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รายงานผลการดำเนินโครงการ 
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเรื้อรังติดเตียง”  

 

 

 

 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม: อาจารย์ ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา 
หัวหน้าโครงการ 

 
ผู้ร่วมจัดทำโครงการ: คณาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี   

ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการดำเนินโครงการ 
ผลการดำเนนิโครงการบรรลตุามวัตถุประสงค์/ ตวัช้ีวัดความสำเร็จ/เปา้หมาย ดังน ี้ 
  1. ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุเรี้อรังติดเตียงของ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ดูแลหลัก จาก 3 ตำบล 

ได้แก่ เชียงพิณ เชียงยืนและหมูม่น รวมจำนวน 43 คน ทีมผู้จัดทำโครงการได้ทำการทดสอบความรู้จาก

แบบทดสอบความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรี้อรังติดเตียง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นผู้สูงอายุ 2) 

ด้านการดูแลเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน 3) ด้านโรคเรื้อรังและการดูแลเป็นข้อคำถามเก่ียวกับอาหารและ

โภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ การจัดการเรื่องการใช้ยา การติดตามการรักษา 

การประเมิน และจัดการเบื้องต้นอาการป่วยฉุกเฉิน 4) การป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุติด

เตียงข้อคำถามเก่ียวกับการป้องกันกล้ามเนื้อลีบ ข้อยึดติด แผลกดทับ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและ

การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 5) ด้านการดูแลจิตใจ จิตวิญญาณและจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อคำถาม 

30 ข้อ  

ผลการทดสอบ พบว่า ผู้ดูแลหลักจำนวน 43 คน ก่อนเข้าร่วมโครงการสามารถตอบแบบทดสอบ 

ความรู้ได้ 18 ข้อข้ึนไป ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากแบบทดสอบความรู้จำนวน 30 ข้อ จำนวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.83 และหลังเข้าร่วมโครงการผู้ดูแลหลักสามารถตอบแบบทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

เพิ่มข้ึน เป็นจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 92.02 บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ รายละเอียด 

ดังตารางท่ี 1ตารางที่ 1 ผลการประเมินความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงของผู้ดูแลหลัก จำนวน 

43 คน (n=43) 

รายการ คะแนนกอ่น คะแนนหลัง 
จำนวนผู้ดูแลหลักท่ีตอบถูกตัง้แต่ 18  ข้อขึ้นไป 
(ร้อยละ60) จากแบบทดสอบความรู้ จำนวน 30 
ข้อ 

21 คน 
(ร้อยละ 48.83) 

40 คน 
(ร้อยละ 92.02) 

 
2. ทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงของผู้ดูแลหลัก จำนวน 43 คน พบว่า ก่อนเข้า

ร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงโดยรวม คือ 2.46 อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งมีรายด้านการควบคุมโรค คือ 2.30 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
คือ 2.27 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ
ป่วยเรื้อรังติดเตียง ของผู้ดูแลหลัก จำนวน 43 คน เพิ่มข้ึน และอยู่ในระดับดีในทุกด้าน เรียงลำดับจากคะแนน
มากไปน้อย คือ การช่วยดูแลกิจวัตรประจำวัน การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การ
ควบคุมโรค การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติโดยรวม คือ 2.85 อยู่ในระดับดี 
บรรลุตามวัตถปุระสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ รายละเอียดดังตาราง 2 
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เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลีย่ทักษะปฏิบัต ิ
  คะแนนเฉลี่ย     2.34 – 3.00  สามารถทำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมด้วยตนเอง/ตอ้งการคำแนะนำเพียง        
                                        เล็กน้อยการดูแลอยู่ในระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย     1.67-2.33     สามารถทำได้อย่างถูกต้องเป็นสว่นใหญ่ ต้องการคำแนะนำอย่างใกลช้ิด   
                                        การดูแลอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย     1.00 -1.66    สามารถทำได้อย่างถูกต้องเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย  
                                        ต้องการความชว่ยเหลือ/อย่างใกล้ชิด การดูแลอยู่ในระดับพอใช้ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัตใินการดูแลผูส้งูอายุปว่ยเรื้อรงัติดเตียงของผูดู้แลหลัก  
จำนวน 43 คน (n=43) 

รายการ คะแนน
ก่อน 

การแปล
ผล 

คะแนน 
หลัง 

การ
แปลผล 

1.การช่วยดแูลกิจวัตรประจำวัน 2.70 ดี 2.97 ดี 
2.การดูแลสุขวิทยาสว่นบุคคล 2.70 ดี 2.95 ดี 
3.การควบคุมโรค 2.30 ปานกลาง 2.76 ดี 
4.การป้องกันภาวะแทรกซ้อน 2.34 ดี 2.92 ดี 
5.การจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้หมาะสม 2.27 ปานกลาง 2.70 ดี 

ทักษะการปฏบิัติในการดูแลผู้สูงอายุปว่ยเรื้อรังติดเตียง
โดยรวม 

2.46 ดี 2.85 ดี 

 
 3. มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ และมีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ การเป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมความรู้ให้กับผู้ดูแลหลัก การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ญาติ
ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงร่วมกับคณาจารย์ ผู้ดูแลหลัก อสม. การเป็นผู้อำนวยความสะดวกใน
โครงการ เป็น โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัดของโครงการที่ต้ังไว้ คือ อย่างน้อย 30 คน 
 4. คณาจารย์ผู้เข้าร่วมบริหารโครงการ จำนวน 14 คน มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงการ
และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง ทุกคน 
คิดเปน็ ร้อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัดของโครงการที่ต้ังไว้ คือ 
ร้อยละ 80  

5. กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษา และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมบริหารโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจและ
การได้รับประโยชน์จากโครงการโดยมีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจในโครงการ ดังนี ้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51- 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51- 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 -3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51- 2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00- 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

   5.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ดูแลหลัก จาก 3 ตำบล ได้แก่ ต.หมูม่น ต.เชียงยืน ต.เชียงพิณ รวม
จำนวน 43 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ คือ 4.51 แปลผลว่า มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และมี
ค่าเฉลี่ยการได้รับประโยชน์จากโครงการและนำความรู้ไปใช้ คือ 4.63 แปลผลว่า ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในระดับมากท่ีสุด บรรลุผลสำเร็จมากกว่าตัวชี้วัดโครงการที่ต้ังไว้ รายละเอียด ดังตารางท่ี 3 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD ระดับการ
ประเมนิ 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ข้ันตอนการใหบ้ริการ    
   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 4.63 0.54 พอใจมากท่ีสุด 
   1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.56 0.67 พอใจมากท่ีสุด 
   1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา  4.67 0.64 พอใจมากท่ีสุด 
   1.4 การจัดลำดับข้ันตอนของกิจกรรม 4.65 0.48 พอใจมากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก    

  2.1 สื่อให้การเรียนรู ้ 4.63 0.49 พอใจมากท่ีสุด 

  2.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.63 0.49 พอใจมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ    

  3.1 ความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรือ้รังติดเตียง ก่อน เข้าร่วมโครงการ 3.70 0.64 พอใจมาก 

  3.2 ความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรือ้รังติดเตียง หลัง เข้ารว่มโครงการ 4.65 0.48 พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.55 พอใจมากที่สุด 
4. การได้รบัประโยชน์ในโครงการและนำความรู้ไปใช้    
   4.1 ท่านสามารถนำสิ่งที่ไดร้ับจากโครงการ/กิจกรรมน้ีไปใช้ในชวีิต 
        ประจำวันได้จริง 4.60 0.54 

 
พอใจมากท่ีสุด 

   4.2 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 4.65 0.48 พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.51 พอใจมากที่สุด 
 

5.2 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ รวม 35 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจ คือ 4.56 แปลผลว่า มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยการได้รับประโยชน์จาก
โครงการและนำความรู้ไปใช้ คือ 4.66 แปลผลว่า ได้รับประโยชน์จากโครงการในระดับมากท่ีสุด บรรลุผล
สำเร็จมากกว่าตัวชี้วัดโครงการท่ีตั้งไว้ รายละเอียด ดังตารางท่ี 4 
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รายการ ค่าเฉล่ีย SD ระดับการ
ประเมนิ 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ข้ันตอนการใหบ้ริการ    
   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 4.77 0.49 พอใจมากท่ีสุด 
   1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.66 0.54 พอใจมากท่ีสุด 
   1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา  4.69 0.63 พอใจมากท่ีสุด 
   1.4 การจัดลำดับข้ันตอนของกิจกรรม 4.71 0.46 พอใจมากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก    

  2.1 สื่อให้การเรียนรู ้ 4.71 0.46 พอใจมากท่ีสุด 

  2.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.57 0.50 พอใจมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ    

  3.1 ความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรือ้รังติดเตียง ก่อน เข้าร่วมโครงการ 3.63 0.65 พอใจมาก 

  3.2 ความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรือ้รังติดเตียง หลัง เข้ารว่มโครงการ 4.74 0.44 พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.54 พอใจมากที่สุด 
4. การได้รบัประโยชน์ในโครงการและนำความรู้ไปใช้    
   4.1 ท่านสามารถนำสิ่งที่ไดร้ับจากโครงการ/กิจกรรมน้ีไปใช้ในชวีิต 
        ประจำวันได้จริง 4.63 0.49 

 
พอใจมากท่ีสุด 

   4.2 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 4.69 0.47 พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.66 0.48 พอใจมากที่สุด 
 
5.3 คณาจารย์ผู้เข้าร่วมบริหารโครงการ จำนวน 14 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ คือ 4.68 

แปลผลว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยการได้รับประโยชน์จากโครงการและนำความรู้ไปใช้ คือ 
4.64 แปลผลว่า ได้รับประโยชน์จากโครงการในระดับมากท่ีสุด บรรลุผลสำเร็จมากกว่าตัวชี้วัดโครงการที่ต้ังไว้ 
รายละเอียด ดังตารางท่ี 5 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD ระดับการ
ประเมนิ 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ข้ันตอนการใหบ้ริการ    
   1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 4.86 0.36 พอใจมากท่ีสุด 
   1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.57 0.51 พอใจมากท่ีสุด 
   1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา  4.86 0.36 พอใจมากท่ีสุด 
   1.4 การจัดลำดับข้ันตอนของกิจกรรม 4.71 0.47 พอใจมากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก    
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รายการ ค่าเฉล่ีย SD ระดับการ
ประเมนิ 

  2.1 สื่อให้การเรียนรู ้ 4.71 0.47 พอใจมากท่ีสุด 

  2.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.79 0.43 พอใจมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ    

  3.1 ความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรือ้รังติดเตียง ก่อน เข้าร่วมโครงการ 4.07 0.27 พอใจมาก 

  3.2 ความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรือ้รังติดเตียง หลัง เข้ารว่มโครงการ 4.86 0.36 พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.32 พอใจมากที่สุด 
4. การได้รบัประโยชน์ในโครงการและนำความรู้ไปใช้    
   4.1 ท่านสามารถนำสิ่งที่ไดร้ับจากโครงการ/กิจกรรมน้ีไปใช้ในชวีิต 
        ประจำวันได้จริง 4.57 0.51 

 
พอใจมากท่ีสุด 

   4.2 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 4.71 0.47 พอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.49 พอใจมากที่สุด 
 

สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารว่มโครงการเพื่อพัฒนาการจดัโครงการในครั้งตอ่ไป 
 1. อยากให้จัดโครงการแบบนี้ไปตลอด  

      2. เป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ประโยชน ์
      3. ได้ความรู้จากกิจกรรมต่างๆไปพัฒนาชุมชน และนำไปแนะนำญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตยีง 

                 4. อยากให้เพิม่เรื่องสมุนไพรท่ีสามารถนำมาดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้มากกว่านี้ 
                 5. ทีมอาจารยแ์ละนักศึกษาทำหน้าท่ีเหมาะสมมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส สุดยอด 
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ภาคผนวก  

- ภาพประกอบกิจกรรม 
- โครงการขออนุมัติงบประมาณ 
- แบบทดสอบความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุปว่ยเรื้อรังติดเตียงของผู้ดูแลหลัก 
- แบบประเมินทักษะการปฏิบตัิในการดูแลผู้สงูอายุปว่ยเรื้อรังติดเตียงของผู้ดูแลหลัก     
- แบบประเมินความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์ในโครงการ 
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ภาพประกอบกจิกรรมในโครงการ 

 
ภาพท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์ ระดมสมองสนทนากลุ่มในการค้นหาความต้องการพัฒนาศักยภาพในการดูแล

ผู้สูงอายุเรื้อรงัติดเตียง 

 
ภาพท่ี 2 ศึกษาสถานการณ์ ระดมสมองสนทนากลุ่มในการค้นหาความต้องการพัฒนาศักยภาพในการดูแล

ผู้สูงอายุเรื้อรงัติดเตียง 
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ภาพท่ี 3 ทบทวนวรรณกรรมและประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 เยี่ยมบ้าน 
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ภาพท่ี 5 เยี่ยมบ้าน 



11 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 6 เยี่ยมบ้าน 
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ภาพท่ี 7  การอบรมความรู้และฝึกทักษะการดูแลผูสู้งอายเุรื้อรังติดเตยีง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8  การอบรมความรู้และฝึกทักษะการดูแลผูสู้งอายเุรื้อรังติดเตยีง 
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ภาพท่ี 9  การอบรมความรู้และฝึกทักษะการดูแลผูสู้งอายเุรื้อรังติดเตยีง 

 
 

ภาพท่ี 10  การอบรมความรูแ้ละฝึกทักษะการดูแลผูสู้งอายุเรือ้รังติดเตียง 
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ภาพท่ี 11  การอบรมความรูแ้ละฝึกทักษะการดูแลผูสู้งอายุเรือ้รังติดเตียง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 12  การอบรมความรูแ้ละฝึกทักษะการดูแลผูสู้งอายุเรือ้รังติดเตียง 
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ภาพท่ี 13  ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมดูแล 
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ภาพท่ี 14  ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมดูแล 
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คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชธาน ีวทิยาเขตอดุรธานี 

๑. โครงการ      การพัฒนาศักยภาพผู้ดแูลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียง 
๒. ปีการศึกษา    ๒๕๖๔ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ ดร. รววีรรณ       เผ่ากัณหา       หัวหน้าโครงการ 
๔. ผู้ร่วมบริหารโครงการ     
๑) อาจารย์ ณัฐวรรณ           ชัยมีเขียว 
๒) อาจารย์ นันทาวดี           ศิริจันทรา 
๓) อาจารย์ ปิติณัช             ราชภักด ี
๔) อาจารย์ จุฑารัตน์           เสาวพันธ์ 
๕) อาจารย์ ธนารัตน์           จันดามี 
๖) อาจารย์ นุชจมาน           ร่วมสุข 
๗) รองศาสตราจารย์.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธรีกุล 
๘) อาจารย์ กชนิภา             ขวาวงษ ์
๙)  อาจารย์ สุปรีดา             อินทรสงเคราะห ์
๑๐)  อาจารย์ พวงผกา           อินทร์เอี่ยม 

๑๑)  อาจารย์ นภารินทร์         นวลไธสง 
๑๒)  อาจารย์ ดร. ญาธิดา       วุฒิศาสตร์กุล 
๑๓)  อาจารย์ ดร.นิภาธร        ไวท์วิทย์ริยะกุล 
๔. ความสอดคล้องดา้นกลยุทธ ์และตัวชีว้ัดตามแผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวชิาการแก่สังคมเพือ่ตอบสนองคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้การบริการวชิาการบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการที่สอดคลอ้งกบัปัญหาและ 

ความต้องการของชุมชน 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมท่ีเป็นไปตามกรอบโครงการ 
- จำนวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าอย่างนอ้ย ๑ โครงการ 

ตัวชีว้ัดท่ี ๒๓ ร้อยละ ๗๕ ของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการบริการวชิาการ 
ตัวชีว้ัดท่ี ๒๔ ร้อยละ ๕๐ ของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวชิาการ 

      ลักษณะโครงการ ( ) งานประจำปี ( ) โครงการตอ่เนือ่งจากปีท่ีแล้ว ( / )โครงการใหม่ 
 
 



18 

 

 
๖.  หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                 
          ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุและกำลังยา่งเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากการ

เปลี่ยนแปลงตามวัยสงูอายุ ท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของร่างกาย ทำให้ผู้สูงอายเุกิดโรคเรื้อรงัและมีหลายโรค จาก
การแบ่งประเภทผู้สงูอายุตามเกณฑ์ สปสช. การประเมินกิจวัตรประจำวันด้วยแบบประเมิน Bathel ADL และ 
แบบประเมินภาวะพึ่งพิง TAI (Typology of Aged with Illustration) ได้แก่ กลุ่ม ๑   ติดบ้าน (B3) กลุ่ม ๒ ติด
บ้าน (C2,C3,C4)  กลุ่ม ๓ ติดเตียง (I3) กลุ่ม ๔ ติดเตียง (I1,I2) โดยผู้สูงอายุโรคเรื้อรงัติดเตียงจำเป็นต้องมีการดูแล
ระยะยาว(Long term care) เนื่องจากมีภาวะพึ่งพงิ การสนับสนุนเพือ่พัฒนาศักยภาพผูดู้แลในการดูแลผูสู้งอายุโรค
เรื้อรังติดเตยีงท้ังด้านความรู ้ ความเข้าใจ การสง่เสรมิศักยภาพหรือสมรรถนะแหง่ตนของผู้ดูแล เป็นการดูแล
ต่อเนือ่งโดยครอบครวั(Family care) ซึ่งในการดูแลระยะยาวผูสู้งอายุโรคเรือ้รังติดเตียง ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจความสงูอายุ การควบคุมโรคเรื้อรงั ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การใช้ยาและติดตาม
ผลตรวจตามนัด รวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผูสู้งอายุติดเตียง การจัดการอาการที่พบบอ่ย การ
ดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณ หากผู้ดูแลมีความรู้และปฏิบัติได้อย่างมีสมรรถนะแห่งตนจะทำให้ผูสู้งอายุโรคเรื้อรงั
ติดเตียงมีคุณภาพชวีิตท่ีดีตามมา และจะลดภาระระบบบริการสุขภาพจากบุคลากรทางสุขภาพ 

          คณะกรรมการฝ่ายบริการวชิาการแก่สังคมได้มีการสำรวจความต้องการการใหบ้ริการแก่สังคม พบว่า 
สังคมผู้สูงอายุยังเป็น ปัญหาท่ีต้องดูแลต่อเนื่อง โดยในจังหวัดอุดรธานี พบผูสู้งอายุท่ีมีโรคเรื้อรังติดเตียง ซึ่งจะต้องมึ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ตอ้งดูแล คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้เห็นความสำคัญในการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในการดูแล
ผู้สูงอายุโรคเรือ้รงัติดเตียง ท้ังด้านร่างกาย จิตใจและจิตวญิญาณ จึงมีการจัดการให้ความรู้และทักษะปฏิบัติท่ีจำเปน็
ในการดูแลระยะยาวแก่ผูสู้งอายุโรคเรือ้รังติดเตียงเพื่อให้สามารถดูแลด้วยครอบครัวตอ่ไป 

๗.วัตถปุระสงค์    
๗.๑.เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลให้มีความรู้ท่ีจำเป็นในการดแูลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดเตียง 
๗.๒ เพื่อให้ผู้ดูแลมีทักษะปฏบิัติท่ีจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุโรคเรือ้รังติดเตียง 
๗.๓ เพื่อให้นักศึกษาได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมโครงการพฒันาศักยภาพผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สงูอายุ
ป่วยเรื้อรงัติดเตียง 
๗.๔เพือ่ให้คณาจารย์ได้มีสว่นร่วมในการบริการวชิาการและได้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชุมชน  
 

   ๘. ตวัช้ีวดัความสำเร็จโครงการ 
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายหลักหลังเข้าร่วมโครงการมีคะแนนความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุปว่ย

เรื้อรังติดเตยีงผ่านเกณฑร์้อยละ 60 ของแบบประเมินความรู้ เพิ่มข้ึน 
 2) กลุ่มเป้าหมายหลัก มี่ค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุปว่ยเรื้อรังตดิเตียง หลังเข้า

รว่มโครงการเพิ่มข้ึน และอยู่ในระดับดี 
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๓)นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลักในการดูแล
ผู้สูงอายุป่วยเรือ้รังติดเตียง อย่างน้อยจำนวน 30 คน 

๔) ร้อยละ 80 ของคณาจารย์ผู้เข้ารว่มบริหารโครงการไดม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สูงอายุปว่ยเรื้อรังติดเตียง  

5) กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษา และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมบริหารโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยในกิจกรรมท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และได้รับประโยชนจ์ากการดำเนินกิจกรรม
ในโครงการระดับปานกลางขึน้ไป 
๙. กลุ่มเปา้หมาย 

           ๙.๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรือ้รังติดเตียง ในเขตชุมชน เชียงพณิ 
เชยีงยนื และหมูม่น รวมจำนวน ๔๓ คน 

           ๙.๒. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ  
                 ๑) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓๐ คน    
                 ๒) อาจารย์ผูร้บัผิดชอบโครงการและผู้รว่มโครงการ รวมจำนวน   ๑๔ คน   
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๑๐. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)  
เวลา/กจิกรรม มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค เมย. พค. 

การเตรียมการ (Plan)              
        ๑) ศึกษาสถานการณ์และสำรวจความต้องการพฒันาศักยภาพ
ของผู้ดูแลผูสู้งอายุเรื้อรงัติดเตียง 
       ๒) เขียนและเสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ 
       ๓) ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
รับทราบเพือ่เข้าร่วมโครงการ 
       ๔) เตรียมความพรอ้ม ด้าน ผู้ดำเนินการ วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์
และการสถานท่ี    
       ๕) เตรียมความพร้อม ด้าน ผู้ดำเนินการ วิทยากร  
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ ในระยะท่ี ๒                        

            

การดำเนินการ (DO) 
 ระยะที่ ๑เตรียมความพร้อม กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ดูแลจำนวน  
๔๓ คน 
        กิจกรรมท่ี ๑ ทดสอบความรู้ก่อนบรรยายและบรรยาย 
           ๑. ความรู้ความเข้าใจความสูงอาย ุ
           ๒.การดูแลกิจวัตรประจำวันผูสู้งอาย ุ  
           ๓.การควบคุมความรุนแรงของโรคและปอ้งกันภาวะแทรกซ้อน 
           ๔ การส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตวญิญาณผู้สูงอายุ 
        กิจกรรมท่ี ๒ สอนสาธติและลงมอืฝึกปฏิบัติ แบ่งปฏิบัติตามฐาน 
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๔ ฐาน ได้แก่ ความเข้าใจผู้สงูอายุ การดูแลกิจวัตรประจำวัน  
การควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อน และ การส่งเสริมด้านจิตใจและ
จิตวิญญาณ 
ระยะที่ ๒ ทบทวนและประเมินผล กลุ่มเป้าหมายหลัก ผูดู้แลจำนวน  
๔๓ คน และ กลุ่มเป้าหมายรอง นักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ จำนวน ๓๕ คน  
เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และฝึกเป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้ดูแลผู้สงูอายุ 
        กิจกรรมท่ี ๑ การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 
          ๑. ความรู้ความเข้าใจความสูงอาย ุ
          ๒.การดูแลกิจวัตรประจำวันผู้สงูอาย ุ  
          ๓.การควบคุมความรุนแรงของโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
          ๔ การส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตวญิญาณผู้สูงอายุ 
        กิจกรรมท่ี ๒ การฝึกปฏิบัติ แบ่งปฏิบัติตามฐาน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน (Check)      

๑. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการอบรม 
๒. ติดตามความก้าวหน้าโดยการลงเยีย่มบ้านประเมินทักษะ

ปฏิบัตทุิกเดือน 
๓. ตามผลหลังเสรจ็สิ้นโครงในระยะท่ี ๒ โดยประเมินความ 

พึงพอใจ ความรู้ ทักษะปฏิบตัิของผู้ดูแลในการดูแลผู้สงูอายุ
เรื้อรังติดเตยีง 

            

การนำผลการประเมินไปปรบัปรุงพฒันาโครงการ/กิจกรรมที่             
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เก่ียวข้อง (ACT) 
      นำผลการประเมินเสนอต่อผู้ดูแลที่เก่ียวข้องในชุมชน 
คณะกรรมการบริการวชิาการแก่สังคมและผู้บรหิาร  
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปตี่อไป 
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๑๑. สถานที่ ระยะเวลาดำเนินการ   
            ระยะท่ี ๑  
                ๑.๑. ศึกษาสถานการณ์ ระดมสมองสนทนากลุ่มในการค้นหาความต้องการพัฒนาศักยภาพใน

การดูแลผู้สูงอายเุรือ้รังติดเตยีงในชุมชน ๓ ชนุชน ได้แก่ เชียงพณิ เชียงยืนและหมูม่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
            ระยะท่ี ๒  
                ๒.๑. เยี่ยมบ้านสอบถามปัญหาเชิงลึกความต้องการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายเุรือ้รังติด

เตียงในชุมชน ๓ ชุนชน ได้แก่ เชียงพิณ เชียงยืนและหมูม่น เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔ 
            ระยะท่ี ๓  
                 ๓.๑. การอบรมความรู้และฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายเุรื้อรังติดเตยีง เตรยีมความพร้อม และวัด

ความรู้ก่อน  ติดตามเยี่ยมบ้าน เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม รพ.สต. หมู่ม่น 
                 ๓.๒. ลงเยี่ยมบ้านหรือใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลติดตามการดูแลเดอืนละ ๑-๒  ครั้ง 
           ระยะท่ี ๔  
                ๔.๑. การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการดูแลผู้สูงอายุเรื้อรังติดเตียง สรุปผลการเรียนรู้รว่มกัน 

ติดตามประเมินผล สิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๑๒. งบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหม่ืนบาทถ้วน ) ดังน้ี  

รายการ จำนวน ราคา(บาท) 
ระยะท่ี ๑ ศึกษาสถานการณ์ ระดมสมองสนทนากลุ่มในการค้นหาความต้องการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ 
             เรื้อรังติดเตียง 
     ๑. ป้ายไวนิลโครงการ (ขนาด ๓ x ๑.๕ เมตร) ๑ แผ่น ๕๐๐ ๑ แผ่น ๕๐๐ 
     ๒. แบบสำรวจ (ราคา ๑๐ บาท/ชุด) ๑๐๐ ชุด ๑,๐๐๐ 

๓. ค่าตอบแทนอาหารว่างสำหรบัผู้ให้ข้อมูล (คนละ ๕๐ บาท) ๕๐ คน ๒,๕๐๐ 
     ๔. ระดมสมองวางแผนกิจกรรมร่วมกัน(ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม)  
         (คนละ ๕๐ บาท) 

๕๐ คน ๒,๕๐๐ 

     ๕. อุปกรณ์เครือ่งเขียน 
        - ปากกาเมจิก (สีดำ น้ำเงิน แดง) 
        - กระดาษฟลิปชาร์ท 
        - เทปกาวใส (ขนาดใหญ่) 
        - กระดาษสีเตรียมสือ่ 
        - กระดาษ post it  
        - กระดาษ A4   

 
๑๐ อัน 
๕๐ แผ่น 
๑ ม้วน 

๑๐ แผ่น 
๔ ชุด 
๒ รีม 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 
๕๐ 

๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

รวม(เจ็ดพันแปดรอ้ยห้าสบิบาทถ้วน)  ๗,๘๕๐ 
ระยะท่ี ๒ เยี่ยมบ้านสอบถามปัญหาเชิงลึกความต้องการพฒันาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุเรื้อรังติดเตียงในชุมชน 
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๕. ค่าตอบแทนอาหารว่างสำหรบัผู้ให้ข้อมูล ชุนชนเชียงพิณ  (คนละ ๕๐ บาท) ๑๕ คน ๗๕๐ 
๖. ค่าตอบแทนอาหารว่างสำหรบัผู้ให้ข้อมูล ชุนชนเชียงยืน  (คนละ ๕๐ บาท)      ๑๐ คน ๕๐๐ 
๗. ค่าตอบแทนอาหารว่างสำหรบัผู้ให้ข้อมูล ชุนชนหมูม่น  (คนละ ๕๐ บาท) ๑๕ คน ๗๕๐ 
๘. ค่าโทรศัพท์และค่าน้ำมันรถในการเดินทาง (เหมาจ่าย)   เหมาจ่าย ๕๐๐ 

รวม(สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)  ๒,๕๐๐ 
ระยะท่ี ๓  การอบรมความรูแ้ละฝึกทักษะการดูแลผูสู้งอายุเรือ้รังติดเตียง เตรยีมความพร้อม และวัดความรู้ก่อน  
              ติดตามเยี่ยมบ้านและลงเยี่ยมบ้านหรือใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลติดตามการดูแล 

๙. แบบวัดความรู้ก่อน-หลัง (ราคา ๑๐ บาท/ชุดx๒ ครั้ง) ๒๐๐ ชุด ๒,๐๐๐ 
๑๐. ค่าวิทยากรภายนอกประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง (๖๐๐ บาทต่อคน) ๓ คน ๑,๘๐๐ 
๑๑. ค่าตอบอาหารว่างและอาหารกลางวันผูเ้ข้าอบรม (คนละ ๑๐๐ บาท)      ๑๐๐ คน ๑๕,๐๐๐ 
๑๒. ค่าโทรศัพท์และค่าน้ำมันรถในการเดินทาง (เหมาจ่าย)   เหมาจ่าย ๕๐๐ 
๑๓. ไวนิลความรู้ขนาด ๒X๓ เมตร (๔๕๐ บาท/ชิ้น)        ๔ ชิ้น   ๑,๘๐๐ 
๑๔. ค่าจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้(๕๐ บาทต่อเล่ม) ๒๐๐ เล่ม ๑๐,๐๐๐ 

รวม(สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถว้น)  ๒๑,๑๐๐ 
ระยะท่ี ๔  การอบรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทักษะการดูแลผูส้งูอายุเรื้อรังติดเตยีง สรุปผลการเรยีนรู้รว่มกัน  
              ติดตามประเมินผล 

๑๕. แบบวัดความรู้หลังเข้ารว่มโครงการท้ังหมด (ราคา ๑๐ บาท/ชุด) ๑๐๐ ชุด ๑,๐๐๐ 
๑๖. ค่าตอบอาหารว่างและอาหารกลางวันผูเ้ข้าอบรม (คนละ ๑๕๐ บาท)      ๑๐๐ คน ๑๕,๐๐๐ 
๑๗. ค่าวิทยากรภายนอกวพิากษ์จากการปฏิบัติงานจริง (๖๐๐ บาทต่อคน) ๓ คน ๑,๘๐๐ 

       ๑๖. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
        - กระดาษฟลิปชาร์ท 
        - เทปกาวใส (ขนาดใหญ่) 
        - กระดาษ post it  

 
๕๐ แผ่น 
๑ ม้วน 
๔ ชุด 

 
๕๐๐ 
๕๐ 

๒๐๐ 
รวม(หนึ่งหมืน่แปดพันสองรอ้ยบาทถว้น)  ๑๘,๒๐๐  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ(หา้หมื่นบาทถ้วน)  ๕๐,๐๐๐ 
 
๑๓. การประเมินการดำเนนิโครงการ 
      ๑๓.๑ ประเมินจากแบบทดสอบความรู้การดูแลผู้สูงอายุเรี้อรังติดเตียงและแบบประเมินความพึงพอใจใน

การเข้ารว่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล 
       ๑๓.๒  ประเมินตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการ 
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๑๔.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
    ๑๔.๑ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเรี้อรังติดเตียง การฝึกทักษะเพื่อนำไปใช้ในการ

ดูแลผู้สูงอายุเรื้อรังติดเตียง 
     ๑๔.๒ ได้ส่งเสริมอาจารยเ์ป็นผู้รว่มทีมบริการวชิาการแก่สังคม 
     ๑๔.๓ ได้ส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้รว่มทีมบริการวชิาการแก่สังคมในด้านเรียนรู้การเปน็ผู้ให้การฝึกอบรมและ

ติดตามดูแลผู้สูงอายุจากผู้ดูแล 
     ๑๔.๔.ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรว่มกับการทำงานกับองค์กรภายนอกในวางแผนและดูแล

ผู้สูงอายุเรื้อรงัติดเตียง 
 
 
๑๕. คณะกรรมการดำเนนิงาน 

๑) อาจารย์ ดร. รววีรรณ       เผ่ากัณหา                 หัวหน้าโครงการ/วิทยากร 
๒) อาจารย์ ณัฐวรรณ           ชัยมีเขียว  บริหารโครงการ/วิทยากรและเยี่ยมบ้าน 
๓) อาจารย์ นันทาวดี            ศิริจันทรา           บริหารโครงการ/วิทยากรและเยี่ยมบ้าน  
๔) อาจารย์ ปิติณัช               ราชภักดี           บริหารโครงการ/วิทยากรและเยี่ยมบ้าน 
๕) อาจารย์ จุฑารัตน์             เสาวพันธ ์           บริหารโครงการ/วิทยากรและเยี่ยมบ้าน 
๖) อาจารย์ ธนารัตน์             จันดามี                   บริหารโครงการ/เยี่ยมบ้าน 
๗) รองศาสตราจารย์.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธรีกุล             กรรมการ/ดูแลฐานปฏิบัต ิ
๘) อาจารย์ ดร.นิภาธร        ไวท์วิทย์ริยะกุล             กรรมการ/ดูแลฐานปฏิบัติ 
๙) อาจารย์ กชนิภา               ขวาวงษ์                 กรรมการ/ดูแลฐานปฏิบัติและเยี่ยมบ้าน 
๑๐) อาจารย์ สุปรีดา               อินทรสงเคราะห์      กรรมการ/ดูแลฐานปฏิบัติและเยี่ยมบ้าน 
๑๑) อาจารย์ พวงผกา              อินทร์เอี่ยม            กรรมการ/ดูแลฐานปฏิบัติและเยี่ยมบ้าน 
๑๒) อาจารย์ ดร. ญาธิดา          วุฒิศาสตร์กุล          กรรมการ/ดูแลฐานปฏิบัติและเยี่ยมบ้าน          
๑๓) อาจารย์ นภารินทร์            นวลไธสง              กรรมการและเยี่ยมบ้าน 
๑๔) อาจารย์ นุชจมาน             ร่วมสุข          บริหารโครงการและเลขานุการ/วิทยากรและเยี่ยมบ้าน 
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............................................ 

               (อาจารย์ ณฐัวรรณ ชัยมีเขียว) 
                 ผู้เสนอโครงการ 
                                                                                 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

............................................. 
(อาจารย์ เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง) 

ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม 
                                                                                              ท่ีปรึกษาโครงการ 

 
............................................. 
( ดร. รววีรรณ เผ่ากัณหา ) 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/หัวหน้าโครงการ 
 

 
……………………………………………………………                                             ………………………………………. 
    (อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์)                                                       (ดร. บรม ตันวัฒนะพงษ์) 
               รองอธิการบดี                                                                   รองอธิการบดี ฝา่ยบริหาร 
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   แบบทดสอบความรูใ้นการดูแลผู้สูงอายุปว่ยเรื้อรังตดิเตียงของผู้ดูแลหลัก 

( Primary  Caregiver’s Knowledge care  of  Bed Bound elderly 
with chronic disease: ) 

ประกอบดว้ยเรื่อง ด้านความเป็นผู้สูงอายุ ด้านการดูแลเรื่องการทำกิจวัตรประจำวัน ด้านโรคเรื้อรัง

และการดูแลเป็นข้อคำถามเกีย่วกับอาหารและโภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลด้านจิตใจและอารมณ ์

การจัดการเรือ่งการใช้ยา การติดตามการรักษา การประเมิน และจัดการเบือ้งต้นอาการป่วยฉุกเฉิน การ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนสำหรบักลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงขอ้คำถามเก่ียวกับการป้องกันกล้ามเนื้อลีบ ข้อยึดติด แผล

กดทับ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  การติดเชือ้ในระบบทางเดินปัสสาวะและด้านการดูแลจิตใจ จิต

วิญญาณและจัดการสิ่งแวดลอ้ม จำนวน ๓๐ ข้อ 

ช่ือ-สกุล...........................................................................................  อาย.ุ..............................ปี 

ชุมชน...................................................................ความสมัพันธ์กบัผู้สูงอายุ.............................................. 

ระยะเวลาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง............................ปี 

คำช้ีแจง : โปรดทำเครือ่งหมาย √  ในช่องท่ีท่านคิดวา่ถูกต้อง  

ช้อ
ที ่ ข้อคำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 
คะแนน 

 การดูแล(10)    

1 
ถ้าผู้สูงอายุได้ยินไม่ชัดเจน หรือหูตึง ควรตะโกนพูดเสียงดงัเพือ่ชว่ย
ให้ผู้สูงอายุได้ยินชัดเจนข้ึน   

 

2 
ไม่ควรใช้คำถามว่า "ทำไม" ถามผู้สูงอายุ เพราะจะทำใหผู้สู้งอายรุู้สึก
อึดอัด เหมอืนถูกตำหน ิ   

 

3 
ควรส่งเสริมใหผู้้ป่วยชว่ยเหลอืตนเองเท่าท่ีจะทำได้ เช่น รบัประทาน
อาหารเอง แต่งตวัเอง เป็นตน้   

 

4 การช่วยผู้สูงอายเุดินควรช่วยจับบริเวณเอวของผูสู้งอาย ุ    

5 
การแปรงฟันใหผู้้สูงอายุควรต้องทำความสะอาดบริเวณกระพุง้แก้ม 
เหงือก และลิ้นดว้ย   

 

6 
การทำความสะอาดบรเิวณอวัยวะขับถ่ายให้แก่ผู้สูงอายุควรเช็ดจาก
ด้านล่างข้ึนด้านบน   

 

7 

การดูแลด้านสังคมจิตใจ ดว้ยหลัก 4ส.ได้แก่ สังเกต ใส่ใจเข้าใจ
ปัญหา เสริมสรา้งดูแลใจ และหากมีปัญหา ส่งต่อเชือ่มโยงประสาน
หน่วยงานที่ดูแล   

 

8 ถ้ามีพื้นต่างระดับ ไม่ควรทาสแีตกต่างกัน เพราะจะทำใหผู้สู้งอายุ    
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ช้อ
ที ่ ข้อคำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 
คะแนน 

เวียนศีรษะเกิดอุบัตเิหตุ ล้มได้ง่าย 

9 
ถ้าผู้สูงอายุสำลักอาหารให้ชว่ยเหลอืโดยให้ผูสู้งอายุไอออกมาแรงๆ 
ถ้าไม่ออกให้ใชว้ธิีกดหน้าท้องช่วย   

 

10 อุณหภูมิของร่างกายปกติ คือ 37.6-38.4 องศาเซลเซียส    

 การควบคุมโรค(10)    

11 
ไม่ควรจำกัดอาหารใดๆใหผู้้สงูอายุที่ป่วยเรือ้รังติดเตียงเนื่องจาก
สูงอายุแล้วเบื่ออาหาร   

 

12 
นอกจากอาหาร 3 มื้อหลักท่ีลดปริมาณลงแล้ว ผูสู้งอายุควรกิน
อาหารระหว่างมือ้ด้วยเพือ่ใหไ้ด้รับอาหารเพยีงพอ   

 

13 
ผู้ป่วยผูสู้งอายุติดเตียงควรไดร้ับการพักผ่อนไม่ควรมีการออกกำลัง
กายให้   

 

14 

การบริหารกล้ามเนื้อหนา้ขา 2 ข้าง โดยการยกขาขึ้นและเกร็งไว้
สักครู่ควรทำบ่อยๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ ข้อให้แข็งแรง 
ชะลอความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสือ่ม   

 

15 
การนิมนต์พระมาเยี่ยมผูสู้งอายุท่ีบ้านเป็นเรื่องไม่จำเป็นสำหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรังติดเตยีง   

 

16 ควรพาผู้สูงอายุออกไปเที่ยวนอกบ้านบ้าง    

17 
หลักในการให้ยาแก่ผู้สงูอายุ คือ ถูกโรค ถูกคน ถูกเวลา ถูกวิธี และ
ถูกขนาด   

 

18 
หากลืมให้ยาในม้ือเช้ารับประทานวันละครั้งใหเ้ลื่อนให้เป็น 
วันถัดไปเลย   

 

19 ควรพาผู้สูงอายุไปตรวจตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามการรักษา    

20 
วัดความดันโลหิตเป็นประจำและบันทึกทุกครั้งในผู้สูงอายท่ีมี 
ความดันโลหิตสูง   

 

 การป้องกันภาวะแทรกซ้อน(10)    

21 

การบริหารปอดอยา่งมีประสทิธิภาพโดยให้ผู้สูงอายุหายใจเข้าทาง
จมูก นับในใจ 1-2 หายใจออกทางปากคล้ายผิวปาก แล้วนับในใจ     
1-2-3-4 เมื่อหายใจออกหมดแล้ว ให้หายใจเข้าทางจมกูและหายใจ
ออกทางปากโดยการห่อปาก   

 

22 การป้อนอาหารควรจัดใหผู้้สงูอายุนอนศีรษะสูง เพือ่กลืนอาหาร    
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ช้อ
ที ่ ข้อคำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 
คะแนน 

สะดวกและปอ้งกันการสำลักอาหารลงสู่ปอด 

23 
ตำแหน่งท่ีเกิดแผลกดทับได้บ่อยในผูสู้งอายุติดเตียง ได้แก่ บริเวณ
กระดูกก้นกบ ส้นเท้า ข้อศอก กระดูกสันหลัง สะบัก และท้ายทอย   

 

24 
การใช้เตยีงลมอยา่งเดียวสามารถป้องกันแผลกดทับในผูสู้งอายุติด
เตียงได้   

 

25 

ผู้สูงอายุติดเตียงแผลกดทับระดับ 3 มองเห็นลึกถึงชัน้ไขมันแต่มอง
ไม่เห็นกระดูกเอ็นและกล้ามเนื้อ มีโพรงใต้ขอบแผล ควรทำแผลด้วย
แอลกอฮอลว์ันละครั้งแล้วปิดก็อซไว้เท่านั้น   

 

26 การนำหมอนมารองใตเ้ข่าเปน็การจัดท่าป้องกันข้อติดแข็ง    

27 
การออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดหรอืใช้อุปกรณ์ชว่ย เชน่  
การชักรอกไม่เหมาะสมกับผูสู้งอายุติดเตียง   

 

28 
หากผู้สูงอายุท้องผูกเป็นประจำผู้ดูแลควรให้ยาระบายทุกวันเพื่อ
ไม่ให้รู้สึกแน่นอึดอัดท้อง   

 

29 
สังเกตสีลักษณะของปัสสาวะหากมีเข้มหรือขุ่นมีตะกอนใหไ้ปปรึกษา
แพทย์และสงัเกตอาการไข้หนาวสั่น   

 

30 
หากผู้สูงอายุมีสายสวนปัสสาวะถุงปัสสาวะควรอยู่ต่ำกว่าระดับเอว 
แต่ไม่วางไว้บนพืน้   

 

 คะแนนเตม็ 30 คะแนน  
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ครั้งที่.................... 

แบบประเมินทักษะการปฏบิตัิในการดูแลผู้สูงอายุปว่ยเรือ้รังติดเตียงของผู้ดูแลหลัก 

(Primary  Caregiver’s Skills care  of Bed Bound elderly with chronic disease: ) 

ช่ือ-สกุล...........................................................................................  อาย.ุ..............................ปี 

ชุมชน...................................................................ความสมัพันธ์กบัผู้สูงอายุ.............................................. 

ระยะเวลาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง............................ปี 

คำช้ีแจง : โปรดทำเครือ่งหมาย √  ในช่องท่ีท่านคิดวา่ตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติ 

คะแนน 3 คะแนน หมายถึง สามารถทำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมด้วยตนเอง/ตอ้งการคำแนะนำเพียงเล็กน้อย   

                                   การดูแลอยู่ในระดับดี 

คะแนน 2 คะแนน หมายถึง สามารถทำได้อย่างถูกต้องเปน็ส่วนใหญ่ ต้องการคำแนะนำอย่างใกลช้ิด   

                                   การดูแลอยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนน 1 คะแนน หมายถึง สามารถทำได้อย่างถูกต้องเพยีงเล็กน้อยหรอืไม่ได้เลย  

                                   ต้องการความชว่ยเหลอื/อยา่งใกล้ชิด การดูแลอยู่ในระดบัพอใช ้

ทักษะการปฏบิัต ิ ดี 
 (3) 

ปานกลาง
(2) 

พอใช้ 
(1) 

หมายเหต ุ

1. การช่วยดูแลกิจวัตรประจำวนั ได้แก่  
การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ การแต่งตวั การ
เคลื่อนย้าย การขับถ่าย 

    

2. การดูแลสุขวิทยาสว่นบุคคล ได้แก่ 
 การช่วยทำความสะอาดร่างกาย 

    

3. การควบคุมโรค     
3.1. การดูแลด้านอาหารเฉพาะ/ 

การจัดอาหาร 
    

3.2. การดูแลด้านออกกำลังกายเหมาะสม  
สม่ำเสมอ 

    

3.3. การดูแลดูแลจัดการความเครยีด/ 
การดูแลด้านจิตใจ 

    

3.4. การดูแลจัดการเรื่องยา     
3.5. การพาไปตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอ     

4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน     
4.1. การป้องกันแผลกดทับ ได้แก่ พลิก     
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ทักษะการปฏบิัต ิ ดี 
 (3) 

ปานกลาง
(2) 

พอใช้ 
(1) 

หมายเหต ุ

ตะแคงตัว จัดท่า ทำความสะอาดผวิหนัง 
4.2. การป้องกันติดเชื้อระบบทางเดิน 

หายใจ ได้แก่ การจัดท่า กายฝึกการหายใจและระบาย
เสมหะ  

    

4.3. การป้องกันกล้ามเนือ้ลีบและข้อติดแข็ง  
ได้แก่ การบริหารข้อและกล้ามเนื้อสม่ำเสมอ 

    

4.4. การป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดิน 
ปัสสาวะ ได้แก่ การทำความสะอาดหลังขับถ่าย การ
สังเกตสีลักษณะปัสสาวะ การจัดสายสวนปสัสาวะ 
(ถ้ามี) 

    

5. การจัดสิ่งแวดลอ้มให้เหมาะสม     
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แบบประเมินความพึงพอใจและการได้รบัประโยชน์ในโครงการ 
โครงการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ดแูลผู้สูงอายุเรือ้รังติดเตียง" 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ไป 
คำชี้แจง : ใส่เครือ่งหมาย ( / ) ลงในช่องท่ีตรงกันกับตัวท่านและความพึงพอใจที่ท่านมีตอ่โครงการ 
เพศ             1) ชาย                 2) หญิง 
ผูใ้ห้ข้อมูล         1) ผู้สูงอายุ            2) ผู้ดูแลผู้สูงอาย(ุญาติ)     นักศึกษา  อาจารย์  
                   3) บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุ (อสม,CG,บริบาล)                                                   

                   4) อื่นๆ……….. 

อาย ุ            1) ต่ำกว่า 20ปี           2) 20-29 ปี           3) 30-39 ปี             4) 40 -49 ปี  

                  5) 50-59 ปี               6) 60-69 ปี           7) 70-79 ปี             8) 80 ปีข้ึนไป 

สถานภาพ           1) โสด               2)  สมรส/คู่                3) หย่าร้าง               4) คู่สมรสเสียชวีิต  
อาศัยอยู่กับ         1) คนเดียว           2) บุตร                     3) หลาน                  4) อื่นๆ……………….. 
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจตอ่โครงการและการได้รบัประโยชน์ในโครงการ 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครือ่งหมาย (/) ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
หมายเหตุ :ระดับ 5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก             4 = มากหรือดี             3 = ปานกลางหรือพอใช ้
                     2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน      1 = น้อยที่สุดหรอืต้องปรับปรุงแก้ไข 

ลำ
ดับ 

รายการ 

ระดับความรู้สึกพึงพอใจของท่าน 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

  1 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ      
 1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ      
 1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี      
 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา      
 1.4 การจัดลำดับข้ันตอนของกิจกรรม      
2 ด้านการอำนวยความสะดวก      

 2.1 สื่อให้การเรียนรู ้      
 2.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร      
  3 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

3.1 ความรู้การดูแลผู้สูงอายเุรื้อรังติดเตียง ก่อน เข้ารว่ม
โครงการ 
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ลำ
ดับ 

รายการ 

ระดับความรู้สึกพึงพอใจของท่าน 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

 3.2 ความรู้การดูแลผู้สูงอายเุรื้อรังติดเตียง หลัง เข้าร่วม
โครงการ 

     

4 การได้รับประโยชน์ในโครงการและนำความรู้ไปใช ้      
    4.1 ท่านสามารถนำสิ่งที่ไดร้ับจากโครงการ/กิจกรรมน้ีไป

ใช้ในชวีิตประจำวันได้จริง 
     

 4.2 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม      
4 ภาพรวมมคีวามเหมาะสม ความน่าสนใจ      

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบคำถาม 

 

 
 
 


