
สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของเทศบาลตาํบลบา้นโตนด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบักบัโครงการ 

1. วตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั/เป้าหมาย 

1. เพื่อใหผู้สู้งอายแุละญาติร่วมถึงเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการออกกาํลงักายเพื่อป้องกนั

การพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุ

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ืองในผูสู้งอายุ 

3. เพื่อใหผู้สู้งอายมีุภาวะเส่ียงในการพลดัตกหกลม้ลดลงหลงัเขา้ร่วมโครงการและไม่เกิดอุบติัการณ์การ

พลดัหกลม้ระหวา่งการเขา้ร่วมโครงการ 

การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 

1) ขั้นตอนการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการ 

• แบบประเมินความรู้จากการอบรม 

•  จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม   

(อสม.หมู่ละ  2 คน /ผูสู้งอาย ุทั้ง 5 ชุมชน ชุมชนละ 10  คน  รวมทั้งหมด  60 คน) 

• แบบประเมินความพึงพอใจ 

2) ประเมินคุณภาพของผูสู้งอายุ 

• ผูสู้งอายท่ีุเขา้มาไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพเพื่อคดักรองความเส่ียงในการพลดัตกหกลม้ 

• ผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงดา้นการพลดัตกหกลม้ ไม่เกิดอุบติัการณ์ ภายใน 6 เดือนหลงัเขา้ร่วม

โครงการ 

• ร้อยละ 80 ของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการ มีผลทดสอบสมรรถภาพ ท่ีดีข้ึน  

2. วธีิดําเนินการ 

1. ประชุมทีมทาํงาน ภายใน รพ. คีรีมาศ ร่วมกบั อสม. ในแต่ละหมู่ ของเขตเทศบาลตาํบลบา้นโตนด 

เพื่อจดัทาํฐานขอ้มูลผูสู้งอาย ุและทาํความเขา้ใจถึงแผนดาํเนินการตามโครงการ 

2. คดัเลือกแกนนาํอสม.เพื่อเป็นผูช่้วยเหลือและเป็นพี่เล้ียงในการดาํเนินกิจกรรม  ทุกชุมชนในเขต

เทศบาลตาํบลบา้นโตนด 5 ชุมชน  ชุมชนละ  2 คน และผูสู้งอายใุนแต่ล่ะชุมชนในเขตเทศบาล

ตาํบลบา้นโตนด 5 ชุมชน  ชุมชนละ  10 คน รวมทั้งหมด 60 คน 

• ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

• รับสมคัรและคดัเลือกผูสู้งอายท่ีุจะเขา้ร่วมโครงการ 



• ประสานงานระหวา่งดาํเนินโครงการ 

3. จดัประชุม/อบรมดาํเนินการ เป็นจาํนวน 1 วนั สาํหรับอสม.ผูดู้แล จาํนวน 10 คน  และผูสู้งอาย ุ

จาํนวน 50 คน รวม 60 คน 

อบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ดงัน้ี 

• ประเมินสัญญาณชีพ  วดัความดนัโลหิต  ชีพจร  นํ้าหนกั ส่วนสูง   

• คดักรองผูสู้งอายแุละมีการทดสอบภาวะเส่ียงการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายกุ่อน

การเขา้ร่วมโครงการ 

• ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทาํแบบประเมินก่อนใหค้วามรู้ 

• สรีระวทิยากบัการเปล่ียนแปลงในผูสู้งอาย ุ

• การพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุ

• การป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุ

• การออกกาํลงักายเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุ 

• ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทาํแบบประเมินหลงัการใหค้วามรู้ 

4. ออกพื้นท่ีเพื่อทดสอบสมรรถภาพของผูสู้งอายหุลงัเขา้ร่วมโครงการ ทั้ง 5 ชุมชน  

1. ประเมินสัญญาณชีพ  วดัความดนัโลหิต  ชีพจร  นํ้าหนกั ส่วนสูง   

2. มีการทดสอบภาวะเส่ียงการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายหุลงัการเขา้ร่วมโครงการ 

3. มีการทบทวนความรู้ในเร่ืองต่างๆของการอบรม 

4. ประเมินและสรุปผลการดาํเนินโครงการ  

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

 กุมภาพนัธ์  2562 – สิงหาคม 2562   

4. สถานทีด่ําเนินการ 

 โรงพยาบาลคีรีมาศ อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั และ ชุมชนเทศบาลตาํบลบา้นโตนด  

5. งบประมาณ 

 จากงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลตาํบลบา้นโตนดจาํนวน 13,500 บาท 

รายละเอียด  ดงัน้ี 

1.กิจกรรมในการจดัประชุม/อบรม สาํหรับผูสู้งอาย ุจาํนวน 1 วนั มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงัน้ีเจา้หนา้ท่ี  

• วทิยากร จาํนวน 5 ราย   

• อสม.จาํนวน 10 ราย 



• ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 50 ราย  

• รวมทั้งส้ิน  65 ราย 

ค่าใชจ่้าย 

• ค่าจา้งเหมาทาํอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจาํนวน 60 คน X  25 บาท X 2 ม้ือ เท่ากบั 3,000 บาท 

• ค่าจา้งเหมาทาํอาหารกลางวนั จาํนวน 60 คน  X  50 บาท  X  1 ม้ือ เท่ากบั  3,000  บาท 

• ค่าจดัทาํป้ายโครงการ  500 บาท 

• ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการการสอนออกกาํกลงักาย จาํนวน 50 คน X 90 บาท เท่ากบั 4,500 บาท 

• ค่ากายวสัดุอุปกรณ์ในการสอนฝึกเดินท่ีจาํเป็นต่อผูสู้งอายแุละมีภาวะเส่ียงในการพลดัตกหกลม้ 

2,500 บาท 

 (รวมทั้งส้ินเป็นเงิน   13,500บาท) 

2. กิจกรรมลงพื้นท่ีออกพื้นท่ีเพื่อทดสอบสมรรถภาพของผูสู้งอายหุลงัเขา้ร่วมโครงการ ทั้ง 5 ชุมชน  

• ค่าจา้งเหมาทาํอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจาํนวน 60 คน X  25 บาท X 1 ม้ือ เท่ากบั 1,500 บาท 

***รวมจาํนวนเงินในดาํเนินกิจกรรมทั้งหมด เท่ากบั  15,000  บาท   (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

ทุกรายการในแต่ละกิจกรรมสามารถถวัเฉล่ียกนัได ้

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ผูสู้งอายแุละญาติร่วมถึงเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุ 

2.ผูสู้งอายแุละญาติร่วมถึงเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการออกกาํลงักาย 

  เพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุ  

3.ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีภาวะเส่ียงในการพลดัตกหกลม้ลดลง ภายหลงัการเขา้ร่วมโครงการ 

4.เป็นการส่งเสริมการออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ืองในผูสู้งอายุ 

5. ขยายโครงการลงพื้นท่ีอ่ืนๆ ทัว่ทั้ง อาํเภอคีรีมาศ ในอนาคต 

 

ส่วนที ่2 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

  1.สรุปผลตามวตัถุประสงค์หรือตามกลุ่มเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 

1.1 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งเตม็ร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ (60 คน) 

- มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นจาํนวน 60 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ100  

              แบ่งเป็น เพศหญิง 52 คน คิดเป็น 86.6 % และเพศชาย 8 คน คิดเป็น 13.4 % 

อภิปรายผล: จากการดาํเนินโครงการจึงสามารถสรุปผลไดว้า่มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตาวตัถุประสงค ์     

                   ท่ีตั้งไวคิ้ดเป็น ร้อยละ 100 



1.2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในผูสู้งอาย ุการ

ป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายรุวมถึงการออกกาํลงักายเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายซ่ึุงมี

คะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 คะแนน 

- จากการประเมินผลคะแนนเฉล่ีย(ก่อนไดรั้บความรู้) เร่ืองการเปล่ียนแปลงในผูสู้งอาย ุ

การป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายรุวมถึงการออกกาํลงักายเพื่อป้องกนัการพลดั

ตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลท่ีไดแ้สดงในตารางขา้งล่างน้ี 

 

หวัขอ้ในการประเมิน 

 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ท่ีคะแนนท่ีใหใ้นแต่ระดบั (คน) 

4 คะแนน 

มากท่ีสุด 

3 คะแนน 

มาก 

2 คะแนน 

ปานกลาง 

1 คะแนน 

นอ้ย 

0 คะแนน 

ไม่รู้เลย 

คะแนน 

เฉล่ีย 

1.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจใน

สาเหตุการและปัจจยัเส่ียงในการ

พลดัตกหกลม้มากนอ้ยเพียงใด 

1 5 30 15 9 1.6 

2.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจถึง

เร่ืองของผลกระทบท่ีตามมาจาก

การพลดัตกหกลม้มากนอ้ย

เพียงใด 

2 8 22 20 8 1.6 

3.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองการป้องกนัการพลดัตกหก

ลม้มากนอ้ยเพียงใด 

3 15 15 15 12 1.7 

4.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองกาออกาํลงักายเพื่อป้องกนั

การพลดัตกหกลม้มากนอ้ย

เพียงใด 

3 15 17 15 10 1.8 

รวมผลคะแนนเฉล่ียทั้งหมด      1.7 

 

 



- จากการประเมินผลคะแนนเฉล่ีย(หลงัไดรั้บความรู้) เร่ืองการเปล่ียนแปลงในผูสู้งอาย ุ

การป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายรุวมถึงการออกกาํลงักายเพื่อป้องกนัการพลดั

ตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลท่ีไดแ้สดงในตารางขา้งล่างน้ี 

 

 

หวัขอ้ในการประเมิน 

 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ท่ีคะแนนท่ีใหใ้นแต่ระดบั (คน) 

4 คะแนน 

มากท่ีสุด 

3 คะแนน 

มาก 

2 คะแนน 

ปานกลาง 

1 คะแนน 

นอ้ย 

0 คะแนน 

ไม่รู้เลย 

คะแนน 

เฉล่ีย 

1.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจใน

สาเหตุการและปัจจยัเส่ียงในการ

พลดัตกหกลม้มากนอ้ยเพียงใด 

35 20 5 0 0 3.5 

2.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจถึง

เร่ืองของผลกระทบท่ีตามมาจาก

การพลดัตกหกลม้มากนอ้ย

เพียงใด 

38 20 2 0 0 3.6 

3.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองการป้องกนัการพลดัตกหก

ลม้มากนอ้ยเพียงใด 

40 18 2 0 0 3.6 

4.ท่านมีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองกาออกาํลงักายเพื่อป้องกนั

การพลดัตกหกลม้มากนอ้ย

เพียงใด 

40 15 5 0 0 3.6 

รวมผลคะแนนเฉล่ียทั้งหมด      3.5 

 

อภิปรายผล: จากการดาํเนินโครงการ พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน

ภายหลงัการไดรั้บความรู้ ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงในผูสู้งอาย ุการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายุ
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ก่อน หลงั

แผนภูมิแสดงถึงคะแนนเฉล่ีย

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ (ก่อน-หลังได้รับควมรู้)

แผนภมูิแสดงถึงคะแนนเฉล่ียแบบ

ประเมินความรู้ความเข้าใจ 

รวมถึงการออกกาํลงักายเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุซ่ึงเม่ือดูจากผลในตารางท่ีแสดงใหเ้ห็น

ขอ้มูลก็จะพบไดว้า่ คะแนนเฉล่ียแบบประเมิน 

(ก่อนไดรั้บความรู้)เฉล่ียแลว้อยูท่ี่ 1.7 คะแนน แต่เม่ือดูคะแนนเฉล่ียแบบประเมิน (ภายหลงัไดรั้บความรู้) 

เฉล่ียแลว้อยูท่ี่ 3.5 คะแนน จึงสามรถสรุปผลไดว้า่ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงในผูสู้งอาย ุการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ใน

ผูสู้งอายรุวมถึงการออกกาํลงักายเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุซ่ึงคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 

คะแนน 
 

  

 

 

 

 

 

 

1.4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีภาวะเส่ียงในการพลดัตกหกลม้ลดลงหลงัเขา้ร่วมโครงการและไม่เกิด

อุบติัการณ์การหกลม้ระหวา่งการเขา้ร่วมโครงการ 

วธีิดาํเนินการ 

- ทีมผูจ้ดัทาํโครงการและอสม. ทั้ง 5 ชุมชน จะออกหน่วยพื้นท่ีเพื่อทาํการทดสอบ

สมรรถภาพของผูสู้งอายท่ีุมีภาวะเส่ียงการพลดัตกหกลม้เปรียบเทียบขอ้มูลดา้นสมรรถภาพ 

(ก่อน-หลงั) การเขา้ร่วมโครงการ เพื่อประเมินวา่ภายหลงัการเขา้ร่วมโครงการมีภาวะเส่ียง

ในการพลดัตกหกลม้ลดลงหรือไม่ รวมถึง ประเมินสัญญาณชีพ  วดัความดนัโลหิตและมี

การทบทวนความรู้ในเร่ืองต่างๆของการอบรมโดยจะทาํการออกหน่วยพื้นท่ีภายหลงัการ

อบรมคร้ังแรก 1 เดือน เพื่อเก็บขอ้มูลและจะทาํการเก็บขอ้มูลเป็นจาํนวน 2 คร้ัง ภายหลงั

การอบรม และมีระยะห่างจากคร้ังแรกท่ีออกตรวจประเมิน 2 สัปดาห์ 

อภิปรายผล: จากการดาํเนินโครงการ ยงัอยูใ่นช่วงการเก็บขอ้มูลเพื่อ จึงไม่สามารถสรุปผลขอ้มูลใน

ส่วนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีภาวะเส่ียงในการพลดัตกหกลม้ลดลงหลงัเขา้ร่วมโครงการและไม่เกิด

อุบติัการณ์การหกลม้ระหวา่งการเขา้ร่วมโครงการไดค้รับ 



ส่วนที ่3 ภาคผนวก 

ภาพจดักิจกรรมโครงการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอาย ุ 

ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของเทศบาลตาํบลบา้นโตนด 
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