รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( care Giver ) หลักสูตร 70 ชั่วโมง อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางรัตนา แก้วมีสี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
งานผู้สูงอายุกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเจริญศิลป์
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บทสรุป
(เขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง อาเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care Giver) ให้มีความรู้ ความสามา รถในการดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้อง และ
ปลอดภัย ถูกหลักเกณฑ์ ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจาตัว
2. เพื่อให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care Giver)ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตอาเภอเจริญศิลป์และเพียงพอในการดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย โดยยึดตามคู่มือแนวทางก ารอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care Giver)
หลักสูตร 70 ชั่วโมง ของสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
จากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเข้ารับการอบรม จากทุกตาบลรวมทั้งสิ้น
20 คน เพื่อให้เพียงพอและ
ครอบคลุมทุกตาบลในอาเภอเจริญศิลป์ที่จะกระจาย ลงพื้นที่ ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วย ช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ให้ได้รับการดูแลที่ดีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และอาการที่
เจ็บป่วย
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โครงการนี้จัดทาขึ้นร่วมกั บ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ณ. ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 – 1 พฤษภาคม 2561 มีขั้นตอนการดาเนินงานแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับ
การประชุม ประสานวิทยาการเพื่อบรรยายความรู้วิชาการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 103 คน จากอาเภอสว่าง
แดนดิน 100 คน อาเภอเจริญศิลป์ 30 คน อาเภอส่องดาว 6 คน โดย อาเภอเจริญศิลป์ มีกลุ่มเป้าหมาย 10 คน
ใช้งบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และกลุ่มเป้าหมายอีก
20 คน ใช้งบประมาณจาก
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ( จากสานักงานหลักประ กันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)) เป็นเงินทั้งสิ้น 31,350 บาท ( สาม
หมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สรุปผลการประเมินโครงกรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมงอาเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร ปี งบประมาณ 2561ทาให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยหรือพึ่งพิงได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย
นางรัตนา แก้วมีสี
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รายงานผลการดาเนินงาน
1.ความเป็นมาและความสาคัญของโครงกาและการประเมินโครงการ
ปรากฏการณ์ใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ของประเทศไทย คือ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลพบว่า ขนาด
หรือจานวนของประชากรรวม และประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น มี การคาดการณ์ว่าอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะ
เป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งหมายถึง มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป หรือ
อาจกล่าวได้ว่า อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ” (Aged Society) และ
จากนั้นอีกเพียง ๑๐ปี ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”(Super-Aged)
ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยรวม การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี
ให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังออกไป และในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลา จาก
การเกิดความพิการ หรือทุพพลภาพ การยืดเวลาของการเข้าสู่ทุพพลภาพออกไป รวมถึงการเตรียมการเ พื่อรองรับ
สภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความสาคัญยิ่ง
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเจริญศิลป์ร่วมกับ รพร . สว่างแดนดิน อ .สว่างแดนดิน จ . สกลนคร
ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
อาเภอเจริญศิลป์ จ. สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
2.วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
1.เพื่ออบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care Giver)ให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแล ผู้สูงอายุได้ถูกต้อง และ
ปลอดภัยถูกหลักเกณฑ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว
2.เพื่อให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care Giver) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตอาเภอเจริญศิลป์ แ ละเพียงพอในการดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย
3.ขอบเขตของการดาเนินงานโครงการ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาเภอเจริญศิลป์ จานวน 30 คน แบ่งเป็น
1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตาบลเจริญศิลป์ ตาบลทุ่งแก ตาบลโคกศิลา 10 คน(ใช้งบการอบรมจาก สสจ.สกลนคร)
2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตาบลบ้านเหล่า ตาบลหนองแปน 20 คน ใช้งบอบรมจาก โรงพยาบาลเจริญศิลป์
( สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.)
สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุม ดุสิตา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 23 เมษายน 2561 – 1 พฤษภาคม 2561
4.ผลการประเมินโครงการ
4.1 ได้ทาการประเมินความรู้ ก่อนอบรม จานวน
คะแนน
ระดับคะแนน
จานวนผู้เข้าอบรม
0 - 10
0
11 - 20
11
21 - 30
19
รวม
30

30 คน จากการตอบคาถาม 30 ข้อ จานวน 30
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4.2 ได้ทาการวัดทัศนคติ แบบมาตรประมาณค่า ( Rating Scale) 50 คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

จานวนผู้เข้าอบรม
0
13
17
30

หลังการอบรม ประเมินความรู้หลังการอบรม
ระดับคะแนน
0 - 10
11 - 20
21 - 30
รวม

จานวนผู้เข้าอบรม
0
0
30
30

วัดทัศนคติ แบบมาตรประมาณค่า ( Rating Scale)
ระดับคะแนน
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

จานวนผู้เข้าอบรม
0
2
18
30

จากผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
4.3. ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินการคือ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมต้องจบมัธยมต้นขึ้นไปทาให้ห าผู้เข้า
อบรมลาบาก
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5.สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจาปี 2561
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ (จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)) เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 31,350 บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าอบรม จานวน 20 คน x 150 บาท x 7 วัน เป็นเงิน 21,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างทีมวิทยากร 7 คน x 150 บาท x 7 วัน เป็นเงิน 7,350 บาท
3.ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรม 20 ชุด x 150 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1.อาเภอเจริญศิลป์มีผู้ผ่านการอบรม (care Giver) จานวน 30 คน

