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คํานํา 
 

เนื่องจากการบริการวิชาการแกสังคมเปนอีกภารกิจท่ีสําคัญของคณะพยาบาลศาสตร   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว อีกท้ังเห็นถึงประโยชนอันเกิดจากการ
ใหบริการแกสังคม ดังนั้น จึงมีดําเนินการจัดทําโครงการในปงบประมาณ 2561 ชื่อโครงการสงเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน ปท่ี 2 ประกอบดวยกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชนประชาชนท่ัวไป โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 1801 327 ฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชนเพ่ือใหบริการดาน
ความรูในการดูแล สงเสริม และปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตแกกลุมประชาชนท่ัวไปและกลุมท่ีเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต สงเสริมการพัฒนานักศึกษาดานทักษะการทํางานเปนทีมและการทํางาน
รวมกับชุมชนไดเปนอยางดี 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนในการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหา
สุขภาพจิตในชุมชน และ 3) กิจกรรมประเมินผลโครงการ 

บัดนี้ โครงการไดดําเนินการเรียบรอยแลว  ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฉบับนี้   โดยคาดหวังวาจะเกิดประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจไมมากก็นอย 
 
 
 

                        เกษร   สายธนู 
                         กันยายน 2561 
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สารบัญ 

หนา 
 

คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
รายละเอียดโครงการ(กิจกรรมท่ี 1)       1 
รายละเอียดโครงการ(กิจกรรมท่ี 2)       5 
ผลการดําเนินงาน(กิจกรรมท่ี 1)        9 
ผลการดําเนินงาน(กิจกรรมท่ี 2)        13 
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข       16 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรม 
ภาคผนวก ข รายช่ือผูเขารวมโครงการ 
ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการอบรม 
ภาคผนวก ง  แบบประเมินโครงการ 
ภาคผนวก จ  เอกสารการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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รายละเอียดโครงการ 
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน ปท่ี 2 : กิจกรรมยอยท่ี 1  

1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพจิตในชุมชนสําหรับประชาชนท่ัวไป 
2. ลักษณะกิจกรรม 
     /       กิจกรรมเดิม                               กิจกรรมใหม 
3. ความสอดคลองกับมาตรการ  / นโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะพยาบาลศาสตร (ความสอดคลองกับ    
    แผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ) 
 3.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวนรวม  เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ทองถ่ิน และสังคมบนความพอเพียง 
          เปาประสงค    ประชาชน ชุมชน และสังคม ไดรับการบริการวิชาการท่ีชวยเพ่ิม 

กลยุทธ 3.2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดานการสรางผูประกอบการรายใหม 
และการเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

3.2 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและ
อาเซียนบนพ้ืนฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

กลยุทธท่ี 3  ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 3.3 ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
 3.4 ความสอดคลองกับสภาการพยาบาล ตัวบงชี้ท่ี 24 การบริการวิชาการ 
4.  ผูรับผิดชอบโครงการ :    นางสาวเกษร สายธนู 
5. หลักการและเหตุผล  
 สุขภาพจิตเปนการท่ีบุคคลรับรูคุณคาในตนเอง สามารถจัดการควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม 
ปราศจากความกังวลไมสมเหตุสมผล และสามารถเผชิญปญหาหรือความเครียดไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้
ในดานสังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับและพึงพอใจในการใชชีวิตของตนเอง (Shives, L. R., 2012) 
เชนเดียวกับ วาทินี สุขมาก (2557) กลาวถึงลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี วาเปนผูท่ีสามารถเผชิญกับปญหา
ตางๆไดเปนอยางดีท้ังในสถานการณท่ีปกติและไมปกติและสามารถควบคุมอารมณตนเองได สวนบุคคลท่ีมี
สุขภาพจิตท่ีผิดปกติ มักแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง มีผลตอสมรรถภาพในการทํางาน รวมถึงความ
ผิดปกติของความคิด และอารมณ จนถึงระดับท่ีอาจเปนอันตรายตอตนเองและผูใกลชิด (จุฑารัตน สถิร
ปญญา และวัลลภา คชภักดี, 2551) ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพจิตของบุคคลสามารถแบงเปนปจจัยภายใน 
เชนลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ การจัดการปญหา เปนตน สวนปจจัยภายนอกและสภาพแวดลอม เชน ปญหา
สัมพันธภาพในครอบครัว เศรษฐกิจ ภาระหนี้สิน ปญหาการเมือง การไมมีท่ีอยูอาศัย ปญหาอาชญากรรมและ
สารเสพติด เปนตน โดยปญหาสุขภาพจิตของบุคคลจะแตกตางกันในแตละชวงวัย ต้ังแตวัยเด็ก วัยรุน วัย
ผูใหญ และวัยสูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกลุมเสี่ยงท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดปญหาสุขภาพจิตท่ีพบไดบอย ไดแก ผูปวย
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เรื้อรัง ผู พิการ เปนตน เนื่องจากขอจํากัดในการดํารงชีวิตเพ่ิมมากข้ึนกวาบุคคลท่ัวไป จึงทําให เกิด
ความเครียดหรือปญหาสุขภาพจิตอ่ืนไดงายกวาบุคคลท่ัวไป การสงเสริมสุขภาพจิตสําหรับกลุมเสี่ยงเปนสวน
สําคัญท่ีจะปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตใหลดนอยลงได ในปจจุบันปญหาสุขภาพจิตและการเจ็บปวยทาง
จิตกลายเปนอีกปญหาท่ีสําคัญของประเทศ สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีแตกตางจากเดิม ทําใหบุคคลเกิดความเครียดไดงายและเจ็บปวยทางจิต สถิติการเจ็บปวยดวยโรค
ทางจิตเวช 5 อันดับแรกท่ีพบในประเทศไทย ไดแก โรคซึมเศรา โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคจิตเวช
เนื่องมาจากสารเสพติด และโรคอารมณแปรปรวนสองข้ัว ตามลําดับ (รายงานสถิติของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, คนเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2559) นอกจากนี้ สถิติผูปวยนอกจิตเวชท่ีมารับบริการของ
หนวยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 1,076,155 
1,109,183 และ 1,082,407 คน ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นวา มีจํานวนเพ่ิมข้ึนและลดลงบาง แตถือวาเปนจํานวน
ท่ีสูง สําหรับสถิติผูปวยนอก ป 2557 เฉพาะหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตท่ีเปนประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี พบวาเปนโรคจิต 5,805 คน โรคซึมเศรา 1,736 คน และพยายามฆาตัวตาย 14 คน นอกจากนี้
ยังพบวาเปนโรควิตกกังวล จํานวน 1,139 คน ซ่ึงถือวามีจํานวนไมนอยเลย ท้ังนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 ไดเนนใหประชาชนไดรับบริการทางสุขภาพ ท้ังดานการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกัน การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ อยางไดมาตรฐาน เสมอภาคและเทาเทียมกัน การปองกัน
หรือลดโอกาสในการเกิดปญหาสุขภาพจิตหรือการเจ็บปวยทางจิตจึงเปนสิ่งท่ีบุคลากรทางสาธารณสุขและ
ผูเก่ียวของตองตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมปองกันเพ่ือลดความรุนแรงของปญหาและผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึน  
         คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสําคัญของประเด็นท่ีกลาวมาขางตน จึง
ประสงคจะจัดโครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชนครั้งแรกในปงบประมาณ 2560 โดยพ้ืนท่ีในการดําเนินการ
คือชุมชนเทศบาลตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี สําหรับโครงการสงเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน ปท่ี 2 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีในการดําเนินการเปนชุมชนเทศบาลตําบลศรีไค อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงชุมชนเทศบาลตําบลศรีไค เปนชุมชนก่ึงเมือง มีท้ังหมด 11 หมูบาน จํานวน 1,435 
หลังคาเรือน จํานวนประชากร 6,785 คน (ท่ีมา : ฐานขอมูล JHCIS วันท่ี 31 มีนาคม 2557) เพราะเปนอีก
หนึ่งพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคาดหวังโครงการนี้ จะเกิดประโยชนในการสงเสริม
ปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตในชุมชนไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนพันธกิจในการใหบริการวิชาการแกสังคมเปน
พันธกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ โครงการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชาฝก
ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 เพ่ือใหนักศึกษาไดการเรียนรูและฝก
ปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 

6. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหความรูในการสงเสริมปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตแกประชาชนในชุมชน 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 

7.  กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมกิจกรรม  :  จํานวน 90  คน ประกอบดวย 
1. ประชาชนท่ัวไป                จํานวน   50   คน 
2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 4         จํานวน   24    คน 
3. อาจารยและบุคลากร     จํานวน   16    คน 
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8. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน     
 เชิงคุณภาพ  

1. รอยละ 95 ของผูเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป  
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมโครงการ คาเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป  
3. นักศึกษามีความรูความเขาใจเนื้อหาจิตเวชชุมชนเพ่ิมข้ึน อยางนอย 1 ระดับ 

เชิงปริมาณ รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 
เชิงสถานท่ี . -  

 เชิงคาใชจาย - 
9. การดําเนินกิจกรรม   

 

กิจกรรม 

2558 2559 

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. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    /          

ประสานงานผูเก่ียวของ   /          

ประชาสัมพันธโครงการ   /          

จัดกิจกรรมสงเสริมปองกัน
สุขภาพจิตสําหรับประชาชน 

  26          

 สรุปและรายงานกิจกรรม    / /         

 
10. ระยะเวลาการดําเนินงาน :  ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561  

11. สถานท่ีในการดําเนินงาน :  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และชุมชนตําบลศรีไค  

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการดําเนินกิจกรรม :  
12.1 ประชาชนในเขตตําบลธาตุไดรับบริการวิชาการดานสุขภาพจิต 
12.2 นักศึกษาพยาบาลไดรับประสบการณ เรื่องการสงเสริมสุขภาพจิตของประชาชนและดูแล

สุขภาพจิตของผูปวยจิตเวชในชุมชน 
12.3 อาจารยไดพัฒนาการเรียนการสอนในชุมชน 
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13. งบประมาณในการดําเนนิการ : 
 เบิกจายจากเงิน งบแผนดิน  รหัสโครงการ 06010002 ชื่อโครงการบริการวิชาการ รหัสกิจกรรม 
060100020570  ชื่อกิจกรรม โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน  

 

ประมาณการรายจาย 
 

หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วันท่ี 26 ธันวาคม 2560) 

 จํานวน 2 ม้ือ x ม้ือละ 30 บาท x จํานวน 80 คน             = 4,800 บาท 

- คาอาหารกลางวัน  (วันท่ี 26 ธันวาคม 2560) 
 จํานวน 1 ม้ือ x ม้ือละ 100 บาท x  80 คน   = 8,000 บาท 

- คาจางเหมารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือรับสงผูเขารวม 
โครงการ จํานวน 3 คัน x  1,800 บาท x จํานวน 1 วัน  = 5,400 บาท 

- คาไวนิล                      =   500 บาท 
                                                รวมเปนเงิน                           18,700  บาท 
หมวดคาวัสดุ    

- วัสดุโครงการ       = 6,600 บาท 
- วัสดุสํานักงาน       = 2,000 บาท 

                                         รวมเปนเงิน                            8,600  บาท 
                                  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 27,300 บาท ( สองหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน ) 
ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจายท้ังกิจกรรม  
 

 

14.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  
1. แบบลงทะเบียน 
2. แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
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รายละเอียดโครงการ 
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน ปท่ี 2 : กิจกรรมท่ี 2 

 
1. ช่ือกิจกรรม: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนในการดูแลผูท่ีเส่ียง/มีปญหาสุขภาพจิตใน
ชุมชน 
2. ลักษณะกิจกรรม 
       /        กิจกรรมเดิม                         กิจกรรมใหม 
3. ความสอดคลองกับมาตรการ  / นโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะพยาบาลศาสตร (ความสอดคลองกับ    
    แผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ) 
 3.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

กลยุทธ ท่ี  2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสรางผูประกอบการรายใหม   

กลยุทธท่ี 3 ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3.2 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุมน้ําโขงและ
อาเซียนบนพ้ืนฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

กลยุทธ ท่ี  2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในดานการดูแลสุขภาพในทุกชวงวัย โดยเนนสังคมสูงวัย การเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม 

กลยุทธท่ี 3  ใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 3.3 ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ      ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
 3.4 ความสอดคลองกับสภาการพยาบาล   ตัวบงชี้ท่ี 24 การบริการวิชาการ 
4.  ผูรับผิดชอบโครงการ :    นางสาวเกษร สายธนู 
5. หลักการและเหตุผล  
 ในปจจุบันปญหาสุขภาพจิตและการเจ็บปวยทางจิตกลายเปนอีกปญหาท่ีสําคัญของประเทศ สวน
หนึ่งอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางจากเดิม ทําใหบุคคลเกิด
ความเครียดไดงายและเจ็บปวยทางจิต สถิติการเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวช 5 อันดับแรกท่ีพบในประเทศไทย 
ไดแก โรคซึมเศรา โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด และโรคอารมณแปรปรวน
สองข้ัว ตามลําดับ (รายงานสถิติของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คนเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2559) 
นอกจากนี้ สถิติผูปวยนอกจิตเวชท่ีมารับบริการของหนวยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ พ.ศ. 
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2555-2557 พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 1,076,155 1,109,183 และ 1,082,407 คน ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นวา มี
จํานวนเพ่ิมข้ึนและลดลงบาง แตถือวาเปนจํานวนท่ีสูง สําหรับสถิติผูปวยนอก ป 2557 เฉพาะหนวยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิตท่ีเปนประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พบวาเปนโรคจิต 5,805 คน โรคซึมเศรา 
1,736 คน และพยายามฆาตัวตาย 14 คน นอกจากนี้ยังพบวาเปนโรควิตกกังวล จํานวน 1,139 คน ซ่ึงถือวา
มีจํานวนไมนอยเลย  การดูแลผูปวยจิตเวชหรือผูท่ีมีปญหาสุขภาพนั้น จะประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัย
ความรวมมือจากครอบครัว ชุมชน และหนวยงานในชุมชน ซ่ึงตองมีทัศนคติท่ีดีตอผูปวย มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเจ็บปวยทางจิตเวชและการดูแลผูปวยตอเนื่อง เพ่ือชวยใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนได
อยางปกติ ลดความรุนแรงของปญหาท่ีเกิดจากการเจ็บปวยทางจิตเวชหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสําคัญของประเด็นท่ีกลาวมาขางตน     
จึงจัดโครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปท่ี 2 ภายใตกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนในการดูแล
ผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน  เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเจ็บปวยทางจิต
และโรคทางจิตเวช  และมีแนวทางการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน กลุมเปาหมายเปน อสม. 
ผูนําชุมชนและสมาชิกในครอบครัวของผูปวยจิตเวช ในเขตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแก 
เทศบาลตําบลธาตุ  เทศบาลตําบลเมืองศรีไค เทศบาลตําบลโพธิ์ใหญ และ  เทศบาลตําบลคําขวาง           
ซ่ึงคาดหวังจะเกิดประโยชนแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชนตอไป 
6. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเจ็บปวยทางจิตและโรคทางจิตเวช 
2. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีแนวทางการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

7.  กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมกิจกรรม  :  จํานวน 120  คน ประกอบดวย 
1. อสม. ผูนําชุมชน และ สมาชิกในครอบครัวของผูมีปญหาสุขภาพจิต จากเทศบาลตําบลธาตุ เทศบาล

ตําบลเมืองศรีไค เทศบาลตําบลโพธิ์ใหญ และ  เทศบาลตําบลคําขวาง จํานวน   80   คน 
2. อาจารย บุคลากร    จํานวน   15    คน 
3. นักศึกษาพยาบาล ชั้นปท่ี 3   จํานวน   25   คน 

8. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน     
 เชิงคุณภาพ  

1. รอยละ 95 ของผูเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกิจกรรม 3.51 ข้ึนไป  
2. ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเนื้อหาเพ่ิมข้ึน อยางนอย 1 ระดับ 

เชิงปริมาณ รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 
เชิงสถานท่ี - 

 เชิงคาใชจาย  - 
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9. การดําเนินกิจกรรม   
 

กิจกรรม 

2560 2561 

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. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ          /    

ประสานงานผูเก่ียวของ
ประชาสัมพันธโครงการ 

        /    

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ผูนําชุมชนในการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มี
ปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

         6   

จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการ           /  

 สรุปโครงการและรายงาน           /  

 
10. ระยะเวลาการดําเนินงาน :  ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 
11. สถานท่ีในการดําเนินงาน :  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการดําเนินกิจกรรม :  

12.1 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

12.2 นักศึกษาพยาบาลไดรับประสบการณ เรื่องการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน 
12.3 อาจารยไดเรียนรูการใหบริการวิชาการแกสังคม 
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13. งบประมาณในการดําเนนิการ : 
 เบิกจายจากเงิน งบแผนดิน  รหัสโครงการ 06010002 ชื่อโครงการบริการวิชาการ รหัสกิจกรรม 
060100020570  ชื่อกิจกรรม โครงการสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน  

 

ประมาณการรายจาย 
หมวดคาตอบแทน 
- วิทยากรภายนอก จํานวน 2 คน x 4 ชั่วโมงx 600 บาท   = 4,800 บาท 

รวมเปนเงิน                            4,800  บาท 
 

หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

 จํานวน 2 ม้ือ x ม้ือละ 30 บาท x จํานวน 110 คน             = 6,600 บาท 

- คาอาหารกลางวัน   
 จํานวน 1 ม้ือ x ม้ือละ 100 บาท x  130 คน   = 13,000 บาท 

- คาจางเหมารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือรับสงผูเขารวม 
โครงการ จํานวน 3 คัน x 1,800 บาท x จํานวน 1 วัน  = 5,400  บาท 

- คาจางเหมาถายเอกสารและเขาเลม    =  500 บาท 
- คาจางเหมาพิมพงาน      = 2,000 บาท 

                                                รวมเปนเงิน                             27,500  บาท 
หมวดคาวัสดุ    

- วัสดุโครงการ       = 4,500 บาท 

- วัสดุสํานักงาน       = 2,160 บาท 
                                         รวมเปนเงิน                               6,660  บาท 

       
                                 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 38,960 บาท (สามหม่ืนแปดพันเการอยหกสิบบาทถวน) 
                                                       ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจายท้ังกิจกรรม  

 

14.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  
1. แบบลงทะเบียน 
2. แบบทดสอบความรูกอนหลังเขารวมกิจกรรม 
3. แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 1  
กิจกรรรมสงเสริมปองกันสุขภาพจิตในชุมชนสําหรับประชาชนท่ัวไป 

 
 กิจกรรรมสงเสริมปองกันสุขภาพจิตในชุมชนสําหรับประชาชนท่ัวไป ไดมีดําเนินการจัดกิจกรรมวันท่ี 
26 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรยีนบานศรีไค เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ
มากกวาแผนท่ีกําหนด คือ จํานวนสิ้น 103  คน  ประกอบดวย  

1) ประชาชนในชุมชน จํานวน 11 คน 
2) ครูและนักเรียนโรงเรียนบานศรีไค จํานวน 48 คน 
3) อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 17 คน 
4) นักศึกษาพยาบาล จํานวน 25 คน 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น 59 คน ตอบแบบสอบถาม 46 คน คิดเปนรอยละ 77.97 เพศ
หญิง จํานวน 24 คน เพศชาย จํานวน 22 คน สวนใหญอายุ 40-50 ป (รอยละ 42.5) สวนใหญมีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 32 คน (รอยละ 69.56) ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละ จํานวนผูเขารวมโครงการจําแนกตามขอมูลท่ัวไป (n = 46) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
    หญิง 
    ชาย 
    ไมระบุ 
รวม 

 
24 
22 
0 
46 

 
82.8 
15.5 

0 
100.0 

อายุ 
    นอยกวา 10 ป 
    10 – 20 ป 
    21 – 40 ป 
    41 – 60 ป 
    มากกวา 60 ป 
รวม 

 
14 
26 
0 
3 
3 
46 

 
30.43 
56.53 

0 
6.52 
6.52 
100.0 

ระดับการศึกษา 
    ไมไดศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนตน 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    อนุปริญญา/ปวส. 
    ปริญญาตรีข้ึนไป 
    ไมระบุ 
รวม 

 
0 
32 
8 
0 
0 
6 
0 
46 

 
0 

69.56 
17.39 

0 
0 

13.04 
0 

100.0 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงการ 

ผลการประเมินกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพจิตสําหรับประชาชนท่ัวไป พบวา คาเฉลี่ยของความ
พึงพอใจโดยภาพรวมตอกิจกรรม อยูในระดับมาก เทากับ 4.31 (SD=.68) คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเขา
รวมกิจกรรมทําใหมีความรูเก่ียวกับความเครียด ภาวะซึมเศรา และโรคจิตเวชเด็ก อยูในระดับมาก เพ่ิมข้ึน  1 
ระดับจากเดิมอยูในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการตอ
สงเสริมปองกันสุขภาพจิตสําหรับประชาชนท่ัวไป ( n=46) 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย sd การแปลผล 

1.ความรูเกี่ยวกับความเครียด       

                  (กอนเขารวมกิจกรรม) 2.72 1.09 ปานกลาง 

                   (หลังเขารวมกิจกรรม) 4.30 0.94 มาก 

2.ความรูเกี่ยวกับภาวะซึมเศรา       

(กอนเขารวมกิจกรรม) 2.91 1.03 ปานกลาง 

(หลังเขารวมกิจกรรม) 4.41 0.80 มาก 

3.ความรูเกี่ยวกับโรคจิตเวชเด็ก       

(กอนเขารวมกิจกรรม) 3.00 1.12 ปานกลาง 

(หลังเขารวมกิจกรรม) 4.41 0.91 มาก 

ดานประโยชนท่ีไดรับ       

1.สามารถนําในชีวิตประจําวันได 4.42 0.97 มาก 

ดานความพึงพอใจตอโครงการ       

1.เน้ือหา/หัวขอของกิจกรรม 4.27 1.05 มาก 

2.รูปแบบการกิจกรรม 4.13 1.09 มาก 

3.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.23 1.13 มาก 

4.สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 4.34 0.88 มาก 

5.อุปกรณ/สื่อในการจดักิจกรรม 4.41 0.88 มาก 

6.คุณภาพ ปรมิาณอาหารวางและอาหารกลางวัน 4.47 0.67 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.31 0.68 มาก 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  : ไมมี 
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ตอนท่ี 3 ผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ผลการประเมินความคิดเห็นตอผลสําเร็จของการบูรณาการกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพจิต

สําหรับประชาชนท่ัวไปกับการเรียนการสอนรายวิชา 1801 327 ฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 4 จํานวน 24 คน การจัดกิจกรรมสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิต
และใหความรูเก่ียวกับปญหาสุขภาพจิตในชุมชนท่ีพบบอย โดยแบงเปน 3 ฐาน ดังนี้ 

ฐานท่ี 1 ความเครียดและการจัดการ 
ฐานท่ี 2 โรคซึมเศรา 
ฐานท่ี 3 โรคจิตเวชเด็ก 
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมเปนเพศชาย 1 คน เพศหญิง 23 คน พบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ

โดยภาพรวมตอกิจกรรม อยูในระดับมาก เทากับ 4.38 (SD=.57) คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเขารวม
กิจกรรมทําใหมีความรูเก่ียวกับสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน อยูในระดับมาก เทากับ 4.00 (SD=0) เพ่ิมข้ึน  1 
ระดับ ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี  3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรม( n=24) 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย sd การแปลผล 

ดานความรู       

1.กิจกรรมมีความสอดคลองกับเน้ือหาของรายวิชาฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพจติในชุมชน 4.33 0.42 มาก 

2.ความรูความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพจติในชุมชน    
                                                                 (กอนเขารวมกิจกรรม) 3.23 0.67 ปานกลาง 

                                                                  (หลังเขารวมกิจกรรม) 4.00 0.00 มาก 

ดานประโยชนท่ีไดรับ       
1.ทําใหมีทักษะในการสงเสริม/ปองกันปญหาสุขภาพจติ   
                                                                 (กอนเขารวมกิจกรรม) 3.33 0.52 ปานกลาง 

                                                                 (หลังเขารวมกิจกรรม) 4.17 0.63 มาก 

2.สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจาํวัน 4.33 0.52 มาก 

ดานประสบการณท่ีไดรับ       

1.ไดนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปฝกปฏิบัติกับสถานการณจริง 4.00 0.00 มาก 

2.ไดเรียนรูการทํางานเปนทีมและการวางแผนงาน 4.00 0.32 มาก 

3.ไดเรียนรูการทํางานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน  4.30 0.81 มาก 

ความพึงพอใจตอกิจกรรม       

1.รูปแบบกิจกรรม 4.60 0.67 มากท่ีสุด 

2.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.17 0.53 มาก 

3.สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 4.40 0.52 มาก 

4.อุปกรณ/เครื่องมือ/สื่อในการจดักิจกรรม 4.17 0.42 มาก 

5.คุณภาพและปรมิาณอาหารวางและอาหารกลางวัน 4.57 0.70 มาก 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอกิจกรรม 4.38 0.57 มาก 
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หมายเหตุ การแปลผล 
 4.51 – 5.00  อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 แทน อยูในระดับมาก 
 2.51 – 3.50 แทน อยูในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 แทน อยูในระดับนอย 
 0.00– 1.50 แทน อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

จากการสะทอนคิดการเรียนรูจากการรวมจัดกิจกรรมสงเสริมสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชนของ
นักศึกษา  สรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 

1) ทําใหเรียนรูการทํางานดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนซ่ึงแตกตางกับการ
พยาบาลผูปวยในโรงพยาบาล  

2)  ทําใหเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพจิต กอนท่ีจะเจ็บปวยดวยโรคจิตเวชท่ีเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาล 

3) ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม และการแกไขปญหาเฉพาะหนา   
 
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ   

กิจกรรรมสงเสริมปองกันสุขภาพจิตในชุมชนสําหรับประชาชนท่ัวไป ภายใตโครงการสงเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน ปท่ี 2 บรรลุวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ ท้ังใหบริการดานความรูในการดูแล 
สงเสริม และปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตแกประชาชนในตําบลธาตุ และการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน รายวิชา 1801 327 ฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ทําให
นักศึกษาไดนําองคความรูเก่ียวกับสงเสริมปองกันการเกิดปญหาสุขภาพจิตในชุมชนท่ีไดเรียนจากภาคทฤษฎีสู
การปฏิบัติ ไดเปนอยางดี  ผูเขารวมโครงการมีคุณสมบัติและจํานวนเปนไปตามเปาหมายของโครงการ 
สําหรับผลการประเมินการดําเนินงาน  สามารถบรรลุตามเปาหมายชี้วัดโครงการท่ีวางไว ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม รอยละ 85 119.18  

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
3.51 ข้ึนไป 

รอยละ 95 
100  

ผูเขารวมกิจกรรมท่ีนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ 80 90  

ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ1ระดับ 1 ระดับ  

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา 3.51 ข้ึนไป คาเฉลี่ย 3.51 4.38  

นักศึกษามีความรูความเขาใจเนื้อหาจิตเวชชุมชน 
(การสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน)เพ่ิมข้ึน 

อยางนอย 1 ระดับ 1ระดับ  
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รายงานผลการดําเนินกิจกรรมท่ี 2  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนในการดูแลผูท่ีเส่ียง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

 
 การจัดกิจกรรมวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว  มีจํานวนผูเขารวม
โครงการจํานวนท้ังหมด 116  คน  ประกอบดวย  

5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 62  คน 
6)  ผูนําชุมชนทุกหมูบาน จํานวน 12 คน 
7) อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 17 คน 
8) นักศึกษาพยาบาล จํานวน 25 คน 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ท้ังสิ้น 74 คน ตอบแบบสอบถาม 58 คน คิดเปนรอยละ 78.38 เพศ
หญิง จํานวน 48 คน (รอยละ 82.8)  เพศชาย จํานวน 9 คน (รอยละ 15.5)  ไมระบุเพศ 1 คน (รอยละ 1.7) 
สวนใหญอายุ 40-50 ป (รอยละ 42.5) สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 25 คน (รอย
ละ 43.1) รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 15 คน (รอยละ 25.9) ประกอบอาชีพ
เกษตรกร (รอยละ 34.5) โดยบทบาทในชุมชนเปน อสม. จํานวน 45 คน (รอยละ 77.6) ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละ จํานวนผูเขารวมโครงการจําแนกตามขอมูลท่ัวไป (n = 58) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
    หญิง 
    ชาย 
    ไมระบุ 
รวม 

 
48 
9 
1 
58 

 
82.8 
15.5 
1.7 

100.0 
อายุ 
    นอยกวา 40 ป 
    40 – 50 ป 
    50 – 60 ป 
    มากกวา 60 ป 
    ไมระบุ 
รวม 

 
8 
25 
20 
4 
1 
58 

 
13.6 
42.5 
34 
5.1 
1.7 

100.0 
ระดับการศึกษา 
    ไมไดศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนตน 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    อนุปริญญา/ปวส. 
    ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
1 
25 
8 
15 
1 
4 

 
1.7 
43.1 
13.8 
25.9 
1.7 
6.9 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
    ไมระบุ 
รวม 

4 
58 

6.9 
100.0 

อาชีพ 
    เกษตรกร 
    รับจางท่ัวไป 
    พนักงานเอกชน 
    ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    ธุรกิจสวนตัว 
    คาขาย 
    อ่ืนๆ 
    ไมระบุ 
รวม 

 
20 
8 
0 
0 
2 
3 
1 
24 
58 

 
34.5 
43.8 

0 
0 

3.4 
5.2 
1.7 
41.4 
100.0 

บทบาทในชุมชน 
    ประชาชนท่ัวไป 
    อสม. 
    ผูนําชุมชน 
    อ่ืนๆ 
    ไมระบุ 
รวม 

 
0 
45 
9 
2 
2 
58 

 
0 

77.6 
15.5 
3.4 
3.4 

100.0 
 

ตอนท่ี  2    ความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงการ 
  ความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงการ พบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยภาพรวมตอกิจกรรม อยูใน

ระดับมาก เทากับ 4.60 (SD = .89) หลังเขารวมกิจกรรมความรูเก่ียวกับโรคจิตเวชท่ีพบบอย  โรคซึมเศราและปญหา

การฆาตัวตาย  และการดูแลผูปวยจิตเวชในขุมชน เพ่ิมข้ึน  1 ระดับเพ่ิมข้ึน  1 ระดับจากเดิมอยูในระดับปานกลาง  
เพ่ิมเปนระดับมาก  นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการยังมีความเห็นวาสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันไดอยู
ในระดับมาก เทากับ 4.33 (SD=.88) ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม (n = 58)  
 

 
 
 

ระดับความความคิดเห็น  

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  X ± S.D. 

ดานความรู 

1. ความรูเกี่ยวกับโรคจิตเวชท่ีพบบอย            

      กอนเขารวมโครงการ 10(18.2) 9(16.4) 20(36.4) 10(18.2) 6(10.9) 3.13 ± 1.23 

       หลังเขารวมโครงการ 27(50.0) 19(35.2) 5(9.3) 3(5.6) 0 4.29 ± 0.86 

2. ความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศราและปญหาการฆาตัวตาย     

      กอนเขารวมโครงการ     13(23.2) 8(14.3) 18(32.1) 11(19.6) 6(10.7) 3.20 ± 1.30 
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ระดับความความคิดเห็น  

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  X ± S.D. 

      หลังเขารวมโครงการ 24(43.6) 26(41.8) 4(6.9) 3(5.5) 1(1.8) 4.20 ± 0.93 

3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูปวยจิต
เวชในขุมชน 

      

      กอนเขารวมโครงการ 14(25.5) 9(16.4) 17(30.9) 10(18.2) 5(9.1) 3.31 ± 1.29 

      หลังเขารวมโครงการ 29(51.8) 20(357) 3(5.4) 3(5.4) 1(1.7) 4.30 ± 0.93 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันได 24(41.4) 15(25.9) 3(5.2) 3(5.2) 0 4.33 ± 0.88 

ดานความพึงพอใจตอโครงการ 

1. เน้ือหา/หัวขอของกิจกรรม 26(50.0) 19(36.5) 4(6.9) 2(3.8) 1(1.7) 4.29 ± 0.91 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรม 25(48.1) 20(38.5) 5(9.6) 1(1.7) 1(1.7) 4.29 ± 0.87 

3. ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 25(49.0) 18(35.3) 7(13.7) 0 1(1.7) 4.29 ± 0.86 

4. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 27(51.9) 18(34.6) 4(7.7) 2(3.8) 1(1.9) 4.31 ± 0.92 

5. อุปกรณ/สื่อในการจัดกิจกรรม 27(51.9) 17(32.7) 5(9.6) 2(3.8) 1(1.9) 4.29 ± 0.94 

6. คุณภาพและปรมิาณอาหาร 23(50.0) 14(30.4) 6(13.0) 2(4.3) 1(2.2) 4.23 ± 0.99 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4(80.0) 0 1(20.0) 0 0 4.60 ± 0.89 

ขอเสนอแนะ  
1. อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้อีก เปนการใหความรูเพ่ิมเติมและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2. อยากใหปรับระยะเวลาการบรรยาย 

3. ใหความรูและความเขาใจดีมาก 

4. อยากไดเอกสารเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

หมายเหตุ ความหมายระดับคะแนน 
  ระดบัคะแนน 5  หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  
  ระดบัคะแนน 4  หมายถึง เห็นดวยมาก  
  ระดบัคะแนน 3  หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  
  ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  เห็นดวยนอย   
  ระดบัคะแนน 1  หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ   
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนในการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน ภายใต

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ปท่ี 2 บรรลุวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ โดยมีกิจกรรมให
ความรูแก อสม. ผูนําชุมชนเก่ียวกับโรคจิตเวชท่ีพบบอย  โรคซึมเศราและปญหาการฆาตัวตาย การสงเสริม
ปองกันปญหาสุขภาพจิตในการดูแลผูท่ีเสี่ยง/มีปญหาสุขภาพจิตในชุมชน รวมถึงการจัดการผอนคลาย
ความเครียดดวยวิธีตางๆ ไดแก การฝกการหายใจ การคลายกลามเนื้อดวยโยคะ  ผูเขารวมกิจกรรมมี
คุณสมบัติและจํานวนเปนไปตามเปาหมายของโครงการ สําหรับผลการประเมินการดําเนินงาน  สามารถ
บรรลุตามเปาหมายชี้วัดโครงการท่ีวางไว ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ 
 

 
หนวย คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรล ุ

รอยละ 85 ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม คน 85 74  

ความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม คาเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป รอยละ 95 100  

ผูเขารวมกิจกรรมท่ีนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ 80 90  

ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากรวมกิจกรรม มากกวาหรือเทากับ 1 ระดับ 1 ระดับ  

 
ดานงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน   

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   รวมท้ังหมด  65,000  บาท  
งบประมาณท่ีใชจายจริงกิจกรรมท่ี 1    26,040   บาท 
งบประมาณท่ีใชจายจริงกิจกรรมท่ี 2    37,760   บาท 

รวมท้ังหมด  63,800    บาท 
คงเหลือ              1,200  บาท 

การดําเนินโครงการมีความคุมคางบประมาณเนื่องจากสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการ ทํา
ใหผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ  รวมถึงมีความรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง  สวน
นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ท้ังนี้มีงบประมาณคงเหลือจากการจัด
โครงการมีจํานวนนอยกวาแผนท่ีวางไว  
 
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 
 ในกิจกรรมท่ี 2 มีการฝกผอนคลายความเครียดดวยโยคะ  พบวา ผูเขารวมโครงการบางสวนแตงกาย
ไมคอยสอดคลองกับกิจกรรม ทําใหไมสะดวกในการทํากิจกรรม ซ่ึงเกิดจากการท่ีผูเขารวมกิจกรรมไมทราบ
ขอมูลของกิจกรรมท่ีชัดเจน ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาคือการระบุการแตงการท่ีเหมาะสมในการเขารวม
กิจกรรม 

 



ตัวอยางภาพกิจกรรม 

 

 



  

 



  



 

 



 

 



 

 

 


	1.ปก
	2.คำนำ
	3.สารบัญ
	4.รายละเอียดโครงการ
	5.ภาพกิจกรรม

