่วมจานวน 40 คน มีความพึงพอใจในการให้บริการ ระดับดี
ร้อยละ 85 และระดับดีมาก ร้อยละ 15
รายงานผลเชิงคุณภาพ 1.ผู้ดูแลผู้สูงอายุจานวน 25 คน มีความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัว
ต่อผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น
2.สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจานวน 40 คนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม

 สาเร็จตามตัวชี้วัด

 ไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด
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