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ข้อมูลนิสิตฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต
1.1 ชื่อ ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว……….……….…………..สกุล……………………..……รหัสนิสติ ..................
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
หมายเลขโทรศัพท์........................................ อีเมล์ ...............................................................................
1.2 ที่อยู่ป๎จจุบัน บ้านเลขที่ ….… หมู่ที่ …… ซอย / ถนน …………….…………...ตาบล ……….………………….
อาเภอ ……………....……..……….. จังหวัด ……..…….………………….. รหัสไปรษณีย์ ………………...............
1.3 ชื่อ – สกุล ของผู้ปกครอง ..………..………………………………….……….. อาชีพ ………………...……………..
ที่อยู่ป๎จจุบันของผู้ปกครอง บ้านเลขที่……….… หมู่ที่ …..….. ซอย / ถนน …………………….………..………
ตาบล …………….………..……………. อาเภอ ……………………………..จังหวัด ………………….…………………..
รหัสไปรษณีย์ …………………. โทรศัพท์ ………………………..………………………………………………….………….
1.4 ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
1. …………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………..……………………………….…………
15. โรคประจาตัว (ถ้ามี)……………………………………………………………………..…………..………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(กรณีถ้ามีให้ระบุชื่อ ยาที่ใช้เป็นประจา พร้อมสถานบริการสุขภาพที่ไปรับบริการ)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ชื่อหน่วยงาน …….……………………..…………………………………………………………………………………………...
ที่ตั้ง เลขที่………….……… ตรอก/ซอย …………………………… ถนน …………………..…….……..…………..
ตาบล …………………………………….…………………… อาเภอ………………………….………………………………..
จังหวัด ………..………………… รหัสไปรษณีย์ …….………… โทรศัพท์……………………..…………..……………...
ชื่อ-สกุลหัวหน้าหน่วยงาน.......................................................................................................................
ตาแหน่ง ……………..…………………………..………………… โทรศัพท์. …………………..……………………………

2
รายชื่ออาจารย์พี่เลี้ยงในหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ชื่อ – สกุล …………………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………………………
ชื่อ – สกุล …….……………………………………… ตาแหน่ง …………………………………….………………………
ชื่อ – สกุล …………………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………………………
ชื่อ – สกุล …….……………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………….……………
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เลขที่ 444 ถนน วชิราวุธดาเนิน ตาบลพระบาท
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52000
โทร. 054-265170 ต่อ 148
ชื่อผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา ตันเปาว์
ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อผู้บริหาร

ดร.จิติมา กตัญํู
ตาแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

4. รายชื่ออาจารย์ผู้นิเทศของมหาวิทยาลัยเนชั่น
1. อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญํู
2. อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม
3. อาจารย์นิภรดา ยาวิราช พงศ์กรพิทยา
4. อาจารย์กันภิรมย์ ยังทรัพย์
5. อาจารย์ ดร.มนัสวี พานิชนอก

โทรศัพท์ 082-181-2073
โทรศัพท์ 094-624-5444
โทรศัพท์ 088-259-7616
โทรศัพท์ 062-585-1561
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หมวดที่ 1
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: มหาวิทยาลัยเนชั่น
: คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

: 25511881101647
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
: Bachelor of Public Health Program in Public Health

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health (Public Health)
ชื่อย่อ : B.P.H (Public Health)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร : ปริญญาตรีทางวิชาชีพ

4

6. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร์ มุ่ ง มั่ น สร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ เ รี ย นรู้ กั บ มื อ อาชี พ เพื่ อ ให้ เ ป็ น บุ ค ลากร
สาธารณสุขที่มีความรู้และทักษะ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ป๎ญหาและพัฒนาการสาธารณสุขตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้มีจิตอาสา ปฏิบัติงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. หลักสูตรต้องการสร้างบัณฑิตด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาธารณสุขศาสตร์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนด้านสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2. บั ณฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ กษาจากหลั ก สู ต รนี้ มีคุ ณ สมบั ติ ใ นการสอบความรู้ เ พื่ อรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนด้านสาธารณสุข
หรืออาชีพอิสระ
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
3.1 สามารถประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน วิเคราะห์ป๎ญหาและเหตุป๎จจัยทางสุขภาพ ใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงวางแผนปฏิบัติการในการควบคุม กากับและประเมินผลแผนงาน
โครงการสาธารณสุข
3.2 ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น ดูแลให้
ความช่วยเหลือผู้ปุวย ส่งต่อผู้ปุวย ฟื้นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม
3.3 ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาพ ปูองกันและควบคุมป๎ญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.4 มีทักษะในการสื่อสาร ให้ สุขศึกษา ให้คาปรึกษาแก่ผู้ รับบริการ การจัดฝึกอบรมและ
พัฒนางานอนามัยชุมชน
3.5 มีทักษะในการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเฝูาระวังป๎ญหาและรายงาน
ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ทางสาธารณสุขและป๎จจัยกาหนดป๎ญหาสุขภาพ
3.6 มีคุณธรรม จริย ธรรม รักษาสิทธิของผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ และ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
3.7 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์วิทยาการสมัย ใหม่และภูมิป๎ญญาไทย
เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
3.8 ทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับชุมชนและ
สาขาวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ
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3.9 มีจิตอาสาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรม
7. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30 หน่วยกิต
10
12
6
2
102 หน่วยกิต
28
60
14
6 หน่วยกิต
138 หน่วยกิต
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8. ตารางแสดงรายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
นิสิตชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
อารยธรรมและ สิ่งแวดล้อมกับ
ประวัติศาสตร์
ชีวิต
ศิลป์

นิสิตชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
คณิตศาสตร์ใน
ภาษาอังกฤษ
ชีวิตประจาวัน
เพื่อการสื่อสาร
4
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการ
เพื่อการสื่อสาร ระบาด
3

นิสิตชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและ
สาธารณสุข
พฤติกรรม
ศาสตร์
การวิจัยทาง
สุขาภิบาลและ
สุขภาพและ
อนามัย
ชีวสถิติ
สิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยา
สาหรับการเรียน
ด้านสุขภาพและ
สาธารณสุข
ชีวเคมีทาง
โภชนาการ

พยาธิวิทยาและ
อาการวิทยา

การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตกับวิถี
สุขภาพชุมชน

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

นิสิตชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
การบริหารงาน การบูรณาการ
สาธารณสุข
การเรียนกับการ
ทางานวิชาชีพ
กฎหมาย
เกี่ยวกับสุขภาพ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
การส่งเสริม
สุขภาพและการ
ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม

เภสัช
สาธารณสุข

การบาบัดโรค
เบื้องต้น

การดูแลสุขภาพ
ที่บ้าน
ภาวะผู้นาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ
และสร้างความ
เข้มแข็งใน
ชุมชน
หลักการดูแล
ผู้ปุวยเรื้อรัง

เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน

สังคมและ
วัฒนธรรม

การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม 1

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2

การคิด การ
สื่อสารและการ
แก้ป๎ญหา
สื่อและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กฎหมายทั่วไป

การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม 2

การส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน

การปูองกันและ
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

การจัดการสา
ธารณภัย

การประสัมพันธ์
และสื่อผสมทาง
สุขภาพและ
สาธารณสุข

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
1

กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีระวิทยา
พื้นฐาน

การปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

การปฐม
พยาบาล

จริยธรรม
วิชาชีพ
สาธารณสุข

ทักษะพื้นฐาน
การเรียนรู้ด้าน
สุขภาพและ
สาธารณสุข

เลือกเสรี 1

เลือกเสรี 2

จิตวิทยาและ
การให้
คาปรึกษาทาง
สุขภาพ

โภชนาการ การ
จัดการอาหาร
ปลอดภัย และ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค

การอนุรักษ์และ
สร้างคุณค่า
ทรัพยากร
ทางการ
สาธารณสุขใน
ชุมชน
สุขภาพและพหุ
วัฒนธรรม

การดูแลแบบ
ประคับประคอง
ในชุมชน

สัมมนาด้าน
สาธารณสุข

7

หมวดที่ 2
แนะนารายวิชาการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
(Work Integrated Learning for Career)
จานวนหน่วยกิต
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หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ด้านสาธารณสุขและชุมชน โรงเรียน รวมทั้งสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดย
การบูรณาการความรู้ด้านสาธารณสุขมาใช้ในการฝึกปฏิบัติตั้งแต่การฝึกขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง เพื่อการดูแล
สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เริ่มจากการบูรณาการความรู้มาใช้ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล
และสุ ขาภิ บ าลเบื้ องต้ น การปู อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ การปฐมพยาบาล อนามั ย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติรวบ
ยอดโดยใช้วิธีการวิจัยในการแก้ป๎ญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน ตามขั้นตอนการวิจัยคือ 1) การประเมินและ
วินิจฉัยชุมชนเพื่อหาป๎ญหา 2) การวิเคราะห์และเรียงลาดับความสาคัญของป๎ญหา 3) เลือกแก้ป๎ญหาอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 4) ตั้งวัตถุประสงค์ 5) การวางแผนหาวิธีการแก้ป๎ญหาร่วมกับชุมชน 6) ประเมินผลลัพธ์ 6) สรุป
และนาเสนอผลการศึกษา
2. ความสาคัญของการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 24 (3) ระบุ
ให้การจัดการศึกษาทุกระดับต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็นในทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 3
วรรค 2 กล่าวว่า “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว่า การกระทาการสาธารณสุขต่อ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค
การควบคุมโรค การบาบัดโรคเบื้องต้น และการฟืน้ ฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสาน
ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม
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2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระทาด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การควบคุมปูองกันป๎จจัยที่ทาให้เกิดโรค และลดความเสี่ยง การเจ็บปุวยต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน
3) การตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปุวย การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
4) การตรวจประเมินอาการเจ็บปุวย และการช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, หน้า 19)
จากข้อบัญญัติข้างต้น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย เนชั่น จึงให้
ความสาคัญต่อการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมีการวางแนวทางการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงความรู้
ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง พัฒนาความสามารถในการปรับตัว และการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานงานและภายในองค์กร ซึ่งการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพมีการออกแบบการจัดการศึกษาโดยมี
การบูรณาการจากการเรียนรู้จากสถานศึกษาสู่การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ซึ่งช่วยให้นิสิตมีโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้กับทักษะการทางาน และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพ รวมถึงการเรียนรู้ลักษณะของการทางานในแหล่งงานจริงก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพและ
ความพร้อมของนิสิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กาหนดให้นิสิตทุกคนต้องเข้ารับและผ่านการฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับ
การทางานวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและ/หรือโรงพยาบาลชุมชน ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
ทั้ง นี้ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ งานจะมี คู่มื อ ส าหรั บการฝึ ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการการเรี ย นกั บการท างานวิ ช าชี พ
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นแนวทางสาหรับการฝึกทางานในสถานที่จริงภายใต้การแนะนาช่วยเหลือของผู้มี
ประสบการณ์มากกว่า เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาทักษะในการทางาน วิธีการทางาน วิธีการตัดสิ นใ จ การ
ปรับปรุงคุณภาพงาน และการใช้เวลาการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การพัฒนาทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ กริยาท่าทาง วาจา การวางตน การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ และการรักษาจรรยาบรรณ ตลอดจน
การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกตนให้มีความพร้อมและความสามารถในการประกอบ
อาชีพและการเป็นคนดีของสังคม รวมถึงก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพของชุมชนและการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรวิชาชีพสาธารณสุขให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป
3. จุดมุ่งหมายของการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. สามารถประยุ กต์องค์ความรู้ และทั กษะการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขมาใช้ในการทางาน
ร่ ว มกับ สถานบริ การสุ ข ภาพ หรื อสถานประกอบการด้านสุ ขภาพทั้งในองค์การภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรื อ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนากระบวนการแก้ป๎ญหาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพ
การวิเคราะห์ป๎ญหาและเหตุป๎จจัยทางสุขภาพ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติการ การดาเนินงาน และประเมินผล
โครงการมาใช้ในการแก้ไขป๎ญหาสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม
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3. สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ และ
การแกไขป๎ญหาสุขภาพทีม่ ีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
4. มีภาวะการเป็นผู้นาทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมและสามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสารและทักษะ
ด้านเทคโนโลยีในการทางานเป็นทีม และการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถให้คาปรึกษา คาแนะนา จัดฝึกอบรม จัดทาโครงการ และการบริการวิชาการสาธารณสุข
ร่วมกับชุมชนและสาขาวิชาชีพภาคส่วนต่าง ๆ สาหรับการพัฒนางานสุขภาพในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
6. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ทางานโดยคานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและบริบทของอาชีพตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทางานในวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. นิ สิ ต ได้ รั บ ประสบการณ์ จ ริ ง จากการน าองค์ค วามรู้ มาประยุ กต์ ใ ช้กั บ การปฏิ บั ติง านด้ า นการ
สาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. นิสิตได้รับประสบการณ์จริงจากการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนแก้ไขป๎ญหาสุขภาพระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
3. นิสิตมีประสบการณ์จริงด้านการทางานวิจัยร่วมกับชุมชนในการจัดการป๎ญหาสุขภาพ
4. นิสิตได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการทางานสห
วิชาชีพและบุคลากรด้านสาธารณสุข
5. นิสิตได้รับประสบการณ์จริงในการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีมผ่านการบริการวิชาการ การ
จัดทาโครงการ กิจกรรม และการให้คาปรึกษาในชุมชน
6. นิสิตได้พัฒนาทักษะการทางานตามหลักจรรยาบรรณและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมในการทางานที่หลากหลายในชุมชน
7. นิสิตมีประสบการณ์และความพร้อมสาหรับการทางานในสถานบริการสุขภาพตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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5. ขั้นตอนของการดาเนินงานของรายวิชา
วิชาการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพสาธารณสุข ได้แบ่งกระบวนการของการฝึกปฏิบัติไว้
3 ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 การฝึกปฏิบัติ ขอบเขตการฝึก และการนิเทศงาน
ส่วนที่ 3 การป๎จฉิมนิเทศและการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียดของการดาเนินงาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การเตรียมความพร้อมและการปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติ
1.1 ความสาคัญของการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม
1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจในกระบวนการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
3. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจแนวทางการฝึกปฏิบัติ วิ ธีการติดตาม และการประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงาน
1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ
1.2.1 การเตรียมความพร้อมสถานที่ฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย
1) การพิจารณาคัดเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติ
2) ประสานงานและแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง
3) การจัดกลุ่มนิสิตและจัดทาคู่มือฝึกปฏิบัติ
4) จัดทาบันทึกขออนุญาตส่งตัวนิสิตเข้าสถานที่ฝึกปฏิบัติ
5) อบรมทบทวนความรู้และปฐมนิเทศนิสิต
1.2.2 การทบทวนองค์ความรู้และทักษะการทางานของนิสิตก่อนฝึกปฏิบัติ โดยใช้ระยะเวลา
ในการอบรม 1 สัปดาห์มีหัวข้อการอบรม ดังนี้
1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
2) ด้านการปูองกันและควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
3) ด้านการตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟู
สภาพและการส่งต่อ
4) ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5) ด้านการบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
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1.3 การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติ
1.3.1 แนะนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานและแบบบันทึกข้อมูลในเอกสาร ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกประวัตินิสิตฝึกงาน
2) อธิบายขอบเขตของการฝึกปฏิบัติ
3) อธิบายขั้นตอนการฝึกปฏิบัติตามขอบเขตงานแต่ละด้าน
4) อธิบายแนวทางในการจัดทารายงานผลการฝึกปฏิบัติ
5) อธิบายแบบฟอร์มตามคู่มือฝึกปฏิบัติ
6) อธิบายวิธีการวัดผลและประเมินผล
7) อธิบายเกณฑ์การสาเร็จการฝึกปฏิบัติ
1.3.2 ชี้แจงระเบียบการฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1) ระเบียบและเงื่อนไขของการฝึกปฏิบัติงาน
2) ระเบียบการแต่งกาย และเครื่องแบบสาหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน
3) ระเบียบการปฏิบัติตนขณะการฝึกปฏิบัติงาน
1.4 ช่วงเวลาในการจัดปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ
กาหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ก่อนส่งนิสิตออกฝึก
การบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1.5. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฐมนิเทศ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
2. วิทยากร (ถ้ามี)
3. อาจารย์นิเทศ
4. นิสิต
ส่วนที่ 2 : บทบาท หน้าที่และแนวทางการนิเทศการฝึกปฏิบัติ
2.1 บทบาทและหน้าที่ของนิสิตฝึกปฏิบัติ
1. นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
2. นิสิตเข้ารับการปฐมนิเทศและปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติสาหรับการฝึกการบูรณาการการ
เรียนกับการทางานวิชาชีพ
3. เมื่อครบกาหนดการฝึกงานให้นาหนังสือส่งตัวกลับพร้อมด้วยสมุดบันทึกการฝึกงานใบลง
เวลาการปฏิบัติงาน
4. นิสิตเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ (ถ้ามี)
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5. นิสิตเข้าร่วมสัมมนาและป๎จฉิมนิเทศตามปฏิทินการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการ
ทางานวิชาชีพ
2.2 การลงเวลาปฏิบัติงาน
1. นิสิตจะต้องปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่หน่วยฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางาน
วิชาชีพก่อนกาหนด และไม่กลับก่อนเวลาที่สถานที่ฝึกปฏิบัติกาหนด
2. นิสิตจะต้องเซ็นชื่อ ลงเวลามาและกลับตามแบบฟอร์มในเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติที่
กาหนดไว้ หรือปฏิบัติตามวิธีการลงเวลามาและกลับตามที่หน่วยงานที่นิสิตเข้ารับการฝึก ปฏิบัติกาหนดให้
3. หากมีเหตุจาเป็นต้องลาหยุดการฝึกประสบการณ์ต้องชี้แจงเหตุผลและใช้แบบฟอร์มการลา
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือฝึกปฏิบัติ
4. การฝึ กปฏิบัติมีร ะยะเวลาตั้งแต่วัน อังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วัน ศุกร์ ที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยกาหนดให้มีชั่วโมงของการฝึกปฏิบัติไม่ต่ากว่า 600 ชั่วโมง
2.3 การแต่งกายของนิสิต
นิสิตต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือตามระเบียบการฝึกปฏิบัติงาน หรือ
ตามที่หน่วยงานฝึกปฏิบัติกาหนด
2.4 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง
2.4.1 อาจารย์พี่เลี้ยงประจาหน่วยงาน มีหน้าที่ดังนี้
1) ให้คาแนะนาแก่นิสิตในปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงให้นิสิตทราบถึงลักษณะงาน การ
บริหารงานในหน่วยงาน และระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่างๆ ที่นิสิตต้องยึดถือปฏิบัติ
2) ประสานงาน และควบคุ มดูแล ความประพฤติ และการฝึกงานของนิสิตฝึกงาน
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยแก่นิสิตตามสมควร
3) ปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศในเรื่องต่อไปนี้
- จุดประสงค์ ขอบข่ายงาน และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน
ของนิสิต
- เมื่อนิสิตมีป๎ญหา รวมกันวางแผนเพื่อแก้ไข
4) ตรวจและลงนามรั บ ทราบในสมุ ด บั น ทึ ก การฝึ ก งานประจ าวั น พร้ อ มทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะ
5) ประสานงานกับสาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
6) ประเมินผลการฝึกงานของนิสิตตามแบบประเมินผลนาส่งสถาบัน
7) ให้ ความคิดเห็ นและเสนอเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิ ตกับสาขาวิช า คณะ และ
มหาวิทยาลัย
2.4.2 อาจารย์นิเทศ มีหน้าที่ดังนี้
1) ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกงานของสถาบันกับแหล่งฝึกงาน
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2) เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน
3) จัดส่งนิสิตไปยังแหล่งฝึกงาน
4) ปรึกษาหารือกับอาจารย์พี่เลี้ยงประจาหน่วยของแหล่งฝึกงานในเรื่องต่อไปนี้
- จุดประสงค์ ขอบข่าย และชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานของนิสิต
- เมื่อนิสิตมีป๎ญหา ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไข
5) นิเทศช่วยเหลือ แนะนา และตรวจสมุดบันทึกการฝึกงานประจาวันของนิสิต
6) ประเมินผลการฝึกงานของนิสิตตามแบบประเมินผล
7) ร่วมสัมมนาและป๎จฉิมนิเทศหลังฝึกงานตามปฏิทินการฝึกงาน
8) รวบรวมแบบประเมินผลและหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกงานตามเวลาที่กาหนด
2.5 จานวนครั้งในการนิเทศ
การนิเทศการฝึกปฏิบัติของนิสิตอย่างน้อย 4-6 ครั้งตลอดระยะเวลาของการฝึก ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงที่จะกาหนดเวลาในการนิเทศแต่ละครั้ง
ส่วนที่ 3 : การประเมินผลและการปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน
3.1 การประเมินผล
การประเมินผลจะพิจารณาจากผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. เวลาในการฝึกงาน ต้องมีเวลาครบตามที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรของสาขาวิชาฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ
2. การเข้าร่วมปฐมนิเทศ การสัมมนาหลังการฝึก การป๎จฉิมนิเทศ
3. การประเมินผล ของอาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยงประจาหน่วยงาน ต้องได้คะแนนไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70
4. ภาคนิพนธ์/รายงานการวิจัย
5. เกณฑ์การตัดสินใจ (เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย)
6. ผู้ประเมินประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้
- ฝุายสถาบัน ได้แก่ อาจารย์นิเทศ
- ฝุายสถานที่ฝึกงานภายนอก ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานแล้วแต่กรณี
7. กาหนดการส่งแบบประเมิน ก่อนจะถึงวันสิ้นสุดกระบวนการฝึก ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้ง
กาหนดวันที่ขอรับแบบประเมินผลจากหน่วยฝึกประสบการณ์ให้ทราบ โดยแบบประเมินจะอยู่ในส่วนท้ายของ
คู่มือการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
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3.2 การปัจฉิมนิเทศ
1. สาขาวิชาฯ ฝุายวิชาการเป็นผู้ดาเนินการป๎จฉิมนิเทศ
2. จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแหล่งต่างๆ
3. ให้นิสิตแต่ละคนได้เสนอป๎ญหาวิธีแก้ไข จากประสบการณ์การฝึกงานและเขียนรายงานส่ง
อาจารย์นิเทศ
4. นิสิต อาจารย์นเิ ทศ สาขาวิชาฯ คณะวิชา ฝุายวิชาการ เข้าร่วมป๎จฉิมนิเทศ
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6. ตารางการฝึกปฏิบัติงาน
ตารางการฝึกปฏิบัติงานบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2563
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 พฤษภาคม 2564
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หมายเหตุ :

o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม





อาจารย์นิเทศงานติดตามรายงานความก้าวหน้า และงานที่ได้รับมอบหมาย
ส่งรูปเล่มรายงานก่อนสัมมนา และงานที่ได้รับมอบหมาย
สัมมนาผลการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
ส่งรูปเล่มรายงานหลังสัมมนา

1-4

11 - 15

มิถุนายน

4-8

พฤษภาคม 2564

28 - 31

เมษายน 2564

21 - 25

มีนาคม 2564

14 - 18

กุมภาพันธ์ 2564

7 - 11

ฝึกระดับ
บุคคล
ฝึกระดับ
ครอบครัว
ฝึกระดับ
ชุมชน

มกราคม 2564

1-4

ธันวาคม 2563
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หมวดที่ 3
ระเบียบการฝึกปฏิบัติงาน
นิสิตต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือข้อกาหนดตามระเบียบนี้และหรือตามระเบียบอื่น
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. วินัยและการรักษาวินัย นิสิตต้องปฏิบัติดังนี้
(1) นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
(2) นิ สิ ต ต้ อ งรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสามั ค คี ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ ของ
มหาวิทยาลัย
(3) นิสิตต้องประพฤติตนเป็นสุภ าพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่นามาซึ่งความเสื่ อมเสียแก่ตนเอง บิดา
มารดา ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(4) นิสิตต้องเชื่อฟ๎งคาสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนิสิตโดยเคร่งครัด
(5) นิ สิ ตต้อ งไม่มีแ ละ/หรื อดื่ม สุ ร าหรื อเครื่ องดื่มที่ มีส่ ว นผสมของแอลกอฮอล์ รวมถึงมีก ลิ่ นของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างปฏิบัติงาน
(6) นิสิตจะต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองหรือจาหน่าย
(7) นิสิตต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการพนันใด ๆ
(8) นิสิตต้องไม่กระทาตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือสถานศึกษา
(9) นิสิตต้องไม่นาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หน่วยฝึกการบูรณาการการเรียนกับ
การทางานวิชาชีพ หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
(10) นิสิตต้องไม่มีหรือพกอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
(11) นิสิตต้องไม่ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนิสิตด้วยกันหรือกับผู้อื่น
(12) นิสิตต้องไม่ลักขโมย ยักยอก หรือทาลายทรัพย์สอนของผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัย และแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ
(13) นิสิตต้องไม่กระทาการอันใด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เช่น กระทาผิดศีลธรรมทางด้านชู้ สาว
กระทาการใดหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการใดซึ่งอาจทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ
(14) นิสิตต้องไม่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงรายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร
(15) นิสิตต้องพึงระวังในการวางตน ทั้งในด้านพฤติกรรมและวาจา มิให้เกิดความเสื่อ มเสียต่อตนเอง
และมหาวิทยาลัย
(16) ในการศึกษาภาคปฏิบัติ นิสิตจะต้องปฏิบัติด้วยความรู้ วิจารณญาณและความรอบคอบ มิให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติดังนี้
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(ก) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กาหนด
(ข) ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิ ดชอบภายใต้กฎ ระเบี ยบของมหาวิทยาลัยและ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
(ค) เคารพในสิทธิและพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ (สิทธิผู้ปุวย) โดยเคร่งครัด
(ง) รายงานอาจารย์นิเทศหรือผู้ดูแลนิสิตทราบโดยทันทีที่ปฏิบัติงานผิดพลาดหรือมีเหตุการณ์
ไม่ปกติเกิดขึ้น
(จ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ช) ให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานตามความเหมาะสม
(ซ) ไม่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงานโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศหรือผู้ดูแล
นิสิต
(ฌ) ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีจาเป็นใดก็ตามที่ต้องออกนอกสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ต้อง
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์อาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้ดูแลนิสิตก่อน
(ญ) ในกรณีที่นิสิตต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจาก วัน เวลาที่กาหนด ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์อาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้ดูแลนิสิตก่อน
2. โทษทางวินัยในการฝึก
2.1 โทษทางวินัยมี 7 สถานะ
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ควบคุมความประพฤติ
(4) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน
(5) ยืดเวลาการสาเร็จการศึกษา
(6) พักการศึกษา
(7) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต
ในการพิจารณาโทษแต่ละระดับจะเป็นการพิจารณาระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหน่วย
ฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ โดยมีระดับความผิด และโทษแต่ละสถาน ดังนี้
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2.2 ระดับความผิดแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับที่ 1 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและผู้อื่น
เล็กน้อย ตัวอย่างเช่น
(ก) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(ข) รบกวนความสงบเรียบร้อย ก่อเหตุราคาญ
(ค) ไม่รักษาระเบียบของมหาวิทยาลัยและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
(ง) สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
(จ) ไม่ตั้งใจเล่าเรียนและไม่กระทาการใด ๆตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ฉ) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามคาสั่งของอาจารย์ หรือผู้ดูแลนิสิต ซึ่งสั่ง
โดยหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัย ทาให้มีผลเสียหายเล็กน้อย
(ช) การฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและหรือเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน โดยไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ
(ซ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) ระดับที่ 2 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสี ยต่อตนเอง ผู้อื่น
มหาวิทยาลัย และวิชาชีพไม่ร้ายแรง ตัวอย่างเช่น
(ก) กระทาความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์มาแล้ว 1 ครั้ง
(ข) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสัมมาคาราวะต่ออาจารย์ ผู้ดูแลนิสิต
หรือบุคคลอื่น
(ค) มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(ง) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนิสิต ซึ่งสั่งโดย
หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย ทาให้มีผลเสียหายไม่ร้ายแรง
(จ) การปฏิ บั ติ ง านผิ ด พลาดที่ เ ป็ น อั น ตรายแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและหรื อ เสี ย หายต่ อ
ทรัพย์สินหรือมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ แต่ไม่ร้ายแรง
(ฉ) ความผิดอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน
(3) ระดับที่ 3 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น
มหาวิทยาลัย และวิชาชีพอย่างร้ายแรง ตัวอย่างเช่น
(ก) รายงานเท็จด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
(ข) ก่อการวิวาท ทาร้ายร่างกาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย
(ค) มีอาวุธครอบครองในมหาวิทยาลัย หรือแหล่งฝึก
(ง) เล่นการพนัน
(จ) ดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครอง
(ฉ) ลักทรัพย์ และหรือฉ้อโกง
(ช) ประพฤติผิดในทางชู้สาว
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(ซ) ทาลายทรัพย์สินของทางราชการ มหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่น
(ฌ) ปลอมแปลงรายมือชื่อผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสาร
(ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหน้าที่
(ฎ) ทาความผิดทางอาญา หรือต้องโทษทางคดีอาญา
(ฏ) ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอาจารย์หรือผู้ดูแลนิสิต ซึ่งสั่งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของมหาวิทยาลัย ทาให้มีผลเสียหายอย่างร้ายแรง
(ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ผู้ใช้บริการ และหรือเสื่อมเสีย
ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิชาชีพ
(ฑ) ทุจริต เช่น การสอบ การเงิน เป็นต้น
(ฒ) ความผิดอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2.3 การพิจารณาโทษตามความผิดมี 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับ 1 มี 4 สถานะ คือ
(ก) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
(ข) ภาคทัณฑ์
(ค) ควบคุมความประพฤติและหรือบาเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม ไม่
เกิน 2 สัปดาห์
(ง) ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 10 คะแนน หรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน ไม่
เกินร้อยละ 10 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น
(2) ระดับ 2 มี 3 สถานะ คือ
(ก) ควบคุมความประพฤติและหรือบาเพ็ญประโยชน์และหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน
(ข) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10 ถึง 20 คะแนน และหรือตัดคะแนนการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 10 ถึง 20 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น
(3) ระดับ 3 มี 4 สถาน คือ
(ก) ตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20 ถึง 40 คะแนน และหรือตัดคะแนนการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 20 ถึง 40 ของคะแนนที่ได้รับในหน่วยนั้น
(ข) ยืดเวลาการสาเร็จการศึกษา และนิสิตต้องลงทะเบียนในรายวิชาเดิม
(ค) พักการศึกษา
(ง) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต
2.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดและการลงโทษให้ถือ
(1) พิจารณาโดยความเสมอภาค
(2) พิจารณาเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล แล้วแต่กรณี
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(3) การลงโทษมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับโทษมีโอกาสกลับตัว เกรงกลัวต่อความผิด และปูองกัน
มิให้กระทาซ้าอีก
(4) พิจารณาพฤติกรรมและมีผลอันเกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไม่คาดคะเนผลที่จะขึ้นในอนาคต
(5) พิจารณาถึงวัยและชั้นปีที่กาลังศึกษา
(6) ความดีความชอบของผู้กระทาความผิดซึ่งเคยมีมาก่อน อาจใช้เป็นข้อพิจารณา
(7) ผู้กระทาความผิดแล้วรับสารภาพก่อนจานนต่อหลักฐาน อาจได้รับการพิจารณาลดหย่อน
ผ่อนโทษได้
(8) ความผิดในกรณีเดียวกันซึ่งเคยรับโทษมาหลายครั้งและประพฤติอีกเป็นการเจตนาฝุาฝืน
ข้อบังคับหรือระเบียบอาจเป็นข้อพิจารณาเพิ่มโทษได้
(9) การพิจารณาโทษความผิดไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับสถาน สามารถพิจารณาโทษได้ตาม
ลักษณะความผิดที่กระทา และสามารถลงโทษได้มากกว่า 1 สถาน
3. ระเบียบเกี่ยวกับการลาและการให้พัก
3.1 การลาปุวย ลากิจ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) นิสิตลากิจ ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของเวลาฝึกปฏิบัติ
(2) นิสิตลาปุวย ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของเวลาฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และหลักฐานอื่นๆ
(3) นิสิตลากิจ และลาปุวยได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของเวลาฝึกปฏิบัติ
(4) นิสิตต้องยื่นใบลาต่อผู้ดูแลนิสิต หรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานและเสนอต่อผู้มีอานาจให้
ลา และหัวหน้าสาขาวิชา
(5) ในกรณีที่ ล ากิ จ นิ สิ ต จะต้ องได้รั บ อนุ ญ าต และ ลงชื่อ รั บทราบการอนุ ญ าต ให้ ล า
เสียก่อนจึงลาได้
(6) การลากิจย้ อนหลั ง จะไม่นับเป็นวันลา รวมถึง การลาปุวยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่
นับเป็นวันลา
3.2 ผู้มีอานาจอนุญาตให้นิสิตลาปุวย และ ลากิจได้ ดังนี้
หั ว หน้ าหน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่รับฝึ กปฏิบัติงาน และอาจารย์นิเ ทศ ซึ่งการลาอนุ ญาตให้ ล า
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วัน นอกเหนือจากนี้ ต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
3.3 การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน
เมื่อนิสิตลงชื่อเข้าปฏิบัติงานแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานที่ในขณะฝึก ปฏิบัติงาน จนกว่า
จะสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติงาน หรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่แล้วเท่านั้น
3.4 การฝึกปฏิบัติงาน
(1) นิสิตต้องขึ้นฝึกปฏิ บัติงานก่อนเวลาทาการปกติของแหล่งฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 15
นาที หรือตามที่แหล่งฝึกกาหนด
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(2) ในกรณีที่นิสิตขาดการฝึกปฏิบัติงานไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้อาจารย์ นิเทศ
ประจาแหล่งฝึกทราบทุกครั้ง และต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานชดเชยในส่วนที่ขาดการฝึกปฏิบัติงานทุกครั้ง
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หมวดที่ 4
ขอบข่ายและกิจกรรมการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
1. ขอบข่ายของการฝึก
การฝึ กการบูร ณาการการเรี ยนกับการทางานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาในการฝึกประมาณ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
โดยมีการกาหนดขอบข่ายของการฝึกปฏิบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามสาขาวิชาฯ และ
ตามอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ทั้ ง นี้ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นขอบข่ายของการฝึ กปฏิบั ติให้ เหมาะสมตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ และการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้ ซึ่งกรอบของการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย
ประเภทกลุ่มวิชาชีพ
1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยชุมชน

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ
(1) การศึกษาข้อมูลบริบท
ชุมชนในพื้นที่ 1 ชุมชนด้วย
เครื่องมือ 7 ชิ้น

(2) จัดกิจกรรมสุขศึกษาตาม
กลุ่มโรค และกลุ่มวัย ตามแผน
สุขศึกษาของหน่วยงาน
2. กลุ่มงานปูองกันควบคุมโรค (1) การทางานวิจัยในชุมชน/
ระบาดวิทยา สถิติและการ
ตามเปูาหมายของหน่วยงาน
วิจัย
(2) การสอบสวนโรคในพื้นที่
3. กลุ่มงานตรวจประเมิน การ (1) การให้บริการสาธารณสุข
บาบัดโรคเบื้องต้น ช่วยเหลือ ปฐมภูมิ ตรวจประเมิน และ
ฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
รักษาโรคเบื้องต้น

4. กลุ่มอาชีวอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ระดับงาน

เปูาหมายผลงาน

(1) ระดับชุมชน (1) รายงานผลการศึกษาชุมชน
(งานกลุ่ม)
พร้อมไฟล์ Digital นาเสนอ
ชุมชน 1 ผลงาน
(2) ระดับชุมชน (2) รายงานผลการให้สุขศึกษา
(งานกลุ่ม)
พร้อมสื่อส่งเสริมสุขศึกษาแบบ
Digital 1 ผลงาน
(1) ระดับชุมชน (1) รายงานวิจัยในชุมชนฉบับ
(งานกลุ่ม)
สมบูรณ์ 1 ผลงาน
(2) ระดับชุมชน
(งานกลุ่ม)
(1) ระดับบุคคล
(งานเดี่ยว)

(2) การดูแลสุขภาพที่บ้านและ (2) ระดับ
การฟื้นฟูสภาพ
ครอบครัว
(งานกลุ่ม)
(1) การศึกษาป๎ญหาอนามัย
(1) ระดับชุมชน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน (งานกลุ่ม)

(2) รายงานการสอบสวนโรคใน
พื้นที่ 1 ผลงาน
(1) รายงานผลการให้บริการ
สาธารณสุขปฐมภูมิ 1 ผลงาน

(2) รายงานผลการดูแลสุขภาพที่
บ้าน 1 ผลงาน
(1) รายงานผลการศึกษาป๎ญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
ป๎ญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ 1 ผลงาน
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ประเภทกลุ่มวิชาชีพ
5. กลุ่มบริหารสาธารณสุข
และกฎหมายสาธารณสุข

หัวข้อการฝึกปฏิบัติ
(1) การวินิจฉัย การวิเคราะห์
ป๎ญหาและโอกาสการพัฒนา
โดยกระบวนการ SWOT
Analysis & TOWS Matrix
(2) การจัดทาแผนดาเนินงาน
แก้ไขป๎ญหาในชุมชน

ระดับงาน

เปูาหมายผลงาน

(1) ระดับชุมชน (1) รายงานผลโครงการที่
(งานกลุ่ม)
สอดคล้องกับป๎ญหาที่มีอยู่ใน
พื้นที่ 1 ผลงาน

24
2. รายละเอียดของกิจกรรมตามขอบข่ายของการฝึก

ใบกิจกรรม ก. (งานเดี่ยว)
(ก. 1) แบบบันทึกประสบการณ์เรียนรู้ภาคปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ตลอดจน ป๎ญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ป๎ญหา และสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ตลอดช่วงระยะการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นการสื่อสารกระบวนการฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ รายบุคคล ให้อาจารย์ พี่
เลี้ยง และอาจารย์นิเทศรับทราบ เพื่อนาสู่โอกาสพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการเรียนการสอน
การดาเนินงาน
1. นิสิตทุกคนศึกษาเอกสารการบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่นิสิตได้รับตามแบบฟอร์ม
ที่คณะฯกาหนดก่อนเข้าแหล่งฝึก
2. นิสิตบันทึกสรุปประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ตามแบบฟอร์ม (FR-PH-PUBH491-01) โดย
สรุปรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดทุกวันตลอดสัปดาห์ รายงานต่ออาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกเพื่อลง
นามรับทราบ นาข้อเสนอแนะมาเป็นโอกาสพัฒนา จนกระทั่งครบระยะเวลาในการฝึก
3. นาส่ งแบบฟอร์ ม (FR-PH-PUBH491-01) ที่ผ่ านการลงนามรับรอง จากอาจารย์พี่เลี้ ยง ส่ งให้
อาจารย์ นิ เ ทศของคณะ ฯ ในวั น ที่ อ าจารย์ นิ เ ทศด าเนิ น การนิ เ ทศในแหล่ ง ฝึ ก เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิต

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ (นิสิตรายบุคคล)
FR-PH-PUBH491-EV02
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FR-PH-PUBH491-01

แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ชื่อ.......................................................... สกุล.................................................. รหัสนิสิต ...................................
วัน/เดือน/ปี................................................สถานที่ฝึกประสบการณ์....................................................................
งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพในชุมชน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ..
..............................................................................................................................................................................
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล นิสิต/รหัส.......................................................
อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก.......................................................
ตาแหน่ง........................................................
วัน/เดือน/ปี........................................................
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(ก. 2) ใบงานการฝึกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit)
คาชี้แจง ให้นิสิตฝึกประสบการณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิจากสถานการณ์จริง
1. นิสิตทุกคนต้องผ่านการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิในระยะเวลา
ของการฝึกในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามหัวข้อและจานวนราย (Case) ตามที่กาหนดไว้ในแบบ
บันทึกกิจกรรมการฝึกทักษะฯ (FR-PH-PUBH491-02)
2. กิจกรรมการฝึกทักษะของนิสิตต้องอยู่ภายใต้การนิเทศของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก และต้องมี
การลงนามรับรองโดยอาจารย์พี่เลี้ยง
3. กิจกรรมช่วยทาหัตถการพิเศษอื่น ๆ ในลาดับที่ 16 เป็นกิจกรรมที่นิสิตอาจได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งฝึก เป็นทักษะที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ/ชานาญ ซึ่งทางคณะ ฯ ไม่อนุญาตให้ นิสิตปฏิบัติได้
ด้ว ยตนเอง เนื่ องจากเกิน ขอบเขต หน้าที่และความสามารถ ของนิสิ ต แต่นิสิ ต สามารถช่ว ย
จัดเตรียมอุปกรณ์ ช่วยจัดเตรียมผู้ปุวย หรือสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
และให้ระบุกิจกรรมการช่วยทาหัตถการพิเศษ ในวันและเวลาที่ดาเนินการ
4. กิจกรรมช่วยทาหัตถการพิเศษอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ/ความชานาญ หากอาจารย์พี่เลี้ยงมี
ความเห็นว่า นิสิตควรมีประสบการณ์เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่คณะได้กาหนดไว้เบื้องต้น ให้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา และการตัดสินใจของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
5. กรณีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด ให้ นิสิตปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อหาแนวทางในการฝึก
ทักษะเพิ่มเติมในกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
FR-PH-PUBH491-EV03
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แบบบันทึกกิจกรรมการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ลาดับ

กิจกรรม

1

Dry dressing

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินกิจกรรม
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

2

Wet dressing

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

3

ตัดไหม

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

4

ห้ามเลือด
(external bleeding, epistaxis ฯลฯ)

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

28
ลาดับ

กิจกรรม

5

Immobilization
(เข้าเฝือกชั่วคราว, Sling)

6

พันผ้า
(Elastic bandage)

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินกิจกรรม
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

ล้างตา/หยอดตา/ปูายยา

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

8

ให้การพยาบาลแมลงเข้าหู

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

9

ประคบเย็น/ร้อน
(cold/hot compress)

10

เคลื่อนย้ายผู้ปุวย
(ยก พยุง ฯลฯ)

11

เช็ดตัวลดไข้
(tepid sponge)

7

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
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ลาดับ

กิจกรรม

12

พ่นยา

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินกิจกรรม
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

13

ให้ออกซิเจน

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................

14

เจาะน้าตาลปลายนิ้ว
(DTX)

15

ให้ยา
(ทางปาก/อมใต้ลิ้น)

16

ช่วยทาหัตการพิเศษ
(Suture, lavage NG tube, retained cath, remove
nail) ระบุกิจกรรม........

วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
วดป
.............. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ................
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(ก. 3) การฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
(Basic Primary Medical care in Primary Care Unit)
คาชี้แจง ให้นิสิตฝึกประสบการณ์การตรวจประเมินและการบริบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิจาก
สถานการณ์จริง
1. ให้นิสิตฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมิน และการบริบาลเบื้องต้นภายใต้การให้คาปรึกษาจากอาจารย์พี่
เลี้ยงในแหล่งฝึก บันทึกตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-03 อย่างน้อย 10 Case
2. นิสิตเลือก Case โรคที่น่าสนใจ (1 Case ตลอดระยะเวลาการฝึก) ภายใต้การให้คาปรึกษาจาก
อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา การเขียนรายงานการประเมิน การบาบัดโรค
เบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ (Case study)
3. ศึกษาข้อมูลผู้ปุวย ซักประวัติ อาการเจ็บปุวยการตรวจร่างกายเบื้องต้น และกิจกรรมการดูแลรักษา
อื่น ๆ โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง เปรียบเทียบ กับสถานการณ์จริงที่นิสิตได้ศึกษา
4. รวบรวมข้อมูลที่นิสิตได้ดาเนินการ นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และบันทึกตามแบบบันทึกรายงาน
FR-PH-PUBH491-04 พร้อมกับการเขียนอ้างอิงตามรูปแบบที่กาหนด
5. นิสิต ปรึกษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์พี่เลี้ยงทุกระยะอย่างสม่าเสมอ
6. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมทั้งรับฟ๎งข้อเสนอแนะ
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
7. นิสิตส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 กรณีศึกษา ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์พี่เลี้ยงส่งมอบให้
อาจารย์นิเทศประจาคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลรายงานกรณีศึกษา การตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
FR-PH-PUBH491-EV04
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แบบบันทึกการตรวจประเมินและการบาบัดโรคเบื้องต้นในหน่วย
บริการปฐมภูมิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ชื่อ – สกุลนิสิต................................................................................................. รหัสนิสิต...................................................
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................................
การซักประวัติ / OPD Form
1. ผู้รับบริการ : เพศ  ชาย  หญิง HN……………………………..อายุ........................ปี...................เดือน
สถานภาพสมรส..................................... เชื้อชาติ.......................สัญชาติ..................................ศาสนา.....................................
ระดับการศึกษา.........................................................................อาชีพ.......................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................................
วันที่เข้ารับการรักษา……………..................................................................................................................................................
2. อาการสาคัญ (Chief complaint)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ประวัติการเจ็บปุวยในปัจจุบัน (Present illness)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ประวัติการเจ็บปุวยในอดีต (Past history)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ประวัติการเจ็บปุวยในครอบครัว (Family History)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. การตรวจร่างกาย (Physical examination)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Investigation (Laboratory & Special Test) (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. สรุปปัญหา (Problem list)
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. การวินิจฉัยแยกโรค (Diffentials diagnosis)
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและการรักษาเบื้องต้น (Initial Diagnosis and Treatment) พร้อมเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. การให้คาแนะนา และการนัดตรวจครั้งต่อไป (Education and Follow up)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่ออาจารย์พี่เลีย้ ง.....................................................
วันที่ .....................................................
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แบบรายงานกรณีศึกษา การตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้นใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ชื่อ – สกุลนิสิต........................................................................................ รหัสนิสิต ...........................................................
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน............................................................................................................................................................
การซักประวัติ / OPD card
1. ผู้รับบริการ : เพศ  ชาย  หญิง HN………………………………..……..………..อายุ.............ปี................เดือน
สถานภาพสมรส................................. เชือ้ ชาติ..............................สัญชาติ...............................ศาสนา.....................................
ระดับการศึกษา..........................................................................................อาชีพ......................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................................
วันที่เข้ารับการรักษา……………..................................................................................................................................................
2. อาการสาคัญ (Chief complaint)……………………………………..………………………………………………………..……………………….....
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
3. ประวัติการเจ็บปุวยป๎จจุบัน (Present illness)....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4. ประวัติการเจ็บปุวยในอดีต (Past history)..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
5. ประวัติส่วนตัวและจิตสังคม (Psychosocial history)..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
6. ประวัติครอบครัว (Family History).........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
7. ประวัติส่วนตัวและพฤติกรรมสุขภาพ (Personal History and Health behavior/ Lifestyle) เช่น
การรับประทานอาหาร..............................................................................................................................................................
น้าดื่ม........................................................................................................................................................................................
การขับถ่าย..............................................................................................................................................................................
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สารเสพติด...............................................................................................................................................................................
การนอนหลับพักผ่อน..............................................................................................................................................................
ประจาเดือนครั้งสุดท้าย...........................................................................................................................................................
8. แผนผังครอบครัว

9. การตรวจร่างกาย (Physical examination)
Body Weight: …………….. Body Height : ……………………… BMI : ……………….. Vital sign : …………………………………………..
General Appearance: ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Skin & Nails
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Head & Face
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eyes
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nose
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mouth & Throat
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Neck
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lymph nodes
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chest and Lung
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Heart

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abdomen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Urinary system
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Extremities and
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
muscular system
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Muscle power
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Neurological system …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
9. ป๎ญหาที่พบ (Problem list)
1....................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................................................
10. การวินิจฉัยเบื้องต้น (Initial Diagnosis) พร้อมเหตุผล
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
11. การรักษาป๎จจุบัน (Treatment)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง Case & ความรู้ด้านทฤษฎี
ข้อมูลสนับสนุน : Subjective Data & Objective Data
โรค
ทฤษฎี
Subjective Data
Objective Data
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12. การให้คาแนะนาและการมาตรวจตามนัด (Education/Follow up)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
13. สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Case นี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
หนังสืออ้างอิง (อย่างน้อย 3 เล่ม ไม่เกิน 5 ปี เขียนตามหลัก APA)
ตัวอย่าง
พิศิษฐ เบญจมงคลวารี. (2559). นวดไทยเพื่อสุขภาพเล่ม 3: นวดบาบัดอาการเบื้องต้น.
กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
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ใบงาน ข. (งานกลุ่ม)
(ข. 1) การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยที่บ้านในหน่วยบริการปฐมภูมิ
(Home Health Care in Primary Care Unit)
คาชี้แจง ให้นิสิตฝึกประสบการณ์การการดูแลผู้ปุวยที่บ้านในหน่วยบริการปฐมภูมิ จากสถานการณ์จริง นิสิต
2-3 คน ต่อผู้ปุวย 1 ราย จานวน 1 Cases
1. การเลือก Case ผู้ปุวย ขอรับการปรึกษาและการดูแลผู้ปุวยภายใต้การนิเทศของอาจารย์พี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึก หรือใช้ Case
2. นิสิตประเมินการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ตามแบบรายงานการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน (FR-PH-PUBH491-05)
3. ศึกษาเปรียบเทียบจากทฤษฎี และสถานการณ์จริงที่นิสิตได้ดาเนินการในผู้ปุวย พร้อมเขียนอ้างอิง
ตามรูปแบบที่กาหนดให้
4. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ครั้งที่ 1 (โดยอาจารย์พี่เลี้ยง) ให้นิสิตส่งเอกสารรายงานให้อาจารย์พี่
เลี้ยงทาการตรวจสอบในระหว่างที่ใช้เวลาอยู่ในแหล่งฝึก
5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ครั้งที่ 2 ให้นิสิตจัดทารายงานการดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง ให้เป็ น
ป๎จจุบันอยู่เสมอ โดยอาจารย์นิเทศของคณะ ฯ สามารถตรวจสอบได้ตลอดระยะเวลาของการฝึก

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยที่บ้านในหน่วยบริการปฐมภูมิ
FR-PH-PUBH491-EV05
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FR-PH-PUBH491-05

แบบรายงานการดูแลผูป้ ุวยที่บ้านในหน่วยบริการปฐมภูมิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน...................................................................................................................................
ชื่อ – สกุลนิสิต
1. ......................................................................................................รหัส..................................................
2. ......................................................................................................รหัส..................................................
3. ......................................................................................................รหัส..................................................
ประวัติผู้ปุวย
1. ผู้รับบริการ : เพศ  ชาย  หญิง HN………………….…..………..อายุ..............ปี.................เดือน
สถานภาพสมรส................................... เชื้อชาติ.................................สัญชาติ.........................ศาสนา.............
ระดับการศึกษา............................................................อาชีพ...........................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................
2. อาการสาคัญ (Chief complaint)……………………………………………………...........……………………………………..
3. ประวัติการเจ็บปุวยในป๎จจุบัน(Present illness).............................................................................................
4. ประวัติการเจ็บปุวยในอดีต(Past history).......................................................................................................
5. ประวัติการเจ็บปุวยในครอบครัว (Family History)........................................................................................
6. ประวัติส่วนตัวและพฤติกรรมสุขภาพ ; (Personal History and Health behavior/ Lifestyle) เช่น
การรับประทานอาหาร
...........................................................................................................................................................................
น้าดื่ม
...........................................................................................................................................................................
การขับถ่าย
...........................................................................................................................................................................
การนอนหลับพักผ่อน
...........................................................................................................................................................................
ประจาเดือนครั้งสุดท้าย
........................................................................................................................................................................
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7. แผนภูมิครอบครัว (Genogram and Family system) : ตัวอย่าง

ที่มา : http://familytrees.genopro.com/1120914/Beck/default.htm?page=help.htm
8.การตรวจร่างกาย (Physical Examination) เบื้องต้น
Body weight…………………………….. Vital signs …………………………………………..
Height……………………………………….. Temperature…………………………………..๐C
BMI……………………………………………. Pulse…………………………………...ครั้ง/ นาที
Respiration…………………………..ครั้ง/ นาที
Blood Pressure…………………….mmHg.
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การตรวจพิเศษ
……………………………………………………………………………………………………….…………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
ปัญหาที่พบ (Problem list)
1.................................................................................................................................... .....................................
2.........................................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................... .....................................
การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
1.................................................................................................................................... .....................................
2.........................................................................................................................................................................
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ตารางเปรียบเทียบพยาธิสภาพของโรคที่พบและทฤษฎี
พยาธิสภาพของ
โรค
ทฤษฎี
Signs &
Symptoms

จาก Case Study
ข้อมูลสนับสนุนตามทฤษฎี

ข้อมูลที่แตกต่างจากทฤษฎี

การรักษาของแพทย์ (Treatment)
ชื่อยา (Medication)

ขนาดและวิธีใช้ (Dosage)

กลไกการออกฤทธิ์ (Action)

ผลข้างเคียง (Side Effect)
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ประเมินภาวะสุขภาพ
หัวข้อ
ลักษณะทั่วไป

1. ด้านร่างกาย
อุณหภูมิ
ชีพจร
การหายใจ
ความดันโลหิต
น้าหนัก/ส่วนสูง
2. อาการ/อาการแสดง
ความพิการ
อาการอ่อนแรง
(ควรประเมินในผูป้ ุวยโรคหลอด
เลือดสมอง)
อาการชาตามมือ/เท้า
(ควรประเมินในผูป้ ุวยเบาหวาน
เรื้อรัง)
แผล

ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
ครัง้ ที่.......... ว/ด/ปี..............................
ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
.......................... C
............ครั้ง/นาที  regula  irregular…..…..
............ครั้ง/นาที  ปกติ  หอบเหนื่อย
 ไอแห้งๆ  ไอมีเสมหะ  อื่นๆ..........
................................ มม.ปรอท
.......... กก./............ซม. ดัชนีมวลกาย.........กก./ม2

.......................... C
.......................... C
............ครั้ง/นาที  regula  irregular…..….. ............ครั้ง/นาที  regula  irregular…..…..
............ครั้ง/นาที  ปกติ  หอบเหนื่อย
............ครั้ง/นาที  ปกติ  หอบเหนื่อย
 ไอแห้งๆ  ไอมีเสมหะ  อื่นๆ..........
 ไอแห้งๆ  ไอมีเสมหะ  อื่นๆ..........
................................ มม.ปรอท
................................ มม.ปรอท
2
.......... กก./............ซม. ดัชนีมวลกาย.........กก./ม .......... กก./............ซม. ดัชนีมวลกาย.........กก./ม2

 ไม่มี  มี ระบุ ..........................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................

 ไม่มี  มี ระบุ .........................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................

 ไม่มี  มี ระบุ ........................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................
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ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
………………………………………………………………………
แผลกดทับ
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
อาการปวด
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................
………………………………………………………………………
 รุนแรง  พอทนได้  ต้องใช้ยาแก้ปวด
ปวดศีรษะ
 ไม่ปวด  นานๆปวดครั้ง
(ควรประเมินในผูป้ ุวยความดัน  ปวดบ่อยๆ ระบุลักษณะการปวด.....................
โลหิตสูง)
................................................................................
อาการบวม
 ไม่มี  มี
คันตามผิวหนัง
 ไม่มี  มี........................................................
(ควรประเมินในผูป้ ุวยเบาหวาน ................................................................................
เรื้อรัง)
................................................................................
3. การตรวจตาประจาปี
 ไม่ตรวจ
(ควรประเมินในผูป้ ุวยเบาหวาน  ตรวจผล  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ............
เรื้อรัง)
................................................................................
4. อาการโรคแทรกซ้อน
 ไม่มี  มี........................................................
................................................................................
5. การรับประทานอาหาร
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ระบุ.....................

ครัง้ ที่.......... ว/ด/ปี..............................
………………………………………………………………………
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................
………………………………………………………………………
 รุนแรง  พอทนได้  ต้องใช้ยาแก้ปวด
 ไม่ปวด  นานๆปวดครั้ง
 ปวดบ่อยๆ ระบุลักษณะการปวด.....................
................................................................................
 ไม่มี  มี
 ไม่มี  มี........................................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่ตรวจ
 ตรวจผล  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ............
................................................................................
 ไม่มี  มี........................................................
................................................................................
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ระบุ.....................

ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
………………………………………………………………………
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
 ไม่มี  มี ระบุตาแหน่ง.................................
………………………………………………………………………
 รุนแรง  พอทนได้  ต้องใช้ยาแก้ปวด
 ไม่ปวด  นานๆปวดครั้ง
 ปวดบ่อยๆ ระบุลักษณะการปวด.....................
................................................................................
 ไม่มี  มี
 ไม่มี  มี........................................................
................................................................................
................................................................................
 ไม่ตรวจ
 ตรวจผล  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ............
................................................................................
 ไม่มี  มี........................................................
................................................................................
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ระบุ.....................
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6. การขับถ่าย
7. ปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรม

8. การใช้ยา/วิตามิน/อาหาร
เสริม/สมุนไพร โดยระบุชื่อ
(กรณีเป็นยาให้บอกชื่อสามัญ
ทางยา ขนาดวิธีการใช้ ในกรณี
ผู้ปุวยใช้ยาไม่ถูกต้องให้ระบุ
วิธีการใช้ยาดังกล่าว

9. ผล Lab ต่างๆ

10. อุปกรณ์ทางการแพทย์
11. สภาพอารมณ์/จิตใจ

ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
................................................................................
 ปกติ  ท้องผูก
 ภาวะอ้วน  ไขมันในเลือดสูง
 ไม่ออกกาลังกาย  สูบบุหรี่
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ความเครียด
 อื่นๆ ................................................................
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง ระบุ ............................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
- FBS ……………………… mg%
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
 ไม่มี  มี........................................................
 ปกติ  เปลี่ยนแปลง  อื่นๆ.....................
................................................................................

ครัง้ ที่.......... ว/ด/ปี..............................
................................................................................
 ปกติ  ท้องผูก
 ภาวะอ้วน  ไขมันในเลือดสูง
 ไม่ออกกาลังกาย  สูบบุหรี่
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ความเครียด
 อื่นๆ ................................................................
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง ระบุ ............................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
- FBS ……………………… mg%
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
 ไม่มี  มี........................................................
 ปกติ  เปลี่ยนแปลง  อื่นๆ.....................
................................................................................

ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
................................................................................
 ปกติ  ท้องผูก
 ภาวะอ้วน  ไขมันในเลือดสูง
 ไม่ออกกาลังกาย  สูบบุหรี่
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ความเครียด
 อื่นๆ ................................................................
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง ระบุ ............................
................................................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ ..............................................
- FBS ……………………… mg%
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
 ไม่มี  มี........................................................
 ปกติ  เปลี่ยนแปลง  อื่นๆ.....................
................................................................................
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12. สภาพปัญหาทางสังคม

ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
 ไม่มี  มี ระบุ................................................
................................................................................
13. สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ  ไม่มี  มี ระบุ................................................
................................................................................
14. การพบแพทย์ตามนัด
 ไป  ไม่ไป เพราะ.........................................
................................................................................
15. นัดเยี่ยมครั้งต่อไป และ
................................................................................
วัตถุประสงค์การเยี่ยม
................................................................................
................................................................................
16. ผู้ประเมิน/ตาแหน่ง
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

ครัง้ ที่.......... ว/ด/ปี..............................
 ไม่มี  มี ระบุ................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ................................................
................................................................................
 ไป  ไม่ไป เพราะ.........................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

ครั้งที่.......... ว/ด/ปี..............................
 ไม่มี  มี ระบุ................................................
................................................................................
 ไม่มี  มี ระบุ................................................
................................................................................
 ไป  ไม่ไป เพราะ.........................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
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การวางแผนการดูแลผู้ปุวย
ปัญหาผู้ปุวยและ
เปูาหมายและผลที่
กิจกรรม
เหตุผล
ความต้องการการ คาดว่าจะได้รับจาก
การดูแล
เชิงวิทยาศาสตร์ของแต่
ดูแลและข้อมูล
การดูแล
(Intervention) ละกิจกรรม(Scientific
reasoning)
สนับสนุน
(Goal & Expected
outcome)

เกณฑ์การประเมินผล
(Evaluation criteria)

ผลการประเมิน(outcome)
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การให้คาแนะนา (Health Education)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การติดตามความก้าวหน้าของผู้ปุวย (Progress) จากผลผลการรักษาและการให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน
(ระบุครั้งที่และวันที่ติดตามการเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้าน)
ความก้าวหน้าของผู้ปุวย (ครั้งที่เยี่ยม/วันที่ดาเนินการ)........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Case นี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หนังสืออ้างอิง (อย่างน้อย 3 เล่ม ไม่เกิน 5 ปี เขียนตามหลัก APA)
ตัวอย่าง
พิศิษฐ เบญจมงคลวารี. (2552). นวดไทยเพื่อสุขภาพเล่ม 3: นวดบาบัดอาการเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:
หมอชาวบ้าน.
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(ข. 2) การฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้สุขศึกษา
(Health Promotion Activity and Health Education in Primary Care Unit)
คาชี้แจง ให้นิสิตฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้สุขศึกษาภายใต้แนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง
1. ให้นิสิตเลือกกิจกรรมที่สนใจ หรือดาเนินการกิจกรรมสุขศึกษาร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติ ภายใต้การให้
คาปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
2. ศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้ รับการให้สุขศึกษาตามกลุ่มวัย และกลุ่มโรค โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิง
เปรียบเทียบ กับสถานการณ์จริงที่นิสิตได้ศึกษา
3. นาข้อมูลที่ศึกษามาจัดทาแผนกิจกรรมสุขศึกษาตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-06 พร้อมกับ
จัดทาสื่อการให้สุขศึกษาตามหลักการ และทฤษฎีที่ถูกต้อง
4. นาแผนกิจกรรมและสื่อปรึกษาและขอคาแนะนาจากอาจารย์พี่เลี้ยงอย่างสม่าเสมอ
5. ดาเนินกิจกรรมสุขศึกษาตามแผนกิจกรรม พร้อมทั้งประเมินความสาเร็จตามแผนงาน
6. จั ดท ารายงานผลกิจ กรรมสุ ข ศึก ษา ตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-07 ให้ อาจารย์ พี่เ ลี้ ย ง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมทั้งรับฟ๎งข้อเสนอแนะ คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตเพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไข
7. นิสิตส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์พี่เลี้ยง ส่งมอบให้อาจารย์นิเทศประจา
คณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้สุขศึกษา
FR-PH-PUBH491-EV06
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FR-PH-PUBH491-06

แผนการสอนสุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

เรื่อง
กลุ่มเปูาหมาย
สถานที่
วันและเวลา
ผู้ให้สุขศึกษา

:
:
:
:
:

แนวคิด
:
วัตถุประสงค์ทั่วไป
:
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

แหล่งอ้างอิง

......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ.....................
......................ระบุ....................
1. ...........................................................
2. ............................................................
3. ...........................................................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
เนื้อหา

:

กิจกรรมการสอน

......................ระบุ....................

สื่อการสอน

การวัดและการ
ประเมินผล
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FR-PH-PUBH491-07

รายงานผลการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้สุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

1. ชื่อกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ผู้รับผิดกิจกรรม
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
5. สถานที่ดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
7. ผลการดาเนินกิจกรรม
- เปูาหมายเชิงปริมาณ
- เปูาหมายเชิงคุณภาพ
8. ประโยชน์ที่ได้รับ
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
10. ภาคผนวก

......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
......................ระบุ....................
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(ข. 3) การฝึกปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหาชุมชน
คาชี้แจง ให้นิสติ ฝึกปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหาชุมชน ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นิสิตศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานฝึกปฏิบัติ โดยขอรับคาแนะนาจาก
อาจารย์พี่เลี้ยง ตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-08 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน
2. ศึกษาชุมชนเปูาหมายโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น พร้อมทั้งจัดทาสื่อนาเสนอชุมชนที่ได้ทาการศึกษา ทั้งนี้
ให้ขอรับคาแนะนาจากอาจารย์พี่เลี้ยง ตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-08 ส่วนที่ 2 กระบวน
การศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น
3. การวินิจฉัยชุมชน โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis & TOWS Matrix พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์
และแผนงานสาหรับการแก้ไขป๎ญหาในชุมชน ตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-08 ส่วนที่ 3
กระบวนการวินิจฉัยชุมชน
4. จัดทาโครงการในการแก้ไขป๎ญหาในชุมชน 1 โครงการ ตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-08 ส่วนที่
4 การดาเนินงานโครงการในชุมชน
5. ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขป๎ญหาที่ได้จากการดาเนิน
โครงการให้แก่ชุมชนตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-08 ส่วนที่ 5 การประเมินผลสาเร็จของ
โครงการ

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการศึกษา การวินิจ และการแก้ไขป๎ญหาชุม
FR-PH-PUBH491-EV07
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FR-PH-PUBH491-08

แบบรายงานการศึกษา การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหาชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน
1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
1.2 ข้อมูลระดับตาบล
1.3 ข้อมูลระดับหมู่บ้าน
ส่วนที่ 2 กระบวนการศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น
2.1 แผนที่เดินดิน
2.2 ผังเครือญาติ
2.3 โครงสร้างองค์กรชุมชน
2.4 ระบบสุขภาพ
2.5 ปฏิทินชุมชน
2.6 ประวัติศาสตร์ชุมชน
2.7 ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจในชุมชน
ส่วนที่ 3 กระบวนการการวินิจฉัยชุมชน
3.1 การวิเคราะห์ป๎ญหาด้วย SWOT Analysis & TOWS Matrix
3.2 การจัดลาดับความสาคัญของป๎ญหา
3.3 การวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน
ส่วนที่ 4 การดาเนินงานโครงการในชุมชน
4.1 ชื่อโครงการ
4.2 หลักการและเหตุผล
4.3 วัตถุประสงค์
4.4 กลุ่มเปูาหมาย
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
4.5 วิธีการดาเนินงาน
4.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ
4.7 งบประมาณ
4.8 สถานที่ดาเนินการ
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4.9 ระยะเวลาดาเนินการ
4.10 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.11 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ส่วนที่ 5 การประเมินผลสาเร็จของโครงการ
5.1 ชื่อโครงการ
5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
5.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
5.4 งบประมาณ
5.5 สถานที่ดาเนินการ
5.6 ระยะเวลาดาเนินการ
5.7 ผลการดาเนินโครงการ
5.8 ประโยชน์ที่ได้รับ
5.9 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
- เปูาหมายเชิงปริมาณ
- เปูาหมายเชิงคุณภาพ
5.10 ภาคผนวก
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(ข. 4) การฝึกปฏิบัติการวิจัย
คาชี้แจง ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการวิจัยภายใต้บริบทของชุมชนตามคาแนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง
1. ให้นาโครงร่างการวิจัยที่ผ่านรายวิชาสัมมนาดาเนินการวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติภายใต้การให้
คาปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพิ่มเติม โดยศึกษาทฤษฎี สถานการณ์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาอ้างอิง เปรียบเทียบ กับสถานการณ์จริงที่นิสิตได้ศึกษา
3. นาข้อมูลที่ศึกษามาจัดทารูปเล่มวิจัยตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-09 พร้อมกับนาเสนอต่อ
หน่วยงานฝึกปฏิบัติ
4. นิสิตส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์พี่เลี้ยง ส่งมอบให้อาจารย์นิเทศ
ประจาคณะเพื่อตรวจสอบและให้คะแนน

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิจัย
FR-PH-PUBH491-EV08
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FR-PH-PUBH491-09

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

1. ส่วนนา
1.1) ปกนอก
1.2) ปกใน
1.3) หน้าอนุมัติ
1.4) กิตติกรรมประกาศ
1.5) บทคัดย่อ ภาษาไทย
1.6) บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
1.7) สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
1.8) อักษรย่อและสัญลักษณ์ (ถ้ามี)
2. ส่วนเนื้อความ
2.1) บทที่ 1 บทนา
- ความเป็นมาและความสาคัญของ ป๎ญหา
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- สมมติฐานของงานวิจัย (ถ้ามี)
- ขอบเขตการวิจัย
- ขอบเขตด้านประชากร
- ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ขอบเขตด้านพื้นที่
- ขอบเขตด้านเวลา
- ข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัย (ถ้ามี)
- นิยามศัพท์เฉพาะ
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย
2.2) บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3) บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
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- การวิเคราะห์ข้อมูล
2.4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2.5) บทที่ 5 บทสรุป
- สรุปผลการวิจัย
- อภิปรายผลการวิจัย
- ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3. ส่วนประกอบตอนท้าย
3.1) บรรณานุกรม
3.2) ภาคผนวก
3.3) ประวัติผู้วิจัย

หมายเหตุ นิสิตสามารถดาวน์โหลด Template รายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัยได้จากเว็บไซต์คณะ
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(ข. 5) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนโรค
คาชี้แจง ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการสอบสวนโรค เพื่อควบคุมการปูองกันโรคติดต่อ ในพื้นที่ ภายใต้คาแนะนา
จากอาจารย์พี่เลี้ยง
1. ให้นิสิตดาเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่เพื่อควบคุมการปูองกันโรคติดต่อ (1 เรื่อง/เหตุการณ์ ต่อกลุ่ม)
ตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-10
2. กระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนการสอบสวนการระบาดของโรค 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมการปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบการยืนยันการระบาด
3. ตรวจสอบยินยันการวินิจฉัยโรค
4. กาหนดนิยามผู้ปุวย และค้นหาผู้ปุวยเพิ่มเติม
5. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
- ข้อมูลผู้ปุวยตาม เวลา สถานที่ บุคคล
6. สร้างสมมติฐานการเกิดโรค
7. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
- ทดสอบสมมติฐาน
8. ศึกษาเพิ่ม (ถ้าจาเป็น)
9. ควบคุมการปูองกันโรค
10. นาเสนอผลการสอบสวน
3. ดาเนินการเขียนรายงานสอบสวนโรค โดยให้ดาเนินการเขียนรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ (ให้
ครอบคลุม 14 หัวข้อ)
4. จาทารูปเล่มรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอบสวนโรค
FR-PH-PUBH491-EV09
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานการสอบสวนโรค
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. ผู้รายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and investigation team)
3. บทคัดย่อ (Abstract)
4. บทนาหรือความเป็นมา (Introduction or background)
5. วัตถุประสงค์ (Objectives)
6. วิธีการศึกษา (Methodology)
7. ผลการสอบสวนโรค (Results)
8. มาตรการควบคุมและปูองกันโรค (Prevention and control measures)
9. วิจารณ์ผล (Discussion)
10. ป๎ญหาและข้อจากัดในการสอบสวนโรค (Limitations)
11. สรุปผล (Conclusion)
12. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
13. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)
14. เอกสารอ้างอิง (References)
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(ข. 6) การฝึกปฏิบัติศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คาชี้แจง ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์พี่เลี้ยง
1. ให้นิสิตฝึกปฏิบัติศึกษาป๎ญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง โดย
เลือกพื้นที่ 1 หมู่บ้าน
2. ให้นิสิตศึกษารายละเอียดของหมู่บ้านพร้อมวิเคราะห์มูลในส่วนต่างๆนาเสนอเป็น 3 ส่วน คือ 1. การ
วิเคราะห์ข้อมูล 2. การวิเคราะห์ป๎ญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขป๎ญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแบบฟอร์ม FR-PH-PUBH491-11
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ให้นาเสนอข้อมูลที่สาคัญทางสถิติในรูปของอัตรา ตาราง แผนภูมิ และกราฟ ฯลฯ
อย่างเหมาะสม และแปลความหมายของข้อมูลในหัวข้อดังนี้ คือ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลสถานะ
สุขภาพ และ 3. ข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
4. การวิเคราะห์ป๎ญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จากข้อมูลที่สารวจ 3 ด้าน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะ
สุขภาพ และข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม โดยให้นิสิตระบุป๎ญหาที่พบทั้งหมด จัดทาเป็น 3
คอลัมน์ คือ ป๎ญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสนับสนุน และเกณฑ์
5. เมื่อนิสิตได้ป๎ญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ให้เลือกป๎ญหาที่สาคัญอันดับแรก ให้แสดงข้อมูลและ
เหตุ ผ ลประกอบอย่ า งละเอี ย ด พร้ อ มทั้ ง น าป๎ ญ หาดั ง กล่ า วมาวางแผนโครงการพั ฒ นาอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน (สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
1. แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติศึกษาป๎ญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
FR-PH-PUBH491-EV10
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานการศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

หมู่บ้าน................................................ ตาบล ....................... อาเภอ ...................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
1.3 การคมนาคม
1.4 จานวนประชากรแยกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน
1.5 อัตราเกิดมีชีพ
1.6 อัตราตาย
1.7 แหล่งประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล
2. ข้อมูลสถานะสุขภาพ
2.1 การเจ็บปุวย ได้แก่
ก. ป๎ญหาการเจ็บปุวย
ข. การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บปุวย
ค. ภาวะโภชนาการ
3. ข้อมูลด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
3.1 น้าดื่ม-น้าใช้
3.2 อาหาร
3.3 ส้วม
3.4 การกาจัดน้าโสโครก
3.5 การกาจัดขยะมูลผล
3.6 สถานที่เลี้ยงสัตว์
3.7 การปูองกันและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ
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ส่วนที่ 2 ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัญหา

ข้อมูลสนับสนุน

เกณฑ์

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
สรุปปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ปัญหา ..............................
เหตุผลและข้อมูลสนับสนุน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 แผนโครงการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.1 ชื่อโครงการ
3.2 หลักการและเหตุผล
3.3 วัตถุประสงค์
3.4 กลุ่มเปูาหมาย
3.5 วิธีการดาเนินงาน
3.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.7 งบประมาณ
3.8 สถานที่ดาเนินการ
3.9 ระยะเวลาดาเนินการ
3.10 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.11 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
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ใบกิจกรรม ค. การสัมมนาวิชาการ
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
(การนาเสนอผลงานและรูปเล่มรายงาน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
2. เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก การน าเสนอผลงาน ในรู ป แบบของการสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. เพื่อเป็นการสะท้อนผลลัพธ์การฝึกภาคปฏิบัติสร้างเสริมวิชาชีพของนิสิต เพื่อพัฒนากระบวนการ
ฝึกภาคปฏิบัติ
การเตรียมการสัมมนา
1. ให้นิสิตกลุ่มประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
ที่ได้รับมอบหมายตามแผนการฝึก
2. นิสิตจัดทาเอกสารรายงานความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ
3. นิสิตดาเนินการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ
โดยนิสิตเชิญอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกและอาจารย์นิเทศมาเป็นวิทยากรวิพากษ์และสะท้อน
ผลลัพธ์การฝึกปฏิบัติ
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1. งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันควบคุมโรค และ
งานวิจัย
- การศึกษาพื้นที่ชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ตามวัย
และกลุ่มโรค
- การสอบสวนโรคและควบคุมโรคในพื้นที่
- การแก้ไขป๎ญหาที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนด้วย
กระบวนการวิจัย

2

2. งานบริหารสาธารณสุข
- การวิเคราะห์ป๎ญหาและโอกาสการพัฒนา โดยกระบวนการ
SWOT Analysis & TOWS Matrix
- จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนงานแก้ไขป๎ญหา ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพในชุมชน

1

การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพใน
ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย

4. งานตรวจประเมิน บาบัดโรคเบื้องต้น และงานส่งต่อ
- การให้บริการสาธารณสุขพื้นฐานใน รพ.สต.
- การฝึกกระบวนการตรวจประเมิน และการบาบัดโรคเบื้องต้น
- งานดูแลสุขภาพที่บ้าน และการดูแลสุขภาพระดับครอบครัว

4

3

3. งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาป๎จจัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนตามแผนกลยุทธ์และแผนงานชุมชน
- วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาเหตุของการเกิด อุบัติการณ์โรคที่ มี
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
- การจัดโครงการแก้ไขป๎ญหาในชุมชน
- ประเมินความสาเร็จของโครงการและถ่ายทอดวิธีการแก้ป๎ญหาสู่
ชุมชน

5

จัดเวทีสัมมนา
Theme : ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
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หมวดที่ 5
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
1. กระบวนการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
1.1 นิสติ
1.1.1 ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติ ตามที่รายวิชากาหนด
1.1.2 ประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึกและความร่วมมือ
ของบุคลากรในแหล่งฝึก
1.1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้รายวิชา
1.1.4 ให้ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ภาคสนามและความต้องการเพิ่มเติม
1.2 อาจารย์พี่เลี้ยงหรือแหล่งฝึก
1.2.1 ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ
1.2.2 ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของคณะ
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
1.3.1 ประเมินสมรรถนะและทักษะการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.3.2 ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์
1.3.3 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความพร้อม ของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของบุคลากรในแหล่งฝึก จานวนและความเหมาะสมของผู้รับบริการ
คุณภาพการดูแลที่นิสิตได้รับจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลี้ยง
1.3.4 ประเมินการทาหน้าที่ของตนเอง อาจารย์ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
1.3.5 ประเมินเกณฑ์การวัดผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน
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2. เกณฑ์การประเมินผล
พิจารณาจากด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ประเมินความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติ
20 %
(ผู้ประเมิน คือ ครูพี่เลี้ยง/ผู้เกี่ยวข้องจากแหล่งฝึก)
- ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติครบถ้วนตามกิจกรรมการฝึก
20 %
- ประเมินผลงานที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
20 %
- ประเมินจากกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ 20 %
- ประเมินจากความรับผิดชอบและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกปฏิบัติ
20 %
ผลการประเมินเทียบเกณฑ์ ดังนี้
ช่วงคะแนน
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 75 – 79
ร้อยละ 70 – 74
ร้อยละ 65 – 69
ร้อยละ 60 – 64
ร้อยละ 55 – 59
ร้อยละ 50 – 54
ต่ากว่าร้อยละ 50

ความหมาย
ผลการประเมินดีเยี่ยม
ผลการประเมินดีมาก
ผลการประเมินดี
ผลการประเมินค่อนข้างดี
ผลการประเมินพอใช้
ผลการประเมินอ่อน
ผลการประเมินอ่อนมาก
ผลการประเมินตก

ผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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แบบฟอร์มสาหรับการใช้ประเมินผล
สาหรับนิสิต
ลาดับ
การประเมิน
1 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้รายวิชา

แบบฟอร์ม
FR-PH-PUBH491-EV01

สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง
ลาดับ

การประเมิน

1

แบบประเมินผลการฝึกการบูรณาการเรียนกับการทางาน
วิชาชีพนิสิตรายบุคคล
แบบประเมินผลการฝึกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ
แบบประเมินผลรายงานกรณีศึกษา การตรวจประเมินและ
บาบัดโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ปวุ ยที่บา้ นใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ให้สุขศึกษา
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และ
การแก้ไขป๎ญหาชุมชน
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิจัย
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอบสวนโรค
แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติศกึ ษาป๎ญหาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

2
3
3
4
5
6
7
8

ระดับการ
แบบฟอร์ม
ประเมิน
บุคคล FR-PH-PUBH491-EV02
บุคคล

FR-PH-PUBH491-EV03

บุคคล

FR-PH-PUBH491-EV04

กลุ่ม

FR-PH-PUBH491-EV05

กลุ่ม

FR-PH-PUBH491-EV06

กลุ่ม

FR-PH-PUBH491-EV07

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

FR-PH-PUBH491-EV08
FR-PH-PUBH491-EV09
FR-PH-PUBH491-EV10
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แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ระดับการประเมิน
หัวข้อการประเมิน

แก้ไข
(1)

ปรับปรุง
(2)

พอใช้
(3)

ดี
(4)

ดีมาก
(5)

1. ด้านวิชาการ
ความรู้ภาคทฤษฎีมาบูรณาการในการฝึกประสบการณ์
- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากแหล่งฝึกประสบการณ์
- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบุคลากรในหน่วยงาน
2. ด้านรูปแบบการฝึกประสบการณ์สร้างเสริมวิชาชีพ
รูปแบบการฝึกประสบการณ์
จานวนนักศึกษาต่อกลุ่ม
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์
ความครอบคลุมของคู่มือฝึกประสบการณ์
ความเหมาะสมของที่พักและป๎จจัยสนับสนุน
ความเหมาะสมของแหล่งฝึกประสบการณ์
ความพร้อมของอาจารย์พเี่ ลี้ยง
ความพร้อมของอาจารย์นเิ ทศ
3. ด้านการปฏิบัติ
เรียนรู้การวางแผนการทางาน
เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน
เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
เรียนรู้การแก้ไขป๎ญหา
เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
4.ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกประสบการณ์
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบประเมินผลการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
(นิสิตรายบุคคล)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อ-สกุลนิสิต…………….……………………………………..…………..……………………………รหัสนิสิต ……………………………………………….
แหล่งฝึก รพ.สต. .........................................................………………………..…………………………………………………………………………..
คาชี้แจง
5
4
3
2
1

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
กับคุณลักษณะของนักศึกษา
หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ ดีอย่างยิ่ง
หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้
หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ ต้องปรับปรุง

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต
รายการประเมิน
1. นั ก ศึ ก ษา มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจหลั ก จริ ย ธรรม สิ ท ธิ
มนุษยชน สิทธิผู้ปุวย ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองและ
สังคม
3. นักศึกษามีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
4. นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน
5. นักศึกษาเคารพสิ ทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
6. นักศึกษาเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม

ดี
อย่างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี
ปาน พอใช้
(4) กลาง
(2)
(3)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)
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2. ด้านความรู้ และความเข้าใจในงานของนิสิต
รายการประเมิน
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในลั ก ษณะงานทุ ก ๆ ด้ า นของ
หน่วยงาน ลักษณะงานของตนเอง และวิธีการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน
2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข
และการนาไปใช้
3. มีความรู้และความเข้าใจกระบวนการทางวิจัยในการ
แสวงหาความรู้ ปฏิบัติงานอย่างมีเทคนิค วิธีการและ
ขั้นตอน
4. มีความรู้และความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านสุขภาพ
5. มีทักษะในการแก้ป๎ญหาและการตัดสินใจ มี ไหวพริบ
ในการปฏิบัติงาน
6. มีทักษะการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมงาน
ตนเอง
7. ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ให้ความร่วมมือและปรับ
ตนเองให้เข้ากับเหตุการณ์ได้ดี
8. มีความเป็นผู้นา และเป็นผูต้ ามที่ดี
9. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น
10. สามารถปฏิบตั ิงานตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมายได้
และมีความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน
11. คุณภาพของงาน มีความประณีต ถูกต้อง ความ
สม่าเสมอ มีจานวนงานที่ทาตามทีไ่ ด้รับมอบหมายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ดี
อย่างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี
ปาน พอใช้
(4) กลาง
(2)
(3)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

69
3. ด้านการติดต่อสื่อสาร ของนิสิต
รายการประเมิน

ดี
อย่างยิ่ง
(5)

ระดับคะแนน
ดี
ปาน พอใช้
(4) กลาง
(2)
(3)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

ระดับคะแนน
ดี
ปาน พอใช้
(4) กลาง
(2)
(3)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

1. มีความสามารถในการรับฟ๎งคาสั่ง และการปฏิบัตติ าม
คาสั่ง
2. สามารถสื่อสารไปยังผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างเหมาะสม
3. มีวิธีการและศิลปะในการติดต่อพูดจากับเพื่อนร่วมงาน
หรือบุคคลอื่น
4. ความสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้อง
5. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับ
ผู้มาติดต่อสานักงาน
6. สามารถเลือกและใช้สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม

4. ด้านทัศนคติที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของนิสิต
รายการประเมิน
1. มีความรู้สึกนึกคิดที่มีต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. มีความกระตือรือร้นและความสนใจใฝุหา
ความก้าวหน้า
3. มีน้าใจ ความพยายาม มานะอดทน
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และการตรงต่อเวลา
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน
ชุมชนและบุคคลอื่นที่เกีย่ วข้อง
6. มีความสามารถในการปรับตัวในเชิงวิชาชีพ

ดี
อย่างยิ่ง
(5)
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5. บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัตติ ามระเบียบของนิสิต
ดี
อย่างยิ่ง
(5)

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
ดี
ปาน พอใช้
(4) กลาง (2)
(3)

ต้อง
ปรับปรุง
(1)

1. มีลักษณะท่าทางกระฉับกระเฉง ว่องไว
2. มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมต่อภาพลักษณะของ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
3. มีการแต่งกายทีส่ ุภาพเรียบร้อย
4. มีการแสดงออกเหมาะสมต่อชุมชนและองค์กร
5. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานฝึก
การบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ
6. ปฏิบัตติ นตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเนชัน่ ได้แก่ ไม่ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท
เป็นต้น
6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ประเมิน
(…………………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………………….
วัน……………….เดือน………………….พ.ศ…………
สรุปผลการประเมินการฝึกการบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ

องค์ประกอบการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
2. ด้านความรู้ และความเข้าใจในงานของนักศึกษา
3. ด้านการติดต่อสื่อสาร ของนักศึกษา
4. ด้านทัศนคติที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
5. บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ และการปฏิบัตติ ามระเบียบของ
นักศึกษา
รวม

คะแนนเต็ม
30
55
30
30
30
175

คะแนนที่ได้
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แบบประเมินผลการปฏิบัติให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อ-สกุลนิสิต…………….……………………………………..…………..……………………………รหัสนิสิต ……………………………………………….
แหล่งฝึก รพ.สต. .........................................................………………………..…………………………………………………………………………..

กิจกรรม / รายละเอียดของการปฏิบัติ
แบบองค์รวม แบบเบ็ดเสร็จ
Case ที่ 1
Case ที่ 2
Case ที่ 3
Case ที่ 4
Case ที่ 5
Case ที่ 6
Case ที่ 7
Case ที่ 8
Case ที่ 9
Case ที่ 10

วันที่ปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ
ผ่าน (S) ไม่ผ่าน (U)

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
หมายเหตุ
1. นักนิสิตจะต้องกรอก กิจกรรมที่ปฏิบัติและวันที่ที่ปฏิบัติ
2. นาแบบประเมินผลให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือ อาจารย์นเิ ทศประจาหน่วยฝึกประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. หากกิจกรรมที่ปฏิบตั ิซ้ากัน แต่เป็นคนละวันให้บันทึกแยกรายการ
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แบบประเมินผลรายงานกรณีศึกษา การตรวจประเมินและการบาบัดโรค
เบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อ-สกุลนิสิต…………….…………………………..…………………………………รหัสนิสิต ……………………………………………….
แหล่งฝึก รพ.สต. ...........................................………………………..…………………………………………………………………..
หัวข้อที่ประเมิน
1. รายงานการซักประวัติ
ได้ถูกต้องครอบคุลมและ
ตรงกับป๎ญหา

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
เขียนรายงานการซักประวัตไิ ด้ถกู ต้องและครอบคลุมตาม
5
หัวข้อที่กาหนด
- อาการสาคัญ
- อาการเจ็บปุวยป๎จจุบนั
-ประวัติเจ็บปุวยในอดีต
-ประวัติส่วนตัวและจิตสังคม
-ประวัติครอบครัวและแผนผัวครอบครัว
2. รายงานผลการตรวจ
- รายงานผลการตรวจร่างกายได้ถูกต้องตรงตามอาการ
4
ร่างกายได้ถูกต้องตาม
ผู้ปุวย (2 คะแนน)
ระบบ
- ตรวจร่างกายในระบบที่พบป๎ญหาได้ละเอียดถูกต้อง (2
คะแนน)
3. วางแผนการส่งตรวจ
- อภิปรายและบอกเหตุผลของการส่งตรวจได้ถูกต้อง
5
เพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยโรค - สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาเหตุหากพบผล
ได้ถูกต้องสอดคล้องอาการ ตรวจผิดปกติ
ของผู้ปุวย
4. วินิจฉัยป๎ญหาสุขภาพ - อภิปรายและบอกข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยได้ตรงกับ
5
ของผู้ปุวยได้ถูกต้องตาม
ป๎ญหาของผู้ปุวย (1คะแนน)
หลัก
- วินิจฉัยป๎ญหาของผูป้ ุวยได้ถูกต้องครอบคลุมตรงกับ
ป๎ญหาของผู้ปุวย (2 คะแนน)
- วิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค
(2คะแนน)
5. วางแผนให้การรักษา
- อภิปรายวิธีการรักษาที่เลือกพร้อมชี้แจง
4
เบื้องต้นได้สอดคล้องกับ
- เลือกใช้แผนการรักษาที่ขัดต่อระเบียบกระทรวง
ป๎ญหาสุขภาพผู้ปุวย
สาธารณสุขและตามบทบาทวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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หัวข้อที่ประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
-เลือกใช้แผนการรักษาได้ แต่ไม่เหมาะสม
- เลือกใช้แผนการรักษาไดถูกต้อง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
6. ให้การรักษาเบื้องต้น
- อภิปรายเหตุผลการเลือกการรักษาเบื้องต้นในผูป้ ุวยได้
4
ถูกต้อง เหมาะสม
- ให้โอกาสผู้ปุวยและญาติได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
รักษา
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการรักษา
- ติดตามประเมินผลการรักษา
7. วางแผนติดตามหรือส่ง - มีการวางแผนติดตามเพื่อประเมินผลการรักษา
3
ต่อผู้ปุวยได้ถูกต้อง
- บอกเหตุผลของการส่งต่อได้สอดคล้องกับป๎ญหาของ
ผู้ปุวยในกรณีที่ต้องส่งต่อ
- เลือกใช้วิธีส่งต่อได้
8. เขียนรายงานการซัก
- มีการบันทึกข้อมูลการซักประวัติและตรวจร่างกายได้
5
ประวัติและการตรวจ
ครบถ้วนตามหลักการ
ร่างกายได้สมบูรณ์
- เขียนรายงานตามทีไ่ ด้ปฏิบัติ
- ใช้ภาษาและศัพท์ทางเทคนิคถูกต้องและกะทัดรัด
เข้าใจง่าย
- เรียงลาดับข้อมูลตามเหตุการณ์ก่อนหลัง
9. บรรณานุกรม
เขียนถูกต้องตามหลัก APA
5
10. ส่งตรงเวลา
ส่งตามเวลาที่กาหนด
5
11. รูปแบบรายงานสะอาด - คาศัพท์ถูกต้อง
10
เรียบร้อย
- บันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
12. สรุปวิจารณ์กรณีศึกษา วิเคราะห์ได้ถูกต้องมีเหตุผลทางวิชาการตรงตามสภาพ
10
เป็นจริงของผู้ปุวย
รวมคะแนน
65

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..............
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แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยทีบ่ ้านในหน่วย
บริการปฐมภูมิ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อ – นามสกุลนิสิต

1) .........................................................................รหัสนิสิต.........................................
2) .........................................................................รหัสนิสิต.........................................
3) .........................................................................รหัสนิสิต.........................................
ชื่อแหล่งฝึก ................................................................................................................................................
ข้อ
1
2
3
4
5
6

รายการการปฏิบัติงาน
การรวบรวมข้อมูล
การวางแผนการเยี่ยมบ้าน
การวินิจฉัยป๎ญหาสุขภาพ
การพยาบาลเยี่ยมบ้าน
การวางตนและการปฏิบัติตน
สรุปผล วิจารณ์และข้อเสนอแนะการเยี่ยมบ้าน
คะแนนเต็ม (24 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช้ = 2 ปรับปรุง = 1)

ดีมาก

ระดับคะแนน
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

คะแนนทีไ่ ด้..................................คะแนน

ความคิดเห็น........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..............
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แนวทางในการประเมินผลการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน
หัวข้อ
1. การรวบรวมข้อมูล

2. การวางแผนการเยี่ยมบ้าน

3. การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ

4. การพยาบาลเยี่ยมบ้าน

5. การวางตนและการปฏิบัติตน

6. สรุปผล วิจารณ์และข้อเสนอ
แนะการเยี่ยมบ้าน

องค์ประกอบในการประเมิน
1. รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มได้ครบถ้วน
2. รวบรวมข้อมูลในการติดตามการแก้ไขป๎ญหาได้
ครอบคลุม
1. มีการเขียนแผนการเยี่ยมบ้านก่อนออกปฏิบัติงาน
2. มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
3. มีการจัดเตรียมแผนการให้สุขศึกษาในการเยี่ยมบ้าน
4. มีการศึกษาข้อมูลของกลุ่มเปูาหมายก่อนการเยี่ยมบ้าน
1. แปลผลข้อมูลได้ถูกต้อง
2. จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อระบุป๎ญหาโดยใช้หลักทฤษฎี
3. ระบุป๎ญหาได้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ปรากฏ
4. วางแผนการเยี่ยมบ้านได้ถูกต้องเหมาะสม
1. มีเปูาหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. เลือกกิจกรรมการพยาบาลได้เหมาะสมกับป๎ญหา
3. กาหนดวิธีประเมินผลได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย
1. การแต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
2. มีกิริยาวาจา สุภาพ มีอารมณ์หนักแน่นควบคุมได้
3. มีการปฏิบัติร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
4. รู้จักเข้าใจ เคารพในสิทธิของผู้ปุวย
5. มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สรุปผลได้ครอบคลุมและตรงประเด็นที่สาคัญ
วิจารณ์กระบวนการศึกษา ผลการศึกษา ผล
การดาเนินงาน
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แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อ – นามสกุล ............................................................................... รหัสนิสิต .....................................................
ชื่อแหล่งฝึก ...........................................................................................................................................................
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ระดับคะแนน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

รายการการปฏิบัติงาน
การวางแผนการให้สุขศึกษา
การเลือกประเด็น และกาหนดวัตถุประสงค์ในการให้สุขศึกษา
การกาหนดกลวิธี วิธีการ ในการให้สุขศึกษา
การกาหนระยะเวลาในการให้สขุ ศึกษา
การกาหนดกลุ่มเปูาหมายในการให้สุขศึกษา
การประเมินผลการให้สุขศึกษา
คะแนนเต็ม (24 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช้ = 2 ปรับปรุง = 1)

คะแนนที่ได้..................................คะแนน

ความคิดเห็น................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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แนวทางในการประเมินผลฝึกปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการให้สุขศึกษา
หัวข้อ
1. การวางแผนการให้สุข
ศึกษา

แนวทางในการพิจารณา
1. นิสิตมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
แผนการให้สุขศึกษา
2. นิสิตเขียนแผนการให้สุขศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. นิสิตมีสารวจ และเลือกใช้ทรัพยากรในการวางแผนได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
4. นิสิตมีการศึกษาหาข้อมูลที่ใช้ในการให้สุขศึกษาอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
5. นิสิตมีการนาแผนการให้สุขศึกษา ปรึกษา หารือ ขอคาแนะนา
จากอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนดาเนินงาน
2. การเลือกประเด็น
1. นิสิตเลือกประเด็น / หัวข้อในการให้สุขศึกษาสอดคล้องกับ
และกาหนดวัตถุประสงค์
สภาพของชุมชน/ท้องถิ่น
ในการให้สุขศึกษา
2. นิสิตกาหนดวัตถุประสงค์ ได้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของ
ชุมชน วิธีการ และกลุ่มเปูาหมาย
3. นิสิตสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถ วัดประเมินได้จริง
3. การกาหนดกลวิธี
1. นักศึกษากาหนดวิธีการ และกลวิธีที่ให้สุขศึกษาได้ตรงกับ
วิธีการ ในการให้สุขศึกษา
วัตถุประสงค์
2. วิธีการในการให้สุขศึกษาเป็นวิธีการที่เหมาะกับกลุ่มเปูาหมาย
4. การกาหนระยะเวลาใน
1. ระยะเวลาในการให้สุขศึกษามีความเหมาะสมกับวิธีการ
การให้สุขศึกษา
วัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมายในการให้สุขศึกษา
2. นิสิตกาหนดช่วงเวลาในการให้เหมาะสม
5. การกาหนดกลุ่มเปูาหมาย นักศึกษาสามารถคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย และจานวนในการให้สุข
ในการให้สุขศึกษา
ศึกษาอย่างมีหลักวิชาการ
6. การประเมินผลการให้สุข
1. วิธีการประเมินมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ศึกษา
อาศัยหลักสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผล
2. นักศึกษาเขียนรายงานการประเมินผลได้ถูกต้อง
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แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการศึกษาและวินิจฉัยชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ รพ.สต. ................................................................................................
ระดับคะแนน
รายการการปฏิบัติงาน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
วินิจฉัยป๎ญหาและความต้องการร่วมกับประชาชน
วางแผนและจัดทาแผนในการแก้ไขป๎ญหา
ปฏิบัติงานตามแผนในการแก้ไขป๎ญหา
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
มีความกระตือรือร้นปฏิบัติงานในชุมชน
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
วางตนได้เหมาะสมกับสถานภาพแห่งวิชาชีพ
มีน้าใจเอื้อเฟื้อเสียสละต่อผู้อื่น
การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
การเป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างด้านสุขภาพ
การเข้าถึงชุมชนและผู้ร่วมงาน
การประสานงานร่วมกับหน่วยงาน,องค์กร,บุคคลที่เกี่ยวข้อง
การให้ข้อเสนอแนะและคาปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเต็ม (60 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช้ = 2 ปรับปรุง = 1)

คะแนนที่ได้..................................คะแนน

ความคิดเห็น …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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แนวทางในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการศึกษาและวินิจฉัยชุมชน
กิจกรรม
1. รวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง

องค์ประกอบในการประเมิน
1. รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ และสังเกต หรืออื่นๆ ที่เป็นวิชาการ
2. ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกต้อง
3. ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเหมาะสม
4. สร้างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 1. จาแนกข้อมูลเป็นระบบ
2. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติและคานวณได้ถูกต้อง
3. แปลความหมาย นาเสนอข้อมูลได้เหมาะสม อย่างถูกต้อง
4. สร้างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข้อมูล
3.วินิจฉัยป๎ญหาและความ
1. ระบุป๎ญหาและสาเหตุได้ครอบคลุม โดยใช้ข้อมูลในการสนับสนุนป๎ญหาได้
ต้องการร่วมกับประชาชน
ชัดเจน
2. อธิบายให้ชุมชนเข้าใจข้อมูลและป๎ญหาที่พบ
3. จัดลาดับความสาคัญของป๎ญหาได้สอดคล้องกับสถานการณ์
4. กาหนเกณฑ์ค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบได้ถูกต้อง
5. จัดทาตารางแสดงการการจัดลาดับความสาคัญของป๎ญหาและ
วินิจฉัยป๎ญหาได้ถูกต้อง
4. วางแผนและจัดทาแผนใน 1. เลือกป๎ญหาที่ต้องนามาทาการแก้ไขได้เหมาะสมตามความต้องการของ
การแก้ไขป๎ญหา (โครงการ)
ชุมชน
2. ร่วมมือกับชุมชนในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไขได้ถกู ต้อง
3. ระบุวิธีการแก้ไขป๎ญหาได้เหมาะสม
4. เขียนแผนการแก้ไขป๎ญหาได้เหมาะสม
- กาหนดชื่อโครงการชัดเจนตรงกับประเด็นป๎ญหา
- มีข้อมูลสนับสนุนการอธิบายหลักการและเหตุผล
- มีเปูาหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน
- แผนการดาเนินงานสอดคล้องกับเปูาหมายและวัตถุประสงค์
- กิจกรรมที่กาหนดชุมชนมีสว่ นร่วม
- ใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
- กาหนดวิธีประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
- กาหนดการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบเหมาะสม
5. ปฏิบัติงานตามแผนในการ 1. อธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจการปฏิบัติงานตามแผน
แก้ไขป๎ญหา
2. ประสานงานและดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
3. ให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในการดาเนินงานตามแผน
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องค์ประกอบในการประเมิน
4. สามารถปฏิบัตงิ านเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. กาหนดวิธีการประเมินผลการแก้ไขป๎ญหาได้ถูกต้อง
2. กาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลได้ถูกต้อง
3. ใช้การประเมินผลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน
4. มีการเปรียบเทียบการดาเนินงานกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
5. มีการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดาเนินงาน
6. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระยะเวลาและทรัพยากร
7. แสดงผลการประเมินให้ชุมชนเข้าใจและร่วมมือ
8. มีการให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาที่เป็นประโยชน์
7. มีความกระตือรือร้น
1. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในชุมชน
2. ยิ้มแย้งแจ่มใสในขณะปฏิบัตงิ าน
3. สนใจในกิจกรรมที่กาหนดให้ปฏิบัติ
4. ไม่แสดงความย่อท้อต่ออุปสรรค
8. มีความรับผิดชอบในงานที่ 1. ทบทวนกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัตงิ านได้ครบถ้วน ไม่ละเลย
3. ปฏิบัติงานได้ตามกาหนดเวลา
4. ร่วมมือกับชุมชนและกลุ่ม
9. การวางตนได้เหมาะสมกับ 1. กิริยา วาจาสุภาพ
สถานภาพแห่งวิชาชีพ
2. มีอารมณ์หนักแน่น มั่นคงไม่โกรธง่าย
3. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานที่
4. ยอมรับและปรับปรุงตนเองเมื่อได้รับคาตักเตือน
10. การมีน้าใจเอื้อเฟื้อ
1. มีความเมตตา เห็นใจ ให้ความช่วยเหลือประชาชน
เสียสละต่อผู้อื่น
2. อดทน เสียสละ ปฏิบัติงานเกินเวลาเมื่อจาเป็น
3. เต็มใจช่วยเหลือเพื่อร่วมงานและประชาชน
4. ดูแล เอาใจใส่ เห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าตนเอง
11. การปรับปรุงและพัฒนา 1. สนใจหาความรู้เพิ่มเติม
ตนเอง
2. ยอมรับฟ๎งข้อบกพร่อง และแก้ไขตนเอง
3. ริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมต่าง ๆ
4. มีสุขภาพดี และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
12. การเป็นผู้นาและเป็น
1. เป็นผู้นาในการประชุมกลุ่ม
ตัวอย่างด้านสุขภาพ
2. เป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน
3. ตัดสินใจแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม
4. มีสุขภาพดี และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
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กิจกรรม
13. การเข้าถึงชุมชนและ
ผู้ร่วมงาน

องค์ประกอบในการประเมิน
1. ให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของชุมชนและผู้ร่วมงาน
2. ลดความขัดแย้งในการปฏิบัตงิ าน
3. สร้างบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานในราบรืน่
4. สนใจและร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
14. การประสานงานร่วมกับ 1. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
หน่วยงาน,องค์กร,
2. สนใจต่อความรู้สึกของผู้อื่น
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าใจระบบการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ใช้ศิลปะในการประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
15. การให้ข้อเสนอแนะและ 1. ให้ข้อเสนอแนะได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
คาปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อเสนอแนะเหมาะสมกับป๎ญหา
3. ประเมินผลการให้ข้อเสนอแนะ
4. ข้อเสนอแนะทันต่อเหตุการณ์
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แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวิจัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อเรื่องวิจัย ...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
1. ชื่อเรื่องงานวิจัย
- ชื่อเรื่องกะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา
- ชื่อเรื่องถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อเรื่องในการวิจัย
2. การเขียนหลักการและเหตุผล
- กล่าวถึงที่มาของป๎ญหาชัดเจน มีความเป็นมาที่นา่ สนใจ
- การเขียนที่มาของป๎ญหาเป็นไปตามหลักการและชี้ประเด็นได้
อย่างเหมาะสม
3. สมมติฐาน/คาถามการวิจัย
- มีความสอดคล้องกับเนื้อหาการวิจัย
- มีการอ้างอิงหลักการและทฤษฎีที่เพียงพอเหมาะกับเนื้อหา
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- มีความสอดคล้องกับคาถามและสมมติฐาน มีความชัดเจน และ
สามารถศึกษาได้
5. ขอบเขตของการศึกษา ข้อตกลงเบื้องต้น
- มีการกาหนดขอบเขต และข้อตกลงเป็นไปตามหลักการวิจัยและ
เหมาะสมกับเนื้อหาของการศึกษาวิจัย
6. นิยามศัพท์และประโยชน์ของการวิจัย
- นิยามศัพท์มีการกาหนดไว้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการศึกษา
- ประโยชน์ของการศึกษากาหนดถูกต้องตามวัตถุประสงค์และหลักการ
ได้มาซึ่งผลการศึกษา
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารและทฤษฎีมีความสอดคล้องกับงานวิจัย มีความเป็นป๎จจุบนั
- มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สามารถนาไปกาหนดกรอบ

คะแนนเต็ม
5

10

5

5

5

10

10

คะแนนที่ได้
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ของการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
8. รูปแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
- กาหนดรูปแบบของการวิจัยได้เหมาะสมกับเนื้อหา
- คัดเลือกกลุ่มประชากรและตัวอย่างเหมาะสมกับงานวิจัย
เหมาะสมกับระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
9. การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ตอบคาถามการศึกษาได้
10. เครื่องมือในการศึกษา
- มีขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ เหมาะสมป๎ญหาของ
การศึกษา
11. การวิเคราะห์ข้อมูล
- มีการเลือกวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เครื่องมือในการศึกษา และสามารถเลือกใช้สถิติในการตอบคาถาม
งานวิจยั ได้อย่างถูกต้อง
12. อื่นๆ
- นิสิตสามารถตอบคาถามจากการศึกษาวิจัยได้ดี
- นิสิตมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการศึกษา และมีความเป็น
วิชาการ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

15

5

10

10

10
100

ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............

84
FR-PH-PUBH491-EV09

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติสอบสวนโรค
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อแหล่งฝึก ............................................................................................................................
ที่

หัวข้อการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การเตรียมการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบยืนยันการระบาด
การตรวจสอบยืนยันการวินจิ ฉัยโรค
การกาหนดนิยามผู้ปวุ ยและการค้นหาผู้ปุวยเพิ่มเติม
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (บุคคล/เวลา/สถานที)่
การสร้างสมมติฐานการเกิดโรค
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
การดาเนินการควบคุมปูองกันโรค
การนาเสนอผลการสอบสวนโรค (รูปเล่มรายงาน)

คะแนนเต็ม (36 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช้ = 2 ปรับปรุง = 1)

ดีมาก

ระดับคะแนน
ดี พอใช้ ปรับปรุง

คะแนนที่ได้..................................คะแนน

ความคิดเห็น .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ชื่อแหล่งฝึก ............................................................................................................................
ที่
1
2
3
4
5

หัวข้อการประเมิน

ดีมาก

ระดับคะแนน
ดี พอใช้ ปรับปรุง

รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
การประเมินและวินิจฉัยป๎ญหา
วางแผนและจัดทาแผนในการแก้ไขป๎ญหา
การนาเสนอข้อมูลและรูปเล่มรายงานสมบูรณ์

คะแนนเต็ม (20 คะแนน)
(ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช้ = 2 ปรับปรุง = 1)

คะแนนที่ได้..................................คะแนน

ความคิดเห็น .................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(....................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ. ..............
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แนวทางในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
1. รวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง

องค์ประกอบในการประเมิน
1. รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ และสังเกต หรืออื่นๆ ที่เป็นวิชาการ
2. ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกต้อง
3. ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเหมาะสม
4. สร้างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 1. จาแนกข้อมูลเป็นระบบ
2. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติและคานวณได้ถูกต้อง
3. แปลความหมาย นาเสนอข้อมูลได้เหมาะสม อย่างถูกต้อง
4. สร้างสัมพันธภาพขณะรวบรวมข้อมูล
3.วินิจฉัยป๎ญหา
1. ระบุป๎ญหาและสาเหตุได้ครอบคลุม โดยใช้ข้อมูลในการสนับสนุนป๎ญหาได้
ชัดเจน
2. อธิบายให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าใจข้อมูลและป๎ญหาที่พบ
3. จัดลาดับความสาคัญของป๎ญหาได้สอดคล้องกับสถานการณ์
4. วางแผนและจัดทาแผนใน 1. เลือกป๎ญหาที่ต้องนามาทาการแก้ไขได้เหมาะสมตามความต้องการของ
การแก้ไขป๎ญหา (โครงการ)
หน่วยงาน
2. ร่วมมือกับหน่วยงานในการกาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไขได้ถูกต้อง
3. ระบุวิธีการแก้ไขป๎ญหาได้เหมาะสม
4. เขียนแผนการแก้ไขป๎ญหาได้เหมาะสม
- กาหนดชื่อโครงการชัดเจนตรงกับประเด็นป๎ญหา
- มีข้อมูลสนับสนุนการอธิบายหลักการและเหตุผล
- มีเปูาหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน
- แผนการดาเนินงานสอดคล้องกับเปูาหมายและวัตถุประสงค์
- กิจกรรมที่กาหนดชุมชนมีสว่ นร่วม
- ใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม
- กาหนดวิธีประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
- กาหนดการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบเหมาะสม

87

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
แบบลงเวลา /ใบลา
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ก.1 แบบบันทึกการลงเวลา

แบบบันทึกการลงเวลา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ชื่อ ................................................. สกุล.......................................... รหัสนิสิต....................................................
แหล่งฝึก รพ.สต. ..................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี
ลายมือชื่อ
เวลามา
เวลากลับ
หัวหน้างาน
หมายเหตุ
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ก.2 ใบลา/ลากิจการฝึกปฏิบัติ

ใบลาปุวย/ลากิจการฝึกปฏิบัติงาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

เขียนที่………………………………………
วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………….
เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
เรียน…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นางสาว)………..…………………นามสกุล……...……….…..รหัสประจาตัว........................
ซึง่ กาลังอยู่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ................
ปีการศึกษา ................. ณ แหล่งฝึก รพ.สต. ...................................................... มีเหตุจาเป็นต้องขออนุญาต
 ลาปุวย  ลากิจ เป็นเวลา ............... วัน ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ................
เวลา .............. น. ถึง วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ................ เวลา .............. น.
เนื่องจาก (เหตุผล)…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………………..
(……………………………………….)
ความเห็นของหัวหน้าสถานฝึกปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...……………..……………………
(ลงชื่อ)…………………………………………….
(……………………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………………..
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ภาคผนวก ข.
รายชื่ออาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง และนิสิต

92
ข.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
2. ดร.จิติมา กตัญํู
ข.2 อาจารย์นิเทศ
ที่
ชื่อ-สกุล
1 อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญํู
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

2 อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3 อาจารย์นิภรดา ยาวิราช พงศ์กรวิทยา
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์

4. อาจารย์กันภิรมย์ ยังทรัพย์
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์

5. อาจารย์ ดร.มนัสวี พานิชนอก
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณวุฒิ
ส.ด.
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0821812073
Email: jitima_kat@nation.ac.th
ส.ม.
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0946245444
Email: pattaranai_cha@nation.ac.th
ส.ม.
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0882597616
E-mail : nipharada_yaw@nation.ac.th
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 062-585-1561
Email: kanpirom_yan@nation.ac.th
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Email: manuswee_pha@nation.ac.th
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ข.3 อาจารย์พี่เลี้ยงประจาแหล่งฝึกปฏิบัติ
ที่
หน่วยงาน
1 รพ.สต.บ้านต้นธงชัย
หมู่ 2 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร. 054-321265
แฟกซ์. 054-321265
2 รพ.สต.บ้านต้นมื่น
หมู่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร. 054-335566
3 รพ.สต.บ้านท่าขัว
หมู่ 4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร. 054-219339
4 รพ.สต.บ้านท่าโทก
หมู่ 4 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร. 054-358724

5 รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง
หมู่ 3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร. 054-317710
6 รพ.สต.บ้านม่วงแงว
หมู่ 14 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร. 054-350695

อาจารย์พี่เลี้ยง
1) อาจารย์นรกมล ขันตรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์วชิราภรณ์ ตามวงค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1) อาจารย์ยุพา ฟูชื่น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์นิตยา วรรณาโสภา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1) อาจารย์ไกรสร วงศ์ธิดา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์ดวงแข สุขใจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1) อาจารย์ศิริลักษณ์ รัตนดวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์วัชรี ใจโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3) อาจารย์นิตยา อินต๊ะสาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1) อาจารย์ธีรยุทธ โพธิสุข
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์จารุณี ป๎นดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1) อาจารย์สิริพร อนุพันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์ปรานอม อินต๊ะคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3) อาจารย์สุพิน อุปวัฒนานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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ที่
หน่วยงาน
7 รพ.สต. บ้านศรีหมวดเกล้า
หมู่ 4 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร. 054-325083
แฟกซ์. 054-325083

8

รพ.สต. บ้านใหม่จาปอน
หมู่9 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร 086-6549111

9

รพ.สต. บ้านนิคมเขต 7
หมู่7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลาปาง
โทร 054-825548

อาจารย์พี่เลี้ยง
1) อาจารย์กัญญาณัฐ ปินตาสาย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์จาเนียร วรรณารักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3) อาจารย์จินตา เรนทอน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (เวชปฏิบัติฯ)
1) อาจารย์ไพฑูรย์ เศรษฐพันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์พรพรรณ เศรษฐพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1) อาจารย์มานิต จักรเครือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) อาจารย์วิวัฒน์ กานดา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3) อาจารย์รัศมี กานดา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
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ข.4 รายชื่อนิสิตฝึกปฏิบัติประจาแหล่งฝึก
ในปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีนิสิตจานวน 23 คน เข้ารับการ
ฝึกบูรณาการการเรียนกับการทางานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่อยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบ
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองลาปาง และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง จานวน 9 แห่ง โดยมี
นิสิตเข้ารับการฝึกประจาแต่ละแห่งประกอบด้วย
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ้านต้นธงชัย จานวน 3 คน
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ้านต้นมื่น จานวน 2 คน
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ้านท่าขัว จานวน 3 คน
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ้านท่าโทก จานวน 2 คน
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ้านโทกหัวช้าง จานวน 3 คน
6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ้านม่วงแงว จานวน 2 คน
7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีหมวดเกล้า จานวน 2 คน
8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนิคมพัฒนา 6 จานวน 3 คน
9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่จาปอน จานวน 2 คน
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รายชื่อนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤษภาคม 2564
แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านศรีหมวดเกล้า

น.ส. สุวนันท์ ทองนิ่ม
6006111021

น.ส.เมชญา ผัดสัก
6006111020

น.ส.วรรณนิพรรณ์ วนาเฉลิมพร
6006111022

แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านต้นธงชัย

น.ส.กวินนา แซ่ท้าว
6006111001

น.ส.สุภัสสรา พิทักษ์อนันตกุล
6006111009

น.ส.ภูมริน ทองอ่อน
6006111019

97

แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านต้นมื่น

น.ส.ภัณฑิรา จันทราช
6006111028

น.ส.เกวลิน ทองอรุณ
6006111032

แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าโทก

นส.กุลสตรี กองวี
6006111003

น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีษะ
6006111004

98
แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าขัว

น.ส.ปรางค์วลัย ก๋าแก่น
6006111014

น.ส.ญาณิศา ชุ่มธิ
6006111016

น.ส.สุนันทา สิงหการ
6006111017

แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านม่วงแงว

น.ส.สายสุณีย์ คารังสี
6006111007

น.ส.สุวนันท์ ใจปิง
6006111010

99
แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโทกหัวช้าง

นายกิตติพงษ์ เปาปุา
6006111002

น.ส.ปรียาภรณ์ วัชรการุณย์
6006111006

น.ส.กรกาญจน์ สิทธิจู
6006111026

แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่จาปอน

นายพลกฤต แอนันท์
6006111013

นายศุภณัฐ สุดสนิท
6006111015

100
แหล่งฝึก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนิคมเขต 7

น.ส.ณัฐยาภรณ์ ตันน้อย
6006111005

น.ส.สุจินันท์ วงค์ทิพย์
6006111008

น.ส.ธรัญชนก พรมลังกา
600611011

