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ค ำน ำ 

 

 ปีงบประมาณ 2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
เพื่อสนับสนุนพันธกิจบริการวิชาการแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้คณะพยาบาล
ศาสตร์ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีในการ
ดูแลผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมท้ัง
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี”  ฉบับนี ้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ โดย
เนื้อหารายงานประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ หัวหน้าโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การด าเนินการโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมไปถึง
ผู้ท่ีสนใจเพื่อน าผลจากการจัดโครงการไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 

 
ณิชา  ว่องไว  

       หัวหน้าโครงการ 
       กันยายน 2561 



สารบาญ 

 

ค ำน ำ  หน้ำ 
สำรบำญ   
ส่วนที่ 1   
 บทสรุปผู้บริหำร  
ส่วนที่ 2   
 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน 1-10 
ส่วนที่ 3   
 ภำคผนวก  
       แบบเสนอโครงกำร “ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลผู้สูงอำยุในเขตอ ำเภอวำ

รินช ำรำบจังหวัดอุบลรำชธำนี” 
 

       ค ำสั่งคณะพยำบำลศำสตร์  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร  “ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลผู้สูงอำยุในเขตอ ำเภอวำรินช ำรำบ
จังหวัดอุบลรำชธำนี” 

 

         บันทึกข้อควำมส่งใบส ำคัญรับเงินเบิกจ่ำยในโครงกำร  
         รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม  
         ตำรำงกำรอบรม  
         แบบฟอร์มกำรท ำรำยงำน  
         แบบประเมินผล  
         รำยงำนผลผู้เข้ำรับกำรอบรม  
   
   
   
   

 



บทสรุปผู้บริหาร 

 
หลักการและเหตุผล 

 โครงการนี้จัดท าขึ้นตามแนวทางการด าเนินงานแผนบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัย สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมีการเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ส าหรับผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้ สูงอายุ จากการส ารวจ
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ2537 - 2557 เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 4 ล้าน (ร้อยละ 6.8) 
เป็นจ านวน 10 ล้านคน (ร้อยละ 14.9) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน พ.ศ2583 เป็นจ านวน20.5 ล้าน 
(ร้อยละ 32) ผลการส ารวจจ านวนผู้สูงอายุในสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด
คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ มุกดาหาร พบจ านวนผู้สูงอายุ 408 ต าบล (จาก
ทั้งหมด 612 ต าบล) มีจ านวนผู้สูงอายุ 573,142 คน ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 398,516 คน(ร้อย
ละ 69.53) เป็นกลุ่มติดสังคม ติดบ้านและติดเตียงจ านวน 383,191คน (ร้อยละ 96.15) จ านวน 
13,149 คน (ร้อยละ 3.30) จ านวน 2176 คน (ร้อยละ 0.55) ตามล าดับ (ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 
2560) สังคมไทยยังยึดถือว่าการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นบทบาทหน้าที่
ของลูกหลาน ในครอบครัวเป็นหลักซึ่งเป็นค่านิยมเรื่อง“กตัญญูกตเวที”แต่ยังพบผู้สูงอายุมีภาวะ
พ่ึงพิงระดับสูงต้องดูแลตนเองหรือ ไม่มีคนดูแลถึงร้อยละ 13 เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันครอบครัว
มีขนาดเล็กลง และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองและการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนอกบ้านของสตรี 
ทั้งนี้ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้าทั้ง
ในสถานพยาบาลและในชุมชน แต่ระบบยังขาดการดูแลที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงเมื่อพ้นระยะ
เจ็บป่วยเฉียบพลันถึงแม้ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลหลายแห่ง มีระบบบริการเชิงรุกเข้า
ไปในชุมชน เพ่ือให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง แต่ยังพบว่าผู้ให้การ
ดูแลขาดมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ขาดการก าหนดเป้าหมายการฟ้ืนฟูและระบบข้อมูลในการ
ติดตามประเมิน และยังคงมีลักษณะแยกส่วนขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องของระบบ 

คณะพยาบาลศาสตร์เห็นความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) 
ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระบบการดูแลตั้งแต่ สถานบริการ 
ชุมชน และครอบครัว ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสั งคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ สมศักดิ์ศรี สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้สูงอายุและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุบนพื้นฐานของความรู้ และมีเจตคติที่ดี และยังเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย ดังนั้นจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในเขตสุขภาพที่ 10 โดยใช้หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 



วัตถุประสงค์ 
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีในการดูแลผู้สูงอายุ 
2. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยม
ตอนต้นหรือเทียบเท่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกวา 1 ปี หรือเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 ปีจ านวน 80 คน 
แผนการด าเนินงาน 
 1. การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดรับ สมัครผู้เข้ารับการ
อบรม 
 4. ด าเนินการอบรม 
 5. ประเมินผลโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 87 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการ หลักสูตร 420 ชม. ตาม
เกณฑข์องกรมอนามัย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.11 

ภาพกิจกรรม 

  

  



 1       

 

ส่วนที่ 2                     รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

 
รายละเอียดโครงการ 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ 
                                จังหวัดอุบลราชธานี 
ลักษณะโครงการ การฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 มาตรการ : ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 นโยบาย : การให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน /สังคม /กลุ่มวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวณิชา ว่องไว  หัวหน้าโครงการ 
  นางสุฬดี           กิตติวรเวช        ผู้ร่วมโครงการ 
  

หลักการและเหตุผล 
 โครงการนี้จัดท าขึ้นตามแนวทางการด าเนินงานแผนบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัย สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมีการเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เป้าหมายที่ 2 คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยมีตัวชี้วัดคือผู้ที่ได้รับการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ส าหรับผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากการส ารวจ
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ2537 - 2557 เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 4 ล้าน (ร้อยละ 6.8) 
เป็นจ านวน 10 ล้านคน (ร้อยละ 14.9) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน พ.ศ2583 เป็นจ านว20.5 ล้าน (ร้อย
ละ 32) ในการคัดกรองผู้สูงอายุจ านวน 6,394,022 คน พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้านคน ( 
ร้อยละ 79) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ติดบ้านติดเตียง จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนบริการด้าน
สุขภาพและสังคมประมาณ 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 21.3) ผลการส ารวจจ านวนผู้สูงอายุในสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่  10 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ 
มุกดาหาร พบจ านวนผู้สูงอายุ 408 ต าบล (จากทั้งหมด 612 ต าบล) มีจ านวนผู้สูงอายุ 573,142 คน 
ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 398,516 คน(ร้อยละ 69.53) เป็นกลุ่มติดสังคม ติดบ้านและติดเตียง
จ านวน 383,191คน (ร้อยละ 96.15) จ านวน 13,149 คน (ร้อยละ 3.30) จ านวน 2176 คน (ร้อยละ 
0.55) ตามล าดับ ( ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2560) สังคมไทยยังยึดถือว่าการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุใน
การด ารงชีวิตประจ าวันเป็นบทบาทหน้าที่ของลูกหลาน ในครอบครัวเป็นหลักซึ่งเป็นค่านิยมเรื่อง
“กตัญญูกตเวท”ีแต่ยังพบผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิงระดับสูงต้องดูแลตนเองหรือ ไม่มีคนดูแลถึงร้อยละ 13 
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองและการ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนอกบ้านของสตรี ทั้งนี้ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้จัดให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้าทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน โดยที่การให้บริการใน
โรงพยาบาลเป็นการดูแลการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันเป็นหลัก แต่ระบบยังขาดการดูแลที่มีความ
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ต่อเนื่องเชื่อมโยงเมื่อพ้นระยะเจ็บป่วยเฉียบพลัน อีกทั้งการให้บริการระดับปฐมภูมิยังมีข้อจ ากัดด้าน
บุคลากรทั้งจ านวนและศักยภาพ ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลหลายแห่ง มีระบบ
บริการเชิงรุกเข้าไปในชุมชน เพ่ือให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง แต่
ยังพบว่าผู้ให้การดูแลขาดมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ขาดการก าหนดเป้าหมายการฟ้ืนฟูและ
ระบบข้อมูลในการติดตามประเมิน และยังคงมีลักษณะแยกส่วนขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องของระบบ  

คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ เห็นความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระบบ
การดูแลตั้งแต่ สถานบริการ ชุมชน และครอบครัว ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ สมศักดิ์ศรี 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานของความรู้ และมีเจต
คติที่ดี และยังเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการเป็นผู้ ดูแลผู้สูงอายุด้วย  ดังนั้นจึงจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 10 โดยใช้หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
หลักสูตร 420 ชั่วโมง ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีในการดูแลผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า 
3.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกวา 1 ปี หรือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2560 2561 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. กิจกรรมที่ 1 การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม
และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

            

2. กิ จกรรมที่  2 ประชาสัมพั นธ์ โครงการ 
ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดรับ 
สมัครผู้เข้ารับการอบรม 

            

3. กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการอบรม             
4. กิจกรรมย่อยที่ 4 ประเมินผลโครงการ             

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  -  30 กันยายน 2561  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ 
 ด้านเศรษฐกิจ : สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม 

ด้านสังคม: - 1. ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ 

2. ส่งเสริมการฟ้ืนฟู ดูแลคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 
3. ผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 
4. ระดับความรู้ที่เพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 
5. ความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้ร่วมโครงการ   
 

การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการด าเนินโครงการโดยนับจ านวนผู้ร่วมโครงการและใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจรวมถึงแบบรวบรวมข้อมูลและประเมินผลที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าขึ้นเองเพ่ือประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน 
 - วิทยากรภายใน (จ านวน 46 วัน x จ านวน 5 ชม. x ชม.ละ 300 บาทx 1 คน) 
         = 69,000 บาท 
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 - ค่ายานพาหนะ(จ านวน 5 ครั้ง x จ านวน 10 คน x ครั้งละ 100 บาท) 
         = 5,000  บาท 

2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 - อาหารว่าง (30 บาท x 4 มื้อ x 40 คน)    = 4,800  บาท 
 2.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าไวนิล      = 2,000  บาท 
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าใบประกาศ     = 5,000  บาท 
 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องประชุม     = 5,000  บาท 
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มรายงาน (200 บาท x 5 เล่ม)   = 1,000  บาท 
 - จ้างเหมาค่าจ้างเหมาท าคู่มือฝึกอบรม    = 5,000  บาท 
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ 
 - วัสดุส านักงาน       = 1,200  บาท 
 - วัสดุแหล่งฝึก       = 2,000  บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ทุกหมวดรายจ่าย 
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การประเมินโครงการ 
 1. แบบลงทะเบียน 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 
 3. คะแนนการสอบวัดความรู้ และแบบประเมินทัศนคติของกรมอนามัย 
วิธีด าเนินงาน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ด าเนินการโดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
 1. วางแผนการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประกอบไปด้วย คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ  
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดรับ สมัครผู้เข้ารับการ
อบรม 
ขั้นการด าเนินกิจกรรม (Doing) 
 1. จัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี จ านวน 136 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23 
เมษายน ถึง 11พฤษภาคม 2561 
 2. ฝึกภาคปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นฝึกภาคปฏิบัติในสถานบริการ  จ านวน 98 ชั่วโมง และฝึก
ภาคปฏิบัติในชุมชน จ านวน 98 ชั่วโมง 
ขั้นการประเมินผล (Check) 
 ประเมินผลโดยการวัดความรู้ในภาคทฤษฎีและสอบประเมินทักษะภาคปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลอง และการประเมินตามสภาพจริงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมประเมิน
คุณภาพและความพึงพอใจของโครงการโดยใช้การประเมินผ่าน Google form 
ขั้นการวางแผนปรับปรุง (Action) 
 ในระหว่างการอบรมมีการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมเป็นระยะเพ่ือน ามาวางแผน
ปรับปรุงในระหว่างการด าเนินการฝึกอบรม และน าผลจากการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
มาวางการจัดโครงการในปีงบประมาณ 2562 
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ผลการด าเนินงาน 

 
การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ านวน 
34 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ91.18 ของผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของผู้เข้าอบรมที่ตอบแบบประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้ 
 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรม 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมจ าแนกตามเพศ 

 

 จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 94 เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 6 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมจ าแนกตามอายุ 

 จากแผนภูมิที่ 2 พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาคือ 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 และอายุ 16 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวส คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 38 และ
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10 
 

2.ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
 ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยก าหนด
ระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
  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 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
ด้านอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร 4.36 0.62 มาก 
1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.35 0.61 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.35 0.55 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.23 0.62 มาก 
4. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.52 0.57 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนด 4.26 0.77 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.45 0.62 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.36 0.63 มาก 
1. สถานท่ีในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.52 0.68 มาก 

2. แหล่งฝึกประสบการณ์มีความเหมาะสม 4.45 0.62 มาก 

3. รูปแบบการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.23 0.67 มาก 

4. จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม 4.42 0.50 มาก 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.19 0.70 มาก 

ด้านคุณภาพการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.33 0.63 มาก 
1. ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ ก่อน การอบรม 3.74 1.09 มาก 
2. ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ หลัง การอบรม 4.42 0.50 มาก 

ระดับความรู้เฉลี่ยของผูเ้ข้าอบรมภายหลังการเข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้น 0.68 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.39 0.56 มาก 
4. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ 4.45 0.68 มาก 
5. มีความมั่นใจในการการน าความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอด 4.16 0.64 มาก 

รวมทุกด้าน 4.35 0.63 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D = 0.63) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยในด้านอาจารย์ผู้สอน/วิทยากรและด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.36)  

ในด้านอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความครบถ้วนของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.52, S.D = 0.57) รองลงมาคือ การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
( X = 4.45, S.D = 0.62) และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน( X = 4.35, S.D = 
0.61) และความสามารถในการอธิบายเนื้อหา( X = 4.35, S.D = 0.55) 

ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าสถานที่ในการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.52, S.D = 0.68) รองลงมาแหล่งฝึกประสบการณ์มีความ
เหมาะสม ( X = 4.45, S.D = 0.62) และ จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม( X = 4.42, S.D = 
0.50) ตามล าดับ 

ในด้านคุณภาพการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้เข้าอบรมมีความ
มั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.45, S.D = 0.68) รองลงมาคือ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน( X = 4.39, S.D = 0.56)  และมีความมั่นใจ
ในการการน าความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอด( X = 4.16, S.D = 0.64) 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
 1.   การเดินทางไกล     
 2.   อยากได้ค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวัน 
 3.   ต้องการไปดูงานนอกสถานที่ ในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จในการดูแลผู้สูงอายุ 
 4   ขอเพ่ิมชั่วโมงวิชาคอมพิเตอร์   
 5.  น่าจะมีชุดฝึกปฏิบัติงาน 
 

ผลการฝึกอบรม 
 ในการฝึกอบรมในโครงการศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 34 คน  พบว่ามีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.11  
  
รายงานการใช้จ่ายเงิน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 100,000 บาท 
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการสรุปรายการใช้เงินตามหมวดงบประมาณท่ีเสนอขอ ดังนี้ 
ดังเอกสารแนบ 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่เสนอ(บาท) งบประมาณที่ใช้จริง(บาท) 
ค่าตอบแทน 69,000 70,800 
ค่าใช้สอย 27,800 18,065 
ค่าวัสดุ 3,200 3,240 

รวม 100,000 92,105 
  
ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้จริงเป็นการประมาณการรายจ่ายจากหัวหน้าโครงการ  
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและวิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 
 ปัญหาและอุปสรรค 

 วิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 
 
9. วิธีการบริหารจดัการหรือการดแูลบ ารุงรักษา  เม่ือโครงการเสร็จแล้ว เพื่อให้เกดิความยั่งยืนของ
โครงการ : (ต้องระบุให้ชัดเจน) ท าข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกันกับสาธารณสุข
เขต 10 เพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ ดังนี้ 
              1.  การส ารวจความจ าเป็นต้องการของพ้ืนที่ในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
              2.  การก าหนดโควตาของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมแต่ละพ้ืนที่   
       3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต้องสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้  เพื่อการอบรมร่วมกันเพ่ือเอ้ืออ านวย
ความสะดวกให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่  ได้แก่ วิทยากร  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
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10. ปัญหา อุปสรรค  และข้อจ ากัด :  
   ปัญหาและอุปสรรค วิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 
1. สภาพการแข่งขันสูง เนื่องจาก เอกชน
เปิดโรงเรียนผู้ดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 
และเปิดหลักสตูรผู้ชว่ยพยาบาล ประมาณ  
ไม่น้อยกว่า 8 แห่งในจังหวัดอุบล 

1.  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการอบรม คือคนใน
พ้ืนที่ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ  
2. ท าข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ   ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือ
สนับสนุนทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยากร 
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น    

  

การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

หน่วยงาน /จ านวน การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

รพ.สต เพยีเภ้า. ต.ค าน้ าแซบ   ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 
รพ.สต. ราษฎร์ส าราญ ท างานทุกคนที่ รพ.สต. ราษฎร์ส าราญ 

(1: ผู้สูงอายุ 18 คน) 
รพ.สต. โพธิ์ใหญ่ ท างานทุกคนที่  รพ.สต.บัววัด   (1:  ผู้สูงอายุ 8 คน) 
รพ.สต. ก่อ    ท างานแต่ยังไม่ได้ค่าตอบแทน 
รพ.สต. บัววัด    ท างานทุกคนที่  รพ.สต.บัววัด   (1:  ผู้สูงอายุ 10 คน) 
รพ.สต. ศรีไค ท างานทุกคนที่   
ราชธานีอโศก จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  

ดูแลผู้สูงอายุในต่างจังหวัด 
ดูแล พ่อแม่ ญาติ 
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