


สารบัญ 
        หน้า 

โครงการประเภทที่ 1 สนับสนนุงบประมาณให้หน่วยบริการ 
และหน่วยงานสาธารณสุข 

๑. เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต      ๑ 
๒. รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่     ๒ 
๓. ดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ปี 2562    ๓ 
๔. ดูแลสุขภาพผูป้่วยโรคเรื้อรัง ปี 2562     ๔ 
๕. ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562    ๕ 
๖. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและนักเรียนมัธยมศึกษา    ๖ 

ให้มีความรูแ้ละเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 
๗. ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต  ๗ 

ประจำปีการศึกษา 2562 
๘. วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็ง   ๘ 

ประจำปีการศึกษา 2562 
๙. คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม    ๙ 
๑๐. ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต  ๑๐ 

ประจำปีการศึกษา 2562 
๑๑. อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ๑๑ 
๑๒. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   ๑๒ 

ในเขตเทศบาลนครรังสิต 
๑๓. กายภาพบำบัดใส่ใจอาการปวด      ๑๓ 
๑๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการๆ ช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและ   ๑๔ 

ผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก 
๑๕. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรม  ๑๕ 

ในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562 
๑๖. การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน   ๑๖ 
๑๗. อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ    ๑๗ 
๑๘. การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   ๑๘ 

ในเขตเทศบาลนครรังสิต 
๑๙. รู้...ทัน...ครรภ์เกินกำหนด ลด Birth Asphyxia    ๑๙ 
๒๐. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในเขต ตำบลประชาธิปัตย์  ๒๐ 
๒๑. ปอดดี ต้องฟื้นฟู        ๒๑ 
๒๒. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ      ๒๒ 
๒๓. 35 + สะดวกสุข        ๒๖ 
๒๔. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร     ๒๗ 
 
 



โครงการประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 
๑. ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สามวัย       ๒๘ 
๒. สุขภาพดี ด้วยไลน์แดนซ์ กับชุมชนอยู่เจริญ      ๒๙ 
๓. ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สร้างสรรค์ สุขภาพ     ๓๐ 
๔. ออกกำลังกายแบบ body combat      ๓๑ 
๕. 200 ปี เพ่ือสุขภาพลีลาศ        ๓๒ 
๖. 200 ปี สุขภาพดีด้วยไลน์แดนซ ์       ๓๓ 
๗. สุขภาพดีด้วยวิธีโยคะ        ๓๔ 
๘. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2562    ๓๕ 
๙. ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200     ๓๗ 
๑๐. โยคะได้มากกว่าที่คุณคิด        ๓๘ 
๑๑. 100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข        ๓๙ 
๑๒. ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ        ๔๐ 
๑๓. การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก       ๔๑ 
๑๔. ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์   ๔๒ 
๑๕. การรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพ        ๔๓ 
๑๖. ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance     ๔๔ 
๑๗. โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ       ๔๕ 
๑๘. Modern Dance เพื่อสุขภาพ       ๔๖ 
๑๙. ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ       ๔๗ 
๒๐. แอโรบิคเพ่ือสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ ์      ๔๘ 
๒๑. เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน       ๔๙ 
๒๒. ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สขุภาพดี ชมฟ้า – วรางกูล     ๕๐ 
๒๓. คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ        ๕๑ 
๒๔. สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5      ๕๒ 
๒๕. อนุรักษ์รำไทยสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2562      ๕๓ 
๒๖. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่4       ๕๔ 
๒๗. กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ      ๕๖ 
๒๘. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า – วรางกูล     ๕๗ 
๒๙. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง      ๕๘ 
๓๐. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ      ๕๙ 
๓๑. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่6       ๖๐ 
๓๒. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต     ๖๒ 
๓๓. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5       ๖๓ 
๓๔. ขยับกายลดปวดคอ บ่า ไหล่ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม    ๖๔ 
๓๕. ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตใหม ่        ๖๕ 
๓๖. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2562     ๖๖ 



๓๗. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) การรักษาความปลอดภัย  ๖๗ 
กรณีฉุกเฉินและการเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย  

๓๘. ไลน์แดนซ์สินสมุทร        ๖๘ 
๓๙. สเปยต์ะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก     ๖๙ 
๔๐. ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรูใ้นเด็กวัยเรียน  ๗๐ 
๔๑. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในนักเรียนนครรังสติ รัตนโกสินทร ์    ๗๑ 
๔๒. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินและส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสม  ๗๒ 

ในเด็กก่อนวัยเรียน 
๔๓. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและ   ๗๓ 

เด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 
๔๔. กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์   ๗๔ 
๔๕. การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   ๗๕ 

โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ ์
๔๖. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน     ๗๖ 

โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 
๔๗. แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง       ๗๗ 
๔๘. กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ ์  ๗๘ 
๔๙. ชุมชนรณชัยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ       ๗๙ 
๕๐. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน     ๘๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอือ้อาทรรังสิต) 
๕๑. โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ ์    ๘๑ 
๕๒. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน    ๘๒ 
๕๓. แอโรบิคสิริวลยั         ๘๓ 
๕๔. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)     ๘๔ 
๕๕. อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย     ๘๕ 
๕๖. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย      ๘๖ 
๕๗. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล      ๘๗ 
๕๘. เยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น      ๘๘ 
๕๙. อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ      ๘๙ 
๖๐. ป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียนปฐมวัย      ๙๐ 
๖๑. ธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด   ๙๑ 
๖๒. รู้จักไขมันทรานส์ภัยร้ายที่ใกล้ตัว       ๙๒ 
๖๓. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562       ๙๓ 
๖๔. 100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ       ๙๔ 
๖๕. รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2562      ๙๕ 
๖๖. สร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กด้อยโอกาส     ๙๖ 
๖๗. สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส     ๙๗ 
๖๘. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาในเด็กด้อยโอกาส    ๙๘ 



๖๙. ให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง     ๙๙ 
๗๐. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รัตนโกสินทร์กลุ่ม 5    ๑๐๐ 
๗๑. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต นครนายก 12   ๑๐๑ 
๗๒. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รังสิต นครนายก 12    ๑๐๒ 
๗๓. แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด)     ๑๐๓ 
๗๔. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 3 ปี 2562   ๑๐๔ 
๗๕. ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอิสาน     ๑๐๕ 
๗๖. ธรรมะ 4 ประการสำหรับผู้สงูอายุ       ๑๐๖ 
๗๗. อบรมเชิงปฏิบัติการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น    ๑๐๗ 
๗๘. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ ๑๐๘ 
๗๙. ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ป ี2562       ๑๐๙ 
๘๐. อบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด   ๑๑๐ 
๘๑. ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย       ๑๑๑ 
๘๒. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนภักดีราชา    ๑๑๒ 
๘๓. ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนภักดีราชา      ๑๑๓ 
๘๔. การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย     ๑๑๔ 
๘๕. ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรงัสิต    ๑๑๕ 
๘๖. วิถีชีวิตคนรังสิต กับอาหารสมุนไพร      ๑๑๖ 
๘๗. ค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี     ๑๑๗ 
๘๘. ค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนธัญบุร ี   ๑๑๘ 
๘๙. นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี       ๑๑๙ 
๙๐. ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5      ๑๒๐ 
๙๑. ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต   ๑๒๑ 
๙๒. กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต    ๑๒๒ 
๙๓. ส่งเสริมความรู ้เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรงัสิต  ๑๒๓ 
๙๔. ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นและ    ๑๒๔ 

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน 
๙๕. บาสโลปเปรมปรีดิ ์        ๑๒๕ 
๙๖. สร้างเสริมสุขภาพด้วยช่ีกง        ๑๒๖ 
๙๗. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอย53    ๑๒๗ 
๙๘. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลอืดออกจิตอาสาในคลอง2562    ๑๒๘ 
๙๙. ออกกำลังกายด้วยเปตอง        ๑๒๙ 
๑๐๐.เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเพียรปัญญา   ๑๓๐ 
๑๐๑.การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   ๑๓๑ 
   โรงเรียนเพียรปัญญา 
๑๐๒.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา  ๑๓๒ 

     ๑๐๓.การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน    ๑๓๓ 
     ๑๐๔. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนร่วมมิตร    ๑๓๔ 



    ๑๐๕.ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้งต้นชุมชนเสนาวิลล่า    ๑๓๕ 
    ๑๐๖.ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนมิตรสัมพันธ ์   ๑๓๖ 
    ๑๐๗.ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล   ๑๓๗ 
    ๑๐๘.ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่   ๑๓๘ 
    ๑๐๙.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนกำนันสังวาลย์    ๑๓๙ 
    ๑๑๐.ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล  ๑๔๐ 
    ๑๑๑.แฮปปี้โยคะ         ๑๔๑ 
    ๑๑๒.ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต- นครนายก 16   ๑๔๒ 
    ๑๑๓.ดูแลสุขภาพคน ชมฟ้า-วรางกูล       ๑๔๓ 
    ๑๑๔.งานอนามัยโรงเรียนธัญบุรีพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ     ๑๔๔ 
    ๑๑๕.อบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพ่ือสุขภาพ      ๑๔๕ 
    116. อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาบาสเกตบอลส่งเสริมสขุภาพ โรงเรียนธัญบุรี       ๑๔๖ 
    117. อบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี    ๑๔๗ 
    ๑๑๘. รณรงค์การออกกำลังกายชมรมกีฬา บ้านฟ้าลากูน     ๑๔๘ 
    โครงการประเภทที่ 3 สนับสนนุการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

๑. โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7          ๑๔๙ 
๒. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรงัสิต   ๑๕๐ 

(สิริเวชชะพันธ์) 
๓. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรยีนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๕๑  

เทศบาลนครรงัสิต (สิริเวชชะพันธ์) 
๔. การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  ๑๕๒ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) 
๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ       ๑๕๓ 
๖. สร้างเสริมชีวี ตามวิถีไทย        ๑๕๔ 
๗. ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ    ๑๕๕ 
๘. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว    ๑๕๖ 
๙. พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอาย ุ       ๑๕๗ 
๑๐. สุขใจ วัยสูงอาย ุ         ๑๕๘ 
๑๑. การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   ๑๕๙ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) 
๑๒. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    ๑๖๐ 
๑๓. เสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุด้วยกีฬาพ้ืนบ้าน     ๑๖๑ 

 
     



๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 โครงการประเภทท่ี 1 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการและหน่วยงานสาธารณสุข 
 1. เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  
 งบประมาณสนับสนุน  256,765.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  241,516.98  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  15,248.02  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กนักเรียนประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง เด็กอนุบาลใน 18 โรงเรียน  

 

วัตถุประสงค์   
     1. เพื่อให้เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และ เด็กอนุบาล ใน 
18 โรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์ เพ่ือป้องกันฟันผุ 
    2. เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนดวงกมลชั้นอนุบาล 3 ป.1-2 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรก 
และเด็กนักเรียนชั้น ป.6ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีที่ 2 เพ่ือป้องกันฟันผุ 
    3. เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ของโรงเรียนดวงกมล ที่มีฟันผุได้รับการรักษาโดยการอุดฟันโดยเฉพาะ
กลุ่มนักเรียนที่มีฟันแท้ผุเพ่ือยับยั้งการลุกลามของโรคและป้องกันการสูญเสียฟันแท้จากฟันผุ 
    4. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง เด็กมีสื่อวิดีโอในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย  

 

ตัวช้ีวัด   
    1. 80% ของเด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และเด็กนักเรียน
อนุบาล 17 โรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    2. 80% ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ป.1-2 ที่ฟันกรามแท้ซี่แรกข้ึนในช่องปากได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟันกรามแท้ซ่ีแรก 
    3. 80% ของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่ฟันกรามแท้ซี่ที่ 2ขึ้นในช่องปากได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
    4. 80% ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่มีฟันแท้ผุได้รับการรักษาโดยการอุดฟัน 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครรังสิต 6 แห่งได้แก่เทพธัญญะอุปถัมภ์ สิริ
เวชชะพันธ์ รัตนโกสินทร์ เปรมปรีดิ์ เอ้ืออาทรรังสิตและสินสมุทร โรงเรียนเพียรปัญญาทั้งหมด 883 คน ได้รับ
การทาฟลูออไรด์วานิช จำนวน 823 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2  
๒.เด็กในโรงเรียนอนุบาลจำนวน 12 โรงเรียน ๑,๕๐๕ คน ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ ๑,๒๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๔  
๓. นักเรียนโรงเรียนดวงกมล ป.๑ เคลือบหลุมร่องฟัน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๗ นักเรียนชั้น ป. ๖ ได้รับ
การเคลือบหลุมร่องฟัน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗ และนักเรียนชั้น ป.๑ -ป.๖ ที่ฟันแท้ผุได้รับการอุดฟัน 
๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๑ 

 

   

 



๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 2. รวมพลังคนรังสิตเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  29,150.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  27,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,750.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กอายุ6-18 เดือน จิตอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนในเขต
เทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือนอัน
จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการสติปัญญา การเรียนรู้ของเด็ก 
    2. เพื่อให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการที่ถูกต้องซึ่งมีผลต่อพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก 
    3. เพ่ือการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสุขภาพเด็กและพัฒนาการให้
เหมาะสมตามวัย 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ75ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มากกว่าร้อยละ60 ใน
การทำแบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
    2. ร้อยละ75ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเหมาะสมตาม
วัยมากกว่าร้อยละ60 ในการทำแบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
    3. ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 กิจกรรมหลัก  7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ผลลัพธ์  
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน มีความรู้เพิ่มมากข้ึนมากกว่าร้อยละ 60  
- การตรวจประเมินพัฒนาการในเด็กอายุ 6-18 เดือน พบว่ามีพัฒนาการอยู่ในเกณฑ์สมวัย  

  

 

 

   

 

 
 

 



๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 3. ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  
 งบประมาณสนับสนุน  28,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  5,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  23,000.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
    2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการดูแลตนเองมากข้ึน 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก 
    3. ร้อยละ 80 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก จำนวน 80 คนซึ่งบางรายจะมี 
การนัด 2 เดือน /ครั้ง ประกอบด้วยการตรวสุขภาพเบื้องต้นโดยการวัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้ว 
ตรวจหาค่าน้ำตาล วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง โดยพยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ให้ความรู้เรื่อง

โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการรับประทานยา โดยพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรจากโรงพยาบาล 
ประชาธิปัตย์การจัดบอร์ดสื่อความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง การตรวจ 
รักษาโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โดยแพทย์ ร.พ ประชาธิปัตย์ และพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ ซึ่งจะนัด 
ตรวจทุกเดือนเพื่อประเมินภาวการณ์เจ็บป่วย เป็นการตรวจรักษาแบบใกล้บ้าน ผลการตรวจรักษาผู้ป่วยสามารถ

คุมภาวะความดันโลหิตสูง และเบาหวานได้ตามเกณฑ์ รายกลุ่มเป้าหมายไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึน และมีความพึง 
พอใจ ร้อยละ 90  
  

 

 

   

 

 
 

 



๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 4. ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์ )  
 งบประมาณสนับสนุน  33,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  29,250.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  3,750.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน หมู่ 3 จำนวน 50 คน ในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการดูแลตนเองมากข้ึน 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก 
    3. ร้อยละ 80 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1. ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคเรื้องรังที่มาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก  
2. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน การดูแลตนเองและการ
รับประทานยา โดยพยาบาลวิชาชีพและเภสัชกรจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์  

 

 

   

 

 
 

 



๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 5. ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)  
 งบประมาณสนับสนุน  927,200.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  809,220.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  117,980.00  บาท         

 

กลุ่มเป้าหมาย    1.บริการเชิงกรุกในชุมชน ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการจำนวน 50 ราย ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการ  
                      2.บริการตั้งรับ ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการจำนวนมากกว่า 50 ราย ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่บริการ  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อติด กล้ามเนื้อหด
เกร็ง  
ให้สามารถดำรงชีวิตให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ 
    2. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีสามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย 
    3. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย  
    4. เพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน  

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการของการฟ้ืนฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น  
    2. ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 
    3. ร้อยละ 80 ของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มข้ึน  
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 ผลการดำเนินงาน  

 

ผู้รับบริการ/ญาติ ที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย พึงพอใจในระดับดี-ดีมาก 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 รายงานผล
เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการ 50 ราย มีพัฒนาการของการฟ้ืนฟูสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 และไม่ให้ความร่วมมือ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 

 

 

   

 

 
 

 



๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 ๖. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและนักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้และเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  
 งบประมาณสนับสนุน  479,720.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  476,678.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  3,042.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  แกนนำชุมชน ( ม.1-ม.6 จำนวน 160 คน ) นักเรียนมัธยมศึกษ จำนวน 240 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน/จิตอาสา นักเรียนมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการ
สุขภาพชุมชนได้อย่างถูกต้องในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน /การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
    2. 2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแกนนำชุมชน/จิตอาสา ในการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ถูกต้องตามความเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 แกนนำชุมชน/จิตอาสา สามารถตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
    2. ร้อยละ 80 แกนนำชุมชน/จิตอาสา และนักเรียนมัธยมศึกษา มีความรู้ และทักษะในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนได้อย่างถูกต้องในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน /การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง และให้ความรู้ประชาชน ชุมชนปทุมเจริญสุข แกนนำชุมชนเทศบาล
นครรังสิต วัดแสงสรรค์ วัดแก้วนิมิตร วัดจันทรสุข (พระภิกษุ 43 รูป) และประชาชนทั่วไปที่มารับ
บริการ/แกนนำชุมชน รวมทั้งสิ้น 930 คน ร้อยละ 80 มีความรู้และสามารถให้ความช่วยเหลือกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง  

2. 2อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน /การป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยเข้าดำเนินการ
โรงเรียนอุดมวิทยา และ โรงเรียนประชาธิปัตย์ วัด รวมทั้งสิ้น 220 คน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจ
สามารถสอบผ่านการฝึกภาคปฏิบัติได้  

 

 

   

 

 
 

 



๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 7. ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  548,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  378,540.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  169,460.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนกลุ่มวัยเรียน ป.1-ป.4 จำนวน 13 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อคัดกรองสุขภาพของนักเรียนโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ 
    2. เพ่ือนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับคำแนะนำและส่งต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
    3. ร้อยละ 100 มีฐานข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องของนักเรียนในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การเจริญเติบโตของร่างกาย น้ำหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า ความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ผมและศรีษะ ตา หู จมูก ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical 
Examination) ตรวจคอ ทอนซิล ต่อมน้ำเหลือง ต่อมไทรอยด์ ปอด หัวใจ ตับ ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ 
ระบบประสาทส่วนกลาง ผิวหนัง กระดูก การพูด และการตรวจสายตาทั่วไป  
2.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจคัดกรอง จำนวน 3,336 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 ของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 3,613 คน  
3. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วย ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว และส่งต่อเพ่ือรับการรักษา  

  

 

 

   

 

 
 

 



๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 8. วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งประจำปีการศึกษา 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  136,200.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  69,300.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  66,900.00  บาท         

 

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นป.5/ป.6 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ดังนี้ 1.โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์
วิทยาคาร 2.โรงเรียนทองพูลอุทิศ 3.โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต 4.โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา 5.โรงเรียน
บริบูรณ์ศิลป์รังสิต รังสิต 6.โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 7.โรงเรียนดวงกมล 8.โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 9.
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 10.โรงเรียนบรรจบรักษ์ 11.โรงเรียนธัญวิทย์  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเอดส์ เพ่ิมข้ึน 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจเพ่ิมข้ึน  

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง เพศศึกษาและการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเอดส์ เพ่ิมข้ึน 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายรู้จักหน่วยงานที่สามารถประสานความช่วยเหลือเรื่องการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม ปัญหา บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเอดส์ เพ่ิมข้ึน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2562 ให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา 5-6 จำนวน 11 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,300 คน  
2. การประเมินความพึงพอใจของคุณครูแต่ละโรงเรียนพบว่ามีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก และการประเมิน 
ความพึงพอใจของนักเรียนจำนวน 1,300 คน พบว่าอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก ร้อยละ 100  
3. ผลการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Pros test ของนักเรียน จำนวน 11 โรงเรียน พบว่า นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ผ้าอนามัย และการใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง รวมถึงความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด มากข้ึนคิดเป็นร้อยละ 98  

 

 

   

 

 
 

 



๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 9. คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  178,800.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  150,566.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  28,234.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุ15ปีขึ้นไป  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง  
    2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อย่างมีคุณภาพ  
    3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อ และรักษาอย่างรวดเร็ว 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ70ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพ่ิมขึ้น
มากกว่าร้อยละ60ในการทำแบบทดสอบ/แบบสอบถาม  
    2. ร้อยละ85ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก  
    3. ร้อยละ60ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อย่างมี
คุณภาพ  
    4. ร้อยละ100ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาตามสิทธิการรักษา 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการจำนวน 310 คน โดยมี
กิจกรรมดังนี้  
1.การบรรยายให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยวิทยากรจาก รพ.ปทุมเวช  
2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้เข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จำนวน 232 คน มีผู้ที่ตรวจมะเร็งเต้านมอย่างเดียว
จำนวน 15 คน  
3.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในเกณฑ์ ดี- ดีมาก ร้อยละ90 

 

 

   

 

 
 

 



๑๐

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562 

10. ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต  
งบประมาณสนับสนุน  138,200.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  88,462.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  49,738.00  บาท        
กลุ่มเป้าหมาย  เด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตจำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนนครรังสิต
รัตนโกสินทร์ 2.โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ 3.โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 4.โรงเรียนเทศบาล
นครรังสิต สินสมุทร 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(เอ้ืออาทร รังสิต) 6.โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ 
7.โรงเรียนดวงกมล
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือคัดกรองสุขภาพของนักเรียนโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์
2. เพื่อนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละ 90 ของเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลนครรังสิตได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับคำแนะนำและส่งต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
3. ร้อยละ 100 มีฐานข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องของนักเรียนวัยก่อนเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต

กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 85 ของเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมดในสังกัดเทศบาลนครรังสิตได้รับการตรวจ สุขภาพโดยแพทย์ โดย
จำนวนเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมดฯ 894 คน มาเรียนในวันที่มีการตรวจ 758 คน 
2. ร้อยละ 100 ของเด็กวัยก่อนเรียนฯที่มาเรียนในวันที่มีการตรวจได้รับการตรวจสุขภาพ โดยแพทย์
3. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับคำแนะนำและส่งต่อให้ได้รับการ รักษาที่เหมาะสม
4. ร้อยละ 100 มีฐานข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องของนักเรียนวัยก่อนเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต



๑๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 11. อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายนิติการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  37,850.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  37,658.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  192.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต (ผู้เข้าอบรม) วิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารฯ แขกผู้มี
เกียรติ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร สินค้า ที่มีฉลาก
อันตรายต่อสุขภาพได้ 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงช่องทางในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. เชิงปริมาณ มีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
    2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้และบริโภคสินค้าที่ถูกต้อง
ปลอดภัย (วัดจากแบบสอบถาม) 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

อบรมการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ 2562  
1. จัดการอบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 230 คน อยู่ครบหลักสูตร 230 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  
2. สามารถผ่านการอบรม อบรมการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในปีงบประมาณ 2562 และสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ได้จริง 230 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562 

12. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข  
งบประมาณสนับสนุน  62,630.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  62,230.00  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  400.00  บาท        
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล และเด็กท่ีมีอายุ 0 - 6 ปี ที่มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขในเขต
เทศบาลนครรังสิต 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้เด็กท่ีมีอายุ 0 - 6 ปีได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการให้เป็นไปตามช่วงวัย
2. เพื่อให้เด็กท่ีมีอายุ 0 - 6 ปีได้รับส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาสมกับช่วงวัย
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0 - 6 ปี ได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

ให้เหมาะสมตามช่วงวัย 
ตัวช้ีวัด   

1. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีอายุ 0 - 6 ปีได้รับการเฝ้าระวังพัฒนาการให้เป็นไปตามช่วงวัย
2. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีอายุ 0 - 6 ปีได้รับส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาสมกับช่วงวัย
3. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0 - 6 ปี มีความรู้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

ให้เหมาะสมตามช่วงวัย  
กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
1. ให้ความรู้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เด็กท่ีมีอายุ 0-6 ปี ในตรวจพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย
ในวันที่มีมารับบริการฉีดวัคซีนตามวัยทุกรายที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 5 แห่ง 
2. จัดมุมของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 5 แห่ง
3. ติดโปสเตอร์สรุปพัฒนาการแต่ละช่วงวัยเพ่ือให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ปกครอง ที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขทั้ง 5 แห่ง 
4.จัดทำตารางแบบสอบถามพัฒนาการตามช่วงวัย ตามการมารับวัคซีนให้กับพยาบาลประจำศูนย์บริการ
สาธารณสุขทั้ง 5 แห่ง เพื่อง่ายต่อการเก็บเป็นฐานข้อมูลพัฒนาการของเด็กในเขตเทศบาลนครรังสิต 



๑๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 13. กายภาพบำบัดใส่ใจอาการปวด 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

 งบประมาณสนับสนุน  21,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  21,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพและการป้องกันการเกิดโรคต่างๆของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 
    2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและออกกำลังกายในภาวะอาการปวดที่
เกิดจากกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพและการป้องกันการเกิดโรคต่างๆของ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในระดับ ดี-ดีมาก 
    2. ร้อยละ 70 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและออกกำลังกายในภาวะอาการปวดที่เกิด
จากกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในระดับ ดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. กิจกรรมโครงการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์กายภาพบำบัดรู้เท่าทันอาการปวด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม อบรมได้แก่ 
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต ซึ่งผู้ที่เข้าโครงการมีจำนวน 60 คน จากแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถตอบข้อซักถาม มีองค์ความรู้มากข้ึน มากกว่าร้อยละ 90 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
โครงการเกณฑ์ดี-ดีมาก ร้อยละ 100  
2. ตรวจวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและอบรมให้ความรู้เป็น รายบุคคล เก็บรวบรวม
ข้อมูลและแปลผลการตรวจร่างกายด้วยโปรแกรม SPSS ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วม โครงการ พร้อมทั้งจัด
โปรแกรมการรักษาเป็นรายบุคคลเพื่อกลับไปฟื้นฟูเองที่บ้าน  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการๆ ช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและผู้อ่ืนที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  80,700.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  80,581.50  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  118.50  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับชั้นประถมภายในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 50 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. .เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาการช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนจากอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนจากการเล่นน้ำหรือ
จมน้ำได้ 
    2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 95 ของเด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะการช่วยเหลือตัวเองและเพ่ือนๆ ได้ 
    2. ร้อยละ 100 เด็กได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุการเล่นน้ำ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

โครงการ “การป้องกันตนเองและผู้อ่ืนที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก” ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 50 คน อยู่ครบตลอดหลักสูตร 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และสามารถผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ 50 
คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 15. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลปัญหาออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มคนวัยทำงาน ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  10,350.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  2,530.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  7,820.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องการดูแลและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office 
Syndormes)  
    2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือ ห่างไกลจาก
โรคออฟฟิศซินโดรมและให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายตามวิธีแนะนำได้อย่างเหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถสำนักงาน
เทศบาลนครรังสิต กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายตามวิธีที่วิทยากรแนะนำได้อย่าง
เหมาะสม  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 16. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  208,100.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  208,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  100.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่เทศบาล/อปพร./อาสาสมัครภาคประชาชน/ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในเขต
เทศบาลนครรังสิต จำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน (อายุระหว่าง 30 - 59 ปี) ปีงบประมาณ 2562  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนนำส่งสถานพยาบาล 
    2. เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 95 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน 
    2. ร้อยละ 95ของผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้้นคืนชีพ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 1. จัดอบรมระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2562 
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม 50 คน อยู่ครบหลักสูตร 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. สามารถผ่านการอบรม าร
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน ได้จริง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 17. อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  184,600.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  179,481.50  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  5,118.50  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่เทศบาล/อปพร./อาสาสมัครภาคประชาชน/ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต
เทศบาลนคร รังสิต  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำได้ถูกต้อง 
    2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมมีทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 95 ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ 
    2. ร้อยละ 95 ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านภาคปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ มีการอบรมเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2562  
มีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารวมอบรม 50 คน  
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  
2. กลุ่มเป้าหมายอบรมครบหลักสูตร 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 18. การพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
 งบประมาณสนับสนุน  152,990.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  26,594.95  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  126,395.05  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  1 ผู้รับผิดชอบงานบำบัดรักษายาเสพติด 2 ภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในชุมชน 
ได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม 3 ประชาชน ,เยาวชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือพัฒนาระบบการบำบัดฟ้ืนฟูเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบำบัดรักษายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
รังสิต 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. บุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน ครอบครัว ประชาชน ได้รับความรู้ ทักษะ การคัดกรอง บำบัดและ
ติดตามในชุมชน 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน ครอบครัว ประชาชน ได้รับความรู้ ทักษะ การคัดกรอง บำบัด
และติดตามในชุมชน  
- ปัญหา/อุปสรรค  ในการจัดกิจกรรมในชุมชน ไม่ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  
- แนวทางการแก้ไข ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง  
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 19. รู้...ทัน...ครรภ์เกินกำหนด ลด Birth Asphyxia 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  
 งบประมาณสนับสนุน  350,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  350,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  หญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ตำบลประชาธิปัตย์และพ้ืนที่ใกล้เคียง (เครือข่ายรพ.ประชาธิปัตย์) ที่มาใช้
บริการทุกราย 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในตำบลประชาธิปัตย์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง (เครือข่ายรพ.ประชาธิปัตย์) ได้รับการ
ตรวจวินิจฉัย และเฝ้าระวังภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์จากเครื่องตรวจบันทึกการเต้นของหัวใจทารกใน
ครรภ์ทุกราย 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. 1. หญิงตั่งครรภ์ทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองทุกรายจากเครื่องตรวจบันทึกการเต้นของทารกในครรภ์ 
    2. 2.ทารกแรกเกิดไม่เสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 กิจกรรมหลัก  7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1. หญิงตั้งครรภ์ (เดือน เมย.-สค 62 ) จำนวน 125 รายได้รับการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจบันทึกการ
เต้นของทารกในครรภ์ เครื่องตรวจบันทึกการเต้นของทารกในครรภ์ ทุกราย  
2.ทารกแรกเกิด (เดือน เมย.-สค 62 )จำนวน 55 ราย ไม่เสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน 
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 20. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในเขต ตำบลประชาธิปัตย์  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  
 งบประมาณสนับสนุน  120,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  120,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงท่ี( Intermediate care ) ที่เป็นใหม่ระยะ 
๖ เดือนแรก ที่มีกำลังกล้ามเนื้อเกรดศูนย์ถึงเกรดสอง จำนวน ๑๐ ราย โดยลงเยี่ยมบ้าน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ให้
การรักษาครั้งละ ๑ ชั่วโมง จำนวน ๑๐ ครั้ง จนกำลังเพ่ิมข้ึนเป็นเกรดสาม  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ (Intermadiate care)ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและมีอาการดีขึ้น 
    2. เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care มีกำลังกล้ามเนื้อเพ่ิมมากข้ึน ลดภาวะแทรกซ้อน เพ่ือช่วยลด
ความพิการ และลดการติดบ้านติดเตียง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. - ร้อยละ ๘๐ ผู้ป่วยกลุม่ Intermediate care มีอาการดีข้ึน ประเมินจาก Barthel index score และ 
muscle power test หลังมารับการรักษา ๖ เดือน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ติดตามฟ้ืนฟูผู้ป่วยด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและปลายประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า
ความถี่ต่ำ (Electro Stimulator ES 109) จำนวน 10 ราย ผู้ป่วย 7 คน มีอาการดีข้ึน โดยประเมินจาก 
Barthel index score และ muscle power test หลังมารับการรักษา ๖ เดือน ส่วนผู้ป่วยอีก 3 ราย อยู่
ระหว่างการติดตามประเมินผล 
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 21. ปอดดี ต้องฟ้ืนฟู 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  
 งบประมาณสนับสนุน  30,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  6,099.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  23,901.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟ้ืน ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) , ผู้ป่วยที่
เจาะปอด (On ICD at Chest ) เพ่ือขับของเสีย,ผู้ป่วยที่มีเสมหะ, ผู้ป่วยปอดแฟบ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง งานเยี่ยมบ้านและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจใน
เขตตำบลประชาธิปัตย์ แบบให้ยืมอุปกรณ์บริหารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer) ไปใช้ที่บ้าน เพ่ือ
ฟ้ืนฟูผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะฟักฟ้ืน ผู้ป่วยโรคหอบหืด โ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. - ร้อยละ ๘๐ ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ มีอาการดีขึ้น มีอาการเหนื่อยลดลง วัดผลจากแบบ
ประเมินความ ผู้ป่วยที่ได้รับอุปกรณ์บริหารปอด (Tri-ball Incentive Spirometer) ไปใช้ที่บ้าน จำนวน ๔๐ 
คน มีอาการดีข้ึน วัดผลจากแบบประเมินความเหนื่อย borg scale ม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.2 กลุม่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
โครงการติดตามเยี่ยมฟ้ืนฟู กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ผลของการฟ้ืนฟูพบว่า ผู้ป่วยจำนวน 32 คน  
คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้ยืม อุปกรณ์บริหารปอด tri- Ball Incentive spirometer มีอาการ
เหนื่อยลดลง โดยวัดผลจาก แบบประเมินความเหนื่อย borg scale 
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 22. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 งบประมาณสนับสนุน  1,091,700.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  925,063.20  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  166,636.80  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ 
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน
โรค อย่างเป็นระบบ 
    3. เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดำเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามมาตรฐาน งานป้องกันและ
ควบคุมโรค 
    2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด สถานบริการสาธารณสุข ไม่มีภาชนะท่ีพบลูกน้ำ
ยุงลาย ( CI = 0 )  
    3. ชุมชน มีจำนวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำยุงลายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ( HI ≤ 10 ) 
    4. ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการป้องกันและควบคุมโรค มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้าน วัด โรงเรียน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข  
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนซอย ๖๐ นำทีมโดยนายชั้น รักสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลนคร
รังสิต เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
นครรังสิต เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและป้องกันโรคโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน
นครรังสิต จำนวน ๕๔ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
พร้อมทั้งแจกทรายทีมีฟอสให้กับประชาชนในชุมชน ซอย 60 สภาพชุมชนที่พบคือ จะมีการนำยางรถยนต์เก่า
มาวางกั้นพื้นที่หน้าบ้านบริเวณริมฟุตบาท ซึ่งเมื่อฝนตกจะทำให้มีน้ำขังอยู่ในยางรถยนต์และเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ของลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งภาชนะต่างๆ ที่อยู่นอกรั้วบ้าน ได้ให้คำแนะนำกับประธานชุมชนและเจ้าของบ้าน
ถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดคลองหนึ่ง โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์) และชุมชนซอยรังสิต – นครนายก 10 นำทีมโดยนายชั้น รักสูงเนิน สมาชิก
สภาเทศบาลนครรังสิต นายดำรงศักดิ์ แต้เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
ควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาสลนครรังสิต เจ้าหน้าที ่งาน
สุขาภิบาลและป้องกันโรคโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต จำนวน ๖๓ 
คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณวัดคลอง 
 



๒๓ 

 

 
 
 
หนึ่งแก้วนิมิต โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์) และ
ชุมชนซอยรังสิต – นครนายก ๑๐ พร้อมทั้งแจกทรายทีมีฟอสให้กับประชาชน จากการสำรวจภายในบริเวณวัด 
คลองหนึ่งแก้วนิมิต จะพบลูกน้ำยุงลายอยู่ในภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและอยู่ภายนอกตัวอาคาร ได้ทำการกำจัด
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายและมอบทรายทีมีฟอสไว้ให้ทางวัดทำการควบคุมต่อ โรงเรียนนครรังสิต เทพ
ธัญญะอุปถัมภ์ จากการสำรวจภายในโรงเรียนไม่พบลูกน้ำยุงลายเนื่องจากห้องน้ำได้เปลี่ยนเป็นชักโครกแล้ว ทำ
ให้ไม่มีภาชนะขังน้ำในห้องน้ำ ส่วนบริเวณรอบๆอาคารมีจานรองกระถางต้นไม้แต่ไม่พบว่ามีน้ำขังหรือมีลูกน้ำ
ยุงลาย ได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งมอบทรายทีมีฟอสไว้ให้โรงเรียนช่วยดูแล ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพ
ธัญญะอุปถัมภ์) จากการสำรวจบริเวณรอบๆ อาคารไม่พบภาชนะที่มีน้ำขัง และไม่พบลูกน้ำยุงลายภายใน
บริเวณศูนย์ฯ ชุมชนในซอยรังสิต – นครนายก ๑๐ จากการสำรวจจะพบว่ามีพื้นที่ว่างเปล่า เป็นที่ทิ้งขยะพบ
กล่องโฟมมีน้ำขังและมีลูกน้ำยุงลาย ในส่วนของที่พักอาศัยจะปลูกติดๆกัน พบภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ เช่นกระป๋อง
และพบลูกน้ำยุงลาย ได้ให้คำแนะนำเจ้าของบ้านถึงวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายและมอบทรายทีมีฟอสไว้ให้
ดำเนินการต่อ  
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนซอย ๗๘ นำทีมโดยนายเอกชัย กลิ่นกุสุม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชั้น รักสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต นายชัยชนะ นุชประเสริฐ สมาชิก
สภาเทศบาลนครรังสิตเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและป้องกันโรคโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และจิตอาสา
พัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต จำนวน ๕๔ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายทีมีฟอสให้กับประชาชนในชุมชน ซอย 78 สภาพชุมชนที่พบแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายคือ จะพบในจานรองกระถางต้นไม้ ภาชนะท่ีวางทิ้งไว้นอกบ้าน นอกรั้วแล้วมีน้ำขังโดยที่
เจ้าของบ้านไม่รู้ จุดที่เป็นกองวัสดุต่าง ๆ ยางรถยนต์เก่า ได้ทำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์โดยการใส่ทรายทีมี
ฟอส แต่เทนำ้ในภาชนะที่ไม่ใช้ทิ้ง แนะนำให้เจ้าของบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล ตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ 
โรค คือ เก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ นำทีมโดยนายเอกชัย กลิ่นกุสุม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชั้น รักสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต นายบำรุง สมพืช สมาชิก
สภาเทศบาลนครรังสิต นายบำรุง สมพืช สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต นางพรพักตร์ เต็กสี สมาชิกสภา
เทศบาลนครรังสิต นายชลอ พลอยแสนรัก สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต นางสาวรัตนา แย้มศรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลนครรังสิต เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและป้องกันโรคโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และจิตอาสาพัฒนา
สุขภาพชุมชนนครรังสิต จำนวน ๖๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายทีมีฟอสให้กับประชาชนในชุมชน รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ สภาพชุมชนที่พบแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายคือ จะพบในจานรองกระถางต้นไม้ ภาชนะท่ีวางทิ้งไว้นอกบ้าน นอกรั้วแล้วมีน้ำขังโดยที่
เจ้าของบ้านไม่รู้ จุดที่เป็นกองวัสดุต่าง ๆ ยางรถยนต์เก่า ได้ทำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์โดยการใส่ทรายทีมี
ฟอส แต่เทน้ำในภาชนะที่ไม่ใช้ทิ้ง แนะนำให้เจ้าของบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล ตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ 
โรค คือ เก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จากการสำรวจภายในโรงเรียนไม่พบลูกน้ำยุงลายเนื ่องจากห้องน้ำได้
เปลี่ยนเป็นชักโครกแล้ว ทำให้ไม่มีภาชนะขังน้ำในห้องน้ำ ส่วนบริเวณรอบๆอาคารมีจานรองกระถางต้นไม้ อ่าง
บัว แต่ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งมอบทรายทีมีฟอสไว้ให้โรงเรียนช่วยดูแลต่อ และให้ความรู้
เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัด ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงพาหะทุกชนิด ด้วย 
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จุลินทรีย์ธรรมชาติ ซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุง
ในแหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้อย่างปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ใช่สารเคมี ไม่มีฤทธิ์ตกค้างเหมือน
การใช้สารเคมี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนในส่วนของเทศบาลนครรังสิต  
มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งและดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ มี
ทั้งสิ้นจำนวน ๒๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ๒๖.๓๐  
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ 
โดยจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน ๕๐๐ โด๊ส เพ่ือฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้  
- หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือน หรือ 16สัปดาห์ ขึ้นไป  
- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)  
- ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการ
ได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน  
- บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป  
- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
- โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)  
- โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  
- บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดนก  
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง 
และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพ่ือใช้ในการดำเนินการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ไม่ให้แพร่กระจาย ดังนี้ วันที่ ๕ ก.ค. ๖๒ 
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ วันที่ ๖ ก.ค. ๖๒ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ศพด.เอ้ืออาทร โรงเรียนเพียร
ปัญญา วันที่ ๗ ก.ค. ๖๒ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ วันที่ ๒๐ 
ก.ค. ๖๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์  
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วมและภัยพิบัติ  ดำเนินการจัดซื้อชุดยาและ
เวชภัณฑ์เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมและภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรมยังไม่เกิดน้ำท่วมและ
ภัยพิบัติ จึงยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่่อนที่เร็ว ( 
Surveillance and Rapid Response Team : SRRT ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค
เคลื ่อนที ่เร ็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ว ันที ่ ๒๔ พฤษภาคม 2562 เวลา 
08.30 – 16.00 น ณ ห้องประชุมจงกลนี ชั้น 1๑ อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต โดยนายธีรวุฒิ กลิ่น
กุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ จิต
อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนและประชาชนทั่วไปที ่สนใจ จำนวน ๖๓ คน วิทยากรได้รับความร่วมมือจาก 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีการที่ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบเมื่อมีโรคเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตัวเอง  
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประชุม แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  จัด
กิจกรรมในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจงกลนี ชั ้น 1๑ อาคาร
สำนักงานเทศบาลนครรังสิต กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัด
เทศบาลนครรังสิต โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ ายบริการสาธารณสุข จำนวน ๖๐ 
คน วิทยากรได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ขอบเขต เนื้อหาการ
ประชุม ประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ คือโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า 
ปาก และโรคอุจจาระร่วง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน การคัดกรองนักเรียน 
การติดตามนักเรียนที่ไม่สบาย ป่วย ลา ขาดเรียน แนวทางการดำเนินงานหลังจากประชุม งานป้องกันและ 
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ควบคุมโรคจะดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน แจกจ่าย
ให้กับทุกโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในโรงเรียนต่อไป มีการสร้างกลุ่มไลน์งานอนามัย
โรงเรียน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน แจ้งข่าว หรือรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน  
รวมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าไปดำเนินการควบคุมโรคในโรงเรียนในกรณีที่พบการระบาดของโรค กิจกรรมที่ 
๗ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื ่องโรคไข้เลือดออก และพระราชบัญญัติสาธารณสุขเรื ่องเหตุรำคาญ ไม่ได้
ดำเนินการ  

  

 

 

   

 

 
 

 



๒๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 23. 35 + สะดวกสุข 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 งบประมาณสนับสนุน  1,776,150.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  1,026,276.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  749,874.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขต เทศบาลนครรังสิต  
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก 
    2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาและส่งต่อ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การตรวจคัดกรองและค้นหาปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ในวันที่ 21- 25 
กรกฏาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,675 คน ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติรุนแรง
ต้องได้รับการรักษาและส่งต่ออย่างเร่งด่วน และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการ อยู่ในเกณฑ์ ดี- 
ดีมาก  

 

 

   

 

 
 

 



๒๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 24. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  123,700.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  119,030.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  4,670.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย   1.3.1 ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน 1.3.2 ผู้ประกอบการ
ค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ร้อยละ 8๐ ขึ้นไปของ
คะแนนเต็ม 
    3. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร 
    4. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ 
    5. เพื่อเป็นการรับรองการผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ด้วยบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 

 ตัวช้ีวัด   
    1. ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

-  กลุ่มผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 105  
-  กลุ่มผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร แผงลอย จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 101  
-  ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8๔ ของคะแนนเต็ม  
ครั้งที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ (หลังการอบรม) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 
84 โดยมีพัฒนาการความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.4  
ครั้งที่ 2 ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ (หลังการอบรม) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 คิด
เป็นร้อยละ 85.7 โดยมีพัฒนาการความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  

 

 

   

 

 
 

 



๒๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 โครงการประเภทท่ี 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/
หน่วยงานอ่ืน 
 1. ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สามวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประฃาชนในเขตเทศบาล นครรังสิต  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่่ีมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริง 
    3. ลดภาวะการใช้จ่ายเงินกับการรักษาการเจ็บป่วย 

 
ตวัชี้วัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ 
    2. ร้อยละ 75 ของสมาฃิกเข่าร่วมกิจกรรมพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

มีการจัดกิจกรรมโครงการ จำนวน 138 ครั้ง วันอังคาร พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น. เสาร์ 10.00-
11.00 น. ที่ศูนย์นันทนาการเรียนรู้ เทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า)  
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย 16-20 คน คิดเป็นร้อยละ 80-100  
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100  
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้ำหนักเกินเกณฑ์ สามารถลดน้ำหนักได้ 3-5 กก. จำนวน 5 คน  

 

 

   

 

 
 

 



๒๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 2. สุขภาพดี ด้วยไลน์แดนซ์ กับชุมชนอยู่เจริญ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มชาวชุมชนอยู่เจริญ กาย ใจ เเข็งแรง  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปและคนในชุมชนอยู่เจริญและชุมชนใกล้เคียง 

 
วัตถุประสงค์   
    1. ประชาชนทั่วไป และชาวชุมชนอยู่เจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย และใจ 
    2. ประชาชนทั่วไปและชาวชุมชนเกิดความสามัคคีมากขึ้น และรู้จักกันมากข้ึน 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ75 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

มีการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ ในวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. รวมเป็น 138 
ชั่วโมง ประชาชนทั่วไป และชาวชุมชนอยู่เจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย และใจ เกิดความสามัคคีมากขึ้น , 
รู้จักกันมากข้ึนภายในชุมชมและชุมชนใกล้เคียง และเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์มาก
ขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ75 
ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก  

 

 

   

 

 
 

 



๓๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 3. ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สร้างสรรค์ สุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมออกกำลังกาย สัปดาห์ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน 
จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 - 19.00 น. รวม 138 ชั่วโมง 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม 
    2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกาย  
    2. ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ประชาชนทั่วไป และคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกายเป็นอย่างมาก และได้
เข้าร่วมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และถูกวิธี รวมเป็น จำนวน 138 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วันๆ  
วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 - 19.00 น. ทำให้คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่
เข้าร่วมโครงการได้มีสุขภาพที่เเข็งแรง และทำให้วัยรุ่นในชุมชนได้ห่างไกลจากยาเสพย์ติด โดยเฉลี่ยผู้ที่เข้าร่วม
ออกกำลังกายคิดเป็นเดือนละ 240 คน เฉลี่ยเป็นปี คิดเป็น 2,760 คน คามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 
85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกาย ร้อยละ 80 ของประชาชน
ทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ  

 

 

   

 

 
 

 



๓๑ 
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 4. ออกกำลังกายแบบ body combat 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  44,050.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  44,050.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน ทั้งยังบริหารการหายใจ ปอด และกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง 
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้บริหารทุกส่วนของร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง บริหารข้อต่อต่างๆให้
คล่องตัว  
    3. เพื่อเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงยังช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่น นำมาสู่อารมณ์ท่ีดี ปลอดโปร่ง 
หลังออกกำลังกาย 

 ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑. ออกกำลังกายแบบ body combat 1. กิจกรรมออกกำลังกายตามแนวทางของ Body Combat ทุก
วันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 น. เริ่มวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 
2562  

๒. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
๓. กลุ่มเป้าหมายได้บริหารทุกส่วนของร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง บริหารข้อต่อต่างๆให้คล่องตัว 

และเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน 
  

 

 

   

 

 
 

 



๓๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 5. 200 ปี เพื่อสุขภาพลีลาศ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ  
 งบประมาณสนับสนุน  30,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  30,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำ อย่าง
ถูกต้อง 
    2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพสม่ำเสมอ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
โครงการมีการจัดกิจกรรมลีลาศทุกวัน เสาร์ เวลา 13.00 -14.00 น. อาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.  
ณ ศูนย์นันทนาการและการเรียนรู้ เทศบาลนครรังสิต จำนวน 98 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 24-30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

   

 

 
 

 



๓๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 6. 200 ปี สุขภาพดีด้วยไลน์แดนซ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่ม สุขภาพดีมีสุข 200 ปี  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   เป็นประชาชนในชุมชน ม.รัตนโกสินทร์ฯ และใกล้เคียง 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ ภายใต้ผู้ให้คำแนะนำอย่าง
ถูกต้อง 
    2. เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    4. เพื่อลดอัตราและป้องกันการเกิดโรค เช่นไขมันในเส้นเลือด ความดัน เบาหวานและหัวใจ เป็นต้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1.จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ 138 ครั้ง ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.30-18.30 น.  
2.เฉลี่ยมีคนเข้าร่วมกิจกรรม 20-25 คน คิดเป็นร้อยละ 80-100  
3.ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 100  

  

 

 

   

 

 
 

 



๓๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 7. สุขภาพดีด้วยวิธีโยคะ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโยคะ 200 ปี  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนผู้อาศัยในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเขตเทศบาลนคร
รังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพภาพแข็งแรง จิตใจผ่องใส 
    2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทางเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสม 
    3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

กิจกรรมออกกำลังกายด้วยโยคะ จำนวน 138 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ณ ห้องโยคะ ศูนย์การ
เรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลฯเก่า) ซอย 10/1 วันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 
17.00 - 18.00 น.  
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสุขภาพดีด้วยวิธีโยคะ โดยเฉลี่ยวันละละ 15 - 18 คน  
- กลุ่มเป้าหมาย มีสุขภาพแข็งแรงดีข้ึน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
สามารถทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ มีผลต่อสุขภาพจิตใจ  

 

 

   

 

 
 

 



๓๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 8. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1  
 งบประมาณสนับสนุน  58,250.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  47,800.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  10,450.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สูงอายุหมู่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ
ร่วมกัน  
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความรู้ด้านสุขภาพ 
    2. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
    3. ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมชมรมหมู่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้จำนวน 
55 ราย และทุกเดือนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมสนับสนุน มีท่านวิทยากรทั้งภายในที่ข้ึนตรงต่อกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลนครรังสิต และเชิญท่านวิทยากรจากภายนอก อาจารย์/นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 
มหาวิทยาลัยรังสิต มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทุกเดือน โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครรังสิตมาร่วมเป็น
เกรียติด้วยทุกครั้ง  
2.การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เป็น
พ่ีเลี้ยงดูแลทุกเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบของงบประมาณกองทุนฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้นำกลับไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางที่ดี ได้รับการตรวจคัดกรอง ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
เกิดคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
3.สรุปกิจกรรมตรวจคัดกรอง รายละเอียดดังนี้  
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน มีผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 2 
คนคิดเป็น 3.64% ผลวัดรอบเอวมากกว่าเกณฑ์จำนวน 43 คน คิดเป็น 78.18% ผลการวัดค่าดัชนีมวลกาย
เกินเกณฑ์จำนวน 44 คนคิดเป็น80.00% 3.2  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน มีผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
จำนวน 1 คนคิดเป็น 1.82% ผลวัดรอบเอวมากกว่าเกณฑ์จำนวน 43 คน คิดเป็น 78.18% ผลการวัดค่า
ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์จำนวน 44 คนคิดเป็น80.00%  
วันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน มีผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 
1 คนคิดเป็น 1.82% ผลวัดรอบเอวมากกว่าเกณฑ์จำนวน 43 คน คิดเป็น 78.18% ผลการวัดค่าดัชนีมวล
กายเกินเกณฑ์จำนวน 44 คนคิดเป็น80.00%  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน มีผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
จำนวน 1 คนคิดเป็น 1.82% ผลวัดรอบเอวมากกว่าเกณฑ์จำนวน 43 คน คิดเป็น 78.18% ผลการวัดค่า
ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์จำนวน 44 คนคิดเป็น80.00%  



๓๖ 

 

 
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน มีผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
จำนวน 1 คนคิดเป็น 1.82% ผลวัดรอบเอวมากกว่าเกณฑ์จำนวน 42 คน คิดเป็น 76.36% ผลการวัดค่า
ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์จำนวน 43 คนคิดเป็น78.18%  
วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน มีผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 
1 คนคิดเป็น 1.82% ผลวัดรอบเอวมากกว่าเกณฑ์จำนวน 42 คน คิดเป็น 76.36% ผลการวัดค่าดัชนีมวล
กายเกินเกณฑ์จำนวน 43 คนคิดเป็น78.18%  
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน มีผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 
1 คนคิดเป็น 1.82% ผลวัดรอบเอวมากกว่าเกณฑ์จำนวน 42 คน คิดเป็น 76.36% ผลการวัดค่าดัชนีมวล
กายเกินเกณฑ์จำนวน 43 คนคิดเป็น78.18%  

  

 

 

   

 

 
 

 



๓๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 9. ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200  
 งบประมาณสนับสนุน  177,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  151,800.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  25,200.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่่ียวกับสุขภาพ
ร่วมกัน 
    2. เพื่่อส่งสเริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
    3. ร้อยละ60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- โครงการจัดกิจกรรมจำนวน 7 ครั้ง โดยจัดเดือนละ 1 ครั้ง  
- มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ย 187 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการ  
- ร้อยละ 45.38 ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

  

 

 

   

 

 
 

 



๓๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 10. โยคะได้มากกว่าที่คุณคิด 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนผู้อาศัยในเขตเทศบาลนครรังสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจผ่องใส 
    2. เพื่อให้ผู้เข้่าร่วมโครงการมีทางเลิือกการออกกำลังกายที่เหมาะสม 
    3. เพื่อใช้เวลาว่างให้่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

กิจกรรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเรียนโยคะ  
1. การเรียนโยคะ จำนวน 138 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ณ ห้องนาฏศิลป์ 
ชั้น 9 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-17.30 น. โดยมีผู้นำออกกำลังกาย นางสาว
ปนัดดา บัวทอง  
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการโยคะได้มากกว่าที่คิด โดยเฉลี่ยวันละ 24 คน ร้อยละ 80  
3. กลุ่มเป้าหมายไม่มีการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ 

 

 

   

 

 
 

 



๓๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 11. 100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
    2. เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    3. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

รายงานผลเชิงปริมาณ   มีการจัดกิจกรรมโครงการ จำนวน 138 ครั้ง ทุกวันอังคาร, พฤหัส และศุกร์  
เวลา 10.00น.-11.00น. สถานที่ทำกิจกรรม หอประชุมอาคาร 100ปี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ย 
20-25 คน คิดเป็นร้อยละ 85-100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ
100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากที่เป็นคนติดบ้าน จนกลายมาเป็นคนติดสังคมและติดเพ่ือน และผลจากการทำ
กิจกรรมจากกลุ่ม ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น ความดันอยู่ในขั้นปกติ ส่วนเบาหวานก็ลดลง จำนวน 10 คน 

 

 

   

 

 
 

 



๔๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 12. ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพ  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสมำ่เสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำอย่าง
ถูกต้อง 
    2. เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    2. ร้อยละ85ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยลีลาศ จำนวน 138 ครั้ง ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี  
เวลา 13.00-14.00 น.  

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยวันละ 20 - 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
3. กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในระดับดี ถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100  

  

 

 

   

 

 
 

 



๔๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 13. การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  47,200.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  47,155.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  45.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต และชุมชนต่างๆในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการใช้จิตสมาธิความแน่วแน่  
    2. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
    3. เพื่อส่งเสริมให้รู้วิธีการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 
    4. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง  
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก 
    3. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยจีนจำนวน 138 ครั้ง ทุกวันจันทร์ ,อังคาร,พฤหัส  
เวลา 17.00-19.00 น.  
2.สมาชิกเข้าร่วมออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 14 คิดเป็นร้อยละ 70  
3.สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการทรงตัวที่ดี ไม่มีอาการปวดหัวเข่า มีความยืดหยุ่นในร่างกาย 

 

 

   

 

 
 

 



๔๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 14. ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์  
 งบประมาณสนับสนุน  69,100.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  69,100.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   ( ผู้สูงอายุที่รับยาจาก รพ.ประชาธิปัตย์ /รพ.ธรรมศาสตร์ และ รพ.ใกล้เคียง ) 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง ลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคท่ีเป็นอยู่ได้ 
    2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์
ต่อการดำรงชีพ 
    3. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม เกิดความรักสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
เกิดความรู้สึกแบ่งปันและช่วยเหลือกันมากข้ึึน 
    4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน
โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80สามารถเข้าร่วมกลุ่มและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
    2. ลดภาวะแทรกซ้อนจากการกินยาและโรคที่เป็นอยู่ได้ ร้อยละ 30 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ให้เหมาะสมกับโรคได้อย่างถูกต้อง  
2.ผู้สูงอายุได้มาพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การดำรงชีวิต และสามารถนำไปเป็น
แบบแผนในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามบริบทของแต่ละบุคคลได้  
3.เกิดความรัก สามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

  

 

 

   

 

 
 

 



๔๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 15. การรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  19,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  19.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  262.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๒๐ คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
    2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ 
    3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง  
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก 
    3. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยจีนจำนวน 48 ครั้ง ทุกวันจันทร์ ,อังคาร,พฤหัส 
เวลา14.00-15.30 น.  
2.สมาชิกเข้าร่วมออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 20คน.คิดเป็นร้อยละ 100  
3.สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีการทรงตัวที่ดี ไม่มีอาการปวดหัวเข่า  

 

 

   

 

 
 

 



๔๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 16. ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มคนรักการออกกำลังกายเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม 
    2. เพื่อให้สมาชิกรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    3. เพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ 
    2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยลีลาศ จำนวน 138 ครั้ง ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์  
เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารจอดรถชั้น 10  
2.สมาชิกเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 20-22 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
3.ร้อยละ 100 ของสมาชิกพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก  

  

 

 

   

 

 
 

 



๔๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 17. โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  137,600.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  137,600.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 3,050 คน นักเรียนทั้งหมด 2,900 คน ครูและบุคลากร จำนวน 150 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ การป้องกัน การหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติด
ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางเพศ  
    2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนธัญบุรี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    3. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
    4. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การดำเนินโครงการโรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  
1 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
2 ร้อยละ 87.25 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น  
4. ร้อยละ50 ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ หรือต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐาน  

 

 

   

 

 
 

 



๔๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 18. Modern Dance เพื่อสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มคนรักการออกกำลังกาย Modern dance  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตจำนวนอย่างน้อย 20 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องภายใต้คำแนะนำของผู้นำการออกกำลังกายผู้มี
ประสบการณ์ 
    2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสามัคคี มีสังคมที่ดีและกว้าง
ขึ้น 
    4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหันมาใส่ใจรักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น 
    5. เพื่อให้ประชาชนผู้ร่วมโครงการเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่บุคคล
ภายในชุมชน 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยลีลาศ จำนวน 138 ครั้ง ทุกวันพุธ 13.00-14.00 น. วันพฤหัสบดี  
14.30-15.30 น. และวันศุกร์ 13.00-14.00 น. หอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี ห้องประชุมชั้น 3  
2.สมาชิกเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 20-22 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
3.ร้อยละ 100 ของสมาชิกพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก 

  

 

 

   

 

 
 

 



๔๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 19. ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมลีลาศสุขภาพเทศบาลนครรังสิต กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  39,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  3,000.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต เวลา จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น. 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายท่ีเหมาะสมและสม่ำเสมอ 
    2. เพื่อให้ประชาชนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ 
    3. เพื่อให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี 
    3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมใน ระดับดี- ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยการเต้นลีลาศประกอบเพลง สัปดาห์ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง  
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น.-14.00 น. วันอังคาร และวันพุธ เวลา 10.00 น. - 11.00 น. โดยทีมผู้นำการ
ออกกำลังกายนางพจนาพร พัววิจิตรธรรม จำนวน 129 วนั มีประชาชนมาออกกำลังกาย โดยเฉลี่ย 28 - 30 
คนต่อครั้ง โดยออกกำลังกายลีลาศจังหวะ ชะชะช่า คิวบันรัมบ้า บีกิน รุมบ้า ตะลุง แซมบ้า ไจว์ฟ วอลซ์ 
แทงโก้ กัวลาช่า พาโซโคเบล และควิกสเต็ป  

  

 

 

   

 

 
 

 



๔๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 20. แอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมคนรักษ์สุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตชุมชนหมู่ 5และพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรม มีสุขภาพดีด้วยแอโรบิค 
    2. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ ของสมาชิก และประชาชนทั่วไป 
    3. เพื่อให้สมาชิก และประชาชนทั่วไป มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน 
    4. เพื่อให้สมาชิก และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
    5. เพื่อให้สมาชิก และประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกาย 
    2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
    3. ร้อยละ 85 ของสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเกิดความสามัคคี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.กิจกรรมออกกำลังกายด้วยแอโรบิคจำนวน 138 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์ 
วันจันทร์ และวันอังคาร  
2.โดยเฉลี่ยผู้ที่เข้าร่วมออกกำลังกาย วันละ 20 - 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการออกกำลังกาย ร้อยละ 100  
3.คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรม มีสุขภาพดีด้วยแอโรบิค ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไปเกิด
ความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข สามารถทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะได้  

  

 

 

   

 

 
 

 



๔๙ 
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 21. เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน  
 งบประมาณสนับสนุน  26,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  26.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย   ในเขตเทศบาลนครรังสิต สมาชิกบ้านฟ้าลากูนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมออกก าลังกาย 
สัปดาห์ละ 2 วนัๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุก วนัเสาร์ และ อาทิตย ์ เวลา 18.30 – 19.30 น. รวม 85 ชั่วโมง  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม 
    2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกาย 
    2. ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคทุกวัน เสาร์- อาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาชุมชนบ้านฟ้าลากูน 
วันละ 1 ชั่วโมง/ครั้ง รวม 85 ครั้ง  
๒.โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉลี่ยวันละ 17 - 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85 - 90  
๓.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

   

 

 
 

 



๕๐ 
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 22. ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านชมฟ้า - วรางกูล และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำ  
อย่างถูกต้อง 
    2. เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
3.ประชาชนและเยาวชนในชุมชนชมฟ้า-วรางกูล หันมาออกกำลังกาย ดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากข้ึน มีการ 
รวมกลุ่มกันออกกำลังกายด้วยการเต้นไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป อย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ผู้ให้คำแนะนำอย่าง
ถูกต้อง  

  

 

 

   

 

 
 

 



๕๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 23. คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์  
 งบประมาณสนับสนุน  214,800.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  213,588.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,212.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไป 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
    2. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ผู้ฟังรายการมีการถามตอบและร่วมกิจกรรมของทางรายการ 
    2. ผู้ฟังรายการมีการประเมิน และติชมรายการผ่านทางไปรษณียบัตร 
    3. ร้อยละ 2 ของกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ร่วมกิจกรรม 
    4. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่ราวมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับ ดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.ผู้ฟังรายการถามตอบร่วมกิจกรรมทางรายการจำนวน 1686 รายผู้ฟังรายการมีการประเมินและติดชม
รายการผ่านทางไปรษณียบัตร 728 ราย  
2.จากไปรษณียบัตรผู้ฟังรายการใหม่จำนวน 28 ได้ คิดเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ร้อยละ 3.86  
3.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก 

  

 

 

   

 

 
 

 



๕๒ 
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 24. สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นาฏศลิป์ไทยศูนย์5 นครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  41,900.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  500.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตชุมชนหมู่ 5และพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำ อย่าง
ถูกต้อง  
    2. เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน  
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
- ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน มีการออกกำลังกายโดยใช้นาฏศิลป์ไทยที่เหมาะสม

และสม่ำเสมอ มีการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

 

 

   

 

 
 

 



๕๓ 
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 25. อนุรักษ์รำไทยสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ นาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายท่่่ีเหมาะสม 
    2. เพื่่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
    3. ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกกำลังกายที่่่่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย พึงพอใจดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1.จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยรำไทย 138 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์และเสาร์ เวลา 9.00-10.00 น.  
2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย ครั้งละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
3.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ ระดับ ดี-ดีมาก 

  

 

 

   

 

 
 

 



๕๔ 
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 26. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่4 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุหมู่4  
 งบประมาณสนับสนุน  72,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  59,200.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  13,300.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่4 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ
ร่วมกัน  
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกิจกรรม 
    3. ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม กับสภาพ
ร่างกาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ โดยนัก
กายภาพบำบัด นายภัทรพล ภูคุ้มจันอัด สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และ
ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การ
ประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหติ ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 6 คน  
๒. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมการบริหารนิ้วมือด้วยการประดิษฐ์กุหลาบผ้าโดยทีมวิทยากรจาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางนลินรัตน์ มูสิกะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจซักถาม และจัดกิจกรรมการ
ออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว 
ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัด
กิจกรรมวันเกิด 7 คน  
๓. วันที่ 29 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารตามธาตุเจ้าเรือน และสมุนไพรใกล้ตัวเมื่อเป็น
หวัด โดยแพทย์แผนไทย และจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การ
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จัดกิจกรรมวันเกิด 24 คน  
๔. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมการบริหารนิ้วมือด้วยการประดิษฐ์พับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ โดยทีม
วิทยากร นายสุพรชัย กาญจนพงษ์พร ผู้สูงอายุหลายๆคน ไม่เคยประดิษฐ์มาก่อน ก็สามารถประดิษฐ์ได้ และ
เกิดความภูมิใจ และจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก 
วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 4 คน  
 
 



๕๕ 

 

 
 
 
๕. วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยทันตแพทย์โรงพยาบาล
ประชาธิปัตย์ได้ตรวจให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจตรวจฟัน และตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลฟัน
ปลอม การแปรงฟันที่ถูกวิธี มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่  
การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหติ ให้แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 11 คน  
๖. วันที่ 28 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะเรื่อง ธรรมะในชีวิตประจำวัน โดยพระมหา ชครินทร์ 
กิตติเมธี จากวัดยานนาวา จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 7 คน  
๗. วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2562 โดย
พยาบาลวิชาชีพ และจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 6 คน  

 

 

   

 

 
 

 



๕๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 27. กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  41,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,000.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรงและร่าเริง 
    3. ลดภาวะการใช้จ่ายเงินไปกับการรักษาการเจ็บป่วย 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. คาดว่า ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ 
    2. คาดว่า ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดีและดีมาก 
    3. คาดว่า ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีความสุขสามารถนำไปใช้ได้จริง 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

สรุปโครงการกลุ่ม Salsa - Bachata เพ่ือสุขภาพ  
1. การเรียน จำนวน 138 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 10 
อาคารจอดรถ ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.  
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉลี่ยววันละ 12 คน ร้อยละ 60  
3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดีมาก ร้อยละ 100  

  

 

 

   

 

 
 

 



๕๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 28. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า - วรางกูล  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล  
 งบประมาณสนับสนุน  77,250.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  66,181.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  11,069.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับ สุขภาพ
ร่วมกัน 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง  
2. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
๓. ผลการคัดกรองสุขภาพ  
-  เดือนตุลาคม 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 14.66  
- เดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิด
เป็นร้อยละ 13.33  
- เดือนมกราคม 2562 ผูสู้งอายทุี่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 16.00  
- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิด
เป็นร้อยละ 14.66  
- เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิด
เป็นร้อยละ 12.00  
- เดือนมิถุนายน 2562 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 21.33  
- เดือนสิงหาคม 2562 ผู้สงูอายทุี่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 21.33  

 

    

   



๕๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 29. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง  
 งบประมาณสนับสนุน  72,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  62,700.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  9,800.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ
ร่วมกัน  
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพ  
    2. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง  
2. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
๓.ผลการคัดกรองสุขภาพ 
เดือนตุลาคม 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 12.16  
เดือนพฤศจิกายน 2561 ผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิด
เป็นร้อยละ 10.23  
เดือนมกราคม 2562 ผู้สงูอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 14.10  
เดือนกุมภาพันธ ์2562 ผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.66  
เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 11.24 
เดือนมิถุนายน 2562 ผู้สูงอายุทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหติเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 11.33 
เดือนสิงหาคม 2562 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็น
ร้อยละ 13.43 

 

 

   

 

 
 

 



๕๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 30. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ  
 งบประมาณสนับสนุน  82,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  70,800.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  11,200.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ
ร่วมกัน  
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน 
    2. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง  
2. ร้อยละ ๙5 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก  
๓. ผลการคัดกรองสุขภาพ 
เดือนตุลาคม 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 10.24  
เดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.13  
เดือนมกราคม 2562 ผู้สงูอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 12.43  
เดือนกุมภาพันธ ์2562 ผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 11.36  
เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.24  
เดือนมิถุนายน 2562 ผู้สูงอายุทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหติเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 10.54  
เดือนสิงหาคม 2562 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 12.43  

  

 

   

 

 
 

 



๖๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 31. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่6 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุหมู่6  
 งบประมาณสนับสนุน  151,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  122,290.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  28,710.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   ชมรมผู้สูงอายุหมู่6 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับ สุขภาพ
ร่วมกัน  
    2. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจกิจกรรม 
    3. ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุม ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม กับสภาพ
ร่างกาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑. วันที่ 19 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องปวดเข่าในผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพ บำบัด 
นางสาวจุฑามาศ ก๊กศรี สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับอาการปวดเข่า กายบริหาร นันทนาการ 
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัด
ความดันโลหิต ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 10 คน 
๒. วันที ่8 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมการบริหารนิ้วมือด้วยการประดิษฐ์กุหลาบผ้า โดยทีมวิทยากรจาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางนลินรัตน์ มูสิกะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจซักถาม และจัดกิจกรรมการ
ออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว 
ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัด
กิจกรรมวันเกิด 8 คน  
๓. วันที ่8 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารตามธาตุเจ้าเรือน และสมุนไพรใกล้ตัว เมื่อเป็น
หวัด โดยแพทย์แผนไทย และจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การ
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิก ชมรม
ผู้สูงอายุจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จัดกิจกรรมวันเกิด 74 คน  
๔. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมการบริหารนิ้วมือด้วยการประดิษฐ์พับผ้าขนหนูเป็นรุปสัตว์ โดยทีม
วิทยากร นายสุพรชัย กาญจนพงษ์พร ผู้สูงอายุหลายคน ไม่เคยประดิษฐ์มาก่อน ก็สามารถประดิษฐ์ได้ และเกิด
ความภูมิใจ และจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่ง น้ำหนัก 
วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ 
จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกจิกรรมวันเกิด 10 คน  
๕. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้ ตรวจฟันและ สุขภาพในช่องปาก โดยทันตแพทย์ 
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ซึ่งผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจตรวจฟัน และตอบคำถามเกี่ยวกับ การดูแลฟันปลอม 
การแปรงฟันที่ถูกวิธี มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่ง  



๖๑ 

 

 
 
 
น้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิกชมรม 
ผู้สูงอายุจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 17 คน 
๖. วันที ่7 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะเรื่อง ธรรมะในชีวิตประจำวัน โดยพระมหา ชครินทร์ 
กิตตเิมธี จากวัดยานนาวา และจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การ
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิก ชมรม
ผู้สูงอายุจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 10 คน  
๗. วันที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2562 โดย
พยาบาลวิชาชีพ และจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่ง 
น้ำหนัก วัดส่วนสูง การประเมินค่ารอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ให้แก่สมาชิกชมรม 
ผู้สูงอายุจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ100 จัดกิจกรรมวันเกิด 13 คน รายงานผลเชิงคุณภาพ สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การใช้สมุนไพร การออกกำลังกายใน
ผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจฟันและสุขภาพในช่องปากจากทันตแพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ รวมทั้งการบริหาร
นิ้วมือด้วยการประดิษฐ์พับผ้าขนหนู ประดิษฐ์ดอกกุหลาบ ผู้สูงอายุสนใจกิจกรรม สามารถตอบคำถามได้
ถูกต้อง ตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ มีความพึงพอใจในกิจกรรมร้อยละ 93  

  

 

 

   

 

 
 

 



๖๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 32. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  82,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  70,800.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  11,200.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน 
    2. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง  
2. ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก ผลลัพธ์  
๓. ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
เดือนตุลาคม 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 12.23  
เดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 13.02  
เดือนมกราคม 2562 ผู้สงูอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 12.23 
เดือนกุมภาพันธ ์2562 ผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.36 
เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.48 
เดือนมิถุนายน 2562 ผู้สูงอายุทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหติเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.28 
เดือนสิงหาคม 2562 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 10.43  

  

 

 

   

 

 
 

 



๖๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 33. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุหมู่5  
 งบประมาณสนับสนุน  72,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  62,700.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  9,800.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่5  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ
ร่วมกัน  
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  
2. ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของสมาชิกมีการควบคุมความดันโลหิต ควบคุมดัชนีมวลกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน 
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  
  

 

 

   

 

 
 

 



๖๔ 
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 34. ขยับกายลดปวดคอ บ่า ไหล่ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน  
 งบประมาณสนับสนุน  21,650.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  19,483.20  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  2,166.80  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ตะหนักในการดูแลตนเองป้องกันจากอาการปวดคอ บ่า  
ไหล่ ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม 
    2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมอาการปวดคอ บ่า ไหล่ 
    3. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทำงาน 
    4. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ที่จะนำไปสู่อาการปวดแบบเรื้อรัง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก 
    2. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองป้องกันจากอาการปวดคอ บ่า ไหล่ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยับกายลดปวดคอ บ่า ไหล่ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม วันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมจงกลนี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ คน ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจระดับดี-ดีมาก  ร้อยละ 7๕ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองป้องกันจากอาการ
ปวดคอ บ่า ไหล่ 
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 35. ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มคนรักสุขภาพรังสิตนิมิตรใหม่  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เป็นประชาชนชาวชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ และชาวชุมชนใกล้เคียง 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้คนในชุมชนสุขภาพแข็งแรง 
    2. เพื่อให้ชาวชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

-จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค วันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00-19.00 น. จำนวน 138 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 3 วันๆ วันละ 1 ชั่วโมง  
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยวันละ 18-20 คน คิดเป็นร้อยละ 90-100  
- กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจระดับ ดี - ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100  

  

 

 

   

 

 
 

 



๖๖ 
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 36. ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3  
 งบประมาณสนับสนุน  151,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  129,180.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  21,820.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ
ร่วมกัน 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ร้อยละ ๑๐0 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง  
2. ร้อยละ ๙5 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก  
๓. ผลการคัดกรองสุขภาพ 
เดือนตุลาคม 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 14.26  
เดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.23  
เดือนมกราคม 2562 ผู้สงูอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 12.64  
เดือนกุมภาพันธ ์2562 ผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 14.26  
เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 12.00  
เดือนมิถุนายน 2562 ผู้สูงอายุทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดันโลหติเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คิดเป็นร้อยละ 18.25  
เดือนสิงหาคม 2562 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าความดนัโลหิตเกิน 140/90 มิลลเิมตรปรอท คดิเป็นร้อยละ 23.23 
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 37. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) การรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน  
และการเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  39,321.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  25,284.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  14,037.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครรังสิต และผู้ปกครองที่สนใจ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ 
    2. เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับความปลอดภัยในในสถานศึกษา 
    3. เพื่อเป็นการลดโอกาสในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ 
    4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจในบทบาทของตัวเอง ในการปฏิบัติงาน 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
    5. เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ท้องถิ่น หรือบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียงสถานศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน และเตรียมตัว
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ (จากการทดสอบภาคปฏิบัติรายบุคคล/รายกลุ่ม) 
    2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ (จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม) (Pre - test/Post - test) 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มอบรม 60 คน ประกอบดว้ย คร ูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครรังสิต และผู้ปกครองที่สนใจ  
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน และเตรียมตัวเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ (จากการทดสอบภาคปฏิบัติรายบุคคล/รายกลุ่ม)  
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้น
พ้ืนฐาน และการเตรียมตวัเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ (จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม)  
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 38. ไลน์แดนซ์สินสมุทร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มชุมชนสินสมุทร  
 งบประมาณสนับสนุน  35,200.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  35,200.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เป็นชาวชุนสินสมุทร ชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้คนในชุมชนสุขภาพแข็งแรง 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
- ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมเป็น จำนวน 138 ชัว่โมง สัปดาห์ละ 3 

วันๆ วันละ 1 ชั่วโมง ในวันจนัทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00 -19.00 น. โดยเฉลี่ยผู้ที่เข้าร่วมออก
กำลังกาย วันละ ๑๘-๒๐ คน  

- ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ  
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 39. สเปยต์ะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จิตอาสาริมคลอง  
 งบประมาณสนับสนุน  13,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  0.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  2.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนชุมชนรมิคลองและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 150 หลังคาเรือน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อรณรงค์การป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้สมุนไพร 
    2. เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
    3. ประชาชนที่เข้าโครงการได้ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตบ้านของตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย HI (House index) น้อยกว่า 10 
    2. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

จิตอาสาชุมชนริมคลอง ชุมชนสุขเกษมได้รวมกลุ่มกันทำสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลาย เพ่ือใช้ในชุมชน และสถานที่
ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต นอกจากนี้ได้จ่ายทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีใช้ รายงานผลเชิง
คุณภาพ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชุมชนริมคลอง ชุมชนสุขเกษม มีจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ดูแลเยี่ยมบ้านเชิงรุก 
พร้อมได้รับสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในการลงเยี่ยมแต่ละครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขร่วมด้วย ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น จากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย HI (House index) น้อย
กว่า 10  และไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

  

 

 

   

 

 
 

 



๗๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 40. ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนดวงกมล  
 งบประมาณสนับสนุน  12,550.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  12,550.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ดูแล (คณะครูโรงเรียนดวงกมล และผู้ปกครอง) จำนวน 64 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้ดูแล (ครู และผู้ปกครอง)เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการคัดกรองความ
ผิดปกติทางสติปัญญา การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน 
    2. เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีความผิดปกติ และส่งต่อการรักษาให้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง 
    3. เพื่อให้ผู้ดูแล (ครู และผู้ปกครอง) มีความเข้าใจถึงความผิดปกติของบุตรหลาน และให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของผู้ดูแล (ครู และผู้ปกครอง) สามารถคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่พบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาความผิดปกติ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
กิจกรรมส่วนแรก - สำรวจนักเรียนที่มีความพิเศษทางการเรียนรู้ ในเบื้องต้น โดยครูประจำชั้น ได้นักเรียน
จำนวน 35 คน  
กิจกรรมส่วนที่สอง - อบรมให้ความรู้ ผู้ดูแล (คณะครูโรงเรียนดวงกมลและผู้ปกครอง) มีผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 64 คน โดย ว่าที่ร้อยโทวิษณุ ครึ่งธิ หัวหน้างานวิชาการกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และการ
ทดสอบ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 
09.00 - 16.00 น  

  

 

 

   

 

 
 

 



๗๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 41. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในนักเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์  
 งบประมาณสนับสนุน  8,815.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  8,815.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวน 60 คน ผู้ปกครอง 60 คน 
ครู 18 คน วิทยากร 3 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยช่องปากและบริการป้องกันฟันผุให้เด็กอายุ 3-4 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก และการส่งเสริมให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 
    2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 - 4 ป ี

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 
    2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพอนามัยในช่องปากดีขึ้น 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 86.95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพอนามัยในช่องปากดีขึ้น  
- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและครู ในการให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพในช่องปากและฝึกการแปรงฟันที่
ถูกวิธี จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ให้กับบุตรหลาน 

  

 

 

   

 

 
 

 



๗๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 42. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินและส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กก่อนวัยเรียน  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์  
 งบประมาณสนับสนุน  31,140.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  31,140.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 32 คน ผู้ปกครอง 32 คน ครูและบุคลากร 17 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินมีความรู้ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม 
    2. เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินได้รับการเฝ้าระวังและดูแลที่เหมาะสม 
    3. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักตัวลดลง 
    2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี 
    3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักตัวลดลง  
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี  
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  
- นักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
ตามหลัก 3 อ (อารมณ์ ออกกำลังกาย อาหาร) เพ่ือสุขภาพที่ดี 

  

 

 

   

 

 
 

 



๗๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 43. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนคร
รังสิต สิริเวชชะพันธ์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์  
 งบประมาณสนับสนุน  7,985.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  7,985.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
นครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคในเด็กก่อนวัยเรียน 
    2. เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดกรองอาการป่วยในเด็กก่อนวัยเรียนได้ถูกวิธี 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดกรองอาการป่วยในเด็กก่อน
วัยเรียนได้ถูกวิธี 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 
    3. ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครองมีมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครองมีมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก  
- ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดกรองอาการป่วยในเด็กก่อน

วัยเรียนได้ถูกวิธี  
  

 

 

   

 

 
 

 



๗๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 44. กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์  
 งบประมาณสนับสนุน  9,940.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  9,940.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นเหา จำนวน 10 คน กลุ่ม
นักเรียนที่เป็นเหา จำนวน 50 คน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน 
    2. เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นโรคเหาหรือกลับมาเป็นซ้ำอีก 3 เดือน 
    2. ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 - ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นโรคเหาหรือกลับมาเป็นซ้ำอีก 3 เดือน  
- ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี 

 

 

   

 

 
 

 



๗๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 45. การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต  
เทพธัญญะอุปถัมภ์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์  
 งบประมาณสนับสนุน  46,200.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  46,200.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) โรงเรียนนครรังสิต  
เทพธัญญะอุปถัมภ์  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    2. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) ได้รับ
คำแนะนำที่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลและคำแนะนำ
ที่เหมาะสม  

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
รายงานผลเชิงปริมาณ  -ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และทุพโภชนาการ
สามารถดูแลนักเรียนได้ -นักเรียนที่มีท่ีมีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และทุพโภชนาการได้รับการจัดหาอาหารที่
มีประโยชน์และมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

 
รายงานผลเชิงคุณภาพ  -ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และทุพ
โภชนาการสามารถดูแลนักเรียนได้ -นักเรียนที่มีที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และทุพโภชนาการได้รับการ
จัดหาอาหารที่มีประโยชน์และมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

 

 

   

 

 
 

 



๗๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 46. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์  
 งบประมาณสนับสนุน  12,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  10,700.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,300.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองช่วยเหลือนักเรียนในการแปรงฟันให้ดียิ่งขึ้น 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100  
- เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็กอย่างถูกวิธี 

 

 

   

 

 
 

 



๗๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 47. แอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพช้างทอง  
 งบประมาณสนับสนุน  32,300.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  32,300.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือสนับสนนุให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสม และ สม่ำเสมอ ภายใต้ผู้ใหค้ำแนะนำอย่างถูกต้อง  
    2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ประชาชนทั่วไป และ ชาวชุมชนช้างทอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขึ้น ทั้งกายและใจ และ เกิดความสามัคคีกัน
มากขึ้น รู้จักกันมากข้ึน ทั้งภายใน ชุมชน และ ชุมชนใกล้เคียง และ เยาวชน ก็หันมา สนใจ การออกกำลังกาย 
ด้วย การเต้น แอโรบิคกัน มากข้ึน โดยคิดเป็น ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 
และมีความพึงพอใจมาก ร้อย ละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วม กิจกรรม โดยได้มีการออกกำลังกาย ใน
วัน จันทร์ วัน พุธ วัน ศุกร์ แต่ถ้าวันไหนมีฝนตก ก็จะเลื่อนวันเป็นวันถัดไป เริ่มเต้นแอโรบิค เวลา 17.30-
18.30 น. รวมเป็น 78 ชั่วโมง เฉลี่ยที่คนสนใจมาเต้นแอโรบิค คือ 10-20 คน / วัน  

  

 

 

   

 

 
 

 



๗๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 48. กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์  
 งบประมาณสนับสนุน  5,180.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  5,180.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน 
    2. เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้ถูกต้อง  

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายหายจากการเป็นโรคเหา 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 - ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี  
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีเหาลดน้อยลง  

  

 

 

   

 

 
 

 



๗๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 49. ชุมชนรณชัยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนรณชัย  
 งบประมาณสนับสนุน  11,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  0.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนในชุมชนรณชัย 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น 
    2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรณชัย ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี - ดีมาก  

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ประชาชนในชุมชนรณชัยได้รับการดูเเลสุขภาพเบื้องต้นเเละตรวจวัดความดันทุกครอบครัวด้วยการลง
เยี่ยมประชาชนในชุมชนจำนวน100คนเเละในความรู้เบื้องต้นเเละติดตามการเยี่ยมในทุกๆเดือน
ประชาชน 

- ร้อยละ80มีความพึงพอใจในการตรวจวัดความดันเเละให้ความรู้ด้านการดูเเลสุขภาพเบื้องตน 
  

 

 

   

 

 
 

 



๘๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 50. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต 
(เอื้ออาทรรังสิต) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอ้ืออาทรรังสิต)  
 งบประมาณสนับสนุน  2,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  2,500.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอ้ืออาทรรังสิต) 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก 
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย แปรงฟันได้ถูกวิธี 
    2. ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในสุขภาพช่องปากของบุตรหลานอย่่างถูกวิธี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอ้ืออาทรรังสิต) จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100  
- ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในสุขภาพช่องปากของบุตรหลานอย่างถูกวิธี  
-เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน  
-ครูและผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

  

 

 

   

 

 
 

 



๘๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 51. โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์  
 งบประมาณสนับสนุน  12,580.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  12,580.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก และร่วมกันควบคุมการ
เกิดโรคในโรงเรียน 
    2. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่ออันจะมีผลต่อเด็กในโรงเรียน 

 ตัวช้ีวัด   
    1. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ปลอดจากโรคท่ีเสี่ยงต่ออันตราย 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ปลอดจากโรคที่เสี่ยงต่ออันตราย  
- ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กได้ความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก สามารถร่วมกันควบคุมการ
เกิดโรคในโรงเรียนได้  

  

 

 

   

 

 
 

 



๘๒ 
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 52. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอ้ืออาทรรังสิต)  
 งบประมาณสนับสนุน  5,580.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  5,580.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอ้ืออาทรรังสิต) 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปากและร่วมกันควบคุมการ
เกิดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
    2. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่ออันจะมีผลต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 ตัวช้ีวัด   
    1. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ปลอดจากโรคติดต่อ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

-นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอ้ืออาทรรังสิต) จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100  
- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายปลอดจากโรคติดต่อ รายงานผลเชิงคุณภาพ  
-นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ  
-ครูและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและร่วมกันควบคุมการเกิดโรคในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

 

   

 

 
 

 



๘๓ 
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 53. แอโรบิคสิริวลัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มออกกำลังกายสิริวลัย  
 งบประมาณสนับสนุน  29,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  27,160.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  2,240.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านสิริวลัยและชุมชนใกล้เคียง 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
    2. ร้อยละ80 มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 
    3. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและแลกเปลี่ยนปัญหาเรื่องสุขภาพ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ โดยได้มีการออกกำลังกายในวัน 

อังคาร พฤหัสบดี และ ศุกร์ เวลา 17.30 น.-18.30 น. รวมเป็น 78 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายร่วม
กิจกรรมเฉลี่ย 10-1๑ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 

 

   

 

 
 

 



๘๔ 
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 54. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์  
 งบประมาณสนับสนุน  18,940.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  18,940.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวน 177 คน ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จำนวน 21 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 17 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เด็ก 2 - 5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
    2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แก่ผู้ปกครอง 
    3. เพื่อให้เด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพ่ือแก้ปัญหาได้ทันเวลา 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
    2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
    3. ร้อยละ 100 ของเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตามคัดกรองซ้ำภายใน 1 เดือน และส่งต่อให้
ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังและมีการส่งเสริมพัฒนาการ  
- ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM)  
- ร้อยละ 100 ของเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตามผลและคัดกรองซ้ำภายใน 1 เดือน 

และส่งต่อให้ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม และส่งต่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม  

 

 

   

 

 
 

 



๘๕ 
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 55. อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์  
 งบประมาณสนับสนุน  6,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  6,119.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อพัฒนาความรู้ การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กแก่ ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ในโรงเรียนนครรังสิต 
เปรมปรีดิ์ 
    2. เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง ดำเนินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำตาม
ความเหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.ครู ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก และทำการช่วยกันดำเนินการเฝ้า
ระวังเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2.เด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหา  
3.ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการที่ล้าช้าได้รับการส่งต่อให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำ  
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 56. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์  
 งบประมาณสนับสนุน  24,555.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  24,555.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ครูและบุคลากร จำนวน 19 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวน 
180 คน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 21 คน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้และเพ่ิมทักษะเบื้องต้นในเรื่องโรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัย 
    2. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อม และคัดกรองอาการป่วยโรคหวัด โรคมือเท้า
ปาก ที่ถูกต้อง 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครอง มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในเรื่องโรคและการป้องกันโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัย 
    2. ไม่เกิดการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- ร้อยละ 80 ของครูและผู้ปกครองมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในเรื่องของโรคและการป้องกันโรคติดต่อ

ในเด็กปฐมวัย  
- ไม่เกิดการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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 57. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  123,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  123,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  118.50  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 30 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถทางกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย และจิตใจมีสุขปฏิบัติที่ดี ใน
การเล่นและเป็นนักกีฬาฟุตบอล ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดีทั้งในเกมฟุตบอลและการดำเนินชีวิต 
    3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนที่
เหมาะสมกับการเล่นกีฬาฟุตบอล และรักกีฬาฟุตบอล 
    4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้านการเล่นกีฬาฟุตบอล 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจนจบหลักสูตร 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินกีฬาฟุตบอลพื้นฐาน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ที่อบรมจนจบหลักสูตร  
2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินฟุตบอลพ้ืนฐาน 

  

 

 

   

 

 
 

 



๘๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 58. เยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  83,850.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  83,731.50  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  118.50  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 154 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือเป็นช่องทางในการช่วยลดอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิต 
    2. เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนจากอุบัติเหตุทางน้ำได้ 
    3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายว่ายน้ำได้ 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ 
    3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสอบผ่านการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้อื่น 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน  
 -กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติในการว่ายน้ำคิดเป็น ร้อยละ 100 
  

 

 

   

 

 
 

 



๘๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 59. อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  15,450.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  15,331.50  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  118.50  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนกลุ่มสนใจน จำนวน 30 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักและสามารถปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน 
    2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหาร และวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย 
    3. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในวิธีปลูกผักปลอดสารพิษ 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถปลูกผักสวนครัวรับประทานที่บ้าน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันได้ -นักเรียนสามารถเลือกบริโภคอาหาร และวิธีการประกอบอาหารที่ปลอดภัย  
-นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  
-นักเรียนมีการนำความรู้กลับไปปลูกผักบริโภคเองคิดเป็นร้อยละ 40  

  

 

 

   

 

 
 

 



๙๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 60. ป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียนปฐมวัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์  
 งบประมาณสนับสนุน  10,520.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  10,520.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน 
    2. เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้ถูกวิธี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่กลับมาเป็นโรคเหาซ้ำภายใน1เดือน 
    2. ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- กลุ่มเป้าหมายจำนวน 51 คน ไม่กลับมาเป็นโรคเหาซ้ำภายใน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 85  
- ผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 49 ราย สามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้
อย่างถูกวิธี คิดเป็นร้อยละ 81.66   

  

 

 

   

 

 
 

 



๙๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 61. ธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  160,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  160,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  เด็ก และเยาวชน ในโรงเรียนธัญบุรีและในชุมชน ที่มีความสนใจ เข้าร่วมและอบรม  
-กิจกรรมด้านดนตรี 200 คน และกิจกรรมด้านกีฬา 100 คน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้วิธีเล่นดนตรีและกีฬาแต่ละชนิดตามความสนใจอย่างปลอดภัย 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายรู้เทคนิคการเล่นดนตรีและกีฬา เพื่อสุขภาพ ตามความสนใจของตนเองให้
ปลอดภัย 
    2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การดำเนินโครงการธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  
1. ร้อยละ 92.52 ของกลุ่มเป้าหมายรู้เทคนิคการเล่นดนตรีและกีฬา เพื่อสุขภาพตามความสนใจของตนเอง
และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด  
2. ร้อยละ 97.75 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  

 

 

   

 

 
 

 



๙๒ 
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 62. รู้จักไขมันทรานส์ภัยร้ายที่ใกล้ตัว 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรม จพสช. นครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  56,100.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  54,100.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  2,000.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน นครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารลดไขมัน ทรานส์ได้
อย่างถูกต้อง 
    2. เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และมีทางเลือกในการบริโภคอาหาร เรียนรู้วิธีการกินอย่างไรให้ห่างไกล
ไขมันทรานส์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้เรื่องไขมันทรานส์  
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

 ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมให้ความรู้โดย อ.สง่า ดามาพงษ์  

 
- ร้อยละ 10๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้เรื่องไขมันทรานส์  จากการทำแบบประเมิน
ก่อนและหลังการอบรม 
- ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก   

  

 

 

   

 

 
 

 



๙๓ 
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 63. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรม จพสช.นครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  24,850.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  24,045.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  805.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตลาดรัตนโกสินทร์ 200 ปี/ ตลาดรังสิต และตัวแทนนักเรียนจาก
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหันมาตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบในที่
สาธารณะ และร่วมรณรงค์ เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ 
    2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะ การเผยแพร่และแนะนำ การควบคุมการบริโภคยาสูบในที่สาธารณะ และการ
รณรงค์ เพ่ือการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ ให้กลุ่มเป้าหมาย 
    3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาพิษภัยจากบุหรี่แนวทางใหม่ เพื่อ
ลดความเดือดร้อนความเจ็บป่วยและให้ปลอดภัยจากปัญหาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
    4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ( 31 พ.ค ของ
ทุกปี ) เพื่อร่วมป้องกันการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปอย่างยั้งยืน 
    5. เพื่อสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รู้ถึงพิษภัยของบุหี่ทั้งต่อผู้สูบ
เองและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่จากผู้สูบ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องอันตรายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 - ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องอันตรายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก  

  

 

 

  

 

 

 
 

 



๙๔ 
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 64. 100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ  
 งบประมาณสนับสนุน  42,850.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  42,850.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนหมู่ 6 และชุมชนใกล้เคียงอาคาร 100 ปี ธัญบุร ี

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
    2. เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดีข้ึน  
    3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.จัดกิจกรรมโยคะจำนวน 132 ครั้ง ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.  
2.สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย 18-20 คน คิดเป็นร้อยละ 90-100  
3.สมาชิกมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100  
4.มีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 4 คน น้ำหนักลดเฉลี่ย 2-3 กิโลกรัม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25  

  

 

 

   

 

 
 

 



๙๕ 
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 65. รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรม จพสช.นครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  24,850.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  23,160.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,690.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตลาด 200 ปี ตลาดรังสิต และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในสังคมหันมาตระหนักรู้ถึงพิษภัยของสุรา สนใจและมี
ส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์ เพ่ือการลด/ละ/เลิกบริโภคสุรา 
    2. เพื่อสร้างและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ การเผยแพร่ การแนะนำการควบคุมการบริโภคสุราและการรณรงค์ 
เพ่ือการลด/ละ/เลิกการดื่มสุรา ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในสังคม 
    3. เพ่ือสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิกสรุาและเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอร์ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องกฎหมายและพิษภัยของสุราและเครื่องดื่มท่ีมี Alcohol 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเดินรณรงค์ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 
    3. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจและต้องการเลิกสุราได้รับการส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 73.33 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องอันตรายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ (บรรลุตามตัวชี้วัด) 
- ร้อยละ 66.66 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเดินรณรงค์ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  
กิจกรรมเดินรณรงค์จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานที่ที่ได้ดำเนินการรณรงค์บริเวณด้านหน้า
อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต ผ่านด้านหน้าตลาดสุชาติ ชุมชนรัตนโกสินทร์ ตลาดรังสิต วัดแสงสรรค์ วัด
จันทรสุข วัดธรรมสุขใจ และวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต ผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม 
นายกเทศมนตรีนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการประจำ จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ประชาชนทั่วไป คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดวง
กมล , โรงเรียนมัธยมนครรังสิต , โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอ้ืออาทร , 
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ , โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ , พนักงานห้างบิ๊กซี จำนวน ๑๐๐ คน 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น ๑๒ อาคารจอดรถ
เทศบาลนครรังสิต  

 

   

 

 
 

 



๙๖ 
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 66. สร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กด้อยโอกาส 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  9,900.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  4,200.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  5,700.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก 
    2. เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เข้าใจการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
เด็กด้อยโอกาส จำนวน 54 คน ในชุมชนคลอง 1 พัฒนา ชุมชนคลอง 2 สามัคคี ชุมชนกำนันสังวาลย์ ชุมชน
ภักดีราชา ชุมชนปากซอย 39 ได้รับแปรงฟันและยาสีฟัน คนละ 1 ชุด รายงานผลเชิงคุณภาพ เด็กด้อยโอกาส
และผู้ปกครองมีความรู้เข้าใจการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๙๗ 
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 67. สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  33,828.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  10,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  23,428.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในเด็กด้อยโอกาส 
    2. เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเอง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นเหา 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เข้าใจการดูแลความสะอาดของร่างกายอย่างถูกวิธี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- เด็กด้อยโอกาสจำนวน 50 คน ในชุมชนคลอง 1 พัฒนา ชุมชนคลอง 2 สามัคคี ชุมชนร่วมมิตร ชุมชน
กำนันสังวาลย์ ชุมชนภักดีราชา ชุมชนปากคลอง 39 ได้รับหวีสางเหา แชมพูกำจัดเหา และหมวกคลุม
ผมใยสังเคราะห์  

- เด็กด้อยโอกาสในชุมชนสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างถูกวิธีโดยความช่วยเหลือของ
ผู้ปกครอง และลดอัตราการเกิดเหาได้ โดยครูสอนเด็กด้อยโอกาสลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสุขภาวะ
ทางกายหลังจากมอบหวีสางเหาและแชมพู ไปแล้ว 1 เดือน ไม่พบเด็กกลุ่มนี้เป็นเหาอีก 

  

 

 

   

 

 
 

 



๙๘ 
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 68. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาในเด็กด้อยโอกาส 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  24,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  24,500.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้มีอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานในการออกกำลังกาย 
    2. เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายได้รู้วิธีใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

เด็กด้อยโอกาส จำนวน 50 คน ชุมชนคลอง 1 พัฒนา ชุมชนคลอง 2 สามัคคี ชุมชนกำนันสังวาลย์ ชุมชนภักดี
ราชา วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) มีอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานในการออกกำลังกาย รายงานผลเชิงคุณภาพ เด็ก
ด้อยโอกาสมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาและรู้วิธีใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง โดยมีครูสอนเด็กด้อยโอกาสลง
พ้ืนที่ทุกเดือน จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬากับเด็กๆ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๙๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 69. ให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3  
 งบประมาณสนับสนุน  14,350.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  14,300.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  50.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
    2. เพื่อเป็นการลดปัจจัยการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
    3. เพ่ือเฝ้าระวังให้ทันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการบริโภคอาหารเพิ่มข้ึน 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว และหาค่า BMI ได้ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
รายงานผลเชิงปริมาณ   
- มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน มีความรู้ด้านการบริโภคอาหารเพ่ิมขึ้น 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70  
- ประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์ปกติ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 70. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รัตนโกสินทร์กลุ่ม 5 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5  
 งบประมาณสนับสนุน  11,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  11,171.50  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5 (ซ. 11-20) 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
    2. เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก  
    2. ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1) มีการจัดทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตะไคร้หอม โดยสมาชิก จพสช.ได้จำนวน 936 ขวดๆละ 20 ซีซี ใช้ใน
กิจกรรมรณรงค์เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับ 150 ครัวเรือน  
2) พบลูกนำ้ยุงลายในภาชนะที่ไม่ได้ใช้นอกบ้าน โดยเฉลี่ยจำนวน 2 -5 หลัง ต่อการรณรงค์ 1 ครั้ง ดัชนีการ
พบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10 3)ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ๆรับผิดชอบ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 71. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต นครนายก 12 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช. ซอย 51  
 งบประมาณสนับสนุน  6,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  4,580.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,420.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอยรังสิต นครนายก 12 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น 
    2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนซอย 51 ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่
มีภาวะเสี่ยง จำนวน 100 คน ผลการดูแลสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 
ร้อยละ80 มีการดูแลสุขภาพดีขึ้น 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 72. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รังสิต นครนายก 12 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช. ซอย 51  
 งบประมาณสนับสนุน  15,600.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  14,208.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,392.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอย รังสิต นครนายก 12 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
    2. เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก  
    2. ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 ชุมชนธรรมสุขใจ 51 ไม่เกิดระบาดของโรคไข้เลือดออก และดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10 
ผู้เข่าร่วมโครงการพึงพอในในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 95 

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 73. แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมนุมเทควันโดโรงเรียนธัญบุรี และ ชมรมเทควันโดเทศบาลรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  85,180.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  85,850.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  - นักเรียนในโรงเรียนธัญบุร ีและ บริเวณใกล้เคียง และผู้ที่มีความสนใจในศิลปะการตอ่สู้ และ กีฬาเทควนัโด  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียน 
     2. ลดปัญหาการติดเกม การหมกมุ่นสังคมออนไลน์ ตลอดเวลา สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถมีสุขภาพแข็งแรง โดยการประเมินจาก การตรวจสุขภาพ และ น้ำหนักของ
ร่างกาย ที่ลดลงและได้สัดส่วนที่ดี 
    2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ มีบุคลิกภาพ และ สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา  
    3. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ลดการเล่นเกมลง 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑.การจัดทำโครงการแข็งแรงปลอดภัยไปกับวิถีกีฬาเทควันโดซึ่งได้จัดทำโครงการขึ้นเป็นครั้งแรกโดยระยะเวลา
ดำเนินโครงการตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ ในวันที่ 15 กันยายน 2562 
๒.มีนักเรียนและผู้สนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลรังสิต และ นักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เป็น เด็ก อายุระหว่าง 4-7 ปี จำนวน 7 คน, เด็กนักเรียน อายุระหว่าง 13-17 ปี 
เป็นจำนวน 53 คน ซึ่งใช้สถานที่ของโรงเรียนธัญบุรีเป็นที่ฝึกอบรมและฝึกสอน ซึ่งเวลาในการฝึกซ้อม คือ วัน
ศุกร์ เวลา 17:00-18:00 น. และ วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9:00-12:00 น.  
๓. จากระยะเวลาการฝึกอบรม เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดีข้ึน และ มีน้ำหนักตัวที่ลดลง ร่างกายแข็งแรง และไม่
เหนื่อยง่าย โดยทางโครงการได้ประเมินจากการทำแบบทดสอบของโครงการ และ การชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ และ หลังจากเข้าร่วมโครงการ ทุกๆ เดือน จากการจัดทำโครงการ พบว่า เด็กให้ความ
สนใจในการออกกำลังกายในประเภทกีฬาเทควันโด เพราะได้รับความรู้พ้ืนฐานในการป้องกันตัว ได้ออกกำลัง
กาย และ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ซึ่งมีความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ ลดการเล่นเกมส์ 
และใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกมากขึ้น  

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 74. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 3 ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 งบประมาณสนับสนุน  181,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  181,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลนครรังสิต 70 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขหรือ
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 
    2. เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก  
    3. เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข ร้อยละ 90 
    2. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หรือผู้ดูแลมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 85 
    3. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก ร้อยละ 100 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข จำนวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  
2. ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ดูแลได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการทำ
ความสะอาดช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 75. ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอิสาน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3  
 งบประมาณสนับสนุน  15,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  15,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครรรังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพ้ืนเมืองอิสาน 
    2. เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อย 24 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 85 ของสมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ระดับดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการออกกำลังกายร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 24 ครั้ง  
๒.ร้อยละ 85 ของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 76. ธรรมะ 4 ประการสำหรับผู้สูงอายุ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200  
 งบประมาณสนับสนุน  22,550.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  22,500.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  50.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการใช้ธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
    2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับธรรมะ 4 ประการสำหรับผู้สูงอายุ 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 194 คน  
2.ผลการเมินความรู้หลังจากอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 70  
3.ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในระดับดี - ดีมาก จำนวน 140 คิดเป็นร้อยละ 80  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 77. อบรมเชิงปฏิบัติการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  31,350.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  31,350.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็กอายุตั้งแต่ 5 - 12 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลประชาธิปัตย์ เวลาเรียนรวม 21 ชั่วโมง 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถว่ายน้ำได้ 
    2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเอาตัวรอดได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายดำน้ำได้ 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถลอยดัวในน้ำได้อย่างน้อย 30 วินาที 
    3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1.กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุตั้งแต่ 5 - 12 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อบรมครบตามหลักสูตร  
2.กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
3.ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถลอยตัวในน้ำอย่างน้อย 30 วินาที ดำน้ำและว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ได้ 

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 78. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  29,195.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  25,607.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  3,588.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้ที่มีความสนใจ  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการดูแลพิเศษเรียนร่วม 
    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
    4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษา เทคนิค วิธีการจัด
กิจกรรมและกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (จากการทำแบบประเมิน) 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 73 คน ประกอบด้วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและผู้ที่มีความสนใจ  
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม
และกิจกรรมในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (จากการทำแบบประเมิน)  

 

 

   

 

 
 

 



๑๐๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 79. ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล  
 งบประมาณสนับสนุน  38,600.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  0.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานเทศบาล 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ จะได้เกิดความ
ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ 
    3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของพนักงานสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่  
    2. ร้อยละ 20 ของพนักงานสามารถลดและเลิกการสูบบุหรี่ ในกลุ่มที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือครั้งคราว 
    3. ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- จัดกิจกรรมวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร  
- มีผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรม 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- พนักงานสามารถลด และเลิกสูบบุหรี่ได้ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
- ไม่มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 80. อบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  44,750.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  30,243.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  14,507.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงวัย  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายโดยการเล่นฟุตบอล/ฟุตซอลอย่างถูกต้อง 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. จำนวนผู้เข้าร่วม 80 % ขึ้นไป 
    2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ติดยาเสพติด 100% 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ระหว่างการดำเนินในช่วงแรกมี เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย แต่เนื่องจาก งบประมาณล่าช้า ทำให้ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ ติด
ในช่วงเด็ก และเยาวชนปิดเทอม เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ถูกส่งไปอยู่ต่างจังหวัด จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วม
ลดลง หลังจากนั้น สภาพอากาศก็ไม่เอ้ืออำนวยให้ทำการฝึกอบรม  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 81. ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนรณชัย  
 งบประมาณสนับสนุน  16,540.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  0.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนรณชัย และชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนในกรณีเกิดอัคคีภัย 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ซักซ้อมการหนีไฟและประสานขอความช่วยเหลือและการช่วยชีวิต 
    3. ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตและช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้ฝึกภาคปฏิบัติการดับเพลิงและการหนีไฟ 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายรู้จักหน่วยงานประสานขอความช่วยเหลือ 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  
- ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในการดับเพลิงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้จริง  
  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 82. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนภักดีราชา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนภักดีราชาเทศบาลนครรังสติ  
 งบประมาณสนับสนุน  34,100.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  34,088.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  12.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน 120 คน ประชาชน 90 คน ผูเ้ข้าอบรม 30 คน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
    2. เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร  

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก 
    2. ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10  
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 - ชุมชนภักดีราชาไม่เกิดระบาดของโรคไข้เลือดออก และดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10  
- ผู้เข่าร่วมโครงการพึงพอในในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 95  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 83. ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนภักดีราชา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนภักดีราชาเทศบาลนครรังสติ  
 งบประมาณสนับสนุน  5,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  4,580.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  420.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชน ชุมชนภักดีราชา 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับการเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตที่ผิดปกติ และได้รับคำแนะนำที่
เหมาะสม  

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามตรวจเยี่ยมสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดี-ดีมาก  

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
๑. ประชาชนในชุมชนได้รับการเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตที่ผิดปกติ และแนะนำให้พบแพทย์เมื่อพบความดัน
โลหิตสูง กลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามตรวจเยี่ยมสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง  
๒. ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 84. การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนวดแผนไทย  
 งบประมาณสนับสนุน  88,875.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  88,875.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ วิธีการดูแลสุขภาพ ตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย 
    2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรควบคู่กับการนวดในการดูแลสุขภาพ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายอบรมได้ครบตามหลักสูตร 
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีวิทยากรกำหนด 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
๑. กลุ่มนวดแผนไทยจำนวน  27 คนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเผยแพร่ศาสตร์การดูแลสุขภาพด้วย

แพทย์แผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเข้าอบรมได้ครบตามหลักสูตรทุกคน คิดเป็น ร้อยละ90  
๒. สามารถผ่านการทดสอบภาดปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีวิทยากรกำหนดจำนวน27คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 85. ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอำนวยการและปกครอง สำนักปลัดเทศบาล  
 งบประมาณสนับสนุน  59,648.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  59,648.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ที่สัญจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครรังสิต 
    2. เพื่่อให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน ได้รับทราบและเคารพกฎหมายจราจร 
    3. เพื่่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน 

 ตัวช้ีวัด   
    1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่่เขตเทศบาลนครรังสิตลดลงร้อยละ 2 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้น ผลการดำเนินงานดังนี้  
๑. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 มีจำนวนอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน ปี 2562 มีจำนวนอุบัติเหตุ 4 
ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน  
๒.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มีจำนวนอุบัติเหตุ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน ปี 2562 มีจำนวนอุบัติเหตุ 2 
ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 0 คน ผลลัพธ์ 2. อุบัติเหตุในพ้ืนที่ ลดลงร้อยละ 2  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 86. วิถีชีวิตคนรังสิต กับอาหารสมุนไพร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรม จพสช. นครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  96,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  80,278.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  16,122.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการใช้สมุนไพร อาหารสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน ในการดำรงชีวิต
ประจำวันอย่างถูกต้อง 
    2. เพื่อน้อมนำแนวคิดเรื่องสมุนไพรตามพระราชประสงค์ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถทำอาหารสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนได้  
    2. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 - ร้อยละ 10๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถทำอาหารสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนได้  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก   

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 87. ค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  122,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  122,500.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนธัญบุรี และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง 
    2. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอ 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  
1. ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอ  
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 88. ค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนธัญบุรี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  18,010.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  18,010.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน จำนวน 90 คน  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อกล่อมเกลาจิตใจกลุ่มเป้าหมายให้มีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตน 
    2. เพื่อ ลด และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการกล่อมเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมะ 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

รายงานผลเชิงปริมาณ  การดำเนินกิจกรรม ค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนธัญบุรี 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  
1. ร้อยละ 85.75 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการกล่อมเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมะ  
2. ร้อยละ 85.75 ของกลุ่มเป้าหมายมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

 

 

   

 

 
 

 



๑๑๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 89. นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 งบประมาณสนับสนุน  38,800.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  38,300.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  500.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในหมู่ 6 และบริเวณใกล้เคียง 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
    2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม 
    3. เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
    2. ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- มีการจัดกิจกรรม ทั้งสิ้น 126 ครั้ง ทุกวัน วันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.  
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยวันละ 18-20 คน คิดเป็นร้อยละ 90-100  
- กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 90. ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมผู้สูงอายุหมู่5  
 งบประมาณสนับสนุน  34,700.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  34,700.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสมาธิ จากการเล่นดนตรีบำบัด 
    2. เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

 ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสมารถเล่นเครื่องดนตรีเป็นเพลงได้1 ชิ้น 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑.โครงการ ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5 ดำเนินโครงการตังแต่วันที่1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 16 
กันยายน 2562 สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชัว่โมง ทุกวันจันทร์ อังคาร และวันพุธ เวลา 10.00 - 11.00 น. 
สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์บริการสาธารณสุข5(อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์)  
๒.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย20คน คิดเป็นร้อยละ100ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเล่นเครื่องดนตรี
เป็นเพลงได1้ ชิ้น และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีภาวะซึมเศร้า 

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 91. ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  37,850.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  0.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  37,850.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 154 คน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์(EQ) 
    2. เพื่อให้นักเรียน กล้าแสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์(EQ) 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 
  
 - ไม่ได้ดำเนินโครงการ   

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 92. กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  9,881.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  9,881.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 50 คน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน 
    2. เพ่ือให้นักเรียนหญิงสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายปราศจากโรคเหา 
    2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนหญิงสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายได้อย่างถูกวิธี 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 -นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเหาและวิธีการกำจัดเหาอย่างถูกต้อง  
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นเหา ไม่กลับมาเป็นซ้ำในระยะเวลา 6 เดือน 

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 93. ส่งเสริมความรู้ เฝ้าระวังและติดตามสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  68,850.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  20,500.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  48,350.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 154 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด การป้องกัน การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
    2. เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง 
    3. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ  
    4. เพื่อออกติดตาม นิเทศ เยี่ยมเยียน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาเสพติด 
ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ กับ
ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนที่นักเรียนอาศัย 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจปัสสาวะ 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุภาพในเรื่องการดูรักษาความ
สะอาด สุขภาวะที่ดี การป้องกัน การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
    3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับนิเทศ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและผู้ปกครอง  

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

-นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด การป้องกัน การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
-นักเรียนเข้าใจวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง  
-ในปีการศึกษาไม่มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 94. ตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  76,560.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  65,710.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  10,850.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวน 154 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองการมองเห็น และตรวจสุขภาพช่องปาก 
    2. เพ่ือให้นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผิดปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพ่ือรักษาต่อตามระบบ 
    3. เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการตรวจยืนยันและต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่นโดยจักษุแพทย์ และได้รับการ
สนับสนุนแว่นตา 
    4. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมและแก้ไขปัญหา  

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบปัญหาทางสายตาได้รับการแก้ไข 
    3. ร้อยละ 80 ตรวจสุขภาพช่องปาก  
    4. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมและแก้ไขปัญหา 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

-นักเรียนจำนวน 154 คนได้รับการตรวจคัดกรองการมองเห็น และตรวจสุขภาพช่องปาก  
-นักเรียนที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผิดปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพ่ือรักษาต่อตามระบบ -
นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปากได้รับบริการทันตกรรมและแก้ไขปัญหา  
-นักเรียนจำนวน 154 คน ได้รับความรู้จากวิทยากรเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 95. บาสโลปเปรมปรีดิ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มคนรักสุขภาพเปรมปรีดิ์  
 งบประมาณสนับสนุน  24,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  24,400.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  เป็นชาวชุมชนเปรมปรีดิ์และชุมชนใกล้เคียง  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้คำแนะนำการออกกำลังกายท่ีถูกต้อง 
    2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร้อยละ 50 ของจำนวนครั้ง
ทั้งหมดของโครงการ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- คนในชุมชน และชุมชนบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจในการออกกำลังกายได้มีการออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้คำแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำ
ให้ชาวชุมชนเปรมปรีดิ์และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการและมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความสามัคคี
ขึ้นในชุมชน  

- โดยร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมจำนวน 138 
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วันๆ วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 18.00 -19.00 น. โดย
เฉลี่ยผู้ที่เข้าร่วมออกกำลังกายวันละ 18- 20 คน คิดเป็น 90 - 100 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 96. สร้างเสริมสุขภาพด้วยชี่กง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
 งบประมาณสนับสนุน  7,900.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  5,990.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,910.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกผู้สูงอายุและกลุ่มวัยใกล้เคียง กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ป ี

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายท่ีไม่เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ 
    2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
    2. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
รายงานผลเชิงปริมาณ  กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยชี่กง 
ทุกวัน เวลา 06.00-07.00 น. มีผู้ร่วมออกกำลังกายโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 28-30 คน คิดเป็นร้อยละ 
93-100 ไม่พบสมาชิกเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ 

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 97. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอย53  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนซอย 53  
 งบประมาณสนับสนุน  21,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  20,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,000.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในชุมชนซอย 53 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  
    2. เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน  
    2. ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10 
    3. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑.จัดกิจกรรมทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตะไคร้หอม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ในชุมชนซอย 53  
๒.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการ
ใช้สมุนไพร การทำสเปรย์สมุนไพรไว้ใช้ในบ้าน รวมทั้งมีการรวมกลุ่มสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำ
ยุงลายในชุมชน  
๓.ช่วงของระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 98. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลือดออกจิตอาสาในคลอง2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จิตอาสาในคลองรังสิตนครนายก  
 งบประมาณสนับสนุน  10,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  10,500.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่อยู่ในคลองรังสิต นครนายก เช่นม.ภัสสร ม.เปรมปรีด์ ฯ 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย 
    2. เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้สมุนไพร 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก 
    2. ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้านHIน้อยกว่า 10 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 
 - 100 หลังคาเรือน ไม่พบลูกน้ำยุงลาย และไม่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
  

 

 

   

 

 
 

 



๑๒๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 99. ออกกำลังกายด้วยเปตอง  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญ  
 งบประมาณสนับสนุน  10,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  9,900.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  100.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกกลุ่มเปตองชุมชนอยู่เจริญและผู้สนใจ 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาทางด้านร่างกายในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อ แขน ขา และการทรงตัว 
    2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
    2. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 โครงการเริ่มดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2562 มีการทำกิจกรรมทุกวันที่ฝนไม่ตก เวลา 18.00-20.00 น. มี
ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 10-14 คน คิดเป็นร้อยละ 50-70  

 

 

 

  

 

   



๑๓๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 100. เฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนเพียรปัญญา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนเพียรปัญญา  
 งบประมาณสนับสนุน  30,902.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  30,902.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน 200 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อพัฒนาความรู้ การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กแก่ ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง นักเรียน ในโรงเรียนเพียร
ปัญญา 
    2. เพ่ือให้ครูและผู้ปกครอง ดำเนินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในโรงเรียนเพียรปัญญา 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่อบรมมีความรู้ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายทีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำตาม
ความเหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม มีความรู้ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการลล่าช้าได้รับการส่งต่อรับการรักษาและคำแนะนำตาม
ความเหมาะสม 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 101. การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนเพียรปัญญา  
 งบประมาณสนับสนุน  25,650.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  25,650.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  อบรมครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ 
(ผอม) โรงเรียนเพียรปัญญา 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
    2. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) ได้รับ
คำแนะนำที่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลและคำแนะนำ
ที่เหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1. ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง  
2. ร้อยละ 100ของกลุ่มเป้หมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) หรือทุพโภชนาการ(ผอม) ได้รับการดูแลและ
คำแนะนำที่เหมาะสม 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 102. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนเพียรปัญญา  
 งบประมาณสนับสนุน  14,600.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  14,600.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  200 คน ผู้ปกครอง นักเรียน  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุของเด็กอายุ 2–5 ปี ไม่ให้เกินร้อยละ 60  
    2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากโดยการส่งเสริมให้มีการแปรงฟัน หลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ทุกวัน  
    3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ ครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคฟันน้ำนมผุ ในเด็ก
อายุ 2-5 ปี 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
    3. ร้อยละ 60 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคฟันน้ำนมผุ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง  
- ร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน  
- ร้อยละ 60 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคฟันน้ำนมผุ
ในนเด็กอายุ 2-5 ปี 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 103. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์  
 งบประมาณสนับสนุน  11,100.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  9,942.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,058.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์/ผู้ปกครองนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
1.ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี  
2.นักเรียนแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีมากขึ้น  
3.นักเรียนมีฟันผุน้อยลงเนื่องจากได้รับการอบรมและการสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี 

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 104. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนร่วมมิตร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช.ชุมชนร่วมมิตร  
 งบประมาณสนับสนุน  10,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  8,260.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,740.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอยรังสิต นครนายก 13 แยก 5,7,9,11 และ 13  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

จพสช.ร่วมมิตร ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน
โลหิต จำนวน 85 คน โดยวัดความดันโลหิตเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 พบ
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว จำนวน 62 คน โรคความดันโลหิตสงู 29 คน โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 15 
คน โรคเบาหวาน 7 คน โรคหลอดเลือดสมอง 3 คน ปวดเข่า 4 คน โรคหัวใจ 1 คน โรคลมชัก 1 คน อัม
พฤกษ์ 1 คน หอบหืด 1 คน และไม่มีโรคประจำตัว 23 คน ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ป่วยและญาติ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 105. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเสนาวิลล่า 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช.ชุมชนเสนาวิลล่า  
 งบประมาณสนับสนุน  10,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  8,560.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,440.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอยรังสิต นครนายก 21  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

จพสช.เสนาวิลล่า ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน 
โลหิต จำนวน 90 คน โดยวัดความดันโลหิตเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 พบ
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว จำนวน 55 คน ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง 25 คน โรคเบาหวาน 9 คน โรคภูมิแพ้ 5 
คน โรคหัวใจ 3 คน โรคเก๊า 2 คน โรคหลอดเลือดสมอง 2 คน โรคกระเพาะ 2 คน อ้วน 2 คน ไขมันในเลือด
สูง 1 คน เนื้องอก 1 คน ตับอ่อน 1 คน ไทรอยด์ 1 คน ปอด 1 คน และไม่มีโรคประจำตัว 35 คน ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดีจากผู้ป่วยและญาติ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 106. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนมิตรสัมพันธ์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช.ชุมชนมิตรสัมพันธ์  
 งบประมาณสนับสนุน  10,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  9,310.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,190.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอยรังสิต นครนายก 3,5,7,9,11 และ 13  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 
    2. เพื่อเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

จพสช.มิตรสัมพันธ์ ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน 
โลหิต จำนวน 60 คน โดยวัดความดันโลหิตเดือนละ 1 ครั้ง เดือน สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยมีโรคประจำตัว 
จำนวน 44 คน ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง 23 คน โรคเบาหวาน 12 คน โรคภูมิแพ้ 3 คน เวียนศีรษะ 2 คน 
ไทรอยด์ 2 คน ไมเกรน 1 คน มะเร็ง 1 คน และไม่มีโรคประจำตัว 16 คน ได้รับความร่วมมือ ด้วยดี จาก
ผู้ป่วยและญาติ 

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 107. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช.เก็บสมบัติเจริญผล  
 งบประมาณสนับสนุน  10,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  8,890.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,110.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอยรังสิต นครนายก 23 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน 
    2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

จพสช.เก็บสมบัติ ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน 
โลหิต จำนวน 60 คน โดยวัดความดันโลหิตเดือนละ 1 ครั้ง เดือนกรกฏาคม- สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยมีโรค
ประจำตัว จำนวน 32 คน ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง 18 คน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 7 คน 
โรคเบาหวาน 2 คน โรคไต 2 คน อัมพาต 1 คน ไขมันในเส้นเลือดสูง 1 คน ปวดขา 1 คน และไม่มีโรค
ประจำตัว 28 คน ได้รับความ ร่วมมือด้วยดีจากผู้ป่วยและญาติ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 108. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช.ชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่  
 งบประมาณสนับสนุน  10,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  8,560.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,440.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอยรังสิต นครนายก 13 แยก15 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

จพสช.รังสิตนิมิตรใหม่ ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความ
ดัน โลหิต จำนวน 94 คน โดยวัดความดันโลหิตเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 พบ
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว จำนวน 50 คน ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง 19 คน โรคเบาหวาน 15 คน โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 3 คน โรคอัมพาต 2 คนไขมันในเลือดสูง 2 คน ไทรอยด์ 2 คน โรคหัวใจ 1 คน โรคเก๊า 
1 คน โรคไบโพล่า 1 คน โรคกระเพาะอาหาร 1 คน โรครูมาตอยด์ 1 คน โรคไต 1 คน วัณโรค 1 คน ปวดขา 
1 คน และไม่มีโรคประจำตัว 44 คน ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ป่วยและญาติ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๓๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 109. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนกำนันสังวาลย์ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมชนกำนันสังวาลย์  
 งบประมาณสนับสนุน  14,250.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  14,250.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนใน ชุมชนกำนันสังวาลย์ รังสิต-นครนายก13แยก5 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 
    2. เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สมุนไพร 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออก  
    2. ดัชนีการพบลูกน้ำยุงลายในบ้าน HI น้อยกว่า 10 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
 ผลการดำเนินงาน 

 

รายงานผลเชิงปริมาณ  กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนกำนันสังวาลย์ ได้จัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ สาธิตการทำสเปย์ตะไคร้หอมจากธรรมชาติและ
สารตะไคร้หอม มีประชาชนของชุมชนกำนันสังวาลย์ เข้าร่วมจำนวน 50 คน และได้รับความรู้ในการทำสเปย์
สมุนไพร เพ่ือใช้ในการป้องกันได้เบื้องต้น มีผลดำเนินการตามโครงการ 90 เปอรเซ็นต์ 

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 110. ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนดวงกมล  
 งบประมาณสนับสนุน  39,925.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  39,925.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนดวงกมล ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพปากและฟัน  
    2. เพื่อให้นักเรียน และครู ได้รับความรู้ในการแปรงแห้งอย่างถูกวิธี 

 ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกวิธี 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
กิจกรรมส่วนแรก  
- อบรมให้ความรู้ นักเรียน และครู ในการแปรงแห้งอย่างถูกวิธี โดย แพทย์หญิงอรุณศรี มิ่งมงคล, คุณนฤมล ฝักไฝ่ 
และทีมงาน  
กิจกรรมส่วนที่สอง  
- กลุ่มนักเรียนผู้นำ ทำการสาธิตวิธีการปรงฟันแห้งอย่างถุกวิธี (120 คน)  
- นักเรียนจำนวน 595 คน แปรงฟันแห้ง (สถานที่นอกห้องน้ำภายใน) กลางแจ้ง โดยมีอุปกรณ์รางท้ิงฟอง เป็น
อุปกรณ์การสาธิต ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  
  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 111. แฮปป้ีโยคะ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  แฮปปี้โยคะ  
 งบประมาณสนับสนุน  8,800.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  8,800.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทัวไปที่สนใจในเขตเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
    2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การออกกำลังกายด้วยโยคะ ภายใต้การดูแลของผู้เชีี่ยวชาญ ไม่เกิดการบาง
เจ็บของกล้ามเนื้้้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ 
    3. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ 
    2. ร้อย 95 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ไม่เกิดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็น 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

สรุปโครงการแฮปปี้โยคะ  
1. การเรียนโยคะ จำนวน 26 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 12 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรรังสิต(ซอย รังสิต-นครนายก 10) ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 17.00-
18.00 น. 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการแฮปปี้โยคะ โดยเฉลี่ยววันละ 30 คน ร้อยละ 100  
3. กลุ่มเป้าหมายไม่มีการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 112. ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต- นครนายก 16 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  จพสช. รังสิต-นครนายก 16  
 งบประมาณสนับสนุน  11,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  11,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในซอย รังสิต-นครนายก 16 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุ1เขภาพเบื้องต้น 
    2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ซอย รน.16ได้รับการตรวจเบื้องต้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80ของกลุ่เป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80ของกลุ่เป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรม ระดับดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- คัดกรองความดันโลหิตกลุ่มเป้าหมาย 150 คน  
๑. กลุ่มเป้าหมายมีโรคประจำตัวโรคเบาหวาน 27 คน  
๒. กลุ่มเป้าหมายมีโรคประจำตัวโรคความดันโลหิตสูง 35 คน  
๓. กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีโรคประจำตัว 82 คน  
๔. กลุ่มเป้าหมายโรคอ่ืน ๆ 6 คน  
- พบความดันโลหิตเกินเกณฑ์มาตราฐาน 35 คน  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 113. ดูแลสุขภาพคน ชมฟ้า-วรางกูล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   จพสช. ชมฟ้า-วรางกูล  
 งบประมาณสนับสนุน  11,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  9,302.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  1,698.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในชุมชนชมฟ้า-วรางกูล 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น 
    2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนชมฟ้า-วรางกูล ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
    3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับดี - ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 

 
ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่
มีภาวะเสี่ยง จำนวน 157 คน ผลการดูแลสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 
ร้อยละ80 มีการดูแลสุขภาพดีขึ้น 

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 114. งานอนามัยโรงเรียนธัญบุรีพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  225,800.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  225,800.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน 2,800 คน ครูและบุคลากร 240 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ป้องกันโรค และดูแลสุขภาพ 
    2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีระบบและทันสมัย 
    3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักและมีความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ 
    4. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากบุหรี่ 
    5. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ตระหนักถึงการป้องกันโรคเอดส์ได้ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีระบบและทันสมัย 
    2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบตัิดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีเป็นตัวอย่างและแนะนำผู้อ่ืนได ้
    3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักและมีความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ 
    4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากบุหรี่ 
    5. ร้อยละ 85 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงการป้องกันโรคเอดส์ได้ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  
1. ร้อยละ 95.55 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีระบบและทันสมัย  
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียนและบุคลากรมีการปฏิบัติดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อ่ืนได้ 
3. ร้อยละ 98.25 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักและมีความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่  
4. ร้อยละ 98 ของนักเรียนการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากบุหรี่  
5. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงการป้องกันโรคเอดส์ได้  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 115. อบรมเชิงปฏิบัติการฟุตซอลเพื่อสุขภาพ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  97,010.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  97,010.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 30 คน รวม 45 คน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายให้กลุ่มเป้าหมายด้วยการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล 
    2. นักเรียนนักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติดทุกประเภท 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ติดยาเสพติด 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเกิดทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลเพ่ิมมากข้ึนไม่เกิดอันตราย
จากการเล่นกีฬาสามารถป้องกันตนเองได้ 
    3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

- นักเรียนนักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติดทุกประเภท โดย
หลังจากการจัดกิจกรรมแล้วกลุ่มเป้าหมาย  

- ร้อยละ 100 ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล อย่างสม่ำเสมอ และกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 116. อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาบาสเกตบอลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  108,550.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  108,550.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนธัญบุรี และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาบาสเกตบอล 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด 
    2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาบาสเกตบอลให้สูงขึ้น 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด 
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาบาสเกตบอลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้  
1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด  
2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 117. อบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนธัญบุรี  
 งบประมาณสนับสนุน  105,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  105,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนที่สนใจในกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 50 คน  

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด  
    2. เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางกายโดยการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในกลุ่มเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอลอย่างสม่ำเสมอ 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพ่ือสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  
1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอลอย่างสม่ำเสมอ  
2. ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด  

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๔๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 118. รณรงค์การออกกำลังกายชมรมกีฬา บ้านฟ้าลากูน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมกีฬาบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  39,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  0.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  39,000.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกในหมู่บ้าน บ้านฟ้าลากูน ทุกเพศทุกวัย 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
    2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 ตัวช้ีวัด   
    1. จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ขึ้นไป 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก   
 กิจกรรมหลัก  7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
 ผลการดำเนินงาน 
 -   ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก สถานที่ไม่เอื้ออำนวย  
  
  

 

 
  

 สำเร็จตามตัวชี้วัด   ไม่สำเร็จตามตัวชี้วัด 



๑๔๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 โครงการประเภทท่ี 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
 1. โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  471,025.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  430,772.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  40,253.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดำเนินชีวิต อย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้  
    2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริงภาคสนามกับ ชมรมผู้สูงอาย ุ

 ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑.เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 (เทอม 1 ) และวันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 (เทอม 2)  
๒. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 65 คน กำหนดเวลาเรียน 35 วัน เรียน 1 วัน/สัปดาห์ โดยวิทยากรจากทีมเดอะวัน
เทรนเนอร์ กิจกรรมประกอบด้วย กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการสำรวจความคาดหวัง การออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพท่องโลกไอที ใช้ไลน์อย่างเป็นประโยชน์ การ
ใช้อินเตอร์เนตอย่างมีประโยชน์ การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความคิดบวก ระเบียบวินัยของสังคมไทย ดูแล
อย่างไรไม่ไห้เป็น "มนุษย์ป้า" จิตอาสา พัฒนาชุมชน โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน การออมเงิน เพ่ือ
ชีวิตที่พอเพียง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมจิตอาสาโดยเลี้ยง
อาหารสุนัขศูนย์พ่ึงพิงสุนัข คลอง 12 ในการร่วมอบรมสมาชิกมีความสนใจอย่างมาก ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจมากที่สุดร้อยละ 90 และพอใจมากร้อยละ 10 และมีความต้องการให้มีการเรียนต่อเนื่องอีก รายงานผล
เชิงคุณภาพ เกิดกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวม 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมล้างห้องน้ำในวัด เลี้ยง
อาหารผู้พิการ กวาดลานวัด การเป็นจิตอาสาช่วยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยใน
ชุมชนและจิตอาสาส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต  

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 2. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)  
 งบประมาณสนับสนุน  4,325.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  3,925.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  400.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) จำนวน 25 คน - ผู้ปกครอง
นักเรียน จำนวน 25 คน 

 
วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 

 ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 
 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง 
  

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 3. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต 
(สิริเวชชะพันธ์) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)  
 งบประมาณสนับสนุน  15,605.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  15,605.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  - ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 46 คน - ครูและผู้ดูแลเด็ก 14 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูหรือผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและสามารถ
ประเมินพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) 
    2. เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย  
    3. เพื่อให้เด็กท่ีสงสัยมีพัฒนาการล้าช้าได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำ
ได้อย่างถูกต้อง  

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำได้
อย่างถูกต้อง 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง 
- ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำได้

อย่างถูกต้อง 

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๒ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 4. การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)  
 งบประมาณสนับสนุน  38,420.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  33,120.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  5,300.00  บาท         

 
กลุ่มเป้าหมาย  ครูและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริ
เวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวน 50 คน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
รังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวน 50 คน 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพือ่ประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็ก 
    2. เพื่อให้เด็กเล็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน และทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไขและได้รับคำแนะนำที่
เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน หรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไขและได้รับ
คำแนะนำที่เหมาะสม 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- ร้อยละ100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไขและได้รับ

คำแนะนำที่เหมาะสม  
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นำ้หนักเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ย 3-5 กิโลกรัม 

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๓ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 งบประมาณสนับสนุน  20,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  9,765.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  10,235.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  คนพิการ,ผู้ดูแลคนพิการที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิตและผู้เข้าร่วมอบรม 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนพิการ 
    2. เพื่อให้คนพิการทราบถึงสิทธิประโยชน์คนพิการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนเองสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

รายงานผลเชิงปริมาณ  มีคนพิการและญาติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 90 คน  
- ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนเองสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ (ประเมิน

จากแบบสอบถาม) 

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๔ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 6. สร้างเสริมชีวี ตามวิถีไทย  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  405,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  373,675.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  31,325.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผุู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายมีสุขภาพจิตใจที่ดี ร่างกายแข็งแรง 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมการรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต 
    3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสามารถดุแลสุขภาพตนเองได้ดี 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก 
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถทำแบบประเมินความรู้Post test ได้มากกว่า Pre test 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1)โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 912 คน  
2)กิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดยพระมหาชาครินกิตติเมธี วัดยานนาวา เรื่อง "อยู่อย่างไรให้เป็นสุข"  
3)อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตัวเพ่ือการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีตามวิถีการดำเนินชีวิตแบบไทย และ 
วิธีการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด โดยทีมวิทยาการอาจารย์พิเชษฐ์ ศรีเชียงหวาง  
4) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจในระดับ ดี - ดีมาก  
5) ร้อยละ 76 ทำแบบประเมินความรู้ และผลการประเมินเพิ่มขึ้น 

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๕ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 7. ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  572,500.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  395,042.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  177,458.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย   ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปี  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคต้อกระจก และประสานหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 
นครสิต เพ่ือส่งต่อผู้ที่ป่วยโรคต้อกระจกให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  
    2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาในผู้สูงอายุ ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาสายตา 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ร้อยละ 80 
    2. ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตา ร้อยละ 85 
    3. ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.การดำเนินกิจกรรมการใการให้ความรู้เรื่องตาและการดูแลรักษาดวงตา โดยพยาบาลวชิาชีพเทศบาลนครรังสิต  
2.การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก และคัดกรองความผิดปกติของสายตาพร้อมวัดสายตาเพ่ือตัดแว่น
สายตาเลนส์เฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์คณะสหเวช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 2-4 กรกฏาคม 
2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1200 คน  
3.ตรวจพบผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาที่ต้องแก้ไขโดยการตัดแว่นสายตาเฉพาะเลนส์ จำนวน 922 คน 4.พบผุ้
ป่วยโรคต้อกระจกจำนวน 158 คน สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพ 95 ราย และสิทธิอื่นๆ ที่ไปรักษาโดยการ
ผ่าตัดโรงพยาบาลศุภมิตร 63 ราย และดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยโรคต้อกระจกให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครรังสิต เพื่อประสานงานการส่งต่อการรักษา ต่อไป  

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๖ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  17,000.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  13,500.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  3,500.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง นักกายภาพบำบัด นักการแพทย์แผนไทย และผู้จัดการผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อ
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมมากขึ้น  
    2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพ  
    2. ร้อยละ 95 ของผู้มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 ผลการดำเนินงาน 

 

๑. กลุ่มเป้าหมายอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต จำนวน 
43 คน มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) จำนวน 16 คน ทีมสหวิชาชีพ 4 คน (พยาบาลวิชาชีพ ,นัก
กายภาพบำบัดและนักแพทย์แผนไทย)  

๒. ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัว ต่อ
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง 2 เดือน/ครั้ง 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๗ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 9. พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  42,400.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  0.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ/แกนนำชมรมผู้สูงอายุ  

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้แกนนำผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนดอย่าง
ถูกต้อง  
    2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ให้เกิดความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุ 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อลละ 90 ของแกนนำชมรมผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึน 
    2. ร้อยละ 85 ของแกนนำชมรมผู้สูงอายุสามารถดำเนินกิจกรรมในชมรมได้เอง 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1. จัดกิจกรรมโครงการวันที่ 25 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 103 คน วิทยากรร่วม
เสวนาประกอบด้วย นายธีรวฒุิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายธรรมณงค์ ราชามุสิกะ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินทร์ สริิสาลี คณะสถาปัตยศาสตร์และผังเมือง  

2. ประเด็นการเสวนาได้แก่ - แนวคิดการจัดตัั้งศูนย์สุขภาพและนันทนาการ ประชาชนได้อะไรจากการ
จัดตั้ง - รูปแบบการวิเคราะห์การจัดตั้งศูนย์สุขภาพเทศบาลนครรังสิต - เราทุกคนควรทำอย่างไร 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมสูงวัยอย่างเป็นสุข  

3. บรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้สูงอายุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

4. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85 ของแกนนำชมรมผู้สูงอายุสามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมได้ 

  
   
 

 

 

 
 
 
 
 

 



๑๕๘ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 10. สุขใจ วัยสูงอายุ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  154,100.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  145,229.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  8,871.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้มีความรู้เรื่องการสร้างสุขภาพตนเอง 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมการรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชมรม
ผู้สูงอายุ เทศบาลนครรังสิต  

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก 
    2. ร้อยละ 85 ของชมรมสมาชิกผู้สูงอายุ มีความรู้การสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 10 ชมรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 810 คน 
 - บรรยายให้ความรู้เรื่องรูปแบบแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  
 - กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุในกาจัดทำแผนสุขภาพชมรม โดยทีมอ.พิเชษฐ์ ศรี
เชียงหวาง  
2.ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมขึ้น และ ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจระดับดี - ดีมาก 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๕๙ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 11. การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)  
 งบประมาณสนับสนุน  26,220.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  26,220.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท         

 กลุ่มเป้าหมาย  1.อบรมผู้ปกครอง 2.นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 25 คน 
    2. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุพโภชนาการ (ผอม) ได้รับ
คำแนะนำที่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลและคำแนะนำ
ที่เหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมิณภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง  
- ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน หรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลและ

คำแนะนำที่เหมาะสม 
  

 

 

   

 

 
 

 



๑๖๐ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 12. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  28,550.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  16,191.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  12,359.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพ่ึงพิงอย่างเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน  
    2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลออย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพ่ิมขึ้น  
    2. ร้อยละ 95 ของผู้มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 กิจกรรมหลัก  7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน 
 ผลการดำเนินงาน 

 

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเรื่องการเพ่ิมทักษะแนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง โดยวิทยากรคุณน้องนุช กุลเสฏฐวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  

- โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินจากการทำแบบทดสอบ  
- ร้อยละ 100 มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

  

 

 

   

 

 
 

 



๑๖๑ 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2562  
 

 

 13. เสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุด้วยกีฬาพื้นบ้าน  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต  
 งบประมาณสนับสนุน  152,800.00  บาท        งบประมาณดำเนินการ  118,137.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือ  34,663.00  บาท         
 กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต 

 

วัตถุประสงค์   
    1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าใจวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายอย่างถูกวิธี 
    2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะการออกกำลังกายด้านกีฬาพ้ืนบ้าน
ระหว่างกัน 
    3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางกายและใจของผู้สูงอายุ 

 
ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 85 ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีทักษะการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายที่ถูกต้อง 
    2. ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมหลัก  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ผลการดำเนินงาน 

 

ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกาย อย่างถูกวิธี รวมทั้งสร้างทักษะด้านกีฬา
พ้ืนบ้านแบบเป็นทีม โดยวิทยากร เดอะวัน มีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 700 คน ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะการออกกำลังกายตามวิถีชุมชน ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม
และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสุข การดำเนินโครงการผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมาก  

 

 

   

 

 

 

 



๑๖๒ 

 


