
      โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน และให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน(ลูกฮัก
ลูกแพง) ด าเนนิงานมาเป็นปีที่ 7 ด้วยคาดหวังให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
เครือข่าย และสังคมตามพนัธกจิขององค์กร และตอบสนองความต้องการของชุมชน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเกิดเป็นชุมชนต้นแบบดา้นการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการบูรณาการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผ่าน
กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม
โครงการด าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตลอดปีงบประมาณ โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย  
 1.กิจกรรมเครือข่ายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสู่ครอบครัว
อุปถัมภ์)จัดขึ้นในวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ วัดศรีไค บ้านศรีไคนอก อ.วารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ และระบบการเยี่ยมบ้านบูรณา
การโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับพันธกิจดา้นตา่งๆ ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา อันจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน จากการจัด
กิจกรรมผู้เข้าร่วมร้อยละ 90.3 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมในทุกด้านอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ชีวติประจ าวันสูงทีส่ดุ รองลงมาคือ ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพและได้รบั
ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพตนเอง และการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการ
เรียนการสอนในรายวชิาประเมนิภาวะสุขภาพ พบว่า กิจกรรมท าให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติจริงมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด ท าให้
นักศึกษาได้รับทักษะในการปฏบิัติงานเพิ่มเติม  ทั้งนี้ข้อคิดเห็นจากการสะท้อนคิดการ
เรียนรู้การบูรณาการการเรียนการสอน ประโยชน์และสิ่งทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า ร้อยละ 93.33 สามารถน าความรู้และประสบการทีไ่ด้รับไปปรบัใช้ได ้ร้อยละ 80 
การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม ร้อยละ 73.33 สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และร้อยละ 70 การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานเป็นขัน้ตอน  
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วันที่ 4 ธันวาคม 2561  
ณ วัดศรีไค บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรมเครือข่ายดูแลครอบครัวในชุมชน (มอบลูกฮักสู่
ครอบครัวอุปถัมภ์) 



2. กิจกรรมการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพพ่อฮักแม่ฮัก เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการดูแล ส่งเสริม ปูองกัน ฟื้นฟูสขุภาพของตนเอง และเพือ่พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาด้านการท างานเป็นทีม ความเป็นผู้น า สัมพันธภาพระหว่างบุคคล พัฒนาศักยภาพความสามารถด้าน
การพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพการวิเคราะหป์ัญหาสุขภาพ และการสรา้งสรรค์นวัตกรรมแก้ไขปัญหา
สุขภาพ บูรณาการในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ วัดบ้านศรีไค
ออก จากผลส าเร็จของโครงการก่อเกิดชิ้นงานนวัตกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน

จ านวน 9 ชิ้นงาน 1) ไม้เท้าส่องทางอัจฉริยะ 2) เก้าอี้สารพัด
ประโยชน ์3) เหยยีบย่ า ยืดหด ลดน้ าตาล เพิ่มการขยายปอด       
4)ราวมหัสจรรย ์สานฝันผู้สูงอาย ุ5) จกัรยานข้อเขา่ รองเท้า
เบาหวาน บริหารกล้ามเน้ือแขน 6) กลอ่งไม้มหัศจรรย์ เพิ่มพลัง
ความจ าด ี7)ดึงไพร พิชิตปวด 8) 2 in 1 ที่นอนบรรเทาปวด และ  
9)นวัตกรรม Happy way เพือ่บรรเทาอาการปวด ซ่ึงนวัตกรรม
ทั้งหมดที่กล่าวมาได้น ามาให้บริการสุขภาพแกพ่่อฮักแม่ฮกัได้ทดลอง
ใช้จริง สร้างความประทับใจให้แก่พ่อฮักแม่ฮักเป็นอยา่งมาก และ 1 
ใน 9 ชิ้นงานนวัตกรรมน าเผยแพร่ผลงานในการประกวดระดับ
ภูมิภาค ในการประชุมสามัญและประชมุวิชาการประจ าปี 2562 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ระหว่างวันที ่5 -6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัด
นครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย  
3. กิจกรรมเครือค่ายครอบครัวอุปถัมภ์ เยีย่มบ้านสานรัก ซ่ึงจัดขึ้น
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ณ วัดบ้านแขม-ค้อ-ดอนบาก อ.วาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ีจากการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมร้อยละ 

75.35 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมในทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมือ่พิจารณารายด้าน พบว่า 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันสูงที่สุด ได้รับความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพตนเองและได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การ
ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาประเมินภาวะสขุภาพ พบว่า นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝกึปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก และท าให้นกัศึกษาได้รับทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ผลส าเร็จจากการบูรณาการประเมินโดยการสะท้อนคิดการเรียนรู้การบูรณาการการ
เรียนการสอน พบวา่ จากการเข้าร่วมกจิกรรมนักศึกษามองว่าเป็นประโยชน ์ร้อยละ 77.3 สามารถน าความรู้
และประสบการที่ได้รับไปปรับใช้ได้ ท าให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม สามารถแกป้ัญหาเฉพาะหนา้ได้  
ข้อเสนอแนะ : กิจกรรมโครงการนี้นอกจากจะท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านสุขภาพ ความรู้ใน
การปูองกันโรค และส่งเสริมสุขภาพของตนเองแล้ว ยังท าให้นกัศึกษาที่เข้ารว่มกจิกรรมได้รับประโยชน์ด้าน
อื่นๆจากการเข้ารว่มกิจกรรม อาทิเช่น เรียนรู้ทักษะการท างานเป็นทีม การเสียสละ ทักษะการเข้าสังคม การ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสรา้งความรักและความสามัคคีของครอบครัวในชุมชน เป็นโครงการที่ทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้องเสนอให้มีกจิกรรมแบบนีต้่อไปเร่ือยๆทุกปี อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบล 
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นวตักรรมน าเผยแพร่ผลงาน ประชุมสามญัและประชุมวิชาการ ประจ าปี 2562 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหว่างวนัท่ี 5 -6 กนัยายน 2562 ณ โรงแรมสีมา


