
รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน 

โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์  
2. ห้วงเวลารายงาน :  
ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64 
 
สถานะโครงการยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย     ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบคุคลทุกกลุ่มวัย 

1) 1) ผู้บริหารเทศบาล ผู้น าชุมชน ประชาชาชน ในเขตต าบลท่าม่วงต าบลเกาะแก้ว และ
ต าบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด    อาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

จ านวน  200  คน 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน                  
1) ครูปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น าชุมชนเขตเทศบาลต าบลท่า
ม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จงัหวัดร้อยเอ็ด     

จ านวน 250  คน  

กิจกรรมที่ 3 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
2) 1) อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ในเขตต าบลเกาะแก้ว 

จังหวัดร้อยเอ็ด    อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

จ านวน  160  คน 

กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
1) ผู้ปกครอง กลุ่มผู้น าชุมชน   ครูและบุคลากรที่ท าหน้าท่ีดูแลเด็ก จ านวน 90 คน 
กิจกรรมที่ 5การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
1)ครู นักเรียน บุคลากรทางการศกึษา และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ในเขตต าบลเกาะแก้ว จังหวัด
ร้อยเอ็ด    อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

จ านวน  180  คน 

กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
ผู้สูงอายุ ผูดู้แลผู้สูงอาย ุ จ านวน   100  คน 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุทีม่ภีาวะข้อเข่าเสื่อม  
ผู้สูงอายุ ผูดู้แลผู้สูงอาย ุ จ านวน   100  คน 



 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
 

กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
      2) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ไดร้ับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กวัยเรียนไดร้ับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 

3) เด็กวัยเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผูสู้งอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการส่งเสริมด้วยดนตรบี าบัดมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ช้ิน 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ 

1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
2) ผู้สูงอายุและผูดู้แลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

 

6.1.2  เชิงคุณภาพ(Outcome) 
กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  

1) ประชาชนมีการรับรู้นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพในระดับดี  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 

1) มีการก าหนดแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการติดสื่อดิจิทลัของเด็ก 



ปฐมวัยโดยการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
2) เด็กปฐมวัยไมต่ิดสื่อดิจิทลัและสามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
3) ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน พึงพอใจกับแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกนัการติดสื่อดิจิทลัของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

1) เด็กปฐมวัยมีสุขภาพในระดับด ี
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
                1.) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนมีความรู้และความเข้าใจการส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
               2) รูปแบบการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ 
ครอบครัวและชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 

1)เด็กวัยเรียนมีสุขภาพในระดับด ี
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผูสู้งอายุด้วยดนตรบี าบัด 

1) ผู้สูงอายุมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่ด ี
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุทีม่ภีาวะข้อเข่าเสื่อม 

1) ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันโรคการ
เกิดโรคในระดับดี 
  

5. ดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
      2) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ไดร้ับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กวัยเรียนไดร้ับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 

3) เด็กวัยเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 



1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผูสู้งอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการส่งเสริมด้วยดนตรบี าบัดมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ช้ิน 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็  

1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
2) ผู้สูงอายุและผูดู้แลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 

กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนนิงาน ก าหนดปฏิทินการลงพื้นที่ด าเนินงาน ซึ่งมีผู้น าชุมชน ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย  
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 

1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

2) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

2) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ความรูเ้รื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กช่วง 

อายุ 1-2 ปี ครั้งท่ี 1 จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ต าบลท่าม่วง และกลุ่มที่ 2 อสม.ต าบลเกาะแก้ว 
กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสรมิความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต นาเมือง อ.เสลภูมิ  
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขม ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน  ณ รร. บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
ระยะที่ 1สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าใน
การด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
1. สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. จ านวน 21 คน มากกว่าร้อยละ 100 
1.1 ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดขึ้นในวันที่ 21 
ธันวาคม 2563 โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน ตัวแทน 



1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ด าเนินโครงการ และ อสม. คัดเลือก
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (คะแนน ADL ≥ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 90 คน ได้ตาม
เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็  

1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ความก้าวหน้าของกิจกรรมในโครงการทั้ง 7 กิจกรรม ดังรายละเอียด นี้ 
กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพื่อชีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนนิงาน ก าหนดปฏิทินการลงพื้นที่ด าเนินงาน ซึ่งมีผู้น าชุมชน ได้แก่ 
นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 

3) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

4) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

4) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

5) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
6) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ความรูเ้รื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กช่วง 

อายุ 1-2 ปี ครั้งท่ี 1 จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ต าบลท่าม่วง และกลุ่มที่ 2 อสม.ต าบลเกาะแก้ว 
กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสรมิความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต นาเมือง อ.เสลภูมิ  
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขม ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน  ณ รร. บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
ระยะที่ 1สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าใน
การด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
1. สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ เจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. จ านวน 21 คน มากกว่าร้อยละ 100 
1.1 ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดขึ้นในวันที่ 21 
ธันวาคม 2563 โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน ตัวแทน 
1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ด าเนินโครงการ และ อสม. คัดเลือก
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (คะแนน ADL ≥ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 90 คน ได้ตาม
เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็  



2) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ในแต่ละไตรมาส) 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ………-……………………………………………………………… 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท…………-…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ....................-...................................................................................... ... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.................-...................................................................................  
(3)แผนย่อย : .......-........................................................................................................................ ........... 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย: .............-................................................................................. ........... 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 

 
ภาพที่ 1 ประสานงานกับเครือข่าย วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 



 
 

ภาพที่ 2 ประสานงานกับเครือข่าย วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
 

 
ภาพที่ 3พิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนท้องถิ่น  



 
10. งบประมาณ :800,000 บาท 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน800,000..........................................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง: 230,000………………….............บาท 

 
11. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ: 

1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง. 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 
5. เทศบาลต าบลนาเมือง 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเมือง 

 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริมการรับรู้สุขภาพทุกกลุ่มวัย   
   2) มีการคัดเลือกกลุ่มเป้ามายผู้สูงอายุในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยดนตรีบ าบัด 
   3) อสม.กลุ่มเป้าหมาย ระบุจ านวนของเด็กอายุ 1-2 ปี และมีแนวทางการด าเนินกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย   
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เนื่องจากประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019) จึงมีการปรับ
แผนเดิมที่ควรจัดด าเนินการในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เลื่อนการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริม
การรับรู้สุขภาพ และการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน  ไปในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
พ.ศ. 2564  
 
14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง ต าแหน่ง :ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและ
บริหารความเสี่ยง  
โทรศัพท์: 091-8795500 E-mail :tippharat_31@hotmail.com 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 ดือน มกราคม พ.ศ. 2564  
ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน 

 โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์  
2. ห้วงเวลารายงาน :  
ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64 
 
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย     ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบคุคลทุกกลุ่มวัย 

3) 1) ผู้บริหารเทศบาล ผู้น าชุมชน ประชาชาชน ในเขตต าบลท่าม่วงต าบลเกาะแก้ว และ
ต าบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด    อาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

จ านวน  200  คน 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน                  
1) ครูปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น าชุมชนเขตเทศบาลต าบลท่า
ม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จงัหวัดร้อยเอ็ด     

จ านวน 250  คน  

กิจกรรมที่ 3 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
4) 1) อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ในเขตต าบลเกาะแก้ว 

จังหวัดร้อยเอ็ด    อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

จ านวน  160  คน 

กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
1) ผู้ปกครอง กลุ่มผู้น าชุมชน   ครูและบุคลากรที่ท าหน้าท่ีดูแลเด็ก จ านวน 90 คน 
กิจกรรมที่ 5การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
1)ครู นักเรียน บุคลากรทางการศกึษา และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ในเขตต าบลเกาะแก้ว จังหวัด
ร้อยเอ็ด    อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

จ านวน  180  คน 

กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
ผู้สูงอายุ ผูดู้แลผู้สูงอาย ุ จ านวน   100  คน 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุทีม่ภีาวะข้อเข่าเสื่อม  
ผู้สูงอายุ ผูดู้แลผู้สูงอาย ุ จ านวน   100  คน 
 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 



 
กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
      2) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ไดร้ับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กวัยเรียนไดร้ับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 

3) เด็กวัยเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผูสู้งอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการส่งเสริมด้วยดนตรบี าบัดมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ช้ิน 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ 

3) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
4) ผู้สูงอายุและผูดู้แลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

 

6.1.2  เชิงคุณภาพ(Outcome) 
กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  

2) ประชาชนมีการรับรู้นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพในระดับดี  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 

1) มีการก าหนดแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการติดสื่อดิจิทลัของเด็ก 

ปฐมวัยโดยการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
2) เด็กปฐมวัยไมต่ิดสื่อดิจิทลัและสามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 



3) ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน พึงพอใจกับแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกนัการติดสื่อดิจิทลัของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

2) เด็กปฐมวัยมีสุขภาพในระดับด ี
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
                1.) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนมีความรู้และความเข้าใจการส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
               2) รูปแบบการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ 
ครอบครัวและชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 

1)เด็กวัยเรียนมีสุขภาพในระดับด ี
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผูสู้งอายุด้วยดนตรบี าบัด 

2) ผู้สูงอายุมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่ด ี
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุทีม่ภีาวะข้อเข่าเสื่อม 

2) ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันโรคการ
เกิดโรคในระดับดี 
  

5. ดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 
กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 
1)มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
      2) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ไดร้ับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4การส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กวัยเรียนไดร้ับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 

3) เด็กวัยเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  



3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผูสู้งอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการส่งเสริมด้วยดนตรบี าบัดมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ช้ิน 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็  

3) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
4) ผู้สูงอายุและผูดู้แลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
 

กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนนิงาน ก าหนดปฏิทินการลงพื้นที่ด าเนินงาน ซึ่งมีผู้น าชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้ารว่มโครงการ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย  
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 

5) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 
6) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 

ไตรมาสที2่ ( มกราคม - มีนาคม 64) 
 ผลการด าเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนในไตรมาสที่2 โดยคณะกรรมการและกลุ่มแกนน าโครงการลงพ้ืนที่ศึกษา
และส ารวจชุมชนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อปัญหาการติดดิจิทัลของเด็ก
ปฐมวัยในเขตชุมชนเทศบาลต าบลท่าม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ 
และการใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยในการใช้สื่อดิจิทัลและประเมินสภาพ
การใช้สื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่เก่ียวข้อง จากการส ารวจข้อมูลพบว่าในชุมชนยังประสบปัญหาการใช้สื่อดิจิทัลกับเด็กปฐมวัยยังไม่
เหมาะสมผู้ปกครองส่วนมากยังปล่อยให้เด็กเล็กใช้สื่อดิจิทัลประเภทหน้าจอ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นเวลานาน ให้เล่นตาม
ล าพัง บางครอบครัวใช้สื่อเหล่านี้เป็นของเล่น เป็นพี่เลี้ยงส าหรับเด็ก และจากการใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ การรับรู้และการตระหนักให้ความส าคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สื่อ
ดิจิทัลกับเด็กปฐมวัยยังไม่เหมาะสม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย” โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯด้วยพลังบวกของครอบครัวและชุมชน ตามแผนการด าเนินงานในไตรมาสที่2 (ระยะกลางน้ า) 
 
กิจกรรมที่ 3การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

7) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 
8) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
9) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อทบทวนทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วง อายุ 1-2 ปี ครั้งท่ี 2 

จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ต าบลท่าม่วง และกลุ่มที่ 2 อสม.ต าบลเกาะแก้ว 

10) นิเทศ ก ากับ ติดตาม กิจกรรม อสม.เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 1 เดือน-2ปี ต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว ครบทุกหลังคาเรือน 

11) ประชุมวางแผนร่วมกับ อสม. เพื่อจัดระบบการกระตุ้นพัฒนาการเดก็อายุ 1 เดือน-2ปี เฉพาะราย ร้อยละร้อย 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
           ส ารวจจ านวนเด็ก วัยก่อนเรียน 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขม ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับ



นักเรียน  ณ รร. บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
     ระยะท่ี 1สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด  
     โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
     1. สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 
21 คน มากกว่าร้อยละ 100 
           1.1 ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน ตัวแทน 
           1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ด าเนินโครงการ และ อสม. คัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคม (คะแนน ADL ≥ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 90 คน ได้ตามเป้าหมาย 

ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
1. ประเมินความรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการด าเนินงานในการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้วยดนตรีบ าบัด 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการด าเนินงานในการสงเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 2 วัน 
3.ชี้แจงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพก่อนและหลังด าเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี อสม.เป็นพี่เลี้ยง 

สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอด็  

3) ส ารวจ ผู้สูงอายุโดยครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
     ความก้าวหน้าของกิจกรรมในโครงการทั้ง 7 กิจกรรม ดังรายละเอียด นี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
  ไตรมาสที่ 1  
        จัดพิธีเปิดโครงการ ฯ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการลงพ้ืนที่ด าเนินงาน 
ซ่ึงมีผู้น าชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย  
  ไตรมาสที่ 2  
       ด าเนินการส ารวจความรู้ ความต้องการ การรับรู้นโยบายสุขภาพการดูแลบุคคลทุกกลุ่มวัย จากผู้น าชุมชนและ 
อสม. ต าบลเกาะแก้วและต าบลท่าม่วง จ านวน 100 คน  อยู่ระหว่างการประมวลผล 
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
  ไตรมาสที่ 1  

ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้าน 
ที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน และส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
  ไตรมาสที่ 2 

การด าเนินงานของโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1และ ไตร
มาสที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 



     1. การศึกษาและส ารวจชุมชนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
ที่มีผลกระทบต่อปัญหาการติดดิจิทัลของเด็กปฐมวัยในเขตชุมชนเทศบาลต าบลท่าม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1) ประชุมคณะท างาน ของพ้ืนที่หน่วยบริการ ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานตามโครงการ , ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

2) ประเมินความรู้ของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัยในการใช้สื่อดิจิทัล 
3) ประเมินสภาพการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

     2.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯ และก าหนดแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการติดสื่อดิจิทัล
ของเด็กปฐมวัย 
1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย” โดยวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฯด้วยพลังบวกของครอบครัวและชุมชน 
2) ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยจัดกิจกรรมระดมสมองสร้างพลังบวกแบบมีส่วนร่ว มของ

ครอบครัวและชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) เพ่ือก าหนดแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์ 

สรุป: รายไตรมาสที ่1 และรายไตรมาสที ่2  สามารถด าเนินกิจกรรมได้มากกว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน 
 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
ไตรมาสที่ 1 

1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

2) ส ารวจรายชื่อและจ านวนเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว 
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้เรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กช่วง อายุ 1-2 ปี ครั้งที่ 1 จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 2 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ต าบลท่าม่วง และ
กลุ่มท่ี 2 อสม.ต าบลเกาะแก้ว 

ไตรมาสที่ 2 
 1) อสม. ในพ้ืนที่ท่าม่วงลงเยี่ยมบ้านประเมินพาการเด็ก จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละร้อย พบปัญหาพัฒนาการด้าน
สังคม ร้อย 18.40 ปัญหาด้านภาษา ร้อยละ 21.60  เด็กทุกรายไดร้ับการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล  
          2) อสม. ในพ้ืนที่เกาะแก้วลงเยี่ยมบ้านประเมินพัมนาการเด็ก จ านวน 57 ราย คดิเปน็ร้อยละร้อย พบปัญหาพัฒนาการ
ด้านสังคม ร้อย 12.20 ปัญหาด้านภาษา ร้อยละ 24.50 เด็กทุกรายได้รับการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการกระตุ้นพัฒนาการ
รายบุคคล 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
ไตรมาสที่ 1 
   ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต นาเมือง อ.เสลภูมิ  
ไตรมาสที่ 2 
    ส ารวจจ านวนเด็กที่มีความต้องการเข้าโครงการ การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรียน ณ รพ.สต นา
เมือง อ.เสลภูมิ อยู่ระหว่างการประมวลผล 
 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ไตรมาสที่ 1 



    ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขม ในการจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน  ณ รร. บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 
ไตรมาสที่ 2 
     นักเรียนจ านวน 158 คน ได้รับการส ารวจความรู้ของนักเรียนในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน     
 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
ไตรมาสที่ 1 
     ระยะที่ 1สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
     1. สร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดจากเทศบาล ต.ท่าม่วง อสม. และ 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 21 คน มากกว่าร้อยละ 100 
        1.1 ได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดขึ้นในวันที่ 21 
ธันวาคม 2563 โดยมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน ตัวแทน 
        1.2 คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ด าเนินโครงการ และ อสม. 
คัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม (คะแนน ADL ≥ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 90 คน 
ได้ตามเป้าหมาย 

ไตรมาสที่ 2 
ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
ผู้ด าเนินโครงการได้ด าเนินกิจกรรมย่อยที่ 6  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบัด  

อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยดนตรีอังกะลุง เตรียมประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับ
การอบรม ตามเป้าหมาย เตรียมวิทยากร เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร เพ่ือด าเนินการในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดก่อน-หลังอบรมตามแผนการด าเนินงานใน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด จ านวน 90 คน ซึ่งจะด าเนินการประเมินความรู้ ของผู้สูงอายุก่อนการ
อบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2564  และด าเนินการประเมินประเมินความรู้หลังการอบรมในวันที่ 30 มีนาคม 2564 

2. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดตามแผนการด าเนินงานใน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 2 วัน วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 3 
โซนๆละ 30 คน รวมจ านวน 90 คน และ อสม. จ านวน 11 คน โดยจัดการอบรมท่ีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมวิทยากรในการอบรมครั้ง คือ วิทยากรหลักอาจารย์จากสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์จาก
โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด อาจารย์วิทยากรร่วมกลุ่มย่อย จากอาจารย์สาขาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 

3. ชี้แจงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพก่อนและหลังด าเนินการ และเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมี อสม.เป็นพ่ีเลี้ยง สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วงอ าเภอเสลภูมิ  
                จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ไตรมาสที่ 1 
       ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือจัดวางตัวอาสาสมัครสาธารณสุขในการผู้ด าเนินงานหลักในพื้นที่หมู่บ้านที่
รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน 

ไตรมาสที่ 2 



     ผู้สูงอายุโดยครอบครัว ได้รับการส ารวจส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอาย ุ
 
 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ในแต่ละไตรมาส) 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ………-……………………………………………………………… 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท…………-…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(1) เปา้หมายระดับแผนแม่บท : ....................-...................................................................................... ... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.................-...................................................................................  
(3)แผนย่อย : .......-........................................................................................................................ ........... 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย: .............-............................................................................................  
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
 
ภาพกิจกรรม ไตรมาส 2 
 
 

  
พิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผู้เชี่ยวชาญฯ ลงพื้นที่ประเมินพัฒนาเด็ก 

 

  
อสม. เยี่ยมบ้าน ตรวจพัฒนาการเด็กด้วยDSPM กิจกรรมดนตรีบ าบัด อังคลุง ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
10. งบประมาณ :800,000 บาท 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน 800,000..........................................บาท 



จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง: 360,000………………….............บาท 
 
11. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ: 

1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. โรงเรียนบ้านเหล่าแขม  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง. 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเมือง 

 
12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มวัย  ร้อยละ 70 ได้รับการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ  
     12.2 .ภายหลังเข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยดนตรีบ าบัดภาย ร้อยละ 70 

12.3 ครอบครัวและชุมชนมีแนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     12.4 เด็กอายุ 1-2 ปี ร้อยละร้อย ได้รับการวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการและการติดตามเยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง 30 ครั้งต่อราย  
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      ไตรมาสที่ 2 
       1. การจัดท ากิจกรรมหรือโครงการในช่วงระยะเวลา มค-มีค 2564 มีห้วงเลาที่พ้องกับการเลือกตั้ง ของ
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนในชุมชน คณะท างานต้องด าเนินงาน
ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาเอื้อโอกาสให้นักการเมืองใดๆ มาใช้โอกาสพบปะผู้เข้าอบรมเพ่ือ
หาเสียง รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุมีหลายคนที่เป็นแกนน าหาเสียงให้ตัวแทนในชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนท า
หน้าที่กรรมการสภา รวมทั้งตัวอสม.พ่ีเลี้ยงเองที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุให้ต้องชะลอการจัด
โครงการ และสามารถจัดโครงการได้หลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 28 มีนาคม 2564 
      2. ข้อจ ากัดของงบประมาณ เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยจ านวนมาก ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณใน
กิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรม ได้น้อย ดังนั้นจึงขอให้มีการจัดสรรงบประมาณที่มากข้ึน ร้อยละ 50 ใน
งบประมาณปีถัดไป  
      3. เนื่องจากโครงการนี้มีการด าเนินงานต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี ข้อมูลของคนในพ้ืนที่มีความอ่ิมตัวในแต่ละ
โครงการ จึงอาจจะวางแผนขยายพื้นที่ในงบประมาณปีถัดไป 
              
14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง ต าแหน่ง :ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและ
บริหารความเสี่ยง  
โทรศัพท์: 091-8795500 E-mail :tippharat_31@hotmail.com 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ชื่อโครงการการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน 

 โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์  
2. ห้วงเวลารายงาน :  
ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 : เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64 
 
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ      สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย     ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย :  
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบคุคลทุกกลุ่มวัย 

5) ผู้บริหารเทศบาล ผู้น าชุมชน ประชาชาชน ในเขตต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว  จ านวน  100  คน 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน                  
ครูปฐมวัย ผูป้กครองเด็กปฐมวัย อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้น าชุมชนเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง
และเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด     

จ านวน 250  คน  

กิจกรรมที่ 3 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
6) อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ในเขตต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด     จ านวน  160  คน 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
ผู้ปกครอง กลุ่มผู้น าชุมชน ครูและบุคลากรที่ท าหน้าท่ีดูแลเด็ก จ านวน   90 คน 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีนต าบลเกาะแก้ว 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตต าบลเกาะแก้ว  จ านวน  130  คน 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัดผู้สูงอายุ ผูดู้แลผู้สูงอายุ จ านวน   100  คน 
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุทีม่ภีาวะข้อเข่าเสื่อมผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ จ านวน   100  คน 
 
 
 
 
 
 
 



 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรบัรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบคุคลทุกกลุ่มวัย  
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 50 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.51 คะแนน  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทลัอย่างสรา้งสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจมากกว่า 3.51 คะแนน 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ไดร้ับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.51 คะแนน  
4) มีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีนต าบลนาเมือง 
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
1) ผู้ปกครอง ครู และเด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้ปกครอง ครู และเด็กวัยเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.51 คะแนน  
3) มีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผูสู้งอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการส่งเสริมสุขภาพด้วยดนตรีบ าบดัมสีุขภาพกายและสุขภาพจติอยู่ในระดับดี มากกว่า 3.51 คะแนน 
5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ช้ิน 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 คะแนน  
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ  
1) ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมเขา้ร่วมโครงการร้อยละ 80 
2) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

 

6.1.2  เชิงคุณภาพ (Outcome) 
กิจกรรมที่ 1สร้างเสรมิการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย  
   ประชาชนต าบลเกาะแก้วและเสลภูมิมีการรับรู้นโยบายการสร้างเสรมิสุขภาพในระดับดี  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1) มีการก าหนดแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการติดสื่อดิจิทลัของเด็กปฐมวยัโดยการมสี่วนร่วม 

ของครอบครัวและชุมชน 
2) เด็กปฐมวัยไมต่ิดสื่อดิจิทลัและสามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
3) ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน พึงพอใจกับแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกนัการติดสื่อดิจิทลัของ
เด็กปฐมวัย 



กิจกรรมที่ 3 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและสุขภาพในระดับด ี
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
  1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าท่ีดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนมีความรู้และความเข้าใจการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
ของเด็กวัยก่อนเรียน 
 2) รูปแบบการส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
 1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากร เด็กวัยเรียน มคีวามรู้และความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพตนเอง  
 2) รูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผูสู้งอายุด้วยดนตรบี าบัด 
 ผู้สูงอายุมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับทีด่ ี
กิจกรรมที่ 7 การดูแลผู้สูงอายุทีม่ภีาวะข้อเข่าเสื่อม 
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันโรคการเกิดโรคในระดับดี 

 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ: 
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบคุคลทุกกลุ่มวัย  
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการการรับรู้ต่อนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน  
4) มีแนวทางการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ บุคคลทุกกลุ่มวัย 6 กิจกรรมย่อย 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1) มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทลัอย่างสรา้งสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน     (ร้อยละ 60) จ านวนร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 80 
4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
1) มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กปฐมวัย ไดร้ับการประเมิน กระตุ้น และส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย ร้อยละ 80 
3) ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน  
4) มีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
1) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 
2) ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลเด็ก กลุ่มผู้น าชุมชนทีเ่ข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจมากกว่า 3.51 คะแนน  
กิจกรรมที่ 5 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
1) เด็กวัยเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
2) เด็กวัยเรียนไดร้ับการการสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 80 

3) เด็กวัยเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน  
4) มีแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 1 รูปแบบ 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
1) ได้แผนการด าเนินการในการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุด้วยดนตรีบ าบัด 1 แผน 
2) ผู้สูงอายุไดร้ับการประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100  
3) ภายหลังการเข้าร่วมอบรมผูสู้งอายุมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 70  
4) ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการส่งเสริมด้วยดนตรบี าบัดมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี 



5) ได้นวัตกรรมอย่างน้อยโซนละ 1 ช้ิน 
6) ได้เครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
7) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 คะแนน  
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่ง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

5) ผู้สูงอายทุี่มภีาวะสมองเสื่อมเข้ารว่มโครงการร้อยละ 80 
6) ผู้สูงอายุและผูดู้แลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและแนวทางป้องกันการเกิดโรค 

6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบคุคลทุกกลุ่มวัยต าบลเกาะแก้วและท่าม่วง  
    ไตรมาสที่ 3    
         ส ารวจการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทุกกลุม่วัยต าบลเกาะแก้วและท่าม่วง ได้ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 
และการจัดสนทนากลุ่ม ได้ 2 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการใช้สื่อดจิทิัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการส่วนร่วมของครอบครวัและชุมชน 
   ไตรมาสที่ 3  
       ระยะที่3 การติดตาม / ตรวจสอบ  (C) 
 รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่3 อยู่ในระยะที่3ของโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนการก ากับติดตามการน า 
“รูปแบบใช้สื่อดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัย” ที่ได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวแทนครอบครัว/ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย ผู้น าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบใช้สื่อ
ดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก ด้านการพยาบาลเด็ก ด้าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งรูปแบบใช้สื่อ
ดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 1) การจัดท า “คู่มือการใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ ฉบับผู้ปกครอง” 2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และ อสม.ด้านการป้องกันการติดสื่อดิจิทัลและแนว
ทางการดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3)กิจกรรมการสร้างแกนน าการใช้สื่อดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัยอย่าง
สร้างสรรค์ 4) กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านโดยภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการน าคู่มือการใช้สื่อ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการดูแลบุตรหลาน รวมทั้งการให้ค าแนะน าเพิ่มเติม การเสริมพลังอ านาจ สนับสนุนส่งเสริม
ผู้ปกครองดูแลการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมกับบุตรหลาน โดยใช้ค าแนะน าในคู่มือฯ เป็นแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลส าหรับ
บุตรหลาน 
 จากการติดตามเยี่ยมบ้านโดยแกนน าภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)ในชุมชน ผลการด าเนินงานพบว่า 
ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าตายายซึ่งให้ความส าคัญกับการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และใช้ “คู่มือการใช้สื่อดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ ฉบับผู้ปกครอง” เป็นแนวทางในการดูแลและเฝ้าระวังการติดสื่อดิจิทัลของบุตรหลาน โดยเฉพาะการติด
หน้าจอเช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งจากการติดตามเยี่ยมบ้านของเด็กปฐมวัยในชุมชนเขตต าบลท่าม่วงและต าบล
เกาะแก้ว โดยแกนน าภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) จ านวน 268 ราย พบว่าเด็กปฐมวัยในชุมชนมีแนวโนมการ
ติดสื่อดิจิทัลล จ านวน 135 ราย (ร้อยละ 50.37) ซึ่งก่อนเริ่มด าเนินโครงการผลการประเมินการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัย
จ านวน 268 พบว่าเด็กปฐมวัย จ านวน 182 ราย (ร้อยละ 67.91) มีแนวโน้มการติดสื่อดิจิทัล จากผลการประเมินแน้วโน้ม
การติดสื่อดิจิทัลฯ พบว่ามีแนวโน้มการติดสื่อดิจิทัลลดลงไม่มาก (ลดลงจากเดิม 47 ราย ) อาจเป็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็ก
ปฐมวัยบางส่วนไปได้ไปเรยีนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ และเป็นช่วงที่มีมาตรการการป้องกันการติดต่อของโรคระบาด COVID 19 
ท าให้เด็กและครอบครัวต้องอยู่บ้านส่งผลท าให้ไม่มีเวลาในการออกไปท ากิจกรรมต่างๆนอกบ้าน จึงมีแนวโน้มสูงที่จะท าให้
เด็กและครอบครัวใช้สื่อดิจิทัลในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 
กิจกรรมที่ 3 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
    รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 อยู่ในขั้นตอนติดตามเยี่ยมบ้านเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ มีการติดตามเยี่ยมเพื่อ
กระตุ้นพัฒนาการตามแผนกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคลโดยแกนน า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชน 
ดังนี้ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชนต าบลท่าม่วง จ านวน 14 ราย ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จ านวน 57 ราย 
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชนต าบลเกาะแก้ว จ านวน 12 ราย ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จ านวน 36ราย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4 เมษายนถึง 30 มิถุนายน จ านวน 12 ครั้ง ๆละ 1 -1.30 ช่ัวโมงต่อราย รวม 13 



สัปดาห์ และส่งรายงานแก่ผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งการส่งการอัดวิดิโอเพื่อปรึกษาผู้เช่ียวชาญผ่านระบบ Video call on line 
application และเด็กทุกรายจะได้รับการติดตามเยี่ยมโดยผู้เชี่ยวชาญทุก 4 สัปดาห์  
     จากการติดตามเยี่ยมบ้านโดยแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชน ผลการด าเนินงานพบว่า ผู้ปกครองที่ดูแล
เด็กส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าตายาย ซึ่งให้ความส าคัญกับการกระตุ้นพัฒนาการ ต้องเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญในการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องทุกวัน หากรายใดไม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการตามแผนงานกระตุ้นพัฒนาการรายใด จะมีระบบ
ให้การช่วยเหลือ โดยจัดให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจ าหมู่บ้าน เข้าไปติดตามกระตุ้นพัฒนาการเป็นรายวัน  ใน
ภาพรวมพบว่าเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ จ านวน 93 ได้รับการวางแผนกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละร้อย 
ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่าเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์ จ านวน 
51 ราย คิดเป็น ร้อยละ 47.43 ในรายที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 42 ราย มีการปรับแผนการติดตามเยี่ยมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย และติดตามเยี่ยมโดยผู้เชี่ยวชาญสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
          จัดอบรมโครงการการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรียน มผีู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งหมด 85 คน    
ได้แก่ ผู้ปกครอง 65 คน ครู 10 คน ผู้น าชุมชน 10 คน  
           ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมฯ ในระดับดีมาก (X= 4.75) 
           มีการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณข์องเด็กวัยก่อนเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนในรูปแบบ application  
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
    ยังไม่ได้มีการด าเนินงาน เนื่องจากตามแผนเดมิที่ไดต้ิดต่อประสานงานเพื่อจัดโครงการอบรมให้ความรู้และการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรยีน ในช่วงเดือน พฤษภาคม ซึ่งเปิดภาคเรียน แตไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงได้มีการ
ปรับแผนงานร่วมกับผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขมและเครือข่ายจ านวน 3 โรงเรียน เลื่อนก าหนดการออกไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายดุ้วยดนตรบี าบัด 
1.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบดัโดย อสม.เป็นพี่เลี้ยง  
    1.1 ประชุมชี้แจงผู้สูงอายุ และมี  อสม. เป็นพี่เลี้ยง โดยด าเนินการจัดประชุมในวันท่ี 31  มีนาคม 2564  
    1.2 ประเมินสุขภาพผูสู้งอายุ กลุ่มตดิสังคมจ านวน 90 คน ก่อนได้รับการดูแลสุขภาพ จาก อสม.  
    1.3 จัดแบ่ง อสม. เป็นพ่ีเลี้ยง ออกเป็น 3 โซน (โซนท่าม่วง โซนหนองสิม และโซนบ้านนากระตึบ) ผู้สูงอายุ จ านวน 90 
คน แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด จ านวน 12 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 วัน 
ด าเนินโครงการระหว่างวันท่ี 7 เมษายน 2564 ถึง วันท่ี 26 มิถุนายน 2564  โดยใช้ชุดดนตรีบ าบัดด้วยอังกะลุง โดยมี อสม. 
เป็นพี่เลี้ยง 
     4.4 ติดตามประเมินการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายดุ้วยดนตรีบ าบัดด้วยอังกะลุง โดยจะติดตามการประเมินสุขภาพจิต
ในเดือน กรกฎาคม 2564  
     4.5 ผู้สูงอายุ 30 คน จัดกิจกรรมนันทนาการ โซนละ 1 ครั้ง โดยจะด าเนินการจัดกจิกรรมในเดือน กรกฎาคม 2564  
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสรมิป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่ามว่งอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  
ไตรมาสที่ 3 
    1) ด าเนินการจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ อสม. เรื่องสมองเสื่อมและการป้องกันในผู้สูงอายุ 
    2) ด าเนินการจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่องสมองเสื่อมและการป้องกันในผู้สูงอายุ 
    3) ประเมินความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 

7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
     ความก้าวหน้าของกิจกรรมในโครงการทั้ง 7 กิจกรรม ดังรายละเอียด นี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทกุกลุม่วัย  
  ไตรมาสที่ 3  
       ด าเนินการส ารวจความรู้ ความต้องการ การรับรู้นโยบายสุขภาพการดูแลบุคคลทุกกลุ่มวยั จากผู้น าชุมชนและ อสม. 
ต าบลเกาะแก้ว จ านวน 45 คน  และต าบลท่าม่วง จ านวน 45 คน  คิดเป็น ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 



       จัดท าสนทนากลุ่มค้นหาปัญหาและจดัล าดับความส าคญั จ านวน 2 ครั้ง  คิดเป็น ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้สื่อดจิิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
  ไตรมาสที่ 3  

การด าเนินงานของโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 3ซึ่งเป็นระยะ
ก ากับติดตามผลการก าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) การจัดท า “คู่มือการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ฉบับผู้ปกครอง”  
2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และ อสม.ด้านการป้องกันการติดสื่อดิจิทัลและแนวทางการดิจิทัลอย่าง

สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3) กิจกรรมการสร้างแกนน าการใช้สื่อดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างสร้างสรรค์  
4) กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านโดยภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อสนับสนุนและติดตามผลการใช้สื่อดิจิทัลของเด็ก

ปฐมวัย 
สรุป: ผลการด าเนินงานในรายไตรมาสที่ 3  สามารถด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
ไตรมาสที่ 3 
    การด าเนินงานของโครงการสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอน
ติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี ้

4) จัดท าแผนกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉพาะราย จ านวน 93 ราย 
5) อสม.ตดิตามเยี่ยมบ้าน เด็กท่ีมีปญัหาพัฒนาการ ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว กระตุ้นพัฒนาการตามแผน

กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉพาะราย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง  
6) ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ อสม.ติดตามเยี่ยมบ้านทุก 4 สัปดาห์  
7) สรุป: ผลการด าเนินงานในรายไตรมาสที่ 3  สามารถด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
ไตรมาสที่ 3 
    1) จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ณ รพ.สต. นาเมือง  
    2) ทดลองใช้ Application การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน แก่ผูป้กครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก 
สรุปผล ด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ไตรมาสที่ 3 
    จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การสง่เสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  
 สรุปผล ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนจัดสอนออนไลน์ รอด าเนินการเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 
กิจกรรมที่ 6 การดูแลผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัด 
กิจกรรมกลางทาง 
ระยะที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุด้วยดนตรีบ าบัดโดยมี อสม. เป็นพี่เลี้ยง 
        1) คัดเลือกผู้สูงอายุในการเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะผู้ด าเนินโครงการ และ อสม. คัดเลือก
ผู้สูงอายุกลุ่มตดิสังคม (คะแนน ADL ≥ 12 คะแนน) แบ่งเป็น 3 โซนๆละ 30 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 90 คน  
สรุปผล ด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย 
กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วงอ าเภอเสลภูมิ  
                จังหวัดร้อยเอ็ด  
       1) จัดประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคภาวะสมองเสื่อมและการป้องกันในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมีส่วนร่วมให้แก่ อสม. 
และ ผูสู้งอาย ุ
       2) ประเมินความรูเ้รื่องภาวะสมองเสื่อมและการป้องกันในผูส้งูอายุ 
สรุปผล ด าเนินการไดต้ามเปา้หมาย 

8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(ในแต่ละไตรมาส) 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ………-……………………………………………………………… 



ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท…………-…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท : ....................-......................................................................................... 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท.................-................................................................................... 
(3)แผนย่อย : .......-................................................................................................................................... 
(4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย: .............-............................................................................................ 
(5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  
กิจกรรมที่ 1 สร้างเสริมการรับรู้นโยบายการดูแลสุขภาพบุคคลทกุกลุม่วัย 

1. ส ารวจการรับรู้นโยบายการดูแลสขุภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว    
ร้อยละ 60 

2. สนทนากลุ่มผู้น าชุมชน แกนน าสุขภาพ อสม. ร้อยละ 40  
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
                 และชุมชน  
          1)  ศึกษาสถานการณ์/สภาพปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดสื่อดิจิทัลเด็กของปฐมวัยในเขตเทศบาลต าบลท่า
ม่วงและเทศบาลต าบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด  

 2) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการติดสื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัย  
 3) ก าหนดแนวทางในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการติดสื่อดิจิทัลของเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน 
            4) มีแนวทาง/รูปแบบในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 
            5) เด็กปฐมวัยใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ติดสื่อดิจิทัล ร้อยละ 25.82 
กิจกรรมที่ 3 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
            1) จัดท าแผนกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเดก็เฉพาะราย ร้อยละ 100  
            2) อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการ ในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว กระตุ้นพัฒนาการตามแผน
กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉพาะราย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง ร้อยละ 100 
            3) ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ อสม.ตดิตามเยี่ยมบ้านทุก 4 สัปดาห์ ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน 
           จัดอบรมให้ความรู้แก่ผูป้กครอง เรื่อง การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน ณ รพ.สต. นาเมือง 
ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 5 การสรา้งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน 
           ประสานงานโรงเรยีนในพื้นที่จัดเตรยีมการจัดอบรมการส่งเสรมิสุขภาพ ร้อยละ 20  
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดโดยมี อสม. เป็นพี่เลีย้ง 

ระยะที่ 3  ของการด าเนินโครงการ    
1) ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคมจ านวน 90  คน ก่อนได้รับการดูแลสุขภาพ จาก อสม. บรรลุเป้าหมาย

ของแผนการด าเนินงานย่อย ร้อยละ 100 
2) จัดแบ่ง อสม. เป็นพี่เลี้ยง ออกเป็น 3 โซน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยดนตรีบ าบัดผู้สูงอายุ 3 โซน ๆ 

ละ 30 คน  จ านวน 12 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 วัน  ด าเนินการระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2564 
โดยใช้ชุดดนตรีบ าบัดด้วยอังกะลุง โดยมี อสม. เป็นพี่เลี้ยง บรรลุเป้าหมายของแผนการด าเนินงานย่อย ร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยครอบครัวมสี่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
          1) ผู้สูงอายเุข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
          2) ผู้ดูแลผูสู้งอายุ (อสม.) เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
          3) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผูสู้งอายุ (อสม.) มีความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมร้อยละ 50 
 
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3-5 รูป) 
ภาพกิจกรรม ไตรมาส 3 



 

  
จัดอบรม กิจกรรมการส่งเสรมิความฉลาด 

ทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็ก

ปฐมวัยโดยการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
 

  
กิจกรรม อสม. และแกนน าชุมชน ติดตามพัฒนาการเด็ก 

รายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมดนตรบี าบัด อังกะลุง ส าหรับผูสู้งอาย ุ

  
กิจกรรมส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดย

ครอบครัวมสี่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วง  
กิจกรรมส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอายุโดย

ครอบครัวมสี่วนร่วม เทศบาลต าบลท่าม่วง 
 
10. งบประมาณ :800,000 บาท 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน 800,000......บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง: 520,032 บาท 

 
11. สถานที่/พ้ืนที่ด าเนินการ: 

1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. เทศบาลต าบลเกาะแก้ว 



3. เทศบาลต าบลนาเมือง 
4. โรงเรียนบ้านเหลา่แขม ต าบลเกาะแก้วและโรงเรยีนในเครือข่าย 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง. 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงหวาย 
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเมือง 
 

12.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มวัย  ร้อยละ 80 ไดร้ับการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ  
     12.2  ครอบครัวและชุมชนมแีนวทางการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวัย 
     12.3  มีแนวทางการส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอยา่งสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
     12.4 เด็กปฐมวัย ในชุมชนต าบลเกาะแก้วและท่าม่วง ร้อยละรอ้ย ได้รับการวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการและการ
ติดตามเยี่ยมบ้านสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ต่อเนื่อง 30 สัปดาห์ต่อราย จนกระทั่งมีพัฒนาการสมวัย 
     12.5 โรงเรียนและชมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
     12.6 ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ีมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยดนตรีบ าบัดภาย ร้อยละ 70 
 
13. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      ไตรมาสที่ 3 
       การจัดท ากิจกรรมหรือโครงการในช่วงระยะเวลา เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.  2564 เป็นห้วงเวลาที่มีการระบาดของโรค 
COVID-19 ระลอกที่ 2 ช่วง เมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.  2564 ส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถด าเนินการท ากิจกรรมที่ต้องมี
การรวมตัวของบุคคลที่มากกว่า 20 คนขึ้นไป มีการเลื่อนออกไปจัดกิจกรรมจัดประชุมได้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2564 เช่น 
กิจกรรมการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนและบางกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปจัดท าในไตรมาสที่ 4 เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เนื่องจากโรงเรียนปิดและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่วนกิจกรรมที่มีการรวมตัว
จ านวนคนน้อยกว่า 20 คนได้ ไม่มีผลกระทบสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง เช่น การติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กเฉพาะราย การเยี่ยมบ้านติดตามผลการใช้คู่มือส่งเสริม EF แก่เด็กปฐมวัย การลงพื้นที่ประเมินแบบสอบถามการรับรู้
สุขภาพของประชาชน เป็นต้น  
                          
14. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง  
                   ต าแหน่ง : อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ์
โทรศัพท:์ 091-8795500 E-mail :tippharat_31@hotmail.com 
 
15.วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะหส์่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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