แบบรายงานผลโครงการ
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่....2........เดือน......กุมภาพันธ์.........พ.ศ. ..2561...
เรื่อง

รายงานผลโครงการ

เรียน คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารการจ่ายเงิน จานวน................................
ฉบับ
4,741.60
2. เงินสด
จานวน.................................
บาท
10
3. ไฟล์ภาพโครงการ จานวน.................................
รูป
นุชชุดา มารยาท
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................................
ตู้ยาสมุนไพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ....................................................................................................................................
ขอรายงานการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
ตู้ยาสมุนไพร
1. ชื่อโครงการ..................................................................................................................
2. ที่ปรึกษาโครงการ........................................................................................................
นางสาวนุชชุดา มารยาท
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ...................................................................................................
1 วัน
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน.............................................................................................
106 คน
5. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ.............................................................................................
อาคารอนุรักษ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
6. สถานที่ดาเนินโครงการ................................................................................................
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
6,000
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
..................................................................
บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น
..................................................................
บาท
จากเงินรายได้อุดหนุนจากรัฐบาล
(ระบุแหล่ง)..........................................................................................................
4,741.60
ค่าใช้จ่ายจริง
..................................................................
บาท
ดังรายการต่อไปนี้
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท จานวนเงิน...........................บาท
3,000
1. ...............................................................................
ค่ายาสมุนไพร 15 ตัวยา
941.50
2. ...............................................................................
จานวนเงิน...........................บาท
ค่าเอกสารคู่มือการใช้ยาสมุนไพร
800.10.
3. ...............................................................................
จานวนเงิน...........................บาท
4. ............................................................................... จานวนเงิน...........................บาท
5. ............................................................................... จานวนเงิน...........................บาท

ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ

ผลที่ได้รับจากโครงการ
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 106 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยวัดจากแบบประเมินดังนี้

ตารางที่1 ผลการประเมินความรู้ก่อน/หลังการอบรม จานวน 106 คน
หัวข้อ/เรื่อง

มาก
(4)

1. มีทักษะในการใช้ยาสมุนไพร
6
รักษาอาการเจ็บป่วย
2. รู้ถึงสรรพคุณ และวิธีการใช้ยา
8
ให้ถูกกับโรค
3. มีความเชื่อมั่นในการใช้ยา
11
สมุนไพร
4. สามารถนาความรู้เรื่องการใช้
14
สมุนไพรไปแนะนาแก่ผู้อื่น
5. เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ท่านจะนึก 8
ถึงยาสมุนไพรทันที

ก่อน
ปาน- น้อย น้อย มาก
กลาง (2) ทีส่ ุด (4)
(3)
(1)
34
56
4
62

หลัง
ปาน- น้อย น้อย
กลาง (2) ทีส่ ุด
(3)
(1)
38
0
0

60

29

3

72

28

0

0

71

17

1

70

29

1

0

45

39

2

68

31

1

0

46

43

3

65

35

0

0

จากตาราง สรุปผลได้ว่า (1) ด้านทักษะในการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย ก่อนเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 56 หลังได้รับการอบรมมีความรู้ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62 (2) ด้านการรู้ถึงสรรพคุณ และวิธีการใช้ยาให้ถูกกับโรค ก่อนเข้ารับ
การอบรมมีความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 หลังได้รับการอบรมมีความรู้
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72 (3) ด้านมีความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพร ก่อนเข้า
รับการอบรมมีความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71 หลังได้รับการอบรมมีความรู้
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 (4) สามารถนาความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรไปแนะนาแก่
ผู้อื่น ก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45 หลังได้รับการ
อบรมมีความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68 (5) เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ท่านจะนึกถึงยา
สมุนไพรทันที ก่อนเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 หลังได้รับการ
อบรมอยู่ในส่วนใหญ่เกณฑ์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65

ตารางที่2 ความพึงพอใจต่อการใช้ตู้ยาสมุนไพร
หัวข้อ/เรื่อง
1. จานวน/ชนิดยาสมุนไพรตรงกับความต้องการ
2. สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย
3. รูปแบบตู้ยาสมุนไพรมีความสวยงาม น่าใช้
4. เอกสารประกอบการใช้งาน อ่านง่าย เข้าใจ
5. โครงการตู้ยาสมุนไพรควรมีต่อไป

ระดับความพึงพอใจ
มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2)
58.00
41.00
1.00
75.00
24.00
1.00
77.00
23.00
0.00
87.00
12.00
1.00
88.00
12.00
0.00

น้อยที่สุด (1)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จากตาราง สรุปผลได้ว่า (1) จานวน/ชนิดยาสมุนไพรตรงกับความต้องการ มีความพึงพอใจส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58 (2) สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75 (3) รูปแบบตู้ยาสมุนไพรมีความสวยงาม น่าใช้ มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77 (4) เอกสารประกอบการใช้งาน อ่านง่าย เข้าใจ มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87 (5) โครงการตู้ยาสมุนไพรควรมีต่อไป มีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 88

ผลที่ได้รับจากการบูรณาการโครงการ
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น จากการได้ทดลองใช้ยารักษาตนเอง และสามารถนาความรู้ที่ตนเองมีไป
แนะนาผู้อื่นได้ดี รวมถึงเข้าใจยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมากขึ้นด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งควรเตรียมข้อมูลมาให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว
- การติดตั้งตู้ยาสามัญประจาบ้าน อาจต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนที่จะทาการติดตั้ง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
-

ลงชื่อ

อยากให้มีการเพิ่มยาน้าในตู้ยาสมุนไพร
อยากให้ตัวยาสมุนไพรมีมากกว่านี้
อยากให้มีตู้ยาสามัญประจาบ้านมีจาหน่ายในราคาที่ย่อมเยา

(พทป.นุชชุดา มารยาท)
ตาแหน่ง แพทย์แผนไทย

ลงชื่อ (นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย)
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ภาพกิจกรรม

