
 

รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
กันยายน 2562  



บทสรุปผู้บริหาร 

 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสภาพสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในทุกช่วงวัย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ไม่พอเพียงและขาด
ความสมดุล ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง
และการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง (กระทรวงสาธารณสุข 2555 : 13-16) นอกจากนี้จากการที่
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2564 ประเทศ
ไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged Society) นั่นคือจะมีผู้สูงอายุไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด” เมื่อ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด และพบว่าผู้สูงอายุมี
แนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่แต่มีภาวะการเจ็บป่วยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพ่ิมขึ้นส่งผล
ให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพ่ึงพาและมีความต้องการบริการการดูแลระยะยาวจ านวนมาก (แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552, 2553) ในปัจจุบันเมื่อ
แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามลักษณะทางสุขภาพและสังคมพบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มติดสังคมหรือกลุ่มที่
ช่วยตัวเองได้ดี (Well elder) ร้อยละ 79.5 กลุ่มติดบ้าน (Home bound elder) ร้อยละ 19.0 และ
กลุ่มติดเตียง (Bed bound elder-end of life) (สุภาดา ค าสุชาติ, 2560) โดยกลุ่มที่ติดบ้านและติด
เตียงเป็นกลุ่มที่ต้องพ่ึงพาผู้ดูแลในการท ากิจวัตรประจ าวันและการดูแลสุขภาพ แต่ในปัจจุบันมี
ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามล าพังมีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้นรวมไปถึงการขาดผู้ดูแลเนื่องจากสมาชิกในครอบครัว
ต้องออกไปท างานนอกบ้านซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนทั้งกลุ่มท่ีเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม. สมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและปัญญา นอกจากนี้ผลจาก
การประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ได้ให้ข้อเสนอแนะและมีความ
ต้องการให้พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจตลอดจนเพ่ือให้สามารถให้การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีส าหรับผู้สูอายุในชุมชน แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้กับประชาชนให้
สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ภายใต้บริบทของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ 



กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกในครอบครัว
ผู้สูงอายุ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์และเจ้าหน้าทีค่ณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 150 คน  
แผนการด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ 
 2. ติดต่อประสานงานในการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขต
พ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย บัววัด ศรีไค โพธิ์ใหญ่ และค าขวาง 
 3. จัดท าคู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 
ท่าน  
 4. จัดกิจกรรม ในวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 5. สรุปผลการประเมินโครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 96.2 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 95.8 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2 ระดับ 
 นอกจากนี้พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบการฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน ร้อยละ 100 

ภาพกิจกรรม 

   

    



ค าน า 
 

ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจบริการวิชาการแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด
ด าเนินการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การเป็นลม  การเป็นลมแดด (ฮีทสโตรก)  การเป็นลมจาก
การเสียเหงื่อ  เลือดก าเดาไหล  ท้องเสีย  ไฟไหม้น้ าร้อนลวก  สุนัขหรือแมวกัด  ได้รับอันตรายจาก
สารเคมี  สิ่งแปลกปลอมติดคอ  และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

รายงานผลการด าเนินโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแล
และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน” ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ หัวหน้าโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การด าเนินการโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่
สนใจเพ่ือน าผลจากการจัดโครงการไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 

 
 
       หัวหน้าโครงการ 
       กันยายน 2562  



สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 
 บทสรุปผู้บริหาร 
 ค าน า 
 สารบัญ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 รายละเอียดโครงการ        1 
 วิธีการด าเนินงาน         4 
ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมการด าเนินงาน        5 
 คุณสมบัติและจ านวนผู้ร่วมโครงการ      5 
 การประเมินผลการด าเนินโครงการ       6 
 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดโครงการ      10 
 ผลการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย      10 
 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน       10 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ภาคผนวก 
 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
 

รายละเอียดโครงการ 
 
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและ

สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
ลักษณะโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 มาตรการ : สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
 นโยบาย : การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน/ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร  หัวหน้าโครงการ 
 นางสาวสาวิตรี  สิงห์หาด   ผู้ร่วมโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้านสภาพสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในทุกช่วงวัย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ไม่พอเพียงและขาด
ความสมดุล ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง
และการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง (กระทรวงสาธารณสุข 2555 : 13-16) นอกจากน้ีจากการที่
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยมาต้ังแต่ปี 2548 และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2564 ประเทศ
ไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged Society) น่ันคือจะมีผู้สูงอายุไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด” เมื่อ
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุ, 2560) และพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่แต่มีภาวะการเจ็บป่วย
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพ่ึงพาและมีความต้องการบริการ
การดูแลระยะยาวจํานวนมาก (แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552, 2553) ในปัจจุบันเมื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามลักษณะทางสุขภาพและสังคมพบว่า 
มีผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มติดสังคมหรือกลุ่มที่ช่วยตัวเองได้ดี (Well elder) ร้อยละ 79.5 กลุ่มติดบ้าน 
(Home bound elder) ร้อยละ 19.0 และกลุ่มติดเตียง (Bed bound elder-end of life) (สุภาดา 
คําสุชาติ, 2560) โดยกลุ่มที่ติดบ้านและติดเตียงเป็นกลุ่มที่ต้องพ่ึงพาผู้ดูแลในการทํากิจวัตรประจําวัน
และการดูแลสุขภาพ แต่ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลําพังมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการ
ขาดผู้ดูแลเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวต้องออกไปทํางานนอกบ้านซึ่งปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้สูงอายุ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนทั้ง
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กลุ่มที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม. สมาชิกในครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย 
จิตใจ สังคมและปัญญา นอกจากน้ีผลจากการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 12 
มิถุนายน 2561 ได้ให้ข้อเสนอแนะและมีความต้องการให้พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความ
เข้าใจตลอดจนเพ่ือให้สามารถให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ .ในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน อาหาร
และโภชนาการ การบริหารร่างกาย 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีสําหรับผู้สูอายุในชุมชน แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้กับประชาชนให้
สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ภายใต้บริบทของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์  
 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 128 คน 
แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2561 2562 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งต้ังคณะ 
กรรมการและจัด
ประชุม 

            

2. จัดทําคู่มือการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐาน 

            

3. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะในการ
จัดทําคู่มือฝึกอบรม 

            

4. จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
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กิจกรรม 
2561 2562 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. สรุปผลการ
ดําเนินงานและจดัทํา
รายงาน 

            

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดําเนินโครงการ 
 ด้านสังคม : - ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลในด้านสุขภาพจากผู้ดูแลในชุมชนอย่าง 

เหมาะสม และผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น 
พ้ืนฐานให้กับผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวและประชาชนในชุมชนได้ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 
3. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ร้อยละ 95 
4. ระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 

 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสังคม 
 ผู้ที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานสามารถดูแล
ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการดําเนินโครงการโดยนับจํานวนผู้ร่วมโครงการและใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนด แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และ
แบบประเมินทกัษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
 
รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน 
 - 
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย 
 2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 - อาหารว่าง (30 บาท x 4 มื้อ x 90 คน)    = 10,800 บาท 
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 - อาหารกลางวัน (50 บาท x 2 มื้อ x 90 คน)   = 9,000  บาท 
 2.2 ค่าใช้สอย 
 - ค่าจ้างเหมาจัดทํารูปเล่มคู่มือการฝึกอบรม    = 34,000 บาท 
 - วัสดุประชาสัมพันธ์ (ไวนิล)     = 600  บาท 
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ 

- ค่าวัสดุสํานักงาน      = 3,000  บาท 
 - ค่าวัสดุจัดโครงการ      = 13,300 บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสาร       = 500  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 71,200 บาท (เจ็ดหม่ืนหนึง่พนัสองร้อยบาทถ้วน) 
 ถัวเฉล่ียทุกรายการ ทุกหมวดรายจ่าย 
 
การประเมินโครงการ 
 1. แบบลงทะเบียน 
 2. แบบประเมนิความพึงพอใจต่อโครงการ 
 3. แบบทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม 
 4. แบบประเมนิทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิธีดําเนินงาน 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน ดําเนินการโดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี 
ขั้นวางแผน (Plan) 
 1. รับฟังความคิดเห็นจากการประชุมร่วมกันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชนในเขต
พ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย และนํามาวางแผนการจัดกิจกรรม 
 2. จัดต้ังคณะกรรมการโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ (คําสั่งที่ 33/2562) 
 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการ  
 4. จัดทําคู่มือการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการ
ฝึกอบรม และเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ท่าน เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและให้ข้อเสนอแนะ 

5. ประสานงานและประชาสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท้ัง 4 ตําบล ได้แก่ 
รพ.สต.บัววัด, รพ.สต.ศรีไค, รพ.สต.โพธ์ิใหญ่ และ รพ.สต.คําขวาง รวมท้ังการประชาสัมพันธ์และ
เปิดรับสมัครผ่าน website ของคณะพยาบาลศาสตร์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นการดําเนินกิจกรรม (Doing) 
 จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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ขั้นการประเมินผล (Check) 
 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และแบบประเมินทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
ขั้นการวางแผนปรับปรุง (Action) 
 นําผลการประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนการจัดโครงการ  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
จัดกิจกรรมในวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.  
สถานที่จัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จํานวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 128 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  จํานวน  32 คน 
  - ผู้ดูแลผูสู้งอายุและประชาชนทั่วไป  จํานวน  96 คน 
 
กิจกรรมการดําเนนิงาน 
 การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  การเป็นลม  การเป็นลมแดด (ฮีทสโตรก)  การเป็น
ลมจากการเสียเหง่ือ  เลือดกําเดาไหล  ท้องเสีย  ไฟไหม้นํ้าร้อนลวก  สุนัขหรือแมวกัด  ได้รับอันตราย
จากสารเคมี  สิ่งแปลกปลอมติดคอ  และฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

เวลา กิจกรรม/หัวขอ้ 
08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
08.30 – 08.45 น. - พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ

ดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี 
สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

08.45 – 10.00 น. - ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
- การเป็นลม 
- การเป็นลมแดด (ฮีทสโตรก) 
- การเป็นลมจากการเสียเง่ือ 
- เลือดกําเดาไหล 
- ท้องเสีย 
- ไฟไหม้นํ้าร้อนลวก 
- สุนัขหรือแมวกัด 

10.00 – 10.15 น. - รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น. - ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (ต่อ) 

- ได้รับอันตรายจากสารเคม ี
- สิ่งแปลกปลอมติดคอ (แบ่งกลุ่ม 5 กลุม่) 
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เวลา กิจกรรม/หัวขอ้ 
* เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี 
* เด็กอายุมากกว่า 1 ปี/ผูใ้หญ่/สูงอายุ 

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

(แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) 
14.30 – 14.45 น. - รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 
16.00 – 16.30 น. - พิธีรับใบวุฒิบัตร 

 
การประเมินผลการดําเนินโครงการ 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ในการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดีสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 และตอบแบบสอบถาม จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ โดยมี
รายละเอียดของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจําแนกตามเพศ 

 

ชาย
8%

หญิง
92%

เพศ
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แผนภูมิท่ี 3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจําแนกตามช่วงอายุ 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 4 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 92 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 และส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 68 

ตํ่ากว่า 15 ปี
1%

16 - 25 ปี
54%

26 - 35 ปี
5%

36 - 45 ปี
12%

46 - 55 ปี
9%

มากกว่า 55 ปี
19%

อายุ

ต่ํากว่า 15 ปี

16 - 25 ปี

26 - 35 ปี

36 - 45 ปี

46 - 55 ปี

มากกว่า 55 ปี

ประถมศึกษา
3% มัธยมต้น/ปวช

11%

มัธยมปลาย/ปวส
68%

อนุปริญญา
1%

ปริญญาตรี
10%

ปริญญาโท
4%

ปริญญาเอก
3%

ระดับการศึกษา
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 ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยกําหนด
ระดับคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D ระดับ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.29 มากท่ีสุด

1. ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการ/สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมโครงการได้
หลายช่องทาง 

4.71 0.45 มากท่ีสุด 

2. ข้ันตอนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 4.73 0.52 มากท่ีสุด 

3. การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 4.88 0.32 มากท่ีสุด 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ 4.91 0.31 มากท่ีสุด 

ด้านการอํานวยความสะดวก 4.78 0.31 มากท่ีสุด

1. สถานท่ีในการอบรมมีความเหมาะสม 4.89 0.30 มากท่ีสดุ

2. อาหารและเคร่ืองด่ืมเพียงพอ 4.82 0.41 มากท่ีสดุ

3. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.79 0.40 มากท่ีสดุ

4. จํานวนอุปกรณ์เคร่ืองมือเหมาะสม 4.71 0.47 มากท่ีสดุ

5. ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการวิชาการเหมาะสม 4.61 0.53 มากท่ีสดุ

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.86 0.24 มากท่ีสุด

1. หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ / ความสนใจ 4.85 0.35 มากท่ีสุด 

2. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ 4.91 0.31 มากท่ีสุด 

3. ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ก่อนการอบรม 4.28 1.02 มาก 
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หัวข้อประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D ระดับ 

4. ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์หลังการอบรม 4.78 0.46 มากท่ีสุด 

5. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 4.83 0.37 มากท่ีสุด 

รวมทุกด้าน 4.81 0.22 มากท่ีสุด

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�= 4.81, S.D = 

0.22) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
ในด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  (�= 4.86, S.D = 0.24) เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด  (�= 4.91, S.D = 0.31) รองลงมาคือ หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ / 
ความสนใจ (� = 4.85, S.D = 0.35) และ (�= 4.78, S.D = 0.31) และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
เวลาและค่าใช้จ่าย (� = 4.83, S.D = 0.37) 

ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (�= 4.81, 
S.D = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเช่ือถือ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (� = 4.91, S.D = 0.31) รองลงมาคือ การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว (� 
= 4.88, S.D = 0.32) และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน (�= 4.73, S.D = 0.52) 

ในด้านการอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  (�= 4.78, S.D = 0.31) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 
4.89, S.D = 0.30) รองลงมา อาหารและเครื่องด่ืมเพียงพอ ( X = 4.82, S.D = 0.41) และเอกสาร
ประกอบการบรรยายเหมาะสม ( X = 4.79, S.D = 0.42) ตามลําดับ 
 
2. ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความรู้ทักษะในการสร้างเสริม

สุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ (N = 96) 
 
ระดับความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการช่วยฟื้นคืนชพีขัน้พื้นฐาน 
X  S.D t Sig.(2-

tailed) 

ระดับความรู้ทักษะก่อนเข้าร่วมโครงการ 4.28 1.02 -5.96 .000 

ระดับความรู้ทักษะหลังเข้าร่วมโครงการ 4.78 0.46 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียระดับความรู้ทักษะในการสร้างเสริมสขุภาพ
หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉล่ียสูงขึ้น 2.00) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 
 
3. ผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการ

วิชาการ ( N = 96) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  จํานวน (คน)  ร้อยละ 

1. เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 92 95.8 

2. มีแนวทางสร้างอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ 2 2.1 

3. แก้ไขปัญหาส่วนตัวหรือปัญญาท้องถิ่น 2 2.1 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในด้านการเพ่ิมพูนความรู้

และประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 95.8  
 

การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 85.33 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 96.2 
3. ผู้ร่วมโครงการที่นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 95.8 
4. ระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพ่ิมขึ้น 2 

  
รายงานการใช้จ่ายเงิน 
 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 
2562 จํานวน 71,200 บาท ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการสรุปรายการใช้เงินตามหมวดงบประมาณที่
เสนอขอ ดังน้ี 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณทีเ่สนอ (บาท) งบประมาณทีใ่ช้จริง (บาท)
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ค่าใช้สอย 54,400 54,400 
ค่าวัสดุ 16,500 13,855 

รวม 71,200 68,255 
   
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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