
รายงานผลการด าเนินงานโครงการจิตอาสาด้วยตัวเอง (PBL) 

กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 610102 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ชื่อโครงการ  

โครงการจัดท าตู้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม 

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา บทบาทหน้าท่ี 
601310147 น.ส.กิตติการ์  จันทร์หอม วิศวกรรมกระบวนการอาหาร Project Leader  
591310086 น.ส.กลุธิดา อุปนันท ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายด าเนินการ 
591310116 น.ส.ไพจิตรา ศิริรัตน์ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายด าเนินการ 
591310300 น.ส.กานต์ชนา อัชฌานภาลัย เทคโนโลยีการบรรจ ุ ฝ่ายสารสนเทศ 
591310317 น.ส.ทรรศนา ออนแสน เทคโนโลยีการบรรจ ุ ฝ่ายการเงิน 
591310362 น.ส.สุมินตรา แสงศรจีันทร ์ เทคโนโลยีการบรรจ ุ ฝ่ายการเงิน 
601310145 นายกฤษฎาพงศ์ ปิงเมืองเหลก็ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ฝ่ายด าเนินการ 
601310200  นายสมชัย เหลืองวสุธา วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ฝ่ายด าเนินการ 
601310225 น.ส.ชนกชนม์ สงเปือย เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ฝ่ายด าเนินการ 
601310310 น.ส.พสิกา กัณทาทรัพย ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ฝ่ายด าเนินการ 
611310013 น.ส.ชนิตา จุฬาลักษณ์กลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายสารสนเทศ 
611310073 น.ส.สุกัลยากร ประพฤติธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายสารสนเทศ 
611310239 นายสุกฤต เจริญถาวร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ฝ่ายด าเนินการ 
611310300 น.ส.มธุรดา ชัยชนะเลิศ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ฝ่ายด าเนินการ 

 

ที่มาและความส าคัญของโครงการ 

ตู้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลควรมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการไม่สบายกะทันหัน โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้ประโยชน์จาก   

ตูย้าได ้แต่ตู้ยาภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขาดการดูแล และไม่มียา ท าให้เล็งเห็น



ถึงความส าคัญของการมีตู้ยา โดยโครงการนี้  เป็นการจัดหางบประมาณเพื่อจัดหา ยา และอุปกรณ์ปฐม

พยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือป่วยไข้ พร้อมกับการให้

ความรู้เกี่ยวกัฐการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวิธีการใช้ยา โดยการจัดท าเอกสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็วซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่                            

ด้านการน า IT มาใช้ในชีวิตประจ าวัน (Smart IT) เนื่องจากเป็นให้ความรู้และข้อมูลยาในลักษณะของเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถให้ความรู้โดยการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) ในการเข้าถึง และในด้านการมี

จิตใจที่ดีงาม (Smart heart) โดยการจัดท าโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นโครงการที่ความช่วยเหลือสงัคมในอกี

แง่หนึ่งด้วย อีกทั้งด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Smart English) ในการสืบค้นการจัดตู้ยา โดยศึกษาการจัดตู้ยา

ตามหลักสากล และการจัดท าแบบฟอร์มสรุปรายการยา จากการค้นคว้าจากบทความภาษาอังกฤษ ท าให้                 

การจัดท าแบบฟอร์มสรุปรายการยา และการแบ่งหมวดหมู่ยาเป็นแบบสากลมากยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อจัดหายา และอปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
2.เพื่อให้ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัยาและการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

วิธีการด าเนินงาน 

ช่วงด าเนินการ กิจกรรม สถานท่ีจัด เริ่มต้นวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 
ช่วงเตรียมการ การส ารวจตู้ยาและอุปกรณ์เบื้องต้น คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มช. 
1 ตุลาคม 62 31 ตุลาคม 62 

 
 

ช่วงจัดกิจกรรม การบ ารุงซ่อมแซมท าความสะอาดตู้
ยาและอุปกรณ์ 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 

1 มกราคม 63 31 มกราคม 63 

 การหาข้อมูลยา และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 

1 มกราคม 63 31 มกราคม 63 

 การจัดซื้อยา และอปุกรณ์ปฐม
พยาบาล 

ห้างสรรพสินค้า 1 มกราคม 63 31 มกราคม 63 

ช่วงปิดโครงการ การจัดยาและตู้ยาตามตู้ต่างๆ
ภายในตึกคณะฯ 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 

1 กุมภาพันธ์ 
63 

31 กุมภาพันธ์ 
63 



 

ช่วงด าเนินการ กิจกรรม สถานท่ีจัด เริ่มต้นวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 
ช่วงปิดโครงการ การเกบ็ข้อมลูจ านวนยา อุปกรณ์ 

และการจดบันทึกวันหมดอายุ
ภายในตู้ 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 

1 กุมภาพันธ์ 
63 

31 กุมภาพันธ์ 
63 

การน าเสนอโครงการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มช. 

มีนาคม 63 มีนาคม 63 

 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

  

ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1 การส ารวจตู้ยาและอุปกรณ์เบื้องต้น จากการส ารวจตู้ยาเบื้องต้นพบว่า ภายใน  

ตู้ยาไม่ได้รับการปรบัปรุง การดูแลความ

สะอาด และยาในตู้ยาส่วนใหญ่หมดอายุ  

2 การบ ารุงซ่อมแซมท าความสะอาดตู้ยาและอปุกรณ์ ตู้ยาสะอาดข้ึนและพร้อมส าหรบัการ 

จัดวางยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

3 การหาข้อมูลยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการหาข้อมูลยาเพื่อจะได้วางแผนการ

จัดซื้อ จัดหายาที่ตรงตามความต้องการ 

หรือความจ าเป็นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้  

4 การจัดซื้อยา และอปุกรณ์ปฐมพยาบาล การจัดหายาตามการวางแผนตามล าดับ

ความส าคัญ 

5 การจัดยาและตู้ยาตามตู้ต่างๆภายในตึกคณะฯ ข้ันตอนการด าเนินงานโครงการซึง่จะท า

การจัดยาเป็นหมวดหมูซ่ึ่งได้แก่ ยาประเภท

บรรเทาอาการปวดไข้ ยาใช้ภายนอก 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น 

6 การเกบ็ข้อมลูจ านวนยา อุปกรณ์ และการจดบันทึก
วันหมดอายุภายในตู้ 

การเกบ็ข้อมลูจ านวนยาเพื่อจะได้ง่ายต่อ

การจัดซื้อยาในครั้งถัดไปและเป็นการ- 



ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

6 การเกบ็ข้อมลูจ านวนยา อุปกรณ์ และการจดบันทึก
วันหมดอายุภายในตู้ 

บันทึกวันหมดอายุของยาเพื่อลดความเสี่ยง

ในการใช้ยาที่หมดอายุ 

7 การน าเสนอโครงการ เป็นการน าเสนอโครงการเพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงานว่าการจัดท าโครงการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หลักหรือไม่ และมีความ

สอดคล้องกบัคุณลักษณะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านใดบ้าง 

 

 

สรุปผลของโครงการ 

 โครงการจัดท าตู้ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก นั่นคือการจัดหายา อุปกรณ์

ปฐมพยาบาล และการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล และวิธีการใช้งานเบื้องต้น ผลที่ได้คือนักศึกษาส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 94.7 คิดว่าการจัดตู้ยามีประโยชน์  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือป่วยไข้ และพึงพอใจกับการจัดตู้ยา 

สามารถใช้ยาตามความจ าเป็นได้อย่างรวดเร็ว  

 

ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ 

 1.  นักศึกษาบางคนยังไม่ทราบว่าในขณะนี้มีการปรับปรุงตู้ยาโ ดยมี ข้ อ เ สนอแนะ ว่ า  ค วร มี ก าร

ประชาสัมพันธ์ภายในคณะว่า ในขณะนี้ได้มีการจัดท าโครงการปรับปรุงตู้ยาภายในคณะแล้ว เพื่อให้นักศึกษา 

อาจารย์ บุคลากร ทราบอย่างทั่งถึง        

 2. ควรมีการปรับปรุงและดูแลอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายหลังการใช้

ยา หรือควรมีการอัพเดตวันหมดอายุยา และแยกยาที่หมดอายุออกจากตู้ยา 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

 
รูปท่ี 1 : ภาพก่อนการจัดท าโครงการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตึกข้างโรงอาหาร บรเิวณหน้าห้อง

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

 

 
รูปท่ี 2 : ภาพหลังการด าเนินการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตกึข้างโรงอาหาร บริเวณหน้าห้อง

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

 

 

 



 

 
รูปท่ี 3 : ภาพก่อนการจัดท าโครงการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตึก 3 ช้ัน 1                                      

(ตึกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 

 

 
รูปท่ี 4 : ภาพหลังการด าเนินการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตกึ 3 ช้ัน 1                                      

(ตึกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 

 

 

 

 



 

 
รูปท่ี 5 : ภาพก่อนการจัดท าโครงการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตึก 5 ช้ัน 2                                      

(ตึกสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 

 

 

 

 
รูปท่ี 6 : ภาพหลังการด าเนินการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตกึ 5 ช้ัน 2                                      

(ตึกสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร) 

 

 

 



 
รูปท่ี 7 : ภาพก่อนการจัดท าโครงการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตึก 1 ช้ัน 1                                      

(ตึกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

 

 

 
รูปท่ี 8 : ภาพหลังการด าเนินการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตกึ 1 ช้ัน 1                                      

(ตึกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

 

 



 

 
รูปท่ี 9 : ภาพก่อนการจัดท าโครงการจัดท าตู้ยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตึกส านักงาน                               

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ช้ัน 1 

 

 

 
รูปท่ี 10 : ภาพหลังการด าเนินการจัดท าตู้ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ตึกส านักงาน                               

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ช้ัน 1 

                               

 

 


