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5.1 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ต าบลปากแพรก ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 

  หลักการและเหตุผล 

โครงการ หลักการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นโครงการที่ก่อน ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง        

ต่อระบบสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยมีปรัชญา  คือ 1 ) ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินกับสถานบริการ                

แต่รัฐบาลจะจ่ายเงินเป็นค่าบริการรายหัวให้กับสถานบริการ ซึ่งจะเห็นว่า เป็นนโยบายที่ลดค่าใช้จ่าย

ให้กับประชาชน ให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพมากขึ้น  2) ระบบบริการต้องมีสถานที่

ใกล้บ้ านใกล้ ใจและมีหมอประจ าครอบครั ว  มีบริการผสมผสานเป็นองค์ รวม ต่อ เนื่ อ ง                   

และครอบคลุม 3)  ต้องเน้นสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมแซมสุขภาพ  โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

บุคคล และการตรวจสุขภาพของประชาชน 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสง จึงได้เล็งเห็นความจ าเป็นการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพและ

ปูองกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชนข์องส านักงานหลักประกันสุขภาพ  โดยการแนะน าให้ประชาชนทั่วไป

ที่มสีุขภาพปกติได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งเป็นเวชปฏิบัติที่ยอมรับกันในวงการแพทย์ในปัจจุบัน 

ด้วยใยความเชื่อถือว่าสามารถตรวจค้นหาโรคอันตรายในระยะเริ่มแรก ซึ่งจ าท าให้การรักษาได้ผลดี

และหายขาดตลอดทั้งยังสามารถด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและค าแนะน าในการ

ปฏิบัติตนที่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลใหป้ระชาชนมสีุขภาพที่ดแีละยืนยาว ซึ่งจะแตกต่างจากการตรวจร่างกาย

เพื่อวินจิฉัยโรค 
 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวตระหนักและเห็นความส าคัญให้ความสนใจ และใส่ใจใน

สุขภาพตัวเอง และคนในครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์หลักที่ก าหนดให้ประชาชน ที่มีอายุ                            

๓๕ ปี ขึน้ไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ทุก 1-2 ป ี

 2.เพื่อให้ประชาชนทราบปัจจัยเสี่ยง ในการที่จะเกิดภาวะเจ็บปุวยในอนาคตของตนเองและ
ครอบครัว เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 3. เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มที่มีปัจจัย เสี่ยงด้านสุขภาพ และประชาชนที่มีภาวะโรค                         

ได้รับการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

 4. เพื่อได้รับและสามารถวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของชุมชน อันจะน าไปสู่ในการว่างแผนแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนได้ตามความเป็นจรงิ 

  

 

 

5. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

108,513.50 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

1. การด าเนินสุขภาพเชิงรุก โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสงซึ่ง

ประกอบด้วย     

1. พยาบาลวิชาชีพ  3 คน 

 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 คน 

 3. พนักงานตรวจสุขภาพ   จ านวน 2 คน 

 4. พนักงานขับรถ 

  5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน ชุมชนละ 5 คน  ( ในกรณีออกในชุมชน

เท่านั้น)ได้โดยมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการเพื่อการก าหนดกิจการในการให้บริการ เนื่องจากความแตกต่าง

ด้านสุขภาพของช่วงอายุ  ดังนี้ กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มข้าราชการ กลุ่มประกันสังคม และ      

กลุ่มประชาชนทั่วไป 

1. การด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงและน ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.1 ขั้นเตรยีมการ 

- รวบรวม วิเคราะหข์้อมูลจากการตรวจสุขภาพประชาชนต าบลปากแพรก 

- ประชุมทีมคณะท างานเพื่อร่วมกันระดมความคิดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาแก่

กลุ่มเสี่ยง 

- เขียนโครงการแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ต าบลปากแพรก 

- จัดประชุมทีมวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ประสานงานกับหนว่ยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.2 ขั้นด าเนินการ 

 - จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลักสูตร รุ่นละ 1 วัน แบบไปกลับ        

แบ่งออกเป็น 1 รุน่ๆ ละ 100 คน (เชิงปฏิบัติการ) 

 - ระยะตดิตาม แบ่งออกเป็น 

  ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก     1 สัปดาห์ 

  ครั้งที่ 3 หา่งจากครั้งที่       2 สัปดาห์ 
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  ครั้งที่ 4 หา่งจากครั้งที่     3 สัปดาห์ 

  ครั้งที่ 5 หา่งจากครั้งที่     4 สัปดาห์ 

 2.3 ขั้นประเมินผล 

  - ประเมินผลผลิตผู้เข้ารับการอบรมโดยการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วม

อบรม 

  - ประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมติดตามโดย อสม. ทุกๆ 6 เดอืน 
 

 กิจกรรมที่จัด 

1. การตรวจสุขภาพ มีดังนี ้

- ดัชนมีวลกาย (BMI)                                          

- สุขภาพฟัน 

- เส้นรอบเอว                                                          

- ระดับน้ าตาลในเลือด ในกลุ่ม ๓๕ ปี ขึน้ไป  และผูท้ี่มภีาวะเสี่ยงต่อโรคmetabolic 

syndrome 

- ระดับความดันโลหิต                                            

- ระดับความเข้มข้นของเลือด 

- มะเร็งเต้านมในหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป                 

- มะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 30 ปี ขึน้ไป (โดยออกใบนัดให้มาตรวจที่ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนเทศบาลทุ่งสง) 

- ตรวจวัดสายตา                                                   

- ภาวะข้อเข่าเสื่อม 

- ผวิหนัง                                                              

- คอ   (ไทรอยด์) 

- การประเมนิความพิการ 

2. การประเมนิพฤติกรรมสุขภาพ 

- การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด                  

- การออกก าลังกาย 

- ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร                              

- สุขภาพจิต (ภาวะซึมเศร้า) 

- การรับประทานอาหาร (สุก ๆดิบๆรสเค็ม มัน หวาน) 
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ผลการด าเนนิงาน 

 การประเมินผลโครงการ 

 ประชาชนได้เข้าถึงการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์หลักของส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1.    มีการใชส้มุดบันทึกสุขภาพประจ าตัวในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

2.    การดูแลสุขภาพเด็กและภาวะโภชนาการเด็ก 

3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 

4.    การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน 

5. การให้ความรูด้้านสุขภาพแก่ประชาชนในระดับบุคคลและครอบครัว 

6. การให้ค าปรึกษาสนับสนุนการมสี่วนรว่มในการส่งเสริมสุขภาพ 
 

สิ่งท่ีประชาชนต าบลปากแพรกได้รับจากการตรวจสุขภาพประจ าปี 

1. หลังตรวจสุขภาพแล้วควรมีสมุดบันทึกสุขภาพและน าไปใช้ ทุกครั้งที่ ใ ช้บริการที่

สถานพยาบาล 

2.  ต้องรู้วา่ตนเองมสีุขภาพเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในกลุ่มสุขภาพดี ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ควรด ารงชีวิต

อย่างไร เพื่อให้สุขภาพดีต่อๆไป จะกินอาหารแบบไหน ออกก าลังกายอย่างไรถ้ามีปัจจัยเสี่ยง        

ปัจจัยเสี่ยงคืออะไรบ้าง จะปูองกันหรือลดโอกาสการเกิดโรคอย่างไร ถ้าพบว่าเป็นโรค ควรได้รับ    

การปรึกษารักษาและส่งต่อ เพื่อให้โรคที่เป็นอยู่ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานและต่อเนื่อง         

ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคนั้นๆ ให้น้อยที่สุด รู้จักการดูแลรักษาตนเอง ได้รับความเหมาะสม

ถ้าเป็นกลุ่มผู้พิการ และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพและเป็น     

องค์รวม ผู้ดูแลสามารถดูแลได้ตามความเหมาะสม อสม.ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น ต้องรู้ว่ามีใครในชุมชน ที่มี

สุขภาพดี ใครบ้างที่มีปัจจัยเสี่ยง และเสี่ยงเรื่องอะไร ปัญหาสุขภาพของชุมชน มีอะไรบ้างจะวางแผน

แก้ปัญหานั้นๆ อย่างไร 
 

ปญัหาและอุปสรรค 

1. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องมีเจา้หนา้ที่ลงเชงิรุกถึงบ้าน โดยต้องมเีจ้าหนา้ที่ที่เพียงพอและมีแรงจูงใจให้กับ อสม. 

2. ควรมีรถประชาสัมพันธ์ตามชุมชนบ่อยๆ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ 
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สรุป จ านวนประชากรที่ได้รับการคัดกรอง กลุ่มโรคความดันโลหติ และเบาหวาน 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการตรวจสุขภาพประจ าปี แต่ละชุมชนมีโรคอะไรบ้างซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแผนเฝูา

ระวัง รวมทั้งการตรวจสุขภาพเพื่อหาสารพิษในเลือดของประชาชนในเขตเทศบาล 

 ควรรายงานว่าผูท้ี่มารับการตรวจคัดกรองมโีรคใดบ้าง อาทิ โรคเบาหวานมี..........คน โรคอ้วน

............คน โรคความดัน............คน 

 คนที่อยู่ในกลุ่มสเีขียว คือ ปกติ  กลุ่มสเีหลือง คือ เฝาูระวังและกลุ่มสแีดง เป็นโรค เป็นต้น  

 ควรเขียนวัตถุประสงค์โครงการให้สามารถบรรลุได้ในทางปฏิบัติ 

ที่ ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้คัดกรอง 

1 สะพานเหล็ก 49 - 

2 เปรมประชา 304 125 

3 ตลาดใน 223 124 

4 บ้านในหวัง 153 62 

5 ตะวันออกวัดชัยชุมพล 248 50 

6 ทุ่งสง-หว้ยยอด 89 - 

7 หลังโรงพยาบาล 317 50 

8 หมูบ่้านพัฒนา 224 122 

9 ทุ่งสง-นาบอน 449 127 

10 บ้านพักรถไฟ 231 138 

11 เขาปรีดี 566 143 

12 ท่าแพเหนอื 104 156 

13 ท่าแพใต้ 122 - 

14 บ้านนาเหนอื 348 160 

15 เสริมชาติ 329 149 

16 ยุทธศาสตร์ 528 100 

รวม 1,619 

คัดกรองภายในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 881 

รวมทั้งหมด 2,500 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน 
 

 
ภาพท่ี 2  ตรวจสุขภาพผูสู้งอายุที่บ้าน 
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 ภาพท่ี 3  การปฏิบัติงานของศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลปากแพรก 

 

 
ภาพท่ี 4 การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [227] 
 

 
 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตรวจคัดกรองและวินจิฉัยโรค 
 

 
ภาพท่ี 6 บอร์ดให้ความรู้แก่ผูม้ารับบริการ 
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ภาพท่ี 7 ตรวจสุขภาพคลินิกเบาหวานความดัน 
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5.2 โครงการผมสวยไร้เหา 

 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันโรคเหายังถือว่าเป็นปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งเหาเกิดจากเชื้อปาราสิต ชื่อว่า 

“Pediculus humanus” ซึ่งอาศัยอยู่บนหนังศีรษะ เส้นผม ขน ปาราสิตนี้จะคอยดูดเลือดกินเป็นอาหาร 

และวางไข่บนเส้นผม โดยหลั่งสารไคติน (chitin) หุม้ปลายหนึ่งของไข่ ให้เกาะติดแน่นอยู่ มองเห็นได้ด้วย

ตาเปล่าบางคนไม่มีอาการเท่าใดแต่จะสร้างความร าคาญใจได้ เหาในคนกับสัตว์ต่างกันแต่ท าให้เกิด

อาการคันเหมอืนกัน 

 เหา เป็นแมลงไร้ปีกที่มีขนาด 1-2 มม. พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เหาจะ

คอยดูดเลือดกินเป็นอาหาร ในน้ าลายของเหามีสารที่ระคายผิวหนังได้ ท าให้เกิดตุ่มคันตรงรอยกัด เหา

มีล าตัวเรียวยาวและมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว จึงติดต่อกันได้ง่ายมาก พบว่าเด็กหญิงที่มีเหาที่

หนังศรีษะ สามารถแพร่การติดเชื้อให้แก่เพื่อนๆ ภายในช้ันเรียนเดียวกัน ภายใน 24 ซม. ไข่มีขนาดเล็ก 

ประมาณ 0.5-1 มม. ฟักเป็นตัวอ่อนของเหาภายในหนึ่งสัปดาห์ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มักจะท าให้

เกิดอาการคันที่บริเวณด้านหลังและดา้นตรงศรีษะ ถ้าเกามากเป็นหนอง สะเก็ดแห้งกรังได้ บางครั้งเกิด

การตดิเชื้อแบคมีเรียแทรกซ้อนท าใหต้่อมน้ าเหลืองที่บริเวณท้ายทอยและขา้งคอโต 

 เหามักพบในเด็กวัยเรียนโดยส่วนใหญ่ โดยมากเกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย 

เครื่องนอน จากสถิติการตรวจสุขภาพนักเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือพบว่า เป็นเหา     

ร้อยละ 80 

  จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสง จึงมีแนวคิดในการ

ส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาความสะอาดของร่างกาย และการก าจัดเหาในนักเรียนหญิงโรงเรียน

เทศบาลบ้านนาเหนือโดยให้นักเรียนได้รับ ความรู้ การก าจัดเหา และให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเพื่อให้

การจัดท าโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอันจะเกิดความรู้ความเข้าใจ

และมีความตระหนักในการปูองกันโรคอย่างแท้จริง 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ สามารถดูแลรักษาความสะอาด

ของรา่งกายตนเองได้ถูกต้อง 

2. เพื่อลดอัตราการเป็นเหาในนักเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนอื 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมสี่วนรว่มในการก าจัดเหา 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

36,745 บาท 
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 วิธีด าเนินการ 

 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ของเป็นชุดเพื่อความเรียบร้อยของการด าเนินงาน 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้ 

1. ชุดด าเนินโครงการ 

2. ชุดจัดซือ้ จัดจา้ง 

3. ชุดเบิกจ่าย 

4. ชุดตรวจรับ 
 

 กิจกรรมที่จัด 

1. ในโรงเรยีน 

1.1 จัดให้มีหวีเสนียดประจ าทุกช้ันเรียนและให้มีกิจกรรมสางเหาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

(ประสานงานกับครูประจ าช้ัน) 

1.2 จัดอบรมให้ความรู้และแจกแผ่นพับความรู้เรื่องเหา แก่นักเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหนอื 

1.3 ด าเนนิการก าจัดเหานักเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนอื 

2. ที่บ้าน 

2.1 ท าหนังสือแจง้การเป็นเหาของนักเรียนและวิธีการก าจัดเหา 

2.2 แจกแผ่นพับความรู้เรื่องเหา และให้อุปกรณ์การก าจัดเหาแก่ผู้ปกครองไปท าให้บุตรที่

เป็นเหาที่บ้าน 

2.3 ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมก าจัดเหาของผูป้กครองที่บ้าน ในแบบบันทึก 

2.4 ประเมินผลโครงการโดยการให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 จากการไปก าจัดเหาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 นักเรียนหญิงโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

จ านวน 225 คน และพี่น้องของนักเรียนหญิงที่เป็นเหาจ านวน 180 คน และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเหา 

แจกแผน่พับความรูเ้รื่องเหาและให้อุปกรณ์การก าจัดเหาแก่ผู้ปกครองไปท าให้บุตรที่เป็นเหาที่อยู่ที่บ้าน 

ท าให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความตระหนักถึงโทษการเป็นเหา เข้าใจในการดูแลเรื่องเหามากขึ้น 

 หลังจากนั้น ได้เข้าไปตรวจร่างกายเด็กนักเรียนหญิงอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 พบว่า 

จากจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการก าจัดเหาจ านวน 225 คน ปรากฏว่านักเรียนหายจากการเป็น

เหาจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และน้องผู้หญิงของนักเรียนที่เป็นเหาเข้าร่วมโครงการ 180 คน 

ปรากฏว่าหายจากการเป็นเหาจ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 75  
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ข้อเสนอแนะ 

 เลื่อนระยะเวลาการด าเนินการปฏิบัติพร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถ

ควบคุมได้ (คือช่วงที่เด็กสามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานของเจ้าของโครงการ และสามารถ

ตรวจสอบได้) เช่นเมื่อรู้ว่าเด็กหญิง ก เมื่อได้ด าเนินการสระผม รักษาความสะอาด มีการบันทึกการ

ก าจดัเหาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแล้วดูตอ่ไประยะหนึ่งว่าเด็กสามารถควบคุมไม่ให้เป็นเหาได้หรอืไม่)  

 มีการท าแผนงาน/โครงการเฝาูระวังเสมอ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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5.3 โครงการผนกึพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออก 

 หลักการและเหตุผล 

จากข้อมูลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง พบว่า  อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกของอ าเภอ

ทุ่งสงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกปีเว้นปีและปีเว้น 2 ปี ซึ่งพบผู้ปุวยในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสงสูงสุด โดยในปี 2552 พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจ านวน 8 

ราย (อัตราปุวยเท่ากับ 27.91 ต่อแสนประชากร) ในปี 2553 พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสงจ านวน 103 ราย (อัตราปุวยเท่ากับ 359.37 ต่อแสนประชากร) ในปี 2554 พบผู้ปุวยโรค

ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจ านวน 29 ราย (คิดเป็นอัตราปุวยเท่ากับ 101 ต่อแสนประชากร 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2554) ซึ่งพบมากในเด็กวัยเรียน มาตรการก่อนหน้านี้อาสาสมัคร

สาธารณสุขจะเยี่ยมบ้านเพื่อส ารวจและแนะน าให้ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  และสร้างแกน

น านักเรียนในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ซึ่งได้รับความ

ร่วมมือของประชาชนเป็นอย่างดี 

ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสง จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ด้วยการสร้างแกนน านักเรียนใน

การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและสร้างโรงเรียนต้นแบบในการปูองกันและควบคุมโรค และ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ซึ่งคาดว่าจะท าให้เกิดความร่วมมือและประชาชนมีความ

ตระหนักในการปูองกันโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น และอัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้และวธิีการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน 

2. เพื่อสร้างแกนน านักเรียนในการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 

3. แกนน านักเรียนสามารถขยายเครือข่ายกลุ่มนักเรียนในการส ารวจและท าลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทั้งในโรงเรยีนและในชุมชนของตนเองได้ 

4. สร้างโรงเรียนตน้แบบในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

5. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

6. จัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

7. อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 

8. สร้างความตระหนักใหก้ับประชาชนในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

399,442 บาท 
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 วิธีด าเนินการ 

1.  ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสงเขยีนโครงการ 

2. น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

3. โครงการผ่านการอนุมุติ  เริ่มด าเนินการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ทีมผู้จัด

โครงการ 

4. จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่แกนน านักเรียนและครูอนามัย

โรงเรียน จ านวน  150 คน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

5. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดประชุมประธานชุมชน

ประธาน อสม. และครูอนามัยโรงเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

6. อาสาสมัครสาธารณสุขออกส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายพร้อมทั้งเชิญ

ชวนเจ้าของบ้านในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย   ออกปฏิบัติการทุกวันศุกร์และลงบันทัก

ในแบบฟอร์มส ารวจลูกน้ ายุงลายส่ง เดือนละ 1 ครั้ง 

7. แกนน านักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกทุกรูปแบบ เช่น จัดบอร์ด ให้ความรู้หน้าเสาธง/ เสียงตามสายในชุมชน และร่วมกันเดิน

รณรงคเ์พื่อสร้างความตระหนักใหเ้กิดขึ้นในชุมชน 

8. สรุปและประเมินผลโครงการเสนอกองวิชาการและแผนงาน 

9. น าเสนอผูบ้ริหารทราบ 

10. แจ้งเวียนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

11. รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

 กิจกรรมที่จัด 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่แกนน านักเรียนและครูอนามัย

โรงเรียน จ านวน 150 คน 

2. ฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จ านวน 200 คน 

3. แกนน านักเรียนออกส ารวจลูกน้ ายุงลายและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายที่โรงเรียน 

บ้านตนเองและบ้านใกล้เคียงอีก 5 หลัง / แกนน านักเรียน 1 คน ออกปฏิบัติการทุกวันศุกร์และลงบันทึกใน

สมุดบันทึกส่งครูอนามัยโรงเรียน และเจา้หน้าที่จะรวบรวมผลเดือนละ 1 ครั้ง 

4. แกนน านักเรียนสามารถแนะน าเพื่อนเพื่อส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย

จ านวน 5 คน /แกนน านักเรียน 1 คน 
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5. อาสาสมัครสาธารณสุขออกส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายพร้อมทั้งเชิญชวน

เจ้าของบ้านในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ออกปฏิบัติการทุกวันศุกร์และลงบันทึกใน

แบบฟอร์มส ารวจ ลูกน้ ายุงลายส่งเดือนละ 1 ครั้ง 

6. แกนน านักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกทุกรูปแบบ เช่น จัดบอร์ด ให้ความรู้หน้าเสาธง/เสียงตามสานในชุมชน และร่วมกัน        

เดินรณรงค์เพื่อสร้าง ความตระหนักใหเ้กิดขึน้ในชุมชน 

7. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
 

 ผลการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 191 

คน โดยการไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน อสม.ต าบลสี่แยกบ้านสวนปุา อ าเภอบางขัน จัดเป็น 3 รุ่น       

รุ่นละ 70 คน เมื่อวันที่ 10 , 11 , และ 14 พฤษภาคม 2555 

2. จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แก่แกนน านักเรียนและครูอนามัย

โรงเรียน จ านวน 150 คน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน ป.4 เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการปูองกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก จ านวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และ โรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา) 

ในวันที่ 7 และ 11 กันยายน 2555 

4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยจัดประชุมประธานชุมชนครู

อนามัยโรงเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จ านวน 60 คน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง

ประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

5. จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มข้น ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-

10 กันยายน 2555  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรสนับสนุนงบใหเ้พียงพอกับการรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออกเนื่องจากไม่ทราบแน่นอนว่าโรค

จะระบาดรุนแรงตอนไหน 

 การก าหนดตัวชี้วัดจะต้องอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูล โครงการนีจ้งึยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
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จากการประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ    

ผนึกพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2555 สรุปผลได้ ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 

      ชาย 

      หญิง 

 

48 

72 

 

40 

60 

รวม 120 100 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย 

จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (อายุ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายุ 

      ไม่เกิน 30 ปี 

      31-40 ปี 

      41-50 ปี 

      51-60 ปี 

      61 ปีขึ้นไป 

 

112 

4 

4 

- 

- 

 

94 

3 

3 

- 

- 

รวม 120 100 
 

อภิปรายผล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นอายุไม่เกิน 30  ปี  จ านวน  112 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94  อายุ 

31-40 ปี และ 41-50 ปี จ านวน 4 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ระดับการศกึษา) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระดับการศึกษา 

      ต่ ากว่ามัธยมศกึษา 

      มัธยมศกึษา 

      ปวช./ปวส./อนุปริญญา 

      ปริญญาตรี 

      สูงกว่าปริญญาตรี 

      อื่น ๆ  

 

64 

40 

- 

16 

- 

- 

 

54 

33 

- 

13 

- 

- 

รวม 120 100 
 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน 64 คน             

คิดเป็นร้อยละ 54 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ 33 และระดับปริญญาตรี 

จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (อาชีพ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อาชีพ 

      ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

      ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

      พนักงานบริษัท 

      ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

      นักเรียน/นักศึกษา 

        อื่น ๆ  

 

- 

- 

- 

12 

104 

4 

 

- 

- 

- 

10 

87 

3 

รวม 120 100 
 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 87 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 และอื่นๆ จ านวน 4 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  3 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (เคยเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดขึน้) 
 

ความคดิเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น

หรอืไม่ 

      เคยเข้าร่วม 

      ไม่เคยเข้าร่วม 

 

 

80 

40 

 

 

67 

33 

รวม 120 100 
 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างที่ทางเทศบาลจัดขึ้น จ านวน 

80  คน คิดเป็นรอ้ยละ 67 และไม่เคยเข้าร่วม จ านวน 40  คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 
 

ตารางที่ 6  แสดงจ านวนและร้อยละความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม (การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ทราบข่าวจากสื่อประชาสัมพันธ์ใด) 
 

ความคดิเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทราบข่าวจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ใด 

      วิทยุ 

      รถประชาสัมพันธ์ 

      หอกระจายข่าว 

      ผูน้ าชุมชน 

      เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง 

      อื่น ๆ  

 

 

20 

60 

4 

28 

- 

8 

 

 

17 

50 

3 

23 

- 

7 

รวม 120 100 
 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากรถประชาสัมพันธ์ จ านวน 60 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 50 ผูน้ าชุมชน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23 วิทยุ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

อื่นๆ จ านวน 8 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 7  และหอกระจายข่าว  จ านวน 4 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 3 
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวนและร้อยละความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (โครงการนีต้รงกับความ

ต้องการหรอืไม่) 

ความคดิเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

โครงการน้ีตรงกับความต้องการหรอืไม่ 

      ตรงตามความตอ้งการ 

      ไม่ตรงกับความตอ้งการ 

 

120 

- 

 

100 

- 

รวม 120 100 
 

อภิปรายผล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่าโครงการนี้ตรงกับความต้องการ จ านวน 120 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการผนกึพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2555 

ตารางที่ 9  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อโครงการผนึกพลังไทยต้านภัย

ไข้เลือดออก ปี 2555 
 

ประเด็นค าถาม  ระดับความคดิเห็น 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ความรู้และวิธีการปูองกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

4.45 มาก 

2. หลังจากได้รับความรู้และวิธีการปูองกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ที่ได้ขยาย

เครือขา่ยในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 

4.69 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้และวิธีปูองกันและ

ควบคุมไข้เลือดออกของโครงการผนึกพลังไทยต้านภัย

ไข้เลือดออก 

4.50 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ เทศบาล     

เมืองทุ่งสงและอาสาสมัครสาธารณสุข 

3.77 มาก 

5. ต้องการให้ เทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการ         

จัดโครงการผนึกพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออก เทศบาล  

เมืองทุ่งสงตอ่ไปหรอืไม่ 

4.80 มากที่สุด 
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ประเด็นค าถาม  ระดับความคดิเห็น 

6.  ความพึงพอใจต่อโครงการผนึกพลัง ไทยต้านภัย

ไข้เลือดออก (โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมอืงทุ่งสง) ในภาพรวม 

4.56 มากที่สุด 

รวม 4.62 มากที่สุด 

อภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับต่อโครงการผนึกพลังไทย

ต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2555 ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  

 อันดับสูงสุด 3  อันดับ ได้แก่ 

 อันดับที่ 1 ต้องการให้เทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการผนึกพลังไทยต้านภัย

ไข้เลือดออก เทศบาลเมอืงทุ่งสงต่อไป ค่าเฉลี่ย 4.80  อยู่ในระดับ มากที่สุด 

 อันดับที่ 2 หลังจากได้รับความรู้และวิธีการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแล้ว ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น าความรู้ที่ ได้ขยายเครือข่ายในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย      
ค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

 อันดับที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการผนึกพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออก (โดยการสนับสนุน

งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง) ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.56      
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

 อันดับน้อยสุด 3 อันดับ ได้แก่ เรียงจากล าดับน้อยไปหามาก 
 อันดับที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่เทศบาล  เมืองทุ่งสงและอาสาสมัคร

สาธารณสุขค่าเฉลี่ย 3.77อยู่ในระดับ มาก 

 อันดับที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ความรู้และวิธีการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก     

ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับ มาก 
 อันดับที่ 3 ความพึงพอใจตอ่การให้ความรู้และวิธีปูองกันและควบคุมไข้เลือดออกของโครงการ

ผนึกพลังไทยต้านภัยไข้เลือดออกค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ มาก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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5.4 โครงการสุขภาพด ีชีวีมีสุข 

 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์มคีวามก้าวหนา้อย่างมาก แมม้นุษย์เราจะพยายามหาทาง

ปูองกันบ าบัดแก้ไขให้ก้าวโรคภัยเพียงใด แตโ่รคภัยไข้เจ็บก็ยังมโีอกาสเกิดขึ้น และเบียดเบียนมวลมนุษย์

ได้เสมอตราบที่มนุษย์เรายังมีชีวติอยู่ในโลกใบนีชี้วติของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์เป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร 

โดยส่วนใหญ่มักถูกละเลย และไม่ตระหนักในการตรวจสุขภาพประจ าปีเมื่อเกิดเวลารู้สกึไม่สบายก็จะ

ไปหาซือ้ยากินเองหรือใช้ยาจากผู้หวังดีน ามาให้รับประทานเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างยิ่ง 

 ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสงจึงได้รับมอบความรู้และความเข้าใจในการ

ปูองกันบ าบัดโรคภัยที่พบบ่อยชนิดตา่งๆ ในเบือ้งตน้พร้อมกับการดูแลเอาใจใส่ดูแลสุขภาพโดยเน้น 3 อ 

คือ อาหาร ออกก าลังกาย และอารมณ์ ทั้งนี้เพราะการปูองกันรักษาสุขภาพให้ถูกต้อง ก่อนจะเกิดโรค 

และการปรึกษาแพทย์เพื่อบ าบัดโรคเบื้องต้นก่อนที่โรคจะมีอาการหนักมากขึ้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ

ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าปฏิบัติได้เชน่นีโ้รคในระดับเบือ้งตน้ก็จะหายและจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ 

 ซึ่งเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้ค าแนะน า ในด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแล้ว   

ยังชี้แนะให้รู้จักกับโรคที่พบมาก ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้ทุกฝุายได้เห็นความส าคัญและหาทางร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อปลอดโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพ

อนามัยดีแลว้ ก็จะยังประโยชนแ์ละความสันตสิุขใหเ้กิดแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนสบืไป 

 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย 

2. เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญในปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยที่จะเกิดขึ้นกับ

ตนเอง 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลปูองกันและรักษาด้านปฐมภูมิ 

 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

495,000 บาท 

 

 วิธีด าเนินการ 

1. คัดเลือกชุมชนน าร่องจ านวน 3 ชุมชน ดังนี้ 

- ชุมชนบ้านนาเหนอื 

- ชุมชนเสริมชาติ 

- ชุมชนตลาดใน 
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 2. จัดท ากล่องหมอชาวบ้าน จ านวน 3,000 ชุด ประกอบด้วย 

 -  คู่มอืการดูแลสุขภาพ 3,000 เล่ม 

 - อุปกรณ์ใส่ยาจ านวน  3,000 ใบ 

 3. ติดตามและประเมินผลโดย อสม. 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 คัดเลือกชุมชนน าร่อง 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านนาเหนือ ชุมชนเสริมชาติ  ชุมชนตลาดใน  แล้ว

จัดท ากล่องหมอชาวบ้าน จ านวน 3,000 ชุดประกอบด้วย คู่มือการดูแลสุขภาพ อุปกรณ์ใส่ยา อุปกรณ์

และยาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดตามและประเมินผล โดย อสม. ด าเนินการระหว่ างเดือน

กุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม 2555 ผลการด าเนนิงาน 

 1. ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย 

 2. ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญในปัญหาทางดา้นสุขภาพอนามัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง 

 3. เป็นแนวทางในการดูแลปูองกันและรักษาด้านปฐมภูมิ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรใหม้ีการประเมินความรูค้วามเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย หลังจากที่เทศบาล

ได้ด าเนินการไปแล้วและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องติดตามและประเมินผลโครงการว่าประชาชนใน

ชุมชนน าร่องที่ได้รับกล่องหมอชาวบ้านไปแล้วสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกวิธี 
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5.5  โครงการ รณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 หลักการและเหตุผล 

 มะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้

ประมาณอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งในอนาคตอีก 20 ปี  ข้างหน้า จะเพิ่มเป็น 2 เท่าของปัจจุบัน 

รายงานสถิติสาธารณสุขของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข อัตราตายมะเร็งทุกชนิดสูงขึ้นตลอด โดย

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่มีอันตรายสูงสุดอันดับ 1 และมะเร็งเต้านมมีอัตราตายสูงเป็นอันดับ 2 

อัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในแต่ละช่วงของชีวิต ส าหรับกลุ่มผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 1 ใน 10 

หมายความว่าเมื่อผู้หญิงมีอายุย่างเข้าสู่วัยกลางคน ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมคือ 1 ใน 10 

ราย โดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่ระบุได้ชัดเจนว่า ใครจะเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายนั้น ปัจจุบันมีผู้ปุวยมะเร็งเต้านม

ในประเทศไทยกว่า 10,000 รายและคาดการณ์วา่จะเพิ่มจ านวนขึน้เรื่อยๆ 

 วิธีการปูองกันที่ส าคัญที่สุดของมะเร็งทั้งสองชนิดนี้ คือ ปูองกันโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการ เพื่อรับ

การรักษาก่อนลุกลาม โดยให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ ถ้าได้รับการถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง การฝึกทักษะในการสังเกต และการตรวจคัดกรองค้นหาด้วยตนเองเพื่อค้นหาความผิดปกติ 

และรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหากพบความผิดปกติจะได้รับการดูแลรักษาได้ตั้งแต่ระยะ

เริ่มแรก ซึ่งมีโอกาสหายขาดได้ เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินงานคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก

มดลูกในปี 2554 พบว่ามีสตรีได้รับการตรวจเต้านมร้อยละ 81.96 (เปูาหมายร้อยละ 80) แต่จ านวน    

ผู้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ  35 ปี ขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 1.67 เท่านั้น 

(เปูาหมายร้อยละ 30) 

 จากสาเหตุข้างต้น ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ตรวจ    

เต้านมด้วยตนเองและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกขึ้น เพื่อคัดกรองค้นหาสตรีที่ปุวยด้วยโรคมะเร็ง

เต้านมและมะเร็งปากมดลูก เป็นการลดปัญหาสาธารณสุขจากโรคดังกล่าวตอ่ไป 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อค้นหาผูปุ้วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก 

2. เพื่อให้สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถตรวจเต้านมด้วย

ตนเองได้ถูกต้องอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง 

3. เพื่อให้สตรทีี่ตรวจหาความผิดปกติของเซลล์มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้การตรวจ

วินจิฉัย ยืนยันการเกิดโรคเพื่อรับการขึน้ทะเบียนผู้ปุวยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 

4. เพื่อให้สตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มมีโอกาสรักษาหายขาด 

เป็นการลดการสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษา 
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 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

93,950 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ของเป็นชุดเพื่อความเรียบร้อยของการด าเนินงาน 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้ 

1. ชุดด าเนินโครงการ 

2. ชุดจัดซือ้ จัดจา้ง 

3. ชุดเบิกจ่าย 

4. ชุดตรวจรับ 
 

 กิจกรรมที่จัด 

1. ก าหนดให้มีคลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ       

2 ครัง้ (วันอังคารและพฤหัสบดี ช่วง 13.00-16.00) 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้เชิงรุกเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองและประเมินผลตามแบบฟอร์มการตรวจเต้านมด้วยตนเองและท าการนัดหมาย

ให้สตรกีลุ่มเปูาหมายมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามวันและเวลาที่ก าหนด 

3. จัดสัปดาหร์ณรงคต์รวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยตรวจวิธีทราบผลใน

หนึ่งนาที โดยเจา้หนา้ที่ช านาญการและคณะ จากโรงพยาบาลทุ่งสง จ านวน 10 วัน 

4. นัดหมายสตรีที่พบความผิดปกติมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินจิฉัยเพิ่มเติม 

5. ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกจากผลการยืนยันโดย

แพทย์ 

6. ติดตามดูแลรักษาผูปุ้วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกโดยเจา้หน้าที่ 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 ก าหนดให้มีคลีนิกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก สัปดาห์ละ 2  ครั้ง          

(วันอังคารและวันพฤหัสบดีชว่ง 13.00-16.00 น.) 

 อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้เชิงรุกเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองและประเมินผลตามแบบฟอร์มการตรวจเต้านมด้วยตนเองและท าการนัดหมายให้สตรี

กลุ่มเปูาหมายมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามวันและเวลาที่ก าหนด 

 จัดสัปดาหร์ณรงคต์รวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยตรวจวิธีทราบผลในหนึ่ง

นาทีโดยเจ้าหนา้ที่ช านาญการและคณะจากโรงพยาบาลทุ่งสง จ านวน 10 วัน 
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 นัดหมายสตรีที่พบความผิดปกติมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินจิฉัยเพิ่มเติม 

 อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้เชิงรุกเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองและประเมินผลตามแบบฟอร์มการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 2,586  

ราย คิดเป็น 36.09%และนัดหมายใหส้ตรีกลุ่มเปูาหมายมารับการตรวจคัดกรองในวันรณรงค์ตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกวันที่ 24 เมษายน-23 พฤษภาคม 2555 

 ด าเนนิการขึ้นทะเบียนผูปุ้วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกจากผลการยืนยันโดยแพทย์ 

 ติดตามดูแลรักษาผูปุ้วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกโดยเจา้หน้าที่  

 

ข้อเสนอแนะ 

 การท าในเชิงรุกควรค้นหาวิธีปูองกันและการบ าบัด การปูองกันควรน าสตรีที่อยู่ในช่วงอายุ     

30 ปี ขึ้นไป ภาวะเจริญพันธุ์หรือที่มีความเสี่ยงมาตรวจคัดกรองเมื่อพบจึงได้ด าเนินการส่งต่อ  และ

ควรให้ความรู้ประชาชนว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก คือมาจากสาเหตุใดให้มีการปูองกัน

ดีกว่าการตรวจคัดกรอง 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

ซักประวัติก่อนตรวจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้เชิงรุกเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [247] 
 

 
 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

5.6 โครงการแกนน าทันตสุขภาพและฝึกฝนการแปรงฟันในโรงเรยีนเขตรับผิดชอบเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

 หลักการและเหตุผล 

 จากการที่งานทันตสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เข้าตรวจสุขภาพช่อง

ปากของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง ในเด็กช้ันประถมศึกษาปี 1,3,6           

พบฟันผุในฟันแท้กลุ่มอายุ 7-12 ปี ร้อยละ 77.85 ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง และค่ารักษาทาง   

ทันตกรรมค่อนข้างสูงด้วย เปูาหมายทันตสุขภาพระยะยาวของประเทศไทยปี 2563 ระบุว่า “คนไทยมี

สุขภาพช่องปากดี บด เคี้ยวได้ อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ทุกช่วงวัยของชีวิต” การที่จะบรรลุเปูาหมาย

ระยะยาวได้นั้นจะต้องเริ่มตัง้แต่วัยเด็กหรอืเริ่มตัง้แต่ระยะฟันน้ านมเริ่มขึน้ ฟันได้รับการดูแลอย่างดี เมื่อ

ถึงวัยผู้ใหญ่จะมีฟันใช้งานได้ครบทั้งปาก ไม่มีโรคในช่องปาก ไม่มีความเจ็บปวดในช่องปากคงสภาวะ

เช่นนี้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น งานทันตสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงจัดท า

โครงการอบรมแกนน าทันตสุขภาพและฝึกฝนทักษะการแปรงฟัน ในโรงเรียนเขตรับผิดชอบเทศบาลทุ่ง

สงขึ้น เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสนใจ ตั้งใจและเสียสละเวลาช่วยเหลือบริการเพื่อนๆ 

ให้มีสุขภาพที่ดีเข้ารับการอบรมเป็นผู้น านักเรียน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดี ตลอดจนโรงเรียนจัดให้มี

กิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรยีนอย่างตอ่เนื่อง จนนักเรียนปฏิบัติเป็นปกตินิสัย 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมด้านการดูแลทันตสุขภาพใหก้ับนักเรียน 

2. เพื่อเสริมสรา้งเจตคตแิละสุขนิสัยในการดูแลทันตสุขภาพ 

3. เพื่อพัฒนาทักษะของครูและนักเรียนในการดูแลทันตสุขภาพ 

4. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุ 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

67,410 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

1. การตรวจคัดกรองและตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมลงบันทึกในฐานข้อมูลของเด็กในระดับ

เด็กก่อนประถมและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

2. การจัดกิจกรรมแปรงสีฟันดว้ยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในสถานศกึษาหลังอาหารกลางวันทุก

วัน โดยครอบคลุมทั้งเด็กก่อนประถมและเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งสถานศึกษาจะมี

บทบาทหลักในการจัดสถานที่และน้ าที่ใช้ในการแปรงสีฟัน จัดหาและจัดเก็บอุปกรณ์แปรง
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ฟัน จัดกิจกรรมแปรงสีฟันอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการแปรงสีฟัน 

เช่น การตรวจความสะอาดช่องปากอย่างสม่ าเสมอ การให้ทันตสุขศึกษารายกลุ่มเพื่อ

กระตุน้ความสนใจและสร้างเจตคตทิี่ดใีห้แก่เด็ก ฯลฯ ภายใต้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ 

บริหารจัดการ และทรัพยากรที่จ าเป็นจากสถานบริการสุขภาพ 
  

ผลการด าเนนิงาน 

  จัดกิจกรรมแปรงสีฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ในสถานศึกษาหลังอาหารกลางวันทุกวัน           

โดยครอบคลุมทั้งเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา 1-6 ซึ่งสถานศึกษาจะมีบทบาทหลักในการจัด

สถานที่และน้ าที่ใช้ในการแปรงฟัน จัดหาและจัดเก็บอุปกรณ์แปรงฟัน ระหว่าง มีนาคม 2555- 

กันยายน 2555 

 

ข้อเสนอแนะ 

 แนะน าว่า ควรตรวจค้นหาและเมื่อพบแล้วเราก็ต้องเฝูาระวังเป็นการลดภาวะฟันผุในเด็กต่อไป  

เช่น เมื่อพบว่าเด็กคนไหนเป็นโรคฟันผุเราต้องเฝูาระวังในเด็กคนนั้นต่อไป แล้วขยายผลไปถึงโรงเรียน

อื่นที่อยู่ในความดูแลของเราขยายผลไปสู่โรงเรียนเอกชนด้วย   สรุปว่าเป็นโครงการที่ดีและน่าจะมีการ

เฝาูระวังตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [249] 
 

 
 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

5.7 โครงการเติมพลังให้ปอดพิชติโรคหอบหดื 

 หลักการและเหตุผล 

 โรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมมีผลท าให้ผนังหลอดลมมีผลท าให้ผนัง

หลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ พบได้ในคนทุกวัย 

ตั้งแตเ่ด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ และพบมากในคนที่มปีระวัติภูมิแพ้ในครอบครัว ซึ่งมอีาการ แน่นหน้าอก ไอ

มีเสมหะมาก หายใจมีเสียงหวีด หรือหอบเหนื่อย อาการเหล่านี้อาจหายไปได้เองหรือหายไปเมื่อได้รับ

ยาขยายหลอดลม สาเหตุอาจเกิดจากสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืด เช่น ฝุุนละออง , เกสรดอกไม้ , 

ขนสัตว์ , อาหารทะเลบางชนิด , ควันพิษและมลพิษอื่นๆ เช่น ควันบุหรี่ สารเคมี หรือฝุุนในโรงงาน

อุตสาหกรรม , ความเย็น ความชื้น หรือการติดเชื้อในทางเดินหายใจ เช่น ติดเชื้อไวรัส ความเครียด    

ซึ่งภาวะหอบหืด ท าให้มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ท าให้หลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสาร   

ก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งแวดล้อมมากกว่าปกติ เกิดมีการหดเกร็งตัวของหลอดลม เยื่อบุหลอดลมบวม และ   

มีการขับเมือกออกมา ซึ่งถ้าเป็นรุนแรง อาจก่อให้เกิดการหายใจล้มเหลว และสมรรถภาพการท างาน

ของปอดลดลง ดังนั้น โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรัง มีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม   

การรูจ้ักดูแลตนเองที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มมีอาการ จะช่วยลดภาวะหืดหอบที่รุนแรง ช่วยให้ผู้ปุวยสามารถ

ด าเนนิชีวติได้อย่างปกติสุข 

 โรคหอบหืดไม่ใชเ่ป็นโรคที่นา่กลัวอย่างที่เคยเข้าใจกันมาแตก่่อน เพราะปัจจุบันนี้มีวิธีการรักษา

ได้ และเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ด้วยว่าผู้ที่เป็นโรคหอบหืด สามารถออกก าลังกายได้ และการออก

ก าลังกายก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ปุวยโรคหอบหืด เพราะการออกก าลังกายสามารถช่วยบรรเทา

อาการหอบหืดท าให้อาการดีขึ้น ถึงแม้จะไม่หายขาดจากโรคเลยทีเดียวแต่จะท าให้ผู้ปุวย แข็งแรงขึ้น

ผู้ปุวยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ผู้ปุวยด้วยโรคหอบหืดจ าเป็นที่จะต้องออกก าลังกาย    

การออกก าลังกายที่เหมาะสมเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับภายใต้การดูแลอย่างใกล้พยาบาล ฝึกออก

ก าลังกาย จะท าให้ผู้ปุวยเริ่มเรียนรู้ว่าตนเองสามารถออกก าลังกายได้ จะรู้สึกแข็งแรงขึ้นสามารถ

ควบคุมได้ เป็นที่มาของความเชื่อมั่นและความภาคภูมใิจ 

 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าผูท้ี่เป็นโรคหอบหืดไม่สามารถออกก าลังกายได้ เพราะผู้ที่เป็นโรคหอบหืด 

เมื่อออกก าลังกายบางครั้งจะรู้สึกไม่สบาย เหนื่อยง่าย หายใจไม่สะดวก อึดอัด หรือเจ็บในทรวงอก    

จงึท าให้เกิดความกลัวต่อการออกก าลังกาย เพราะมีบุคคลอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่รู้จักวิธีการบริหาร

การหายใจ หรือการฝึกการหายใจที่ถูกต้อง ท าให้กล้ามเนื้อบางส่วนถูกใช้มากกว่าปกติ และบางส่วน

แทบจะไม่ได้ใช้เลย ซึ่งถ้าบุคคลเหล่านี้ได้เรียนรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้องก็จะช่วยให้หายใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในขณะปกติ และเมื่อมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นก็จะช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับ

มีสุขภาพปอดที่แข็งแรงขึ้นในเร็ววัน 
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 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลทุ่งสงจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการออกเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคหืด

หอบและสง่เสริมให้รูจ้ักการออกก าลังกายที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพปอด จงึได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึน้ 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ 

2. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคหดืหอบ ได้รูจ้ักวิธีการหายใจที่ถูกต้อง 

3. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคหดืหอบ รู้จักวิธีการออกก าลังกายบริหารปอดได้อย่างถูกวิธี 

4. เพื่อสร้างความมั่นใจและมีก าลังใจที่จะต่อสูก้ับโรคหดืหอบได้ 

5. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคหดืหอบมีภาวะความรุนแรงของการเกิดโรคลดลง 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

13,150 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

1. ขั้นเตรยีมการ 

- รวบรวมข้อมูลผูปุ้วยโรคหดืหอบจ านวน 40 ราย 

- ประสานงานกับ อสม.ในแต่ละชุมชน วางแผนและระดมความคิดในการเยี่ยมบ้านผู้ปุวย

หดืหอบ 

- ประสานงานกับพนักงานขับรถในแต่ละครั้งในการเยี่ยม 

- จัดเตรียมแผ่นพับ อุปกรณ์ในการตรวจสมรรถภาพปอด 

 2. ขั้นด าเนินการ 

- เยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคหืดหอบ แต่ละราย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา 09.00-16.00 น.   

จ านวน 8 ราย  

 - ระยะตดิตามแบ่งออกเป็น ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 เดือน 
 

 กิจกรรมที่จัด 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านการด าเนินการผู้ป่วยโรคหืดหอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งประกอบด้วย 

- พยาบาลวิชาชีพ   2  คน 

- พนักงานขับรถ 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน ชุมชนละ 2 คน 
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 2. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

 -  การช่ังน้ าหนัก วัด ส่วนสูง และวัดความดันโลหิต 

 -  ประวัติการเจ็บปวดในอดีตโดยเฉพาะประวัติการเป็นโรคปอด หรอืไอเรื้อรัง 

 -  ประวัติการเจ็บปุวยในครอบครัวโดยเฉพาะโรคหดืหอบ 

 -  ประวัติภูมิแพ้ของตัวเอง และครอบครัว 

 -  ประวัติของสิ่งที่มากระตุน้ท าให้เกิดอาการหอบหดื เชน่ สถานที่ อากาศ สิ่งของ          

 สัตว์เลี้ยง 

 -  การซักประวัติ รวมทั้งการพน่ยาที่หอ้งฉุกเฉิน 

 -  การซักประวัติการสูบบุหรี่ 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและการออก   

ก าลังกายอย่างถูกวิธีแก่สมาชิกชมรม จ านวน 100 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 

๒๕๕๕ ผลการด าเนินงานสมาชิกร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถน าไปปรับใช้

และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และท าให้มสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตดขีึน้ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


