รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามพันธกิจและภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1. ชื่อแผนงาน โครงการ และกิจกรรม : โครงการการจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
งบประมาณที่ใช้ 300,000 บาท
2. ความเป็นมาของแผนงาน โครงการแลกิจกรรม (เล่าที่ไปที่มาของโครงการ/กิจกรรม)
วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ดาเนินการจัดทาโครงการการจัดการความรู้เพือ่ ดูแลผู้สงู อายุ ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2556 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุในชุมชน รวมทั้งเพิ่มความสามารถ
ของบุคคลและชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ โดยชุมชนตาบลดงแคนใหญ่
มีความต้องการให้วิทยาลัยชุมชนยโสธรเข้าไปจัดการองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับชุมชนแต่ละหมูบ่ ้านใน
ตาบลดงแคนใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป จากนัน้ วิทยาลัยชุมชน
ก็ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ
3. วัตถุประสงค์
1. การพัฒนาผู้ดูแลผูส้ ูงอายุและผู้สงู อายุ หรือชุมชนให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุ
2. การส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับผูส้ ูงอายุในชุมชน
3. มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของผูส้ ูงอายุและผู้ดูแลผูส้ งู อายุ
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้สงู อายุ
2. ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ (อสม. , ลูกหลาน)
5. วิธีการดาเนินการ (ขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละการดาเนินงาน และวิทยากรเป็นใคร)
1. สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สงู อายุในชุมชนเป้าหมาย
ของตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
2. การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
วิทยาลัยชุมชนยโสธรดาเนินการสารวจและรับสมัครชุมชนทีม่ ีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธรในปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีจานวน 3 หมูบ่ ้าน ได้แก่ หมู่บ้านผักบุ้ง หมูบ่ ้านดง
แคนใหญ่ (หมู่ 1) และหมู่บ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 9) เนื่องจากมีกลุม่ ผูส้ ูงอายุขาดผู้ดูแลและอยู่โดยลาพัง ซึ่งกลุม่
ผู้สงู อายุมีความต้องการทีป่ ระกอบอาชีพเสริมในชุมชนโดยต่อยอดองค์ความรูจ้ ากปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา
ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนยโสธรจึงได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรูเ้ พื่อคัดเลือก
หมู่บ้านมาหนึง่ หมูบ่ ้านในการส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนขึ้น มติที่ประชุมเห็นควรส่งเสริมอาชีพ
และจัดตั้งกลุม่ อาชีพชุมชนคือ หมู่บ้านผักบุง้ เนื่องจากมีความต้องการต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพจาก
ปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งได้สร้างกลุม่ อาชีพในชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนหมูบ่ ้านที่เหลือให้จัดการ
ความรู้ด้านการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สงู อายุให้แก่ผู้ดูแลผู้สงู อายุในชุมชน

3. ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการ
กล่าวคือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นาชุมชน ประชาชน (ผูส้ ูงอายุ) ในชุมชนตาบลดงแคนใหญ่
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหารือในการกาหนดทิศทาง ความต้องการที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของโครงการในการจัดการความรู้เพือ่ ดูแลผู้สงู อายุ
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน
5. ผู้ทรี่ ับผิดชอบโครงการได้ดาเนินการประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชนและ
อสม.หมูบ่ ้าน และวางแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ พร้อมทัง้ ติดต่อ
ประสานงานกับวิทยากรคือ
5.1 นางสุพัตรา วิเศษโวหาร ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกุง
5.2 นางสนิท สัสสี ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลดงแคนใหญ่
5.3 นางสุนิสา วงชาลี ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลดงแคนใหญ่
5.4 นายวิพัฒน์ อามาตพล วิทยากรการทาพานพุม่ เงินพุม่ ทอง
6. จัดกิจกรรมตามแผนงาน
6.1 พัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ หลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT เพื่อใช้ในการฝึกอบรม และ
หลักสูตรการทาเหรียญโปรยทาน และดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
6.2 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จาแนกเป็น
6.2.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผสู้ ูงอายุ
6.2.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
6.2.3 ฝึกอบรมอาชีพเสริม (การทาพานพุ่มเงินพุ่มทอง)
6.3 วิทยาลัยชุมชนยโสธรมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ผสู้ ู งอายุกับ
องค์กร/หน่วยงานอื่น คือ กิจกรรมการบริหารร่างกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะและการเล่นเกมในวันพุธกับทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่
6.4 การติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สงู อายุ และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
7. รายงานและสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนยโสธร และสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนรับทราบต่อไป
6. รายละเอียดในการดาเนินการ (เชิงพรรณนา)
จากการดาเนินโครงการการจัดการความรูเพือ่ ดูแลผู้สงู อายุ ประจาปีงบประมาณ 2556 จนถึง
ปีงบประมาณ 2559 คณะทางานวิทยาลัยชุมชนยโสธรกับผูน้ าชุมชน เทศบาลตาบลดงแคนใหญ่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่ และประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมดังนี้

1. การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ดาเนินการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายโดยการลงพื้นที่เพือ่ ทาความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นาชุมชน เพื่อชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงานโครงการการจัดการความรูเ้ พื่อดูแลผูส้ ูงอายุของวิทยาลัยชุมชนยโสธร พร้อมทัง้ รับสมัคร
ผู้สงู อายุและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ หมู่ 1 และ
หมู่ 9 ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว ที่มีความสนใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการการ
จัดการความรู้เพื่อดูแลผูส้ ูงอายุ สาหรับหมู่บ้านผักบุง้ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ในส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุและผู้ดูแลผู้สงู อายุในชุมชนต่อจากปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
2. วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจต่อผู้นาชุมชน
ผู้สงู อายุและผู้ดูแลผูส้ ูงของชุมชนบ้านดงแคนใหญ่หมูท่ ี่ 1 และหมู่ที่ 9 ในการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการความรูเ้ พื่อดูแลผูส้ ูงอายุ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวปิยดา ปัญญาศรี ตาแหน่งครูชานาญ
การพิเศษ วิทยาลัยชุมชนยโสธรและคณะ พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ อุปยโสธร ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลดงแคนใหญ่และคณะ ดาเนินการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมโครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อดูแลผูส้ ูงอายุ ซึ่งมีผเู้ ข้าร่วมการประชุมชี้แจง
ทาความเข้าใจจานวนทัง้ สิ้น 55 คน
3. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน
ผู้ที่รบั ผิดชอบโครงการได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมชี้แจงเพื่อทาความ
เข้าใจกับผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สงู อายุ (อสม.หมูบ่ า้ น) วางแผนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ผสู้ ูงอายุ
และผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ พร้อมทัง้ ติดต่อประสานงานกับวิทยากรคือ
3.1 นางสุพัตรา วิเศษโวหาร ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกุง
3.2 นางสนิท สัสสี ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่
3.3 นางสุนิสา วงชาลี ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่
3.4 นายวิพัฒน์ อามาตพล วิทยากรการทาพานพุม่ เงินพุม่ ทอง
4. ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพและปริมาณตามแผนงานจัดกิจกรรม
4.1 หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สงู อายุและผู้ดูและผู้สงู อายุวิทยาลัย
ชุมชนยโสธรใช้หลักสูตรเดิมที่ได้จัดทาไว้ในปีงบประมาณ 2556 คือ
1. หลักสูตรการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ
2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สงู อายุ
4.2 พัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สงู อายุและผู้ดูและผู้สงู อายุ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. ปีงบประมาณ 2557 คือ หลักสูตรเทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)
2. ปีงบประมาณ 2558 คือ หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT

4.3 หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุในชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ร่วมกับวิทยากร
คือ นายวิพัฒน์ อามาตพล ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมตามความต้องการของชุมชนจานวน 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรการทาพานพุ่มเงินพุม่ ทอง
4.4 มีจานวนชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 1)
และชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 9) ตาบลดลแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
4.5 ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่ พูนความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุและ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ ดังนี้
4.5.1 ในระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุในการดูแลตนเองจานวน 110 คน ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 1 ในหลักสูตรการดูแลตนเองของ
ผู้สงู อายุ และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT ซึ่งผลจากการฝึกอบรมพบว่า ผู้สงู อายุให้ความ
สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และได้นาความรู้ทไี่ ด้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.5.2 ในระหว่างวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2559 ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ดูแลผู้สงู อายุจานวน 102 คน ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 9 ในหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT ซึ่งผลจากการฝึกอบรมพบว่า
ผู้ดูแลผู้สงู อายุให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และได้นาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.5.2 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – วันที่ 8 เมษายน 2559 ได้ดาเนินการจัดอบรมอาชีพ
เสริมหลักสูตรการทาพานพุ่มเงินพุม่ ทอง มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 40 คน ผลจากการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกทาอาชีพพานพุ่มเงิน พุ่มทอง อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และให้ความสนใจ
ในการนาเอาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ขณะนี้กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านผักบุ้ง
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมได้มีการรับการสัง่ ซื้อพานพุ่มเงินพุ่มทอง (ขนาดเล็ก) จากผู้สนใจผลิตภัณฑ์จานวน
18 คู่ ๆ ละ 500 บาท
4.6 มีการขยายผลจากการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
บ้านผักบุ้งนั้น ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านผักบุง้ ทีจ่ ัดตั้งขึ้นเมือ่ ปีงบประมาณ
2558 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ผลิตและจาหน่ายพานพุ่มเงินพุ่มทองขึ้น ซึ่งการจัดจาหน่ายพานพุม่
เงินพุ่มทองได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดงแคนใหญ่และวิทยาลัยชุมชนยโสธรช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ
ด้วย พร้อมทั้งติดต่อร้านค้าในการซื้อสินค้าจากกลุม่ อาชีพไปจาหน่าย
4.7 นางสาวปิยดา ปัญญาศรี ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อดูแลผูส้ ูงอายุพร้อมด้วยคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยชุมชนยโสธรและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่ได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สงู อายุโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรขึ้น
4.8 ในระหว่างเดือนกันยายนผูร้ ับผิดชอบโครงการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และลงพื้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมจัดทาแผนการพัฒนาผูส้ ูงอายุในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดง
แคนใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกุง ในปีงบประมาณ 2560
4.9 ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 1) และชุมชน
บ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 9) ตาบลดงแคนใหญ่ได้รบั การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มเติมความรู้และทักษะผู้ดูแล

ผู้สงู อายุ” , “การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ” “การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT” และ
“การทาพานพุ่มเงินพุ่มทอง” ซึ่งหลักสูตรอย่างครอบคลุม โดยผู้ดูแลผู้สงู อายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุ้ง
ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 1) และชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 9) ตาบลดงแคนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างเหมาะสมตามสภาวะบริบทในชุมชนตนเอง และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างอาชีพเสริมในชุมชน พร้อมทั้งนาความรูท้ ี่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง ให้การแนะนาวิธีการ
ดูแลผูส้ ูงอายุแก่ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 1) และชุมชน
บ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 9) ตาบลดงแคนใหญ่ และมีการขยายชนิดผลิตภัณฑ์และจัดจาหน่ายของกลุ่มส่งเสริม
อาชีพในชุมชนต่อไป
5. ผลสะท้อนการดาเนินงานของโครงการ (After action review : AAR)
5.1 ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมผู้สงู วัยที่ทางวิทยาลัยชุมชนยโสธรกาหนดไว้
สอดคล้องกับระยะเวลาของวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
5.2 ต้องการให้วิทยาลัยชุมชนยโสธรดาเนินกิจกรรม/โครงการ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
7. ผลผลิต / ผลลัพธ์
7.1 เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูและผูส้ ูงอายุวิทยาลัยชุมชน
ยโสธรใช้หลักสูตรเดิมที่ได้จัดทาไว้ในปีงบประมาณ 2556 คือ หลักสูตรการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ และ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
2. พัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สงู อายุและผู้ดูและผูส้ ูงอายุวิทยาลัย
ชุมชนยโสธร ปีงบประมาณ 2558 คือ การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT
3. หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุในชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ร่วมกับทยากรคือ
นายวิพัฒน์ อามาตพล ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเพิม่ เติมตามความต้องการของชุมชนจานวน 1 หลักสูตร คือ
การทาพานพุม่ เงินพุ่มทอง
4. มีจานวนชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านผักบุง้ ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 1)
และชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 9) ตาบลดลแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
5. ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ พูนความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สงู อายุ ดังนี้
5.1 ในระหว่างวันที่ 14 -27 เดือนมีนาคม 2559 ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สงู อายุ และหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิ
บาบัด แบบ SKT มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 112 คน
2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิ
บาบัด แบบ SKT มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 100 คน
5.2 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – วันที่ 8 เมษายน 2559 ได้ดาเนินการจัดอบรมอาชีพเสริม
จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทาพานพุม่ เงินพุ่มทอง มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 40 คน
6. มีการขยายผลจากการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านนา
ถ่มนั้น ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนขึ้น เพื่อผลิตและจาหน่ายเหรียญโปรยทานและ
ดอกไม้จันทน์ ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มครั้งนี้ได้รบั การสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่และ

ผู้ใหญ่บ้านผักบุง้ ในการให้ใช้สถานที่จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และงบประมาณสนับสนุนในบางส่วน พร้อมทัง้ ช่วย
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพด้วย พร้อมทั้งติดต่อร้านค้าในการซือ้ สินค้าจากกลุ่มอาชีพไปจาหน่าย
7. ในระหว่างเดือนกันยายนผูร้ บั ผิดชอบโครงการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และลงพื้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมจัดทาแผนการพัฒนาผูส้ ูงอายุในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดง
แคนใหญ่ในปีงบประมาณ 2559
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 10) และชุมชน
บ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 11) ตาบลดงแคนใหญ่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การเพิ่มเติมความรู้และทักษะ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ” , “การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ” “การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT”
และ“การทาเหรียญโปรยทานและการทาดอกไม้จันทน์” ซึง่ หลักสูตรอย่างครอบคลุม โดยผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
และผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 10) และชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 11)
ตาบลดงแคนใหญ่มีความเข้าใจในหลักการดูแลผู้สงู อายุอย่างเหมาะสมตามสภาวะบริบทในชุมชนตนเอง
และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพเสริมในชุมชน พร้อมทั้งนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง ให้การแนะนาวิธีการดูแลผูส้ ูงอายุแก่ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุในชุมชน
บ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 10) และชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ (หมู่ 11) ตาบลดงแคนใหญ่
และมีการจัดตัง้ กลุม่ ส่งเสริมอาชีพในชุมชนต่อไป
8. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
8.1 ปัญหาอุปสรรค
ผลสะท้อนการดาเนินงานของโครงการ (After action review : AAR) คือ ระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรมผูส้ ูงวัยทีท่ างวิทยาลัยชุมชนยโสธรกาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของวิทยากรและ
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเท่าที่ควร ประกอบกับชุมชนมีความต้องการให้วิทยาลัยชุมชนยโสธรดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
8.2 ข้อเสนอแนะ
1. การได้รบั จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนล้าช้าต่อการดาเนินงาน
โครงการ
2. ควรนาปัญหาที่พบจากการดาเนินโครงการฯ ของปีทผี่ ่านมา เพื่อวางแผนและกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานโครงการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนายิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2560

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู ้เพื่อดูแลผูส้ ู งอายุ
ปี งบประมาณ 2559

