รายงานความก้าวหน้า / ผลการดาเนินงานโครงการฯ
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ชื่อแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม : 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 และได้ดาเนินการขยายผลการดาเนินงานไปยังชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง อาเภอ
คาเขื่อนแก้ว เข้าร่วมโครงการอีกหนึง่ ชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 นี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้นวิทยาลัยชุมชนก็ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ
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. สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุและผู้ดูแลผู้สงู อายุในชุมชนเป้าหมาย
ของตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
2. การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
วิทยาลัยชุมชนยโสธรดาเนินการสารวจและรับสมัครชุมชนทีม่ ีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธรในปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีจานวน 3 หมูบ่ ้าน ได้แก่ หมู่บ้านผักบุ้ง หมูบ่ ้านนา
กลาง และหมู่บ้านกุดกุง เนื่องจากมีกลุ่มผูส้ ูงอายุขาดผู้ดูแลและอยูโ่ ดยลาพัง ซึ่งกลุ่มผู้สงู อายุมีความต้องการที่
ประกอบอาชีพเสริมในชุมชนโดยต่อยอดองค์ความรู้จากปีงบประมาณ 2559 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 และชุมชน
ตาบลกุดกุง อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหารือในการกาหนดทิศทาง ความต้องการ
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการในการจัดการความรูเ้ พื่อดูแลผูส้ ูงอายุ

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 วิทยากรการทาเครื่องทองน้อย
5.5 นางณัฏฐ์ธยาน์ วิเศษศรี วิทยากรการทาอาหารและขนมไทย
5.6 นางเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ วิทยากรการทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
6. จัดกิจกรรมตามแผนงาน
6.1 พัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ หลักสูตรการปฐมพยาบาลผู้สงู อายุ
เบื้องต้น เพื่อใช้ในการฝึกอบรม และหลักสูตรการทาเครื่องทองน้อย หลักสูตรการทาอาหรและขนมไทย และ
หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง เพื่อใช้ในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
6.2 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแลผู้สงู อายุ จาแนกเป็น
6.2.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผสู้ ูงอายุ
6.2.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
6.2.3 ฝึกอบรมอาชีพเสริม (การทาเครื่องทองน้อย , การทาอาหรและขนมไทย และ
การทาผลิตภัณฑ์จากเครือ่ งหนัง)
6.3 การติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สงู อายุ และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ
7. รายงานและสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนยโสธร และสานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนรับทราบต่อไป
6. รายละเอียดในการดาเนินการ (เชิงพรรณนา)
จากการดาเนินโครงการการจัดการความรู้เพือ่ ดูแลผู้สงู อายุ ประจาปีงบประมาณ 2556 จนถึง
ปีงบประมาณ 2560 คณะทางานวิทยาลัยชุมชนยโสธรกับผูน้ าชุมชน เทศบาลตาบลดงแคนใหญ่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกุง และประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมดังนี้
1. การคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ดาเนินการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายโดยการลงพื้นที่เพือ่ ทาความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นาชุมชน เพื่อชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สงู อายุของวิทยาลัยชุมชนยโสธร พร้อมทัง้ รับสมัคร
ผู้สงู อายุและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ และชุมชนบ้านกุดกุง อาเภอคาเขื่อนแก้ว ที่มีความสนใจ
และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการการจัดการความรูเ้ พื่อดูแลผูส้ ูงอายุ สาหรับหมูบ่ ้านผักบุ้งมีความ

ประสงค์เข้าร่วมโครงการของวิทยาลัยชุมชนยโสธรในส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุและผู้ดูแล
ผู้สงู อายุในชุมชนต่อจากปีงบประมาณทีผ่ ่านมา
2. วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจต่อผู้นาชุมชน ผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลผูส้ ูงของชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ และชุมชนบ้านกุดกุง ในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
เพื่อดูแลผูส้ ูงอายุ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพัรธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดงแคนใหญ่ และห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกุง อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โดยมีนางสาวปิยดา ปัญญาศรี ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนยโสธรและคณะ พร้อมด้วย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกุง
และคณะ ดาเนินการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมโครงการการจัดการความรูเ้ พื่อดูแลผูส้ ูงอายุ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจจานวนทัง้ สิ้น 60 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
3.5 นางณัฏฐ์ธยาน์ วิเศษศรี วิทยากรการทาอาหารและขนมไทย
3.6 นางเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ วิทยากรการทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
4. ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพและปริมาณตามแผนงานจัดกิจกรรม
4.1 หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สงู อายุและผู้ดูและผู้สงู อายุวิทยาลัย
ชุมชนยโสธรใช้หลักสูตรเดิมที่ได้จัดทาไว้ในปีงบประมาณ 2556 คือ
1. หลักสูตรการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ
2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สงู อายุ
4.2 พัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สงู อายุและผู้ดูและผู้สงู อายุ
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้แก่
1. ปีงบประมาณ 2557 คือ หลักสูตรเทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)
2. ปีงบประมาณ 2558 คือ หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT
หลักสูตรการทาเหรียญโปรยทาน และหลักสูตรการทาดอกไม้จันทน์
3. ปีงบประมาณ 2559 คือ หลักสูตรการทาพานพุ่มเงินพุมทอง
4. ปีงบประมาณ 2560 คือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลผูส้ ูงอายุเบื้องต้น หลักสูตรการ
ทาเครื่องทองน้อย หลักสูตรการทาอาหารและขนมไทย และหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
4.3 หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุในชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ร่วมกับวิทยากร
คือ นายวิพัฒน์ อามาตพล นางณัฏฐ์ธยาน์ วิเศษศรี และนางเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ ดาเนินการพัฒนา

หลักสูตรเพิม่ เติมตามความต้องการของชุมชนจานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทาเครื่องทองน้อย
หลักสูตรการทาอาหารและขนมไทย และหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
4.4 มีจานวนชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ตาบล
ดงแคนใหญ่ และชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง อาเภอคาเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร
4.5 ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิม่ พูนความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุและ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ ดังนี้
4.5.1 ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่ผสู้ ูงอายุในการดูแลตนเองจานวน 108 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดงแคนใหญ่ ในหลักสูตรการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT
ซึ่งผลจากการฝึกอบรมพบว่า ผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และได้นาความรู้
ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.5.2 ในระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ดูแลผู้สงู อายุจานวน 108 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลดงแคนใหญ่ ในหลักสูตรการปฐมพยาบาลผูส้ ูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT
ซึ่งผลจากการฝึกอบรมพบว่า ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และได้นาความรู้
ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.5.2 ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้ดาเนินการจัดอบรม
อาชีพเสริมหลักสูตรการทาเครื่องทองน้อย หลักสูตรการทาอาหารและขนมไทย และหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์
จากเครื่องหนัง มีผเู้ ข้ารับการอบรมจานวน 45 คน ผลจากการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการฝึกทาอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด และให้ความสนใจในการนาเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
4.6 มีการขยายผลจากการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
บ้านผักบุ้งนั้น ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านผักบุง้ ทีจ่ ัดตั้งขึ้นเมือ่ ปีงบประมาณ
2558 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือ่ งหนัง เครือ่ งทองน้อย และ
ทาอาหารและขนมไทยขายที่ตลาดสดตอนเย็นขึ้น ซึ่งการจัดจาหน่ายพานพุม่ เงินพุ่มทองได้รบั การสนับสนุน
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่และวิทยาลัยชุมชนยโสธรช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุม่ อาชีพด้วย พร้อมทัง้ ติดต่อร้านค้าในการซือ้ สินค้าจากกลุ่มอาชีพไปจาหน่าย
4.7 นางสาวปิยดา ปัญญาศรี ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อดูแลผูส้ ูงอายุพร้อมด้วยคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยชุมชนยโสธรและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่ได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สงู อายุโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ต่อในปีที่ 2) ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรขึ้น
4.8 ในระหว่างเดือนกันยายนผูร้ ับผิดชอบโครงการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และลงพื้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมจัดทาแผนการพัฒนาผูส้ ูงอายุในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบดงแคน
ใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดกุง ในปีงบประมาณ 2561
4.9 ผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ชุมชนบ้านผักบุ้ง ตาบลดงแคนใหญ่
และชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง ได้รับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเพิ่มเติมความรู้และทักษะผู้ดูแล
ผู้สงู อายุ” , “การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ” และส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ดูแลผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุ

“การทาเครื่องทองน้อย” “การทาอาหารและขนมไทย” และ “การทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง”
ซึ่งหลักสูตรอย่างครอบคลุม โดยผู้ดูแลผู้สงู อายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุง้ ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ตาบล
ดงแคนใหญ่ และชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการดูแลผู้สงู อายุอย่างเหมาะสม
ตามสภาวะบริบทในชุมชนตนเอง และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพเสริมในชุมชน พร้อมทั้ง
นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง ให้การแนะนาวิธีการดูแลผู้สงู อายุแก่ผู้ดูแลผู้สงู อายุและ
ผู้สงู อายุในชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ตาบลดงแคนใหญ่ และมีการขยายชนิดผลิตภัณฑ์และจัด
จาหน่ายของกลุม่ ส่งเสริมอาชีพในชุมชนต่อไป
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 หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT และ
ปีงบประมาณ 2560 คือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลผู้สงู อายุเบื้องต้น
3. พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงู อายุในชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้ร่วมกับ
วิทยากรดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมตามความต้องการของชุมชน ปีงบประมาณ 2559 จานวน 1
หลักสูตร คือ การทาพานพุ่มเงินพุ่มทอง และปีงบประมาณ 2560 จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การทาเครื่องทองน้อย หลักสูตรการทาอาหารและขนมไทย และหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
4. มีจานวนชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านผักบุง้ ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ตาบล
ดงแคนใหญ่ และชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
5. ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ พูนความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สงู อายุ ดังนี้
5.1 ในระหว่างวันที่ 13 -24 เดือนมีนาคม 2560 ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สงู อายุ และหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิ
บาบัด แบบ SKT มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 108 คน
2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ (การปฐมพยาบาลผู้สงู อายุเบื้องต้น)
และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 108 คน
5.2 ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้ดาเนินการจัดอบรมอาชีพ
เสริมจานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทาเครื่องทองน้อย หลักสูตรการทาอาหารและขนมไทย และ
หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 45 คน
6. มีการขยายผลจากการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผสู้ ูงอายุและผู้ดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน

บ้านมักบุง้ เพื่อผลิตและจาหน่ายเครื่องทองน้อย พานพุ่มเงินพุ่มทอง อาหารและขนมไทย และผลิภัณฑ์จาก
เครื่องหนัง ซึง่ การจัดตั้งกลุม่ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงแคนใหญ่และ
ผู้ใหญ่บ้านผักบุง้ ในการให้ใช้สถานที่จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และงบประมาณสนับสนุนในบางส่วน พร้อมทัง้
ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุม่ อาชีพด้วย พร้อมทัง้ ติดต่อร้านค้าในการซื้อสินค้าจากกลุ่มอาชีพไป
จาหน่าย
7. ในระหว่างเดือนกันยายนผูร้ บั ผิดชอบโครงการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และลงพื้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมจัดทาแผนการพัฒนาผูส้ ูงอายุในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ดงแคนใหญ่ในปีงบประมาณ 2560
7.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ตาบลดงแคนใหญ่
และชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง ได้รับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเพิ่มเติมความรู้และทักษะ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ (การปฐมพยาบาลผู้สงู อายุเบื้องต้น)” , “การดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ” “การส่งเสริม
สุขภาพด้วยสมาธิบาบัด แบบ SKT” และ “การทาเครือ่ งทองน้อย” , “การทาอาหารและขนมไทย” ,
“การทาผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง” ซึ่งหลักสูตรอย่างครอบคลุม โดยผู้ดูแลผู้สงู อายุและผูส้ ูงอายุในชุมชน
บ้านผักบุ้ง ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ตาบลดงแคนใหญ่ และชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง มีความเข้าใจ
ในหลักการดูแลผูส้ ูงอายุอย่างเหมาะสมตามสภาวะบริบทในชุมชนตนเอง และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างอาชีพเสริมในชุมชน พร้อมทัง้ นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่อง ให้การแนะนา
วิธีการดูแลผูส้ ูงอายุแก่ผู้ดูแลผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุในชุมชนบ้านผักบุง้ ชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ตาบลดงแคนใหญ่
และชุมชนบ้านกุดกุง ตาบลกุดกุง และมีการขยายกลุม่ 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

