
 
 

โครงการชมรมนักศึกษาพยาบาลอาสาสร้างเสริมสุขภาพประชาชน 
 

ชื�อโครงการ  ชมรมนกัศกึษาพยาบาลอาสาสร้างเสริมสขุภาพประชาชน 
ผู้ รับผิดชอบ   ชมรมนิสิตนกัศกึษาพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ที�ปรึกษาโครงการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
หลักการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมคา่ยอาสาพฒันาและสง่เสริมให้นกัศกึษามีจิตอาสาในการประกอบวิชาชีพ อีกทั (งเป็นตวักระตุ้น
ให้นักศกึษานําความรู้ความสามารถที-ได้จากการศกึษาทั (งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สงัคม เสริมสร้างการมีความเอื (อเฟื(อแผ่และแบ่งปัน อีกทั (งยงัเป็นการพฒันานกัศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที-มีคณุภาพ มี
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นไปตามที-คณะกรรมการอดุมศึกษากําหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๓ 

 ประชากรไทยมีปัญหาสขุภาพ โดยเฉพาะโรคเรื (อรังต่างๆ ที-มีอัตราที-สูงขึ (น จากผลการสํารวจพบว่าใน พ.ศ. 
2550 ประเทศไทยมีจํานวนผู้ที-ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสงูจํานวน 800 คนต่อประชากร 100,000 คน ผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน 700 คนต่อประชากร 100,000 คน (รายงานผู้ ป่วยใน (รง. 505) สํานักนโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสขุ) ซึ-งนับว่าเป็นปัญหาสขุภาพที-ทําลายคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย และยังเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาอีก
มากมาย 

บ้านโคกสง่า หรือหมู่บ้านงจูงอาง ตําบลทรายมลู อําเภอนํ (าพอง มีอาชีพขายยาสมนุไพรควบคู่กับการทํานามา
แตรุ่่นปู่ ย่าตายายชาวบ้านนิยมใช้สมนุไพรในการรักษาและมีความเชื-อในการนําสมนุไพร และศาสตร์โบราณในการดแูล
ตนเองมาเป็นเวลายาวนาน มีการเลี (ยงงจูงอางเพื-อทําการแสดง และการโชว์งูเพื-อเป็นการหารายได้เลี (ยงครอบครัว ซึ-ง
การประกอบอาชีพนี (ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการดูแลตนเอง การขาดความรู้ในการดูแลตนเองที-ถูกต้องเหมาะสม เกิด
ปัญหาสขุภาพ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู อีกทั (งลกูหลานที-อยู่ในความดแูลขาดการดแูลเอาใจใสใ่นเรื-อง
สขุภาพ  เกิดปัญหาการดแูลสขุวิทยาตนเองที-ยงัไม่ถกูต้อง ซึ-งสาเหตเุหล่านี (อาจจะทําให้เกิดปัญหาสขุภาพอื-นตามมา 

ชมรมนิสตินกัศกึษาพยาบาลแหง่ประเทศไทย ได้เลง็เหน็ถงึความสําคญัของปัญหา มองเห็นปัญหาสขุภาพที-จะ
ตามมา จึงได้จดัทําโครงการนี (ขึ (นเพื-อเป็นการนําความรู้ทางการพยาบาลไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบัสงัคม สร้าง
จิตสํานึกที-ดีในการที-จะช่วยเหลือผู้ อื-น และตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพื-อการดูแลตนเองที-
ถกูต้องและเหมาะสมสืบต่อไป 

 



วัตถุประสงค์  เพื-อ 
๑. ปลกูจิตสํานึกแก่นกัศกึษาพยาบาลในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
๒. พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาทั (งด้านทกัษะวิชาการและวิชาชีพพยาบาล 
๓. นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้การทํางานเป็นทีมและการอยูร่่วมกบัผู้ อื-น 
๔. ส่งเสริมให้นกัศกึษาพยาบาลมีจิตสาธารณะ เอื (อเฟื(อเผื-อแผ่และรู้จกัการแบ่งปันให้กบัสงัคม 
๕. ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที-ยอมรับของบุคคลทั-วไป 
๖. นกัศกึษาเกิดความประทบัใจ ภาคภมิูใจในตนเอง และมั-นใจในความเป็นบณัฑิตพยาบาล 
๗. เพื-อให้ประชาชนได้ตระหนกัและให้ความสําคญัเกี-ยวกบัการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคเบาหวานและ 

โรคความดนัโลหติสงู  
๘. เพื-อส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู  
๙. เพื-อลดภาวะเสี-ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

- นิสิต นกัศึกษาชมรมนิสิตนกัศกึษาพยาบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน  ๓๐ คน 

- นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่นจํานวน  ๒๐ คน 

- ประชาชนในเขตหมู่บ้านโคกสง่า จํานวน 100 คน 
กิจกรรม 

- ให้ความรู้เกี-ยวกบัโรค เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู  รวมถึงการดแูลตนเองเมื-อมีภาวะของโรคเหลา่นั (น 
-  ตรวจร่างกาย สขุภาพฟันและชอ่งปากของเด็ก ในช่วงอาย ุ3-12 ปี 
- คดักรองภาวะของโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสงู 

-ชั-งนํ (าหนกั วดัสว่นสงู 
-วดัความดนัโลหิต 
-ตรวจระดบันํ (าตาลในเลือด 
-ตรวจระดบัโปรตีนในปัสสาวะ 

- กิจกรรมสนัทนาการสําหรับเดก็และผู้ใหญ่ 
 
 
 
 



วธีิดาํเนินการ 
๑. ขั 0นเตรียมการ 

๑.๑ ดสูถานที-และประสานงานกบัผู้ นําชมุชน 
๑.๒ เขียนโครงการ เสนอต่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
๑.๓ ประชาสมัพนัธ์โครงการแก่นกัศกึษาพยาบาล 
๑.๔ ประชมุเตรียมการ และ จดัเตรียมอปุกรณ์ สื-อต่างๆที-จําเป็นต้องใช้ในการจดัโครงการ 

๒. ขั 0นดาํเนินการ 
 ๒.๑ ดําเนินการตามแผนการจดักิจกรรมที-กําหนดไว้ 
 ๒.๒ สรุปและเสนอผลการประเมินโครงการ 
 
สถานที� 
 ศาลาประชาคม หมู่บ้านโคกสง่า 

 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔  
ดัชนีวัดความสําเร็จ 

- นกัศกึษาที-เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีความพงึพอใจในโครงการอยูใ่นระดบัมาก 
- ประชาชนที-ร่วมโครงการอยา่งน้อยร้อยละ ๘๐ มีความพอใจโครงการอยู่ในระดบัมาก 

งบประมาณ  (งบประมาณจากเครือข่ายพยาบาลเพื-อการควบคมุยาสบูแหง่ประเทศไทย) 
๑. ค่าวสัด ุอปุกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน      ๘,๐๐๐   บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวนั ๕๐ บาทตอ่คน นกัศกึษา ๕๐ คน  

รวมเป็น ๕๐ X ๕๐         ๒,๕๐๐  บาท 
๓. ค่าอาหารว่าง ๔๐ บาทต่อคน 

นกัศกึษา ๕๐ คน 
รวมเป็น ๕๐ X ๔๐         ๒,๐๐๐   บาท 

๔. ค่าของรางวลั        ๓,๐๐๐  บาท 
๕. ค่าจ้างยานพาหนะไป-กลบั      ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
                รวมเงิน   ๒๕, ๕๐๐  บาท 

 



ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
๑. นกัศกึษาพยาบาลมีความภาคภมิูใจในตนเองและวิชาชีพ 
๒. นกัเรียนแกนนําได้นําความรู้ทางการพยาบาลไปใช้กบับคุคลอื-นได้ 
๓. ประชาชนทั-วไปได้รับการสร้างเสริมสขุภาพและดแูลตนเองได้ถกูต้อง 
๔. วิชาชีพพยาบาลเป็นที-รู้จกัและยอมรับของคนทั-วไป 

 
กาํหนดการโดยสังเขป 

วันเสาร์  21 มกราคม 2555 
เช้า  เวลา 09.00 น. นิสิตนกัศกึษาทกุคนที-จะเข้าร่วมโครงการประชมุ  
พร้อมกนัที-คณะพยาบาลศาสตร์ แต่งกายชดุสภุาพเตรียมอปุกรณ์ ในการทํากิจกรรม มอบหมายงาน  
ซกัซ้อมการทํากิจกรรม 

บ่าย  เวลา 13.00 น. เดินทางไปที�บ้านโคกสง่า 
1.กิจกรรมการให้ความรู้เกี-ยวกบัการดแูลสขุภาพ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติ 
2.กิจกรรมการคดักรองโรค ได้แก่ การวดัความดนัโลหิต การซกัประวตัิคดักรองเบาหวาน  
3.กิจกรรมสนัทนาการ ให้ความบนัเทงิเช่น หมอลํา ดนตรีพื (นบ้าน 
เดก็ 
1.การประเมินภาวะสขุภาพ ตรวจร่างกาย 10 ทา่ 
2.การตรวจฟัน, สอนการแปรงฟัน 
3.กิจกรรมการสร้างความบนัเทิง ได้แก่ การเลน่เกม การร้องเพลง การจบัสลากชิงรางวลั จํานวน 20 รางวลั 

สถานที�ท่องเที�ยว 
-ศกึษาดงูานชมรมงจูงอาง 
-สกัการะพระธาตขุามแก่น 

 
 
 
 

 
 
 
 



รูปแบบการทาํกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดงาน 

การใหค้วามรู้เกี�ยวกบัDM HT 
และการดูแลตนเองเมื�อเป็นโรคนี  

คดักรอง 

ชั�งนํ าหนกั  วดัส่วนสูง 
BMI 

วดัความดนั 

DTX 

Alb/Su  

พกัรับประทานของวา่ง 

จบัสลากแจกของรางวลั 
ประเมินความพึงพอใจ 

ปิดงาน 

ตรวจร่างกาย 10 ท่า 

ตรวจฟัน 

สอนแปรงฟัน 

เด็ก 



รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
 

น.ส.จนัทิมา  เชื (อดี วพบ.นครสวรรค์ ประธานภาคเหนือ 
น.ส.พทัริน  คีรีมา วพบ.สรุาษฎร์ธานี ประธานภาคใต้ 
น.ส.ปวีณา  รัตนตรัย ม.บรูพา ประธานภาคตะวนัออก 
นายปองพล  คงสมาน วพบ.เกื (อการุณย์ ประธานภาคกลาง 
นายนภสนิทธ์ุ   ไชยเสนา วพบ.นครพนม ประธานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
 

ลาํดับ ชื�อ-สกุล สถาบัน ตาํแหน่ง 

1. น.ส.ปียานชุ  ลาหล้าเลิศ ม.ธรรมศาสตร์ ประธานชมรม 
2. น.ส.ปรียาภรณ์  แสนดวง ม.ขอนแก่น รองประธานคนที- 1 
3. นายปราโมทย์   ถ่างกระโทก ม.ราชภฎัสวนดสุติ รองประธานคนที- 2 
4. น.ส.พชัราดา  แก้วมณี วพบ.ราชบุรี รองประธานคนที-  3 
5. นายเอนกพงศ์  ฮ้อยคํา วพบ.จงัหวดันนทบรีุ เลขานกุาร 
6. นพร.กรกนก  นาสมโภชน์ วพ.กองทพัเรือ รองเลขานกุาร 
7. น.ส.วิมลรัตน์  สกุใส ว.เซนต์หลยุส์ ฝ่ายเหรัญญิก 
8. น.ส.ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล วพ.สภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ 
9. นายวชัรกานต์ จนัทร์วเิชียร วพบ.สริุนทร์ ฝ่ายสารสนเทศ 
10. น.ส.จนัทร์ทิพย์  ผลพิมาย ม.อสัสมัชนั ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
11. นายพร้อมสรรพ  ธิติสทุธิ วพบ.อตุรดิตถ์ ฝ่ายนายทะเบียน 
12. นพอ.วิกนัดา   เอกตาแสง วพ.กองทพัอากาศ ฝ่ายพิทกัษ์สทิธิ[ 
13. นายสรุศกัดิ[ เสาวเนียม วพบ. สริุนทร์ ฝ่ายจริยธรรม 
14. น.ส.กนกอร  คล้ายจนัทร์ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
15. น.ส.นพวรรณ  แกมคํา วพบ.กรุงเทพ ฝ่ายจดัหารายได้ 
16. นพอ.สรัุสวดี  เกษามา วพ.ทพัอากาศ ฝ่ายสวสัดิการ 
17. นายนายธีรวตัน์  สมคําศรี ม.มหาสารคาม ฝ่ายบริการสงัคม 


