
 
โครงการพยาบาลร าไพสู้ภัยโควิด ๑๙ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 

 *************************** 
 

๑. ชื่อโครงการ   พยาบาลร าไพสู้ภัยโควิด ๑๙ 
๒. ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒.๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตรท์ี ่

   ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มมีาตรฐานวิชาชีพและอัตลกัษณ ์
      ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ การพฒันางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวชิาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 

 ๒.๒ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตอ้งการ                      
ด้านสุขภาพของชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (โครงการแบบให้เปล่า) 
 
๓. โครงการ/กิจกรรม   ในแผนการปฏิบัติงานฯ    นอกแผนการปฏิบัติงานฯ 
๔. ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเน่ือง     โครงการใหม ่
๕. การน าผลการประเมนิครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุงโครงการในครั้งนี้ (กรณีโครงการต่อเนื่อง) –ไม่มี- 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  อาจารย์เกศสุดา  ขาวสร้อย ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่
                                            และผู้สูงอายุ   
๗. หลักการและเหตุผล 
     การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : 
COVID-๑๙) ได้ส่งผลกระทบออกเป็นวงกว้างทั่วโลก โดยประเทศไทยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา                    
ให้โรคโควิด-๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ระบบสาธารณสุข     
วางแผนออก มาตรการแรก คือป้องกันและสกัดกั้นการน าเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย ใช้วิธีคัดกรอง แยกกัก 
กักกัน หรือคุมไว้สังเกตในกลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง  มาตรการที่สองยับยั้งการแพร่ระบาด               
เช่น รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ปิดสถานที่ จ ากัดการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าว งดการเรียนการสอน  ปรับแผนเป็นเรียนแบบออนไลน์    มาตรการที่สามเร่งให้วัคซีน                  
รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้ Application ต่าง ๆ  คัดกรองตามจุดต่าง ๆ งดกิจกรรมรวมคน                 
จ านวนมาก  โดยจัดให้ความส าคัญตามลักษณะการแพร่ระบาดเท่าที่จะท าได้  
 มาตรการที่ เป็นความหวัง คือ วัคซีนโควิด -๑๙  หลายชนิดได้รับการพัฒนาและผลิตส าเร็จ                   
ประเทศน าไปใช้ก่อนขึ้นทะเบียน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  โดยนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เชื่อว่า การระดมฉีดวัคซีนแบบรวดเร็วทั่วถึงร้อยละ ๗๐ ถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรค                 
แต่ถ้าล่าช้าจะเปิดให้เกิดการระบาดใหม่  หรือเกิดสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสได้  เราได้เห็นตัวอย่างประเทศ
อิสราเอลที่ประสบความส าเร็จในการฉีดวัคซีนเมื่อครอบคลุม  ร้อยละ ๕๕  จ านวนผู้ป่วยแบบรุนแรง                   
และเสียชีวิตลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราการติดเชื้อลดต่ ามาก  ภาครัฐจึงประกาศใหป้ระชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย                  
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เมื่ออยู่นอกอาคาร หรือ พื้นที่เปิดโล่ง   ส าหรับประเทศไทย  ปัจจุบันการฉีดวัคซีนคิดเป็น   ร้อยละ ๐.๕ ของ
ประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔: https://ddc.moph.go.th) กลุ่มแรกบุคลากรทางการแพทย์ 
และกลุ่มคลัสเตอร์โควิด  จากนั้นจะเริ่มเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปในเดือนมิถุนายนนี้  ท่ามกลางสถานการณ์
แพร่ระบาด และกระแสสื่อโซเชียลที่ขาดข้อมูลเท็จจริง ท าให้พบว่าประชาชนบางส่วนเกิดความกังวลใจในเรื่อง
คุณภาพวัคซีน  ผู้ผลิต  ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง สอดคล้องกับผลส ารวจของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จากกลุ่มตัวอย่าง ๑,๗๑๗ คน พบว่า ร้อยละ ๖๔ ยังไม่แน่ใจ ไม่ต้องการฉีดวัคซีน และยังเข้าใจ
ผิดว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่มีโอกาสติดเชื้อโควิด และร้อยละ ๓๓ เข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้ว หากติดเชื้อจะไม่
แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น (โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์ออนไลน,์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี จึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมสัมมนา                 
เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนคิดจากประสบการณ์ข้อคิดเห็นของนักวิชาการ ตลอดจนการผลิตสื่อ
วิดีทัศน์ รูปโปสเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด-๑๙ และเผยแพร่ด้วยช่องทางสื่อต่าง ๆ                       
ผ่านเว็บไซค์ สื่อส่วนบุคคล นั้น จะช่วยส่งเสริมให้สังคมได้รับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ โดยเริ่มจาก
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของวัคซีน  ประโยชน์และ
ความเสี่ยงที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีน  รวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังการได้รับวัคซีน  
๘. วัตถุประสงค์ 
    ๘.๑  เพื่อสร้างความเข้าใจของประชาชน และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวิถีใหม่ในยุค
ระบาดโควิด-๑๙  
    ๘.๒   เพื่อสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-๑๙ รวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองในรูปแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการได้รับวัคซีนให้แกชุ่มชน และประชาชน 
    ๘.๓  เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานในชุมชนเพื่อด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019  (โควิด-๑๙) 
๙. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
    ๙.๑  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน   
    ๙.๒  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุม มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 
๑๐. กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยงาน ชุมชน และประชาชน ที่มารับบริการ 
๑๑. วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินงาน  
       ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔   
๑๒.  กิจกรรม 
 -  กิจกรรมสัมมนารูปแบบออนไลน์  รูปแบบ Virtual conference ก าหนดเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที   
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
 -  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผา่นช่องทางสื่อออนไลน์ (วีดีโอ / โปสเตอร์ / แผ่นพับ ) ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 -  กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของหน่วยงานช่วยเหลือ เพื่องานป้องกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-๑๙) 
๑๓. สถานทีด่ าเนินงาน  
  -  ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สื่อออนไลนผ์่านแอปพลิเคชั่น Google Meet 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ในจังหวัดจนัทบุรี   
    -  ส านักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี 
 -  หน่วยงานราชการตา่ง ๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี  
 -  ห้องประชุมชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคาร ๒ อาคาร ๓๖ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี
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๑๔. วิธีด าเนินการ   
      ๑. ขั้นตอนวางแผนงาน 
  -  ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธี                
การด าเนินโครงการ 
  -  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานตามแผนงานโครงการ 
  -  ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรว่มด าเนินงาน 
      ๒.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
     ๓.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  -  ส่งเสริมความรู้เรื่องวัคซีนโควิด -๑๙ การปฏิบัติตัวก่อน ระหว่าง และหลังได้รับวัคซีน                     
โดยด าเนินการผลิตสื่อวิดีทัศน์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย รับรู้
ข้อมูลผ่านการออกบูธ ตลอดจนประชาชนที่ต้องการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน ์
  -  จัดสัมมนา (ออนไลน์) หัวข้อเรื่อง “วัคซีน โควิด-๑๙ สุขภาพ วิถีใหม่ คนจันท์” โดยติดต่อ
วิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-๑๙ กระบวนการเข้ารับบริการวัคซีน การปฏิบัติตัวใน
รูปแบบวิถีใหม่เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งก่อน ระหว่างและหลังได้รับวัคซีน ก าหนดเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
  -  สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                
โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
       -  สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
๑๕. งบประมาณ         
      งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้
       กจิกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท 
      -  ค่าอาหารกลางวัน  ๒๐ คน x ๑๐๐ บาท  ๓ ครั้ง  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐ บาท 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน x ๗๐ บาท  ๓ วัน  เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
       กิจกรรมที่ ๒  วัสดุส านักงาน วัสดใุนการจดัสื่อประชาสัมพันธ์ และวัสดุการแพทย ์เพื่อใชใ้นการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-๑๙  การปฏิบัติดูแลสุขภาพ ก่อน ระหว่าง และหลังได้รับ
วัคซีน  เพื่อใชจ้ัดท าสื่อน าไปเผยแพร่ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
       กิจกรรมที่ ๓  ค่าจา้งท าป้ายไวนิล หรือป้ายต่าง ๆ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
       กิจกรรมที่ ๔  จัดสัมมนาออนไลน์ รูปแบบ Virtual conference หัวข้อเรื่อง “วัคซีน โควดิ-19 สุขภาพ 
วิถีใหม่ คนจันท์”  จ านวน ๑ ครั้ง ก าหนดเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที   
       -  คา่วัสดุงานโสตทัศนูปกรณ์  เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
       กิจกรรมที่ ๕  สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดหา
อุปกรณ์และวัสดุการแพทย์ ป้องกันการติดเชื้อ ณ จุดคัดกรองต่างๆ แก่ชุมชนและหน่วยงานนอก เป็นเงิน 
๗,๘๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 
 



๔ 
   
 
๑๖. วิทยากรกิจกรรมสมัมนาทางออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “วัคซีน โควิด-๑๙ สุขภาพ วิถีใหม่ คนจันท”์ 
             ๑)  รศ. พญ. ยุพาพร วัฒนกูล  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล 
             ๒)  บุคลากรการแพทย์จากภาครัฐและเอกชน 
             ๓)  คุณน้ าผึ้ง ชุริกานนท,์ Senior Clinical Trials Specialist, Clinical Operation Group  
                  Department of Retrovirology the United States Army Medical Directorate-Armed  
                   Forces Research Institute of Medical Sciences (USAMD-AFRIMS) 
             ผู้ด าเนินการอภิปราย: 
             อาจารย์เกศสดุา ขาวสร้อย อาจารยก์ลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
 
 
 
 
                   (อาจารย์เกศสุดา  ขาวสร้อย) 
                   ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
               
              
 
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย) 
         รองคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษาและบรกิารวิชาการ 
                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ  
 
 
 
                             (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ) 
                    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
                                                                                 ผูอ้นมุัติโครงการ  
           
 
 
 
 


