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รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

โครงการการให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
โดย 

อาจารย์จารวุรรณ  ชปุวา   หัวหน้าโครงการ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



2 
 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผูบ้ริหาร  
ปัจจุบันคนในสังคมไทยส่วนมากยังคงมีความเช่ือว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม สกปรก และน่าอาย 

โดยเฉพาะกับวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่พ่อแม่และสังคมคาดหวังให้ทําหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน พ่อแม่จึงไม่คุยกับลูกเรื่อง
เพศเพราะอายและเช่ือว่าอาจเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก อีกทั้งโรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสําเร็จทาง
การศึกษามากกว่าทักษะในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ ทําให้เมื่อมีปัญหา หรือข้อข้องใจเก่ียวกับเพศ วัยรุ่นจึงไม่กล้า
ปรึกษา ไม่กล้าเล่า กลัวถูกตําหนิ หนัไปพ่ึงอินเตอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนความเห็นกันเองกับเพ่ือน แม้ว่าจะมีการ
สอนเพศศึกษาในโรงเรียน พฤติกรรมด้านการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยก็ถือว่าน่าเป็นห่วง เน่ืองจากเด็ก
บางส่วนไม่มีความรู้ และบางส่วนไม่เห็นความสําคัญ หรือไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ไม่รู้
วิธีการปฏิเสธเมื่อไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ ขาดความรู้ด้านสิทธิในร่างกายของตนเองและผู้ อ่ืน รวมท้ังการมี
เพศสัมพันธ์ปลอดภัย ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาแม่ท้องวัยรุ่น แม่เลี้ยงเด่ียววัยรุ่น ปัญหาเด็กกําพร้า เป็นต้น 

จากรายงานการคลอดในประเทศไทย พบว่าในปี 2559 มีจํานวนเด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่น อายุ 10-19 
ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด สูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน คิดเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์   
แม้จะยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดของจํานวนผู้หญิงที่ต้ังครรภ์ทั้งหมดในประเทศไทย เน่ืองจากส่วนหน่ึงยุติการ
ต้ังครรภ์ด้วยการทําแท้ง  จํานวนการคลอดในแม่วัยรุ่นที่สูงขึ้นสวนทางกับการเกิดในหญิงวัยอ่ืนในประเทศไทย
ที่ลดตํ่าลงทุกปี รวมถึงสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 10-20 ปี
ข้างหน้า ประชากรไทยจะมีปัญหาเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองในหลายด้าน 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดทําโครงการการให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนเบญจะ
มะมหาราช และอาสาสมัครครอบครัว ตําบลเมืองศรีไค โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 521  คน ในระหว่าง
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 ผลการดําเนินงานพบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมมากกว่าจํานวนที่ต้ังไว้คือ 
21 ราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 55,780.00 บาท  เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ ให้รู้จักการระวังรักษาตนเอง การรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ที่ล่อแหลม 
หรือเป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทางเพศ รวมท้ังการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน
ของมหาวิทยาลัย พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมร้อยละ 95 มีระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในระดับ 3.7 และ
สนใจนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 95 นอกจากน้ีได้ออกไปร่วมบริการให้ความรู้ร่วมกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพ้ืนที่ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นระยะ และได้ทําการติดตามการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตตําบลเมืองศรีไค พบว่า ผู้ปกครองมีความเข้าใจและกล้า
คุยเรื่องเพศศึกษากับบุตรมากขึ้น จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ร่วมวางแผนโครงการการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองศรีไค และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ตําบลเมืองศรีไคในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
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คํานํา 
  
 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจํา   
ปีงบประมาณ 2562 ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในการโครงการการให้ความรู้ด้านอนามัย
เจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ ให้รู้จักการระวังรักษา
ตนเอง การรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ที่ล่อแหลม หรือเป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทาง
เพศ รวมท้ังการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ 
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1. รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนนิงาน  
 
โครงการการให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรม   การฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ   
 
ความสอดคลอ้งกับมาตรการ / นโยบายของมหาวิทยาลัย / คณะพยาบาลศาสตร ์
 ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเสริม สร้าง
ความเข้มแขง็และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด้าน
สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรา้งความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
 ความสอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและอาเซียน
บนพ้ืนฐาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด้าน
สุขภาพทุกช่วงวัย โดยเน้นสังคมสูงวัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  
  กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 ความสอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพการศึกษา   
  ระดับคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 ความสอดคลอ้งกับสภาการพยาบาล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 21 การบริการวิชาการ ร้อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นํา
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา 
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หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชนถือเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต  แต่ในสภาพสังคมไทย

ปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและ
เยาวชนไทย  พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันน้ีออกนอกกรอบด้ังเดิมมากขึ้นทุกที เพราะเห็นว่าไม่ใช่
เรื่องน่าละอาย ประกอบกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การสําส่อนทางเพศ การเบ่ียงเบนทางเพศ เป็นต้น และเกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และปัญหาการทํา
แท้ง  

  พยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ให้ความรู้ด้านเพศศึกษา 
โดยบูรณาการให้เหมาะสมกับเพศและวัยให้ความรู้ในการระวังรักษาตนเอง การรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ที่
ล่อแหลม หรือเป็นอันตราย หรือเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทางเพศ รวมทั้งการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากการ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

  
 วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการประยุกต์การส่งเสริมสุขภาพในการให้คําแนะนําด้านอนามัย
เจริญพันธ์ุ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธ์ุ และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น 

 3. เพ่ือส่งเสริมการให้คําแนะนําด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ในโรงเรียน 

 4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 และอาจารย์โรงเรียน

เบญจะมะมหาราช นักศึกษา และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 500 คน ประกอบด้วย นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อาจารย์โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อาสาสมัครครอบครัว 
ตําบลเมืองศรีไค และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์                        
 
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลการดําเนนิงาน 
  เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  จํานวนร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 
  เชิงคุณภาพ   1. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการเฉล่ียร้อยละ 95 
      2. ผู้ร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 95 
      3. ระดับความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากร่วมโครงการ มากกว่า หรอืเท่ากับ 1 
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 วิธีการดําเนนิงาน 
1. ขั้นเตรียมการ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ทําเรื่องขออนุมัติเงินทดรองจ่าย ประสานงาน 

ผู้เก่ียวข้อง (1) อาจารย์ประจําห้องพยาบาล โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี (2) อาสาสมัคร
ครอบครัว ตําบลเมืองศรีไค เพ่ือสํารวจสภาพปัญหา และความต้องการ 
ขั้นดําเนินการ  เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ วางแผนกิจกรรมการให้ความรู้ โดยการบรรยาย สาธิต การใช้สื่อ
แผ่นพับ  

2. ขั้นสรุปและรายงาน ประเมินผล ถอดบทเรยีน สังเคราะห์องค์ความรู้ 
3. ขั้นนาํข้อเสนอมาปรับปรุง จัดทําข้อสรุปผลการประเมินโครงการ และรายงานผลการ 

ดําเนินการต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 การวางแผนการดําเนินงาน ได้วางแผนที่จะบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชา 1802 211 การ
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I) และได้วางแผนที่
จะดําเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน แต่ ไม่สามารถเนินการ
ได้ เน่ืองจากรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระหว่างเดือนธันวาคม 
2561  - เมษายน 2562) ซึ่งเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมบ่อยคร้ัง จึงได้มีการปรับให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการโดย ให้ออกแบบสื่อแผ่นพับ และโปสเตอร์ เพ่ือให้คําแนะนํา เรื่อง  การเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น  การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ฝันเปียกคืออะไร  อาการก่อนมีประจําเดือน การ
ใช้ถุงยางอนามัยให้ได้ผลดี การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ทักษะการปฏิเสธ  และจากการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพ้ืนที่ ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้มีโอกาสในการให้
ความรู้ในกลุ่มอาสาสมัครครอบครัว และขับเคลื่อนการต้ังครรภ์คุณภาพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลเมืองศรีไค   
 

วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม ผู้ดําเนนิการ 
28 มีนาคม 2562  09.00 – 17.00 น. เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 

(นักศึกษาพยาบาลศาสตร์   
ช้ันปีที่ 2) 

อ.จารุวรรณ  ชุปวา 

28 มิถุนายน 2562 
5 กรกฎาคม 2562 
(สําหรับนักเรียน
โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช) 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน  
09.30 – 10.30 น. รู้จักการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
10.30 – 12.00 น. ดูแลตัวเองยังไงดี ? อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
13.00 – 15.00 น. การเลือกใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสม อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
15.00 – 16.30 น. ทักษะการปฏิเสธ และแหล่งช่วยเหลือ

เมื่อเกิดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
 
 
 

อ.จารุวรรณ  ชุปวา 
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วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม ผู้ดําเนินการ 
6 กรกฎาคม 2562 
(สําหรับอาสาสมัคร
ครอบครัว ตําบล
เมืองศรีไค) 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน  

 09.30 – 12.00 น. การเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจของ
วัยรุ่น 

อ.จารุวรรณ  ชุปวา

 13.00 – 16.30 น. การให้คําแนะนําปรึกษากับวัยรุ่น อ.จารุวรรณ  ชุปวา
7 กรกฎาคม 2562 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน  
 09.30 – 12.00 น. การเลือกใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสม อ.จารุวรรณ  ชุปวา
 13.00 – 15.00 น. การต้ังครรภ์คุณภาพ อ.จารุวรรณ  ชุปวา
 15.00 – 16.30 น. แหล่งช่วยเหลือเมื่อเกิดการต้ังครรภ์ไม่

พึงประสงค์ 
อ.จารุวรรณ  ชุปวา 

 
   หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 – 11.00 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ    
   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช และอาสาสมัครครอบครัว ตําบลเมืองศรีไค โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 521  คน ในระหว่าง
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
 
เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม  
 สําหรับนักเรียนโรงเรียนเบญจะมะมหาราช ประกอบด้วย  

1. รู้จักการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น : การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ 
และสังคมของวัยรุ่น 

2. ดูแลตัวเองยังไงดี ? : การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และพัฒนาการทางเพศ 

3. การเลือกใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสม : ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ผลข้างเคียงการงการคุมกําเนิดแต่
ละวิธี และวิธีการใช้ (ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด แผน่แปะคุมกําเนิด ยา
ฝังคุมกําเนิด) 

4. ทักษะการปฏิเสธ และแหล่งช่วยเหลือเมื่อเกิดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
 สําหรับอาสาสมัครครอบครัว ตําบลเมืองศรีไค ประกอบด้วย 

1. การเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น : การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  
อารมณ์ และสังคมของวัยรุ่น 

2. การให้คําแนะนําปรึกษากับวัยรุ่น  
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3. การเลือกใช้วิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสม : ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ผลข้างเคียงการงการคุมกําเนิดแต่
ละวิธี และวิธีการใช้ (ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด แผน่แปะคุมกําเนิด ยา
ฝังคุมกําเนิด) 

4. การต้ังครรภ์คุณภาพ : อายุที่เหมาะสม การศึกษา เศรษฐานะ การเตรียมร่างกาย และจิตใจ 
5. แหล่งช่วยเหลือเมื่อเกิดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

 
การประเมินผลการดําเนินโครงการ  

ประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
ร้อยละ 95 มีระดับความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในระดับ 3.7 และสนใจนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 95 
 
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน 
 ค่าใช้สอย  
  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  30,000.- บาท 
  ค่าไวนีล      1,200.- บาท 
 ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   16,000.- บาท 
  ค่าวัสดุสํานักงาน      4,680.- บาท 
  ค่าถ่ายเอกสาร     1,500.- บาท 
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     2,400.- บาท 

รวมเป็นเงิน    55,780.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบาทถ้วน) 
 

 สรุปการใช้จ่ายเงิน  
หมวดรายจ่าย วงเงินที่ได้รับการจัดสรร (บาท) วงเงินที่ใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ

ค่าตอบแทน 0.- 0.-  
ค่าใช้สอย 31,500.- 31,200.-  
ค่าวัสดุ 30,100.- 24,580.-  

รวม 61,600.- 55,780.-  
  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนการดําเนินงาน ได้วางแผนที่จะบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชา 1802 211 การ
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I) และได้วางแผนที่
จะดําเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน แต่ ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เน่ืองจากรายวิชาดังกล่าวจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2560  - เมษายน 2561) ซึ่งเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมบ่อยคร้ัง จึงได้มีการปรับให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการโดย ให้ออกแบบสื่อแผ่นพับ และโปสเตอร์ เพ่ือให้คําแนะนํา เรื่อง  
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น  การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล  ฝันเปียกคืออะไร  อาการก่อนมี
ประจําเดือน การใช้ถุงยางอนามัยให้ได้ผลดี การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด ทักษะการปฏิเสธ   
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 แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
 ขยายพ้ืนที่การดําเนินการในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสร้างเครือข่ายในการทํางาน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
 

 


