
บทสรุปผู้บริหาร 

 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ล้วนส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่ง
เป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม อันมีสาเหตุขากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมรวมไปถึงการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินปัญหาสุขภาพและ
การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขที่ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) โดยก าหนดเป้าหมายไว้ คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอและพัฒนาเป็นต าบลจัดการสุขภาพไปจนถึง
การพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ดังนั้นหากจะ
ผลักดันส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดีเพ่ือบรรลุสู่การเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จึง
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมในการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ในปีการศึกษา 2559 ในพ้ืนที่อ าเภอนาเยียพบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาเยียมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยียได้มีความประสงค์ให้มี
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับทางคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
การท างานในชุมชนให้กับนักศึกษารวมทั้งเป็นการให้บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนร่วมกับนักศึกษา 
 2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการทางการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพยาบาลชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในเขตต าบลนาเยีย ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  อาจารย์และบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 240 คน 
แผนการด าเนินงาน 
 1. ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยียเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมย่อย  
โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมตามพ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ได้แก่ บ้านนาเยีย หมู่ 3 หมู่ 2 
หมู่ 4 และหมู่ 1 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการในแต่ละกิจกรรมย่อย  
 3. ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย การส ารวจปัญหาสุขภาพในชุมชน การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละชุมชน 



 
  ข 
 

 4. จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมินโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 303.75 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.92 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 94.62 
 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างจากยาก าจัดศัตรูพืช 
จ านวน 518 คน ผลการตรวจพบว่า ส่วนใหญ่มีผลการตรวจไม่ปลอดภัย จ านวน 206 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 39.76) รองลงมาคือ มีความเสี่ยง จ านวน 205 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.57) ปลอดภัย จ านวน 
74 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.28) และ ปกติ จ านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.05) และพบว่ามีผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจ านวน 84 คน 
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ค าน า 
 

ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจบริการวิชาการแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด
ด าเนินการ โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนร่วมกับนักศึกษา เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนได้รับบริการทางการพยาบาลในแก้ไขปัญหาสุขภาพ และเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะการพยาบาลชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน และมีการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 และรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3  

รายงานผลการด าเนินโครงการ “แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม” ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วย 
บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ หัวหน้าโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินการโครงการจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจเพ่ือน าผลจากการจัดโครงการไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 

 
 
       หัวหน้าโครงการ 
       สิงหาคม 2561 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

 
รายละเอียดโครงการ 
 
ชื่อโครงการ  โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ การบริการทางการแพทย์ 
ความสอดคล้องกับมาตรการ/นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 มาตรการ : สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในด้านสังคมสูงวัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 นโยบาย : การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย. 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร  หัวหน้าโครงการ 
 นางสาวสิริทรัพย์  สีหะวงศ ์  ผู้ร่วมโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ล้วนส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่ง
เป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม อันมีสาเหตุขากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมรวมไปถึงการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินปัญหาสุขภาพและ
การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุขที่ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) โดยก าหนดเป้าหมายไว้ คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอและพัฒนาเป็นต าบลจัดการสุขภาพไปจนถึง
การพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ดังนั้ นหากจะ
ผลักดันส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดีเพ่ือบรรลุสู่การเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จึง
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน และรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมในการฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ในปีการศึกษา 2559 ในพ้ืนที่อ าเภอนาเยียพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลนาเยียมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับชุมชนได้
อย่างแท้จริง และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยียได้มีความประสงค์ให้มีการด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับทางคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะการท างานใน
ชุมชนให้กับนักศึกษารวมทั้งเป็นการให้บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนร่วมกับนักศึกษา 
 2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการทางการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพยาบาลชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาเยีย นักศึกษาพยาบาล อาจารย์และบุคลากร  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 240 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. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม             
2. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
3. จัดกิจกรรมในแต่หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

- ส ารวจพื้นที่และส ารวจปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

- ประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 

หมู่ 
3 

  
หมู่ 
2 

 
หมู่ 
4 

หมู่ 
1 

     

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในงาน
อนามัยโรงเรียน 

            

5. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน             
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 สิงหาคม 2561 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ 
 ด้านสังคม : - ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบข้อมูลและปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนและได้รับ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพตามล าดับความส าคัญ 
 ด้านอ่ืนๆ :  - นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการพยาบาลชุมชนได้ 

 - นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลชุมชนในงานอนามัยชุมชนโดยใช้
กระบวนการพยาบาลชุมชนในสถานการณ์จริง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 
3. ผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 
4. ระดับความรู้ที่เพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 
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ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
แผนการบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

วิชา 1. รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 
2. รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 3 

 
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
การประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 
 นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการท างานเป็นทีม การคิด
วิเคราะห์ และการสื่อสาร 
การใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสังคม 
 ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน 
การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการด าเนินโครงการโดยนับจ านวนผู้ร่วมโครงการและใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจรวมถึงแบบรวบรวมข้อมูลและประเมินผลที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าขึ้นเองเพ่ือประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทน 
 - 
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย 
 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 - อาหารว่าง (30 บาท x 1 มื้อ x 240 คน)    = 7,200  บาท 
 - อาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 240 คน)   = 12,000 บาท 
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ 
 - วัสดุจัดโครงการ      = 30,400 บาท 
 - วัสดุส านักงาน       = 1,850  บาท 
 - วัสดุประชาสัมพันธ์      = 2,400  บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์      = 2,450  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสาร       = 1,000  บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 73,500 บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ทุกหมวดรายจ่าย 
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การประเมินโครงการ 
 1. แบบลงทะเบียน 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 
 3. แบบบันทึกผลการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างจาก
ยาก าจัดศัตรพืช 
 
วิธีด าเนินงาน 
 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ด าเนินการโดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน (Plan) 
 1. วางแผนร่วมกับพื้นท่ี และผู้น าชุมชนเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในแต่ละหมู่บ้าน 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ  
 4. ประสานงานกับผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมและการลงพ้ืนที่ใน
ชุมชน 
 5. วางแผนการด าเนินงานร่วมกับนักศึกษาในแต่ละ section  
 6. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในโครงการให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 
ขั้นการด าเนินกิจกรรม (Doing) 
 ในการด าเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
 1. การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหล่งฝึกครั้งที่ 1 : บ้านนาเยียหมู่ 3) แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
  1.1 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน จัดในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ศาลา
ประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 1 
  1.2 การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (ชาวนาเยียร่วมใจ ปลอดภัยจากสารพิษ) จัด
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บ้านนาเยีย หมู่ 2 
 2. การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหล่งฝึกครั้งที่ 2 : บ้านนาเยียหมู่ 2) 
  2.1 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน จัดในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศาลา
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บ้านนาเยีย หมู่ 2 
  2.2 การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (นาเยียปลอดสารพิษ พิชิตมะเร็งเต้านมและม
เร็งปากมดลูก) จัดในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บ้านนาเยีย หมู่ 2 
 3. การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหล่งฝึกครั้งที่ 3 : บ้านนาเยียหมู่ 4) 
  3.1 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน จัดในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศาลา
ประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 4 
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  3.2 การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (นาเยียปลอดภัย ห่างไกลสารพิษ) จัดในวันที่ 
22 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 4 
 4. การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (ชุมชนใน
แหล่งฝึกครั้งที่ 4 : บ้านนาเยียหมู่ 1) 
  4.1 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน จัดในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ศาลา
ประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 1 
  4.2 ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในงานอนามัยโรงเรียน จัดในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 
ขั้นการประเมินผล (Check) 
 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด และการ
ประเมินผลการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการสอบถามนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจรวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการจัด
โครงการในครั้งต่อไป 
ขั้นการวางแผนปรับปรุง (Action) 
 น าผลการประเมินโครงการในการจัดโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ครั้ง มาใช้ในการวางแผนการจัดโครงการ และผลจากการประเมิน
โครงการในครั้งนี้จะน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ 2561 
ได้จัดโครงการโดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ในเขตพ้ืนที่แหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ บ้านนา
เยีย หมู่ 1, บ้านนาเยีย หมู่ 2, บ้านนาเยีย หมู่ 3 และบ้านนาเยีย หมู่ 4 โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1 

การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งที่ 1 : บ้านนาเยียหมู่ 3) 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน 
จัดกิจกรรมในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 3 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 88 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  5 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4  จ านวน  22 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย หมู่ 3  จ านวน  60 คน 
  - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.   จ านวน  1 คน 
กิจกรรมการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
 เป็นการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งปัญหาสุขภาพท่ีน ามาเข้ากระบวนการประชาคม 
จ านวน 5 ปัญหาสุขภาพได้มาจากการส ารวจข้อมูลสุขภาพโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ใน
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กันายน 2560 ผลการ
ส ารวจพบว่าปัญหาสุขภาพของบ้านนาเยีย หมู่ 3 ประกอบด้วย 
 1. ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ร้อยละ 57.3 
 2.ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม   ร้อยละ 51.8 
 3. ไม่ได้รับการตรวจสารเคมีในเลือดจากยาก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 66.0 
 4. พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม  ร้อยละ 87.3 
 5. พฤติกรรมการออกก าลังกายไม่เหมาะสม   ร้อยละ 80.8 
 จากการประชาคมปัญหาสุขภาพ ผลการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยประชาชนที่เข้า
ร่วม มีดังนี ้
 ปัญหาล าดับที่ 1  ไม่ได้รับการตรวจสารเคมีในเลือดจากยาก าจัดศัตรูพืช 
 ปัญหาล าดับที่ 2  ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 ปัญหาล าดับที่ 3  ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
 ปัญหาล าดับที่ 4  พฤตกิรรมการออกก าลังกายไม่เหมาะสม 
 ปัญหาล าดับที่ 5  พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม 
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 กิจกรรมย่อยที่ 2 : การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (ชาวนาเยียร่วมใจ ปลอดภัยจาก
สารพิษ) 
จัดกิจกรรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
สถานที่จัด : ศาลาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บ้านนาเยีย หมู่ 2 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 111 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  11 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4  จ านวน  22 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย หมู่ 3  จ านวน  76 คน 
  - เจ้าหน้าที ่รพ.สต.   จ านวน  2 คน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ในการจัดกิจกรรม “ชาวนาเยียร่วมใจ ปลอดภัยจากสารพิษ” ภายใต้กิจกรรมย่อย การแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 - การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือด 
 - การให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันตนเองในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและการ
ล้างสารเคมีในผักผลไม้ก่อนบริโภค 
 - การน าเสนอนวัตกรรมชุดป้องกันสารเคมี 
 - สาธิตการท าน าสมุนไพรรางจืด 
  
กิจกรรมที่ 2 

การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งที่ 2 : บ้านนาเยียหมู่ 2) 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน 
จัดกิจกรรมในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด : ศาลาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บ้านนาเยีย หมู่ 2 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 104 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  5 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4  จ านวน  32 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย หมู่ 3  จ านวน  67 คน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 เป็นการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งปัญหาสุขภาพที่น ามาเข้ากระบวนการประชาคม 
จ านวน 5 ปัญหาสุขภาพได้มาจากการส ารวจข้อมูลสุขภาพโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ใน
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561ผลการส ารวจ
พบว่าปัญหาสุขภาพของบ้านนาเยีย หมู่ 2 ประกอบด้วย 
 1. การจัดการอารมณ์ไม่เหมาะสม    ร้อยละ 98.4 
 2. พฤติกรรมการออกก าลังกายไม่เหมาะสม   ร้อยละ 69.0 
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 3. พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม   ร้อยละ 79.5 
 4. พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมไม่เหมาะสม  ร้อยละ 70.8 
 5. ไม่ได้รับการตรวจสารเคมีในเลือดจากยาก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 100.0 
 จากการประชาคมปัญหาสุขภาพ ผลการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยประชาชนที่เข้า
ร่วม มีดังนี ้
 ปัญหาล าดับที่ 1  พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมไม่เหมาะสม 
 ปัญหาล าดับที่ 2  ไม่ได้รับการตรวจสารเคมีในเลือดจากยาก าจัดศัตรูพืช 
 ปัญหาล าดับที่ 3  พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม 
 ปัญหาล าดับที่ 4  การจัดการอารมณ์ไม่เหมาะสม 
 ปัญหาล าดับที่ 5  พฤติกรรมการออกก าลังกายไม่เหมาะสม 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 : การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (นาเยียปลอดสารพิษ พิชิตมะเร็ง
เต้านมและมเร็งปากมดลูก) 
จัดกิจกรรมในวันที่ 31 มกราคม 2561 
สถานที่จัด : ศาลาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ บ้านนาเยีย หมู่ 2 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 184 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  11 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3  จ านวน  32 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย หมู่ 3  จ านวน  138 คน 
  - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.   จ านวน  3 คน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ในการจัดกิจกรรม “นาเยียปลอดสารพิษ พิชิตมะเร็งเต้านมและมเร็งปากมดลูก” ภายใต้
กิจกรรมย่อย การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 - การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือด 
 - การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
 - การให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมและสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งใช้
นวัตกรรม “เต้ามหัศจรรย์ ป้องกันมะเร็งเต้านม” 
 - การให้สุขศึกษาเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
 - การให้สุขศึกษาและสาธิตเกี่ยวกับการใช้ชารางจืดเพ่ือก าจัดสารพิษในเลือดจากยาก าจัด
ศัตรูพืช 

 
กิจกรรมที่ 3  

การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งที่ 3 : บ้านนาเยียหมู่ 4) 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน 
จัดกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 4 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
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จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 92 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  3 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3  จ านวน  23 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย หมู่ 4  จ านวน  63 คน 
  - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.   จ านวน  1 คน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 เป็นการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งปัญหาสุขภาพท่ีน ามาเข้ากระบวนการประชาคม 
จ านวน 5 ปัญหาสุขภาพได้มาจากการส ารวจข้อมูลสุขภาพโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ใน
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2561ผลการ
ส ารวจพบว่าปัญหาสุขภาพของบ้านนาเยีย หมู่ 4 ประกอบด้วย 
 1. ปัญหาด้านอาชีวอนามัย (การป้องกันตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพ) 
        ร้อยละ 57.8 
 2. ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ)  
        ร้อยละ 39.5 
 3. ปัญหาด้านอาหาร (พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม)    

ร้อยละ 38.4 
 4. ปัญหาด้านการออกก าลังกาย (พฤติกรรมการออกก าลังกายไม่เหมาะสม)  
        ร้อยละ 36.0 
 5. ปัญหาด้านอากาศ (สิ่งแวดล้อมด้านอากาศไม่เหมาะสม)    
        ร้อยละ 18.75 
 จากการประชาคมปัญหาสุขภาพ ผลการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยประชาชนที่เข้า
ร่วม มีดังนี ้
 ปัญหาล าดับที่ 1  ปัญหาด้านอาชีวอนามัย (การป้องกันตนเองจากสารเคมีในการ 

ประกอบอาชีพ) 
 ปัญหาล าดับที่ 2  ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผลต่อ 

ภาวะสุขภาพ) 
 ปัญหาล าดับที่ 3  ปัญหาด้านอาหาร (พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม) 
    ปัญหาด้านการออกก าลังกาย (พฤติกรรมการออกก าลังกายไม่ 

เหมาะสม) 
 ปัญหาล าดับที่ 4  ปัญหาด้านอากาศ (สิ่งแวดล้อมด้านอากาศไม่เหมาะสม) 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน (นาเยียปลอดภัย ห่างไกลสารพิษ) 
จัดกิจกรรมในวันที่ 22 มีนาคม 2561 
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 4 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 113 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  6 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3  จ านวน  23 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย หมู่ 3  จ านวน  81 คน 
  - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.   จ านวน  3 คน 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ในการจัดกิจกรรม “นาเยียปลอดสารพิษ พิชิตมะเร็งเต้านมและมเร็งปากมดลูก” ภายใต้
กิจกรรมย่อย การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 - การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือด 
 - การให้ความรู้และสาธิตการล้างสารเคมีจากผักและผลไม้ 
 - การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี และน าเสนอนวัตกรรม ชา
รางจืดล้างสารพิษ 
  
กิจกรรมที่ 4 

การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งที่ 4 : บ้านนาเยียหมู่ 1) 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน  
จัดกิจกรรมในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด : ศาลาประชาคม บ้านนาเยีย หมู่ 1 ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 104 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  6 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3  จ านวน  31 คน 
  - ประชาชนบ้านนาเยีย หมู่ 4  จ านวน  66 คน 
  - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.   จ านวน  1 คน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 เป็นการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ซึ่งปัญหาสุขภาพท่ีน ามาเข้ากระบวนการประชาคม 
จ านวน 5 ปัญหาสุขภาพได้มาจากการส ารวจข้อมูลสุขภาพโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ใน
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2561 ผลการส ารวจ
พบว่าปัญหาสุขภาพของบ้านนาเยีย หมู่ 1 ประกอบด้วย 
 1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน   ร้อยละ 98.1 
 2. พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมไม่เหมาะสม  ร้อยละ 75.0 
 3. พฤติกรรมการออกก าลังกายไม่เหมาะสม   ร้อยละ 75.0 
 4. พฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกไม่เหมาะสม  ร้อยละ 74.5 
 5. พฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่เหมาะสม ร้อยละ 56.5 
 จากการประชาคมปัญหาสุขภาพ ผลการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยประชาชนที่เข้า
ร่วม มีดังนี ้
 ปัญหาล าดับที่ 1  พฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกไม่เหมาะสม 
 ปัญหาล าดับที่ 2  พฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่เหมาะสม 
 ปัญหาล าดับที่ 3  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 
 ปัญหาล าดับที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมไม่เหมาะสม 
 ปัญหาล าดับที่ 5  พฤติกรรมการออกก าลังกายไม่เหมาะสม 
 ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัยหาสุขภาพที่ ได้จากการประชาคมจัดกิจกรรมรวมใน
โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุภาพ ปีที่ 3 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 : ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในงานอนามัยโรงเรียน  
จัดกิจกรรมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
สถานที่จัด : โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา ต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
 
จ านวนผู้เข้าร่วม : รวมทั้งสิ้น 159 คน  ประกอบด้วย 
  - อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  5 คน 
  - นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3  จ านวน  31 คน 
  - นักเรียนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา  จ านวน  123 คน 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ในการจัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในงานอนามัยโรงเรียน” โดยมีกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
 - การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโต การตรวจวัดสายตา สุขภาพช่องปากและ
ฟัน และการตตรวจคัดกรองภาวะซีด 
 - การตรวจร่างกาย 10 ท่าและลงบันทึกในสมุกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
 - การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกวิธี และการให้สุขศึกษา โรคเหา 
 - การก าจัดเหาให้กับนักเรียนที่ตรวจพบว่ามีเหา  
 
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 โครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ในหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 22 คนและ
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 86 คน  
 
การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 การประเมินผลการด าเนินโครงการ ประเมินแยกตามกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้ดังนี ้
 
 กิจกรรมครั้งที่ 1 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน (ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 1 : บ้านนาเยียหมู่ 3) 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ในการจัดกิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 1 : บ้านนาเยียหมู่ 3) มีผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 88 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 22 คน อาจารย์บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 คน ประชาชน จ านวน 60 คน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 1 คน 
 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 111 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 22 คน อาจารย์บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 11 คน ประชาชน จ านวน 76คน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 2 คน 
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แผนภูมิที่ 1 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยประเมิน

จากกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีรายละเอียดของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศ 

 

22 22

5

11

1 2

60

76

กิจกรรมประชาคม กิจกรรมแก้ไขปัญหา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นกัศกึษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต ประชาชน2

ชาย
18%

หญิง
82%

เพศ
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แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามช่วงอายุ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถามของผู้ เข้าร่วมโครงการที่เป็น
ประชาชนภายนอกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.0 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 55 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.0 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86 
 ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยก าหนด
ระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

26 - 35 ปี
5%

36 - 45 ปี
17%

46 - 55 ปี
25%

มากกว่า 55 ปี
53%

อายุ

26 - 35 ปี

36 - 45 ปี

46 - 55 ปี

มากกว่า 55 ปี

ประถมศึกษา
86%

มัธยมต้น/ปวช
4%

มัธยมปลาย/ปวส
4%

ปริญญาตรี
2%

ไม่ได้ศึกษา
4%

ระดับการศึกษา
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  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 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.22 0.80 มากที่สุด 
1. ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการ/สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมโครงการได้
หลายช่องทาง 

4.06 0.83 มาก 

2. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 3.84 1.19 มาก 
3. การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 4.31 0.68 มาก 
4. เจ้าหน้าที/่นักศึกษาให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ 4.53 0.58 มากที่สุด 
5. การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ 4.35 0.74 มาก 
ด้านการอ านวยความสะดวก 4.38 0.63 มาก 
1. สถานท่ีในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.39 0.67 มาก 

2. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ 4.33 0.62 มาก 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.39 0.57 มาก 

4. จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะสม 4.37 0.60 มาก 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.41 0.67 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.48 0.57 มาก 
1. กิจกรรมการให้ความารู้ตรงกับความต้องการหรือความสนใจ 4.45 0.61 มาก 
2. ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกัน
สารพิษจากยาก าจัดศัตรูที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4.62 0.49 มากที่สุด 

3. ท่านสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ 

4.37 0.60 มาก 

ด้านนวัตกรรม “ชุดมหัศจรรย์ป้องกันสารเคมี” 4.32 0.64 มาก 
1. ความสวยงามของนวัตกรรม 4.08 0.63 มาก 
2. วัสดุที่ใช้ท านวัตกรรมมีความแข็งแรงคงทน 4.14 0.72 มาก 
3. นวัตกรรมช่วยป้องกันการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรได้ 4.41 0.63 มาก 
4. นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกร 4.43 0.64 มาก 
5. นวัตกรรมจัดท าด้วยหลักการประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ 4.55 0.58 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.35 0.66 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ในด้านคุณภาพการให้บริการ ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D = 0.57) รองลงมา
คือ ด้านการอ านวยความสะดวก ( X = 4.38, S.D = 0.63) และด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ ( X = 4.22, S.D = 0.80)  
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2. ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง

จากการใช้สารเคมีในการเกษตร (N = 52) 
 

การประเมินความรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ก่อน หลัง 
1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 3.9 4.1 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการล้างผักและผลไม้อยา่งถูกต้อง 4.4 4.6 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเคมีในการเกษตรหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.2)  
 
3. ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการ

วิชาการ ( N = 52) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
1. สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 4.37 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในด้านการน าความรู้ไปใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D = 0.60) 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน (ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 2 : บ้านนาเยียหมู่ 2) 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ในการจัดกิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 2 : บ้านนาเยียหมู่ 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 23 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 104 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 32 คน อาจารย์
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 คน และประชาชน จ านวน 67 คน  
 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 31 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 184 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 32 คน อาจารย์บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 11 คน ประชาชน จ านวน 138 คน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 3 
คน 
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แผนภูมิที่ 5 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยประเมิน

จากกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีรายละเอียดของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศ 

 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการที่พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.0  
 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 

32 32
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67

138

กิจกรรมประชาคม กิจกรรมแก้ไขปัญหา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นกัศกึษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต ประชาชน

ชาย
27%

หญิง
73%

เพศ
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  1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.42 0.58 มาก 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม 4.48 0.70 มาก 
2. นักศึกษาและอาจารย์ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ 4.40 0.64 มาก 
3. การให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 4.39 0.58 มาก 
ด้านการอ านวยความสะดวก 4.38 0.53 มาก 
1. สถานท่ีในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.39 0.66 มาก 

2. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ 4.47 0.70 มาก 

3. สื่อการให้ความรู้มีความเหมาะสม 4.40 0.69 มาก 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.26 0.75 มาก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.58 0.61 มากที่สุด 
1. รูปแบบการจัดโครงการตรงกับความต้องการหรือความสนใจ 4.52 0.62 มากที่สุด 
2. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ 4.45 0.62 มาก 
3. หลังการเข้าร่วมโครงการท่านสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 4.44 0.69 มาก 
ด้านนวัตกรรม “ชุดมหัศจรรย์ป้องกันสารเคมี” 4.40 0.63 มาก 
1. นวัตกรรมมีความเหมาะสมในการฝึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 4.46 0.70 มาก 
2. ความสวยงามของนวัตกรรม 4.30 0.74 มาก 
3. นวัตกรรมจัดท าด้วยหลักการประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ 4.45 0.70 มาก 

รวมทุกด้าน 4.44 0.59 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D = 0.59) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.58, S.D = 0.61) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ( X = 4.42, S.D = 
0.58) และด้านนวัตกรรม “ชุดมหัศจรรย์ป้องกันสารเคมี” ( X = 4.40, S.D = 0.63)  

 
2. ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ 
 2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม อยู่ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.45 จากคะแนนเต็ม 5) 
 2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก อยู่ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 4.14 จากคะแนนเต็ม 5) 
 2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารก าจัดศัตรูพืช 
อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.75 จากคะแนนเต็ม 5) 
 2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90 
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3. ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบริการ

วิชาการ ( N = 62) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
1. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 60 96.8 
2. มีแนวทางสร้างอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ 22 35.5 
3. ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย 23 37.1 
4. แก้ไขปัญหาส่วนตัวหรือปัญญาท้องถิ่น 23 37.1 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในด้านการเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.8 รองลงมา คือ ช่วยเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้หรือลด
รายจ่าย และแก้ไขปัญหาส่วนตัวหรือปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 37.1 และมีแนวทางสร้างอาชีพ
เสริมหรืออาชีพใหม่ คิดเป็นร้อยละ 35.5 

 
ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช 
ผลการให้บริการการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช โดย

มีผู้เข้ารับการตรวจจ านวน 141 คน โดยมีรายละเอียดผลการตรวจ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละผลการตรวจคัดกรองสารสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการใช้ยาก าจัด 

ศัตรูพืช (N = 198) 
 

ผลการตรวจเลือด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปกติ 7 4.96 

ปลอดภัย 13 9.22 
มีความเสี่ยง 54 38.30 
ไม่ปลอดภัย 67 47.51 

รวม 198 100.00 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการตรวจมีผลการตรวจในระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ 47.51 รองลงมาคือ มีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 38.33 และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 9.22 
ผลการตรวจดังกล่าว หัวหน้าโครงการได้น าส่งข้อมูลให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนา
เยียเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการให้บริการเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการมีสารเคมีตกค้างใน
ร่างกาย 
 นอกจากนี้ในโครงการได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี
ผลการตรวจสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 จ านวน ร้อยละของผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (N = 84) 

ผลการตรวจตัดกรองมะเร็งเต้านม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปกติ 73 86.90 

ผิดปกติ (มีก้อน) 11 13.09 
รวม 84 100.00 

จากตารางที่ 7 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมีผลการตรวจ
ผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 86.90 และพบว่าร้อยละ 13.09 มีผลการตรวจที่ผิดปกติ คือคล าพบก้อน 
ขนาดตั้งแต่ 1 – 5 เซนติเมตร ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการได้ด าเนินส่งข้อมูลพร้อมรายชื่อผู้ที่มีผลการตรวจ
ที่ผิดปกติให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเยียเพื่อวางแผนด าเนินการตรวจรักษาต่อไป 
 

กิจกรรมครั้งที่ 3 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน (ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 3 : บ้านนาเยียหมู่ 4) 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ในการจัดกิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 3 : บ้านนาเยียหมู่ 4) มีผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 92 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 23 คน อาจารย์บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 3 คน ประชาชน จ านวน 63 คน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 1 คน 
 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 112 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 23 คน อาจารย์บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 6 คน ประชาชน จ านวน 80 คน และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 3 คน 
 

 
แผนภูมิที่ 7 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยประเมิน
จากกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีรายละเอียดของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

 

 
แผนภูมิที่ 8 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจ าแนกตามเพศ 

 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการที่พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.0  
 
 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 
 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.42 0.52 มาก 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม 4.34 0.56 มาก 
2. นักศึกษาและอาจารย์ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ น่าเชื่อถือ 4.51 0.63 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.50 0.60 มาก 
4. การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 4.35 0.70 มาก 
ด้านการอ านวยความสะดวก 4.45 0.56 มาก 
1. สถานท่ีในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.50 0.65 มาก 

2. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ 4.48 0.69 มาก 

3. สื่อการให้ความรู้มีความเหมาะสม 4.38 0.64 มาก 

ชาย
10%

หญิง
90%

เพศ
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หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.44 0.66 มากที่สุด 
1. ความสามารถของนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ 4.40 0.67 มาก 
2. หลังการเข้าร่วมโครงการท่านสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.49 0.65 มาก 

ด้านนวัตกรรม “ชารางจืดล้างสารพิษ” 4.53 0.52 มากที่สุด 
1. นวัตกรรมมีความเหมาะสมในการขับสารพิษในเลือด 4.59 0.62 มากที่สุด 
2. นวัตกรรมจัดท าด้วยหลักการประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ 4.56 0.60 มากที่สุด 
3. ข้ันตอนการจัดท านวัตกรรมชารางจืดล้างสารพิษ 4.49 0.63 มาก 
4. ท่านสามารถจัดท าชารางจืดล้างพิษได้ด้วยตนเอง 4.50 0.60 มาก 

รวมทุกด้าน 4.49 0.55 มาก 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D = 0.55) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในด้านนวัตกรรม“ชารางจืดล้างสารพิษ” ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.53, S.D = 0.52) รองลงมาคือ ด้านการอ านวยความสะดวก ( X = 4.45, S.D = 
0.56) และด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = 4.44, S.D = 0.66)  

 
2. ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ 
  
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง

จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการล้างผักผลไม้เพ่ือลดสารพิษจากสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของผู้เข้าร่วมโครงการ (N = 52) 

 

การประเมินความรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับความรู้ 
ก่อน หลัง 

1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีในการเกษตร 3.15 4.25 เพิ่มขึ้น 1.1 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการล้างผักและผลไม้อยา่งถูกต้อง 3.51 4.05 เพิ่มขึ้น 0.54 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการล้างผักผลไม้เพ่ือลดสารพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน
ภายหลังเข้าร่วมโครงการ  
 

ผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช 
ผลการให้บริการการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช โดย

มีผู้เข้ารับการตรวจจ านวน 141 คน โดยมีรายละเอียดผลการตรวจ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละผลการตรวจคัดกรองสารสารเคมีตกค้างในร่างกายจากการใช้ยาก าจัด 

ศัตรูพืช (N = 94) 
 

ผลการตรวจเลือด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปกติ 1 1.06 

ปลอดภัย 5 5.32 
มีความเสี่ยง 30 31.91 
ไม่ปลอดภัย 58 61.71 

รวม 94 100.00 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการตรวจมีผลการตรวจในระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ 61.71 รองลงมาคือ มีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 31.91 และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 5.32 
ผลการตรวจดังกล่าว หัวหน้าโครงการได้น าส่งข้อมูลให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนา
เยียเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการให้บริการเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการมีสารเคมีตกค้างใน
ร่างกาย 
  

กิจกรรมครั้งที่ 4 การประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน (ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 4 : บ้านนาเยียหมู่ 1) 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ในการจัดกิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
(ชุมชนในแหล่งฝึกครั้งท่ี 4 : บ้านนาเยียหมู่ 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมการประชาคมปัญหาสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 26 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 104 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 31 คน อาจารย์
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 6 คน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 1 คน และประชาชน จ านวน 
66 คน  
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในงานอนามัยโรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 159 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จ านวน 31 คน 
อาจารย์บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา จ านวน 
123 คน  
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แผนภูมิที่ 9 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
  
4. ผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 
 ความส าเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลส าเร็จของการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 4.27 0.55 มาก 
2. การร่วมกิจกรรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น 4.40 0.59 มาก 
3. น าความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง 4.63 0.49 มากที่สุด 
4. ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 4.45 0.67 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆ  4.31 0.47 มาก 

รวมทุกด้าน 4.42 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมผลส าเร็จของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D = 0.46) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษา. น าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่สูงสุด ( X = 
4.63, S.D = 0.49) รองลงมาได้รับทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ( X = 4.45, S.D = 0.67) และการ 
การร่วมกิจกรรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากข้ึน ( X = 4.40, S.D = 0.59) 
 
 
 

31 31

6 5
1 0

66

123

กิจกรรมประชาคม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเดก็วัยเรียนในงานอนามัยโรงเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นกัศกึษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต ประชาชน/นกัเรียน



 
  24 
 

ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในด้านการรับประโยชน์ที่ได้รับ ( N = 22) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
1. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ 22 100.0 
2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 19 86.4 
3. การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 20 90.9 
4. การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอน 21 95.5 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์ในด้านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ 95.5 และการร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 90.9 
 
ความส าเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลส าเร็จของการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 4.40 0.56 มาก 
2. การร่วมกิจกรรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น 4.46 0.67 มาก 
3. น าความรู้ที่ได้จากช้ันเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง 4.54 0.59 มากที่สุด 
4. ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 4.50 0.61 มาก 
5. การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆ  4.36 0.59 มาก 

รวมทุกด้าน 4.45 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ในภาพรวมผลส าเร็จของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D = 0.60) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า นักศึกษา. น าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่สูงสุด ( X = 4.54, S.D = 
0.59) รองลงมาได้รับทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ( X = 4.50, S.D = 0.61) และการ การร่วม
กิจกรรมท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากข้ึน ( X = 4.46, S.D = 0.67) 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในด้านการรับประโยชน์ที่ได้รับ ( N = 82) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
1. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ 79 96.3 
2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 76 92.7 
3. การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 73 89.0 
4. การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอน 73 89.0 
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 จากตารางที่ 14 พบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์ในด้านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมา การร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ คิด
เป็นร้อยละ 92.7 และการร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้
การท างานเป็นขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 89.0 
 
การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 303.75 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 95 89.92 
3. ผู้ร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95 94.62 
4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1 

  
รายงานการใช้จ่ายเงิน 
 โครงการ แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 73,500 บาท ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการสรุปรายการใช้เงินตามหมวดงบประมาณท่ีเสนอขอ แยกตามกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่เสนอขอ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จริง 

(บาท) 
1. กิจกรรมครั้งที่ 1  ค่าใช้สอย 8,100 10,240 

ค่าวัสด ุ 4,400 2,194 
รวม 12,500 12,434 

2. กิจกรรมครั้งที่ 2 ค่าใช้สอย 8,300 13,840 
ค่าวัสด ุ 10,530 4,719 
รวม 18,830 18,559 

3. กิจกรรมครั้งที่ 3 ค่าใช้สอย 11,600 11,400 
ค่าวัสด ุ 7,030 4,872.50 
รวม 18,630 16,272.50 

4. กิจกรรมครั้งที่ 4   ค่าใช้สอย 12,400 11,500 
ค่าวัสด ุ 13,140 11,548 
รวม 25,540 23,048 

 
รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่เสนอขอ งบประมาณที่ใช้จริง 
ค่าใช้สอย 28,800 46,980 
ค่าวัสดุ 44,700 23,333.50 
รวม 73,500 70,313.50 

ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้จริงเป็นการประมาณการรายจ่ายจากหัวหน้าโครงการ  
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและวิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  สถานที่ในบางกิจกรรมมีขนาดคับแคบ 
 วิธีแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไป 
  ประสานกับทางชุมชนเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการบูรณาการการวางแผนการจัดโครงการร่วมกับพื้นท่ีโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต. อปท. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องในพ้ืนที่ 
 - ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการส ารวจภาวะสุขภาพ ผลการประชาคม ผลการ
ตรวจคัดกรองสารพิษจากยาก าจัดศัตรูพืชในแต่ละชุมชน 


