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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง 
                  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิน้สุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกกลุ่มวัยในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด   ได้แก่  

วัยเด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน  
วัยเยาวชนในต าบลท่าม่วง จ านวน 40 คน   
วัยผู้ใหญ่ จ านวน 70 คน   
อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลท่าม่วง 41 คน  
ครูพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าม่วง 9 คน 
 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ……………………………………………………........................................... 
1) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและโภชนาการ  
2) เยาวชนจ านวน จ านวน 70 คน  ได้ผ่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  
3) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ จ านวน 60 คน ได้ผ่านการสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว และได้รับการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
1) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ ร้อยละ 30 
2) ผู้สูงอายุในต าบลท่าม่วง ได้รับการดูแลจากเยาวชนทีผ่่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแล ร้อยละ 30 
3) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว และ

ได้รับการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด ร้อยละ 30 
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5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      1) เด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 80  ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการสมวัย มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 
      2) คะแนนคุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 80  อยู่ในระดับดี 
      3)  ผู้สูงอายุสามารถ ลด/เลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยร้อยละ 70   
 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไม่มีผลการด าเนินงานโครงการตามแผนในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 เม.ย. 63  -  30 มิ.ย. 63         
ทั้ง 3  

กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ร้อยละร้อย
ได้รับการประเมินพัฒนาการและโภชนาการ จ านวน 200 คน มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 81.0 และ มี
พัฒนาการช้า ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 9.0  ด้านภาษา ร้อยละ 8.0  ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ร้อยละ 4.0 มี
ภาวะโภชนาการตามวัย ร้อยละ 94 มีภาวะตัวเตี้ย ร้อยละ 3  ค่อนข้างผอม ร้อยละ 1  เด็กท่ีมีปัญหา
พัฒนาการและโภชนาการ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการจนกระท่ังเหมาะสมตามวัย  

กิจกรรมที่ 2:  สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  
แกนน าเยาวชนได้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน จ านวน ๕๐ คน โดยมีอสม.พ่ีเลี้ยง (ที่ผ่านหลักสูตรดูแล

ผู้สูงอายุ) เป็นพีเ่ลี้ยงแกนน าเยาวชน ครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง คิดเป็นร้อยละร้อย 
นิเทศ ก ากับ ติดตามแกนน าเยาวชน จากการท ากิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุรายบุคคล มีกิจกรรดูแล

ผู้สูงอายุติดเตียง ดังนี้ ทักษะในการพูดคุยสื่อสารกับผู้สูงอายุและพูดคุยให้ก าลังใจ สามารถสื่อสารถึงการเข้า
ใจความต้องการของผู้สูงอายุได้มากขึ้น ทักษะการดูแลเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล เช่น ตัดเล็บ สระผม ทักษะ
การวัดความดันโลหิต ทักษะการวัดปรอท ทักษะการนวดเพ่ือผ่อนคลายเส้น 

สร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแกนน าเยาวชนและ อสม.พี่เลี้ยง(CG) ครบทุกหมู่บ้าน  
          แกนน าเยาวชนได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนเองและอสม.พ่ีเลี้ยงเป็นอสม.ในพื้นที่ 
ได้ร่วมกันสร้างและพัฒนานวัตกรรมในแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เช่น สุขาเคลื่อนท่ี อุปกรณ์ยืด
คลายเส้น อุปกรณ์บริหารหรือออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

ผู้สูงอายุและญาติพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการร้อยละร้อย 
การถอดบทเรียนสิ่งที่แกนน าเยาวชนและ อสม.พี่เลี้ยงได้เรียนรู้จากโครงการนี้ ได้โมเดล SAWAT ซึ่งมี

รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
-ความรู้สึกอ่ิมเอมใจ (หัวใจพองโต) 
-ได้รู้ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
-จัดกิจกรรมตามสภาพปัญหา 
-เยี่ยมยาม/จอบเบิ่ง/ถามไถ่ 
-เรียนรู้ร่วมกัน(โสเหล่) 
-น าไปปฏิบัติ/ลองน าไปใช้ ใช้กับตัวเอง/ญาติ/เพื่อน 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ  
- เวลาในการท ากิจกรรมและการเรียน บางครั้งมีกิจกรรมพิเศษอ่ืนที่มาตรงกับกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

ท าให้ทางโรงเรียนต้องปรับวันและเวลาในการเยี่ยมบ้านให้เหมาะสมกระทบต่อการเรียนน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็
ตามไม่มีผลกระทบต่ออสม.พ่ีเลี้ยง เนื่องจาก อสม.พ่ีเลี้ยง (CG)ต้องดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้อยู่แล้ว) 

-แกนน าเยาวชน ไม่กล้าท าทักษะบางอย่างที่ไม่ม่ันใจต้องให้อสม.พ่ีเลี้ยงท าให้ดูและพาท า บางครั้ง
ระยะเวลาเยี่ยมบ้านค่อนข้างสั้นครั้งละไม่เกิน ๓ ชม.ต่อการออกเยี่ยมในแต่ละวัน แต่มีแกนน าเยาวชนที่ต้อง
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ดูแลผู้สูงอายุในช่วงระยะเวลาเดียวกันหลายคน จึงท าให้เยาวชนแกนน าที่เรียนรู้ช้าจะพัฒนาทักษะได้น้อยกว่า
จึงต้องท าแต่กิจกรรมที่ซ้ าๆที่ตนเองมั่นใจ 

 
กิจกรรมที่ 3: ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว  
ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ สมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว 

จ านวน 40 คน สามารถลดและเลิกบุหรี่ได้ร้อยละร้อย จ าแนกเป็นลดสูบบุหรี่ได้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  
37.5 ลดสูบบุหรี่ได้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 62.5 

 
7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 กค. 2563  -  30 กย. 2563   ………. 
กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
 1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดปฏิทิน
และแนวทางการด าเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพ่ือขอเข้าโปรแกรมการกระตุ้นและ
ส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กเฉพาะราย  

2. เด็กแรกเกิด – 1 ปี จ านวน 200 คน ได้รับการประเมินและส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก
เฉพาะราย ให้มีโภชนาการและพัฒนาการที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของเด็กปฐมวัย  
กิจกรรมที่ 2  
 1. แกนน าเยาวชนให้การดูแลผู้สูงอายุโดยมี อสม. เป็นพี่เลี้ยง 
          2.ประกวดผลงาน นวัตกรรมแกนน าเยาวชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
          3. ถอดบทเรียนผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปพัฒนาให้ต่อเนื่องและเหมาะสมกับชุมชน โดย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
 
กิจกรรมที่ 3 ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 
         ร่วมกับอสม. ติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือประเมินผลจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถ ลด/เลิกสูบบุหรี่ด้วย
หญ้าดอกขาว และมอบโล่รางวัลแห่งความส าเร็จ ส่งเสริมให้มีการเลิกได้ยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่
สามารถเลิกบุหรี่ได้  

 
 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
 (กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการ) 

(จ าเป็นต้อกรอกข้อมลูก้าวหน้าทั้งหมด) 
 

9. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
 (กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการ) 

(จ าเป็นต้อกรอกข้อมลูก้าวหน้าทั้งหมด) 
 

10. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการ) 

(จ าเป็นต้อกรอกข้อมลูก้าวหน้าทั้งหมด) 
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11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
 

 
 

ภาพที่ 1 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
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ภาพที่ 2  แกนน าเยาวชนให้การดูแลผู้สูงอายุ 
 

 
 

ภาพที่ 3  กิจกรรมลด ละ เลิก บุหรี่  
 
 
 
 
 

” 
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12. งบประมาณ : 5300,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนเดิม . 700,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนที่ปรับใหม่  530,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : 530,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.0  

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 แห่ง ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง.  
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
          สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนในช่วงไตรมาส 4 จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
 
15. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง  ต าแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยทรัพย์สินและ
บริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์  
     โทรศัพท์ : 091-8795500    E-mail : tippharat_31@hotmail.com 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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