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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

รหัสวิชา NSG ๔๓๐๘ รายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน)  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
รหัสและชื่อรายวิชา  

รหัสวิชา      NSG ๔๓๐๘ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ    Community Health Nursing Practicum  

จ านวนหน่วยกิต                       ๔ หน่วยกิต (๐-๑๒-๖) 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลอย่างองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาล การดูแลช่วยเหลือ   
ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันการ
เจ็บป่วยในครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง การจัดการโครงการ งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย  
 

วัตถุประสงค ์ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติแล้ว นักศึกษาจะมีความรู ้ความสามารถ ดังนี้ 
๑.  ปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยน าศาสตรแ์ละศิลป์ทางการพยาบาลและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน อย่างองค์รวมได้ 
๒. ประเมินภาวะสุขภาพชุมชน และด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยน ากระบวนการพยาบาล

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีขั้นตอน 
๓. ประเมินปัญหาสุขภาพนักเรียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนได้ 
๔. ให้การดูแลและแนะน าความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

กลุ่มทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ 
๕. คัดกรองสุขภาพเพื่อให้การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชนทั้งในสถานบริการระดับ

ปฐมภูมิและที่บ้าน ได้อย่างถูกต้องและตามขอบเขตวิชาชีพพยาบาล 
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนทั้งในสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

และในชุมชนได้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. การบรรยาย 
๒. การอภิปรายกลุ่ม face to face และ on line 
๓. Pre-Post Conference 
๔. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๕. การสาธิตและสาธิตย้อนกลบั 
๖. การศึกษาจากสถานการณ์จริง 

  
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 
 

๑. การเตรียมตัวก่อนฝึกปฏิบัต ิ
 นักศึกษาทุกคนเข้ารับการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน โดย อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา และ อาจารยน์ิเทศ ดังนี ้
          ๑.๑  การปฐมนิเทศวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน 

- รายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและตารางการฝึกปฏบิัติ 
- คู่มือ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และรายงานทีน่ักศึกษาต้องจัดท าในการฝึกปฏิบตัิ 
- ข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และการประเมินผลในการฝึกปฏบิัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  
- การด าเนินงานพยาบาลอนามัยชุมชนของหน่วยบริการสาธารณสุขที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ 
- มาตรการการป้องกันตนเองและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19  
๑.๒  การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะก่อนการฝึกปฏิบัต ิ
- ทบทวนบทบาทพยาบาลอนามยัชุมชน แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสาน 
- ทบทวนกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน และการท าแผนที่เดินดิน 
- ทบทวนการจัดท าโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมปอ้งกันโรค และการประเมิน ผล

โครงการ 
- การประเมินภาวะสุขภาพของผูร้ับบริการ โดยการตรวจร่างกาย  
- การเตรียมและการใช้อุปกรณ์ในกระเป๋าเยี่ยมบา้น 
- การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน และการตรวจสุขภาพนักเรียน 

ตรวจวัดสายตา และประเมินภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน 
 
 

๒.  การฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ในสถานบริการสาธารณสุข ในชุมชน และ 

โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (สามารถปรับเปลี่ยนแนว 
ทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่) ดังนี้ 

 

  ๒.๑  ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน  
  ๑) การวินิจฉัยชุมชน (Community Diagnosis)  

นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน  แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมและผสมผสาน ในการศึกษาชุมชนและจัดท าโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค
ให้แก่ประชาชนในชุมชน ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

- สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรสาธารณสุข กลุ่ม องค์กรในชุมชนที่เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน 
- ศึกษาชุมชน โดยจัดท าแผนที่สังเขปเพื่อแสดงขอบเขตและลักษณะภูมิประเทศของชุมชน      
- รวบรวมข้อมูล ระบุปัญหา และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมน าเสนอแก่ชุมชนและ

แหล่งฝึก 
- จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไข และระบุสาเหตุของปัญหาโดยให้

ชุมชนและบุคลากรประจ าแหล่งฝึกมีส่วนร่วม 
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- จัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพหรือควบคุมป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ
และบริบทของชุมชน  

- เตรียมความพร้อมด้านทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และชุมชนในการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรม และประเมินผลโครงการตามผังควบคุมก ากับงานที่ก าหนดไว้  
- กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพชุมชน เพื่อการมีส่วน

ร่วมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนตามวิถีชุมชนและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- น าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานวินิจฉัย
ชุมชนระหว่างกลุ่มนักศึกษา (เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน)  
 

 
 

 ๒)   การเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)  
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 

และผสมผสาน ในการเยี่ยมบ้านเพื่อให้การดูแลสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว ดังนี้ 
- คัดเลือกและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง) เพื่อเตรียมความพร้อม

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือที่จ าเป็น ในการออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย (ได้กลุ่ม 
เป้าหมายจากการส ารวจบ้าน) 
 

- ท าแผนการเยี่ยมบ้านคร้ังที่ ๑ และออกเยี่ยมบ้าน โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 
๑) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย/ครอบครัวที่ออกเยี่ยม 
๒) ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย/ครอบครัวแบบองค์รวมโดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย

และศึกษาสภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้ป่วย 
๓) ประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และความต้องการได้รับการดูแล

หรือช่วยเหลือของผู้ป่วย/ครอบครัว 
๔) ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว 

 

- ท าแผนการเยี่ยมบ้านคร้ังที่ ๒ และออกเยี่ยมบ้าน โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 
๑) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องโรค/ปัญหาสุขภาพ การดูแลตนเอง และสาธิตวิธีการปฏิบัติตัว

กับผู้ป่วย/ครอบครัว ตามสภาพปัญหาที่ประเมินได้จากการเยี่ยมครั้งที่ ๑ และตาม
แผนการเยี่ยมที่ได้ก าหนดไว้ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ป่วย/ครอบครัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การผ่อนคลาย
ความเครียด การงดสูบบุหรี่ การงดดื่มสุรา ฯลฯ 

๒) ทบทวนความรู้ความเข้าใจโดยให้ผู้ป่วย/ครอบครัวตอบข้อซักถาม และ/หรือสาธิต
ย้อนกลับ 

๓) ประเมินสภาพปัญหาอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อวางแผนการเยี่ยมบ้านคร้ังต่อไป 
 

- ท าแผนการเยี่ยมบ้านคร้ังที่ ๓ และออกเยี่ยมบ้าน โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 
๑) ประเมินผลการดูแลตนเองของผู้ป่วย/ครอบครัว ในเร่ืองการรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรม

การดูแลสุขภาพ และภาวะสุขภาพของผู้ป่วย/ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
๒) ทบทวนการให้ค าแนะน าการดูแลปฏิบัติตนกับผู้ป่วย/ครอบครัว  
๓) ให้ผู้ป่วย/ครอบครัวประเมินสิ่งที่ได้รับหรือประโยชน์จากการเยี่ยมบ้านของนักศึกษา 
๔) แจ้งยุติการเยี่ยมและขออนุญาตส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบเพื่อให้

การดูแลอย่างต่อเนื่อง  
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- ท ารายงานการศึกษาผูป้่วย (case study) ที่เยี่ยมและให้การดูแลที่บ้าน ๑ ราย โดยใช้
กระบวนการพยาบาล (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

หมายเหตุ  
๑. นัดหมายผูป้่วยล่วงหน้าก่อนทีจ่ะเยี่ยมบ้านผูป้่วยทุกคร้ัง 
๒. สรุปและประเมินผลการเยี่ยมทกุครั้งกับอาจารย์นิเทศ เพื่อท าแผนการเยี่ยมบา้นคร้ังต่อไป 
 
๒.๒  ฝึกปฏิบัตงิานอนามัยโรงเรียน   
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน ในการศึกษาปัญหาและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพนักเรียน เพื่อจัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคให้แก่
นักเรียนในโรงเรียน  ตามระยะเวลาที่ก าหนด (สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ของพื้นที่) ดังนี้  

- จัดท าแผนปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน บันทึกผลในบัตรสุขภาพนักเรียน รวบรวมข้อมูล และระบุปัญหาสุขภาพ

นักเรียน 
- ให้ความรู้ ค าแนะน านักเรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มตามปัญหาสุขภาพที่พบ 
- ส ารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระบุปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 
- จัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพหรือควบคุมป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหา สาเหตุ ความ

ต้องการและบริบทของโรงเรียน (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
- เตรียมความพร้อมด้านทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรม และประเมินผลโครงการตามผังควบคุมก ากับงานที่ก าหนดไว้ 
- สร้างความตระหนักถึงปัญหา สาเหตุ การด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียนให้แก่บุคลากร

ในโรงเรียน เพื่อให้ดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 
- น าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอนามัย

โรงเรียนระหว่างกลุ่มนักศึกษา 
 
 

 ๒.๓  ฝึกปฏิบัตงิานให้บริการและสอนสุขศึกษาในศูนย์บริการสาธารณสุข (คนละ ๑ วัน)  
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงานร่วมกับทีมสุขภาพในศูนย์ฯ. ดังนี ้
-     คัดกรองสุขภาพผู้มารับบริการ โดยการซักประวัติ ตรวจรา่งกาย ประเมินปัญหาสุขภาพ  
      และให้การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาลเบี้องตน้แก่ผู้รับบริการ  
-     บันทึกข้อมูลผู้รับบริการในแบบฟอร์มเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
-     ให้ค าแนะน ารายบุคคลและสอนสุขศึกษารายกลุ่มในคลนิกิอย่างน้อยคนละ ๑ คร้ัง โดยสง่

แผนการสอนให้อาจารยน์ิเทศตรวจก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วนัท าการ  
 

 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  
      นักศึกษาทุกคนประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏบิัติ  โดย 

๓.๑ ประชุมกลุ่มและเสนอผลการประเมินการฝึกปฏิบัติ ต่ออาจารย์นิเทศ บุคลากรประจ า 
      แหล่งฝึก แกนน าและ อสส.ในชมุชน ที่ศนูย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง 
๓.๒ ท าแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ และแบบประเมินอาจารย์นิเทศ (online)  
๓.๓ เสนอผลการประเมินการฝึกปฏิบัติต่ออาจารย์นิเทศ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวม ผล

การประเมินต่อหัวหน้าสาขา เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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สถานที่ฝึกปฏิบัติ : ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร ๗ แห่ง ได้แก่ 
๑) ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๓  บางซื่อ (ถนนเตชะวณิช เขตบางซื่อ)  
๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๖  สโมสรวัฒนธรรมหญิง (ถนนพิษณโุลก เขตดุสิต)  
๓) ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๙  ประชาธิปไตย (ถนนวิสุทธ์ิกษัตริย์ เขตพระนคร) 
๔) ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๑๗  ประชานิเวศน์ (ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร)  
๕) ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๒๕  ห้วยขวาง (ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง)  
๖) ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๓๑  เอิบ-จิตร ทังสุบตุร (ถนนจรลัสนทิวงศ์ เขตบางพลัด) 
๗) ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๕๑  วดัไผ่ตนั  (ถนนพหลโยธนิ เขตพญาไท) 

 
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ   
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม: กลุ่มที่ ๑ (๑๑ กรกฎาคม –๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) ประกอบด้วย นักศึกษา ๗ กลุ่ม 

           กลุ่มที่ ๒  (๕ กันยายน –๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) ประกอบด้วย นักศึกษา ๘ กลุ่ม 
  

ระหว่างการจัดฝึกปฏิบัติ ให้อาจารย์นิเทศวางแผนร่วมกันกับแหล่งฝึก โดยสามารถบูรณาการแผนการฝึก
ปฏิบัติแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน และปรับช่วงระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมและบริบทของแหล่งฝึก ตามสถานการณ์  
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนครบถ้วน  ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชา โดยไม่เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

 
รายช่ืออาจารย์นิเทศ 

๑. อ.รังสิมา  พัสระ  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๓  บางซื่อ 
๒. ผศ. วิภากร  สอนสนาม ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๖  สโมสรวัฒนธรรมหญิง 
๓. อ.จิราพร  รักการ  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๙  ประชาธปิไตย 
๔. อ.ดร. กนิษฐ์  โง้วศิริ  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๑๗  ประชานิเวศน ์
๕. อ.นงลักษณ์ แก้วทอง  ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๒๕  ห้วยขวาง 
๖. อ.สุรางค์ เชื้อวณิชชากร ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๓๑  เอิบ-จิตร ทังสุบตุร 
๗. อ.ดร. อารยา  ทิพย์วงศ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข  ๕๑  วดัไผ่ตนั 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

 

การฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 ๑.     การเตรียมตัวก่อนฝึกปฏิบัต ิ

๑.๑  เข้ารับการปฐมนิเทศและทบทวนความรู้ ทักษะที่จ าเป็นจากบุคลากรของแหล่งฝึกและ        
อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

๑.๒  ทบทวนและศึกษาความรูท้ี่เก่ียวข้องและความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วเพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนได้ 

๑.๓ คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มย่อยเพื่อเป็นตัวแทนติดต่อกับอาจารย์นิเทศ และประชุมแบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบกันในกลุ่ม 

๑.๔ ท าใบรายชื่อ ติดรูปถ่ายและเบอร์โทรศัพท์ ของสมาชิกกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๓ ใบ  
(ส าหรับอาจารย์ประจ าวิชา – อาจารย์นิเทศ - แหล่งฝึก) ก่อนฝึกปฏิบัติ ๑ สัปดาห์ 

 

 ๒.     ในระหว่างการฝึกปฏิบตัิ 
๒.๑  รับการปฐมนิเทศจากแหลง่ฝึก และจัดท าแผนการฝึกปฏบิตัิการพยาบาลอนามัยชุมชนส่ง 

อาจารย์นิเทศ 
๒.๒ ปฏิบัติงานตามแผนและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๒.๓  เอาใจใส่ในการฝึกปฏิบัติ ขยันหมั่นเพียร มีน้ าใจและหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
๒.๔ ปฏิบัติตามระเบียบของแหล่งฝึกและของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
๒.๕  เมื่อมีกิจธุระหรือเจ็บป่วยจะต้องแจ้งให้อาจารย์นิเทศทราบ และสง่ใบลาโดยผ่านอาจารย์นิเทศ 

(นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานชดเชยตามจ านวนวนัที่ลา) 
๒.๖ นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพก าหนด จึงจะ

มีสิทธิ์ได้รบัการประเมินผลรายวิชา 
๒.๗  นักศึกษาจะต้องไปถึงแหล่งฝึกปฏิบัตงิานก่อนเวลาท าการ ถ้าสายเกิน ๓๐ นาทีถือว่าขาดการ

ฝึกปฏิบัติงานในวันนั้น ซึ่งจะต้องขึ้นฝึกปฏิบตัิงานทดแทน 
๒.๘  นักศึกษาจะต้องปฏิบตัิตนและวางตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรักษาเกียรติภูมิแห่งวิทยาลยั

พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 

หมายเหตุ   นักศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและทบทวนความรู้จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
และแหล่งฝึกทุกคน 

 
การท ารายงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑. รายงานและงานเฉพาะบุคคล 
  ๑.๑ แผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตลอดระยะเวลาของการฝึก (ส่งภายในวันแรก 
        ของสัปดาห์ 
 ๑.๒  ส ารวจบ้านประมาณ ๑๐ หลังคาเรือน/นักศึกษา ๑ คน (หรือตามบริบทของแหล่งฝึก) 

๑.๓  ตรวจสุขภาพนักเรียน อย่างน้อย ๑๐ คน/นักศึกษา ๑ คน (หรือตามบริบทของแหล่งฝึก)  
๑.๔  เยี่ยมและให้การดูแลหรือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ๑ ราย (ต่อเนื่อง ๓ คร้ัง)   

  ๑.๕  รายงานผลการศึกษาผู้ป่วย (case study) ที่ดูแลและให้การพยาบาลที่บ้าน ๑ ราย 
๑.๖  สอนสุขศึกษารายบุคคล (ขณะตรวจสุขภาพนักเรียน)  
๑.๗  ท าแผนการสอนสุขศึกษาส าหรับผู้รับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข  ๑ เร่ือง  
๑.๘  สอนสุขศึกษารายกลุ่มผู้รบับริการในสถานบริการอย่างนอ้ย ๑ คร้ัง (เร่ืองตามข้อ ๑.๗) 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ  การสอนสุขศึกษารายกลุ่มในศูนย์บริการสาธารณสุข  ปฏิบัติดังนี ้

๑. นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และสอนสุขศึกษาวันละ ๑-๒ คน (เช้า ๑ คน, บ่าย ๑ 
คน หรือสอนเป็นคู่) ในสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับการฝึกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน โดยอาจารย์นิเทศเป็นผู้จัด
ตารางการฝึกเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตามที่ก าหนด 

๒. นักศึกษาเลือกเรื่องที่จะสอนและท าแผนการสอนสุขศึกษาส่งอาจารย์นิเทศก่อนการสอนอย่างน้อย ๒ วัน 
   ท าการ หลังจากแก้ไขตามค าแนะน าแล้วจึงเตรียมสอนจริง 

๓. นักศึกษาแต่ละคน สอนสุขศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง  โดยอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าศูนย์เป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน า
และประเมินพร้อมทั้งให้คะแนนหลังการสอน 

 
๒.   รายงานและงานกลุ่ม 

๒.๑ รายงานผลการศึกษาชุมชน ๒ ฉบับ (ส าหรับแหล่งฝึก ๑ ฉบับ และกลุ่มวิชาฯ. ๑ ฉบับ) 
ประกอบด้วย 

-   ผลการส ารวจชุมชนประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ หลังคาเรือน และ ปิรามิดประชากร 
-   ผลการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหา จัดล าดบัความส าคัญของปญัหา และโยง

ใยสาเหตุของปัญหา (ประชุมประชาคมร่วมกับชุมชนและแหลง่ฝึก) 
-   โครงการสร้างเสริมสุขภาพ / ควบคุมป้องกันโรคในชุมชนที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบท

ของชุมชน และผังก ากับงาน 
 

๒.๒ Power point น าเสนอผลการศึกษาชุมชนและสรุปโครงการ  
๒.๓ แผนที่สังเขปของชุมชนที่ศกึษา 
๒.๔ รายงานการฝึกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน  ๒  ฉบบั (ส าหรับแหล่งฝึก ๑ ฉบับ และกลุ่มวชิาฯ.  
      ๑ ฉบับ) ประกอบด้วย 

-  ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน จ านวน ๑-๒ ชั้นเรียน ประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน 
-  ผลการศึกษาและส ารวจสุขาภิบาล  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ/ควบคุมป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบท 
   ของโรงเรียน  
 

๒.๕ Power point น าเสนอผลการศึกษาโรงเรียนและสรุปโครงการ 
๒.๖ นวัตกรรมการพยาบาลหรือสาธารณสุข ๑ ชิน้งาน/กลุ่ม 

 

หมายเหตุ   รายงานทัง้หมดส่งให้อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่มตรวจก่อนท าเล่มฉบบัสมบูรณ์และสง่งาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. คู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
๓. กระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ 
๔. อุปกรณ์การให้บริการอนามัยโรงเรียน 
๕. แบบฟอร์มบันทึกรายงานตา่งๆ 
๖. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการการท าแผน และ ด าเนนิงานตามโครงการ 
๗. พื้นที่ปฏบิัติงาน / ชุมชน / ครอบครัวและบุคคล / โรงเรียน / ในสถานบริการสาธารณสุข 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

 
การประเมินผลวิชา NSG ๔๓๐๘ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

การประเมินผล ใช้แบบฟอร์มและแนวทางการประเมินตามแบบประเมินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา (SSRU, College of Nursing and Health)  Undergraduate Clinical 
Evaluation Tool และมีเกณฑก์ารประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๑. Demonstrates professional behaviors  

Performance Criteria: Professional behaviors 
๔ 

๒. Assessment: Collects and Analyzes comprehensive client data ๔ 
๓. Nursing Diagnosis ๔ 
๔. Plans appropriate client care ๔ 
๕. Provides safe client-centered care : Implementations of  

nursing Care 
๔ 

๖. Engages in systematic and ongoing evaluation of the plan of 
care 

๔ 

๗. Applies knowledge relevant to client care ๔ 
๘. Communicates effectively  ๔ 
๙. Uses teaching-learning process when providing individualized 

client/family/group education 
๔ 

๑๐. Exhibits caring to facilitate physical, mental, and spiritual 
health     

๔ 

                                         รวม  ๔๐ 
        เฉลี่ย  ๔ 

 
 

ช่วงคะแนนดิบ เกรด 
 > ๓.๗๐ A 

๓.๔๕ - ๓.๖๙ A- 

๓.๒๐ - ๓.๔๔ B+ 

๒.๙๕ – ๓.๑๙                          B 

๒.๗๐ – ๒.๙๔                          B- 

< ๒.๖๙ C+ 
 
หมายเหตุ    

1. เกณฑ์การประเมินอ้างอิงเกณฑ์ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามก าหนดของ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ประเมินทั้งหมด ๒ คร้ัง คร้ังที่ ๑ ภายในสัปดาห์ที่ ๓ คร้ังที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏบิัติงาน โดยให้นักศึกษาลง
นามรับทราบผลการประเมินด้วยทุกครั้ง 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

                     
แผนการสอนรายวิชา  NSG ๔๓๐๘ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
                       (Community Health Nursing Practicum) 

 

วันที่สอน       :    กลุ่ม ๑ ระหว่างวันที่  ๑๑ กรกฏาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
           กลุ่ม ๒ ระหว่างวันที่  ๕ กันยายน – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ผู้สอน       :    อาจารย์นิเทศ ประจ าวชิาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามยัชุมชน   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. การเตรียมตัวนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติ โดย จัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ
และพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกปฏิบัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา  

๒. สร้างสัมพนัธภาพกบันักศึกษา โดยแนะน าตนเองและให้นักศึกษาแนะน าตัวให้อาจารย์รู้จัก  
๓. ชี้แจงคู่มือการฝึกปฏิบัตงิาน ประสบการณท์ี่นักศึกษาต้องได้รับ แนวทางการจัดท ารายงาน และ

โครงการ แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เกณฑ์การประเมินผลวชิาการฝึกปฏิบัติพยาบาลอนามยั
ชุมชน และการสง่งานหรือรายงานตามก าหนด 

๔. ประสานงานและร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก ในการจัดแผนการฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหาใน
การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่ก าหนดในวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  

๕. มอบหมายงานให้นักศึกษาให้ไดร้ับประสบการณ์ครอบคลุมและครบถ้วนตามที่ก าหนดในวชิาการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลอามัยชุมชน 

๖. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบงาน/รายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาและประเมินผลการฝึกปฏิบัติทั้ง
ก่อนฝึกปฏิบัติ  ขณะฝึกปฏิบัติและหลังการฝึกปฏิบัติ  พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาให้
รับทราบ ดังนี้  
- Pre-post conference และท า AAR (After Action Review) นักศึกษาทุกวันทีฝ่ึกปฏิบตั ิ
- ตรวจสอบแผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนทุกสัปดาห์ 
- ตรวจสอบแผนการสอนสุขศึกษา และให้ค าแนะน าในการปรับแผนการสอนก่อนสอนจริง 
- สอนวิชาการฝึกปฏิบัติ ตามหัวข้อและรายละเอียดในแผนการสอนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุม และดูแลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 
- ประเมินพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติงาน การท ารายงานของนักศึกษาที่ได้มอบหมายให้นักศึกษา

ท า โดยน าข้อมูลของอาจารย์พี่เลี้ยงมาร่วมในการพิจารณา และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา
ทุกคร้ัง 

๗. ให้ความรู้ ค าแนะน าปรึกษา สาธิตและเป็นแบบอย่างที่ดีในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ทั้ งในด้านพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะต่างๆ  ที่จ าเป็น เช่น การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การคิด วิเคราะห์และการสื่อสารข้อมูล ฯลฯ 

๘.  สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ กับแหล่งฝึก และ 
ชุมชนตามความเหมาะสม 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

สื่อการเรียนการสอนวิชา ฝึกปฏิบัติการอยาบาลอนามัยชุมชน 
 

ในชุมชนและในสถานบริการ 
- ผู้รับบริการ ผูป้่วยหรือกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว ประชาชน กลุม่และองค์กรในชุมชน ชุมชนและสถาน

บริการที่เป็นเแหล่งฝึกของนักศึกษา 
- แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูล แฟ้มประวัติครอบครัว และแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูล แฟ้มประวัติ

ครอบครัว  
- กระเป๋าเยี่ยมบ้าน อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายตา่งๆ ทีบ่้าน 
- เอกสาร คู่มือ และสื่อต่างๆ ส าหรับให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพตามช่วงวัย เชน่ การดูแลมารดา

และทารก การดูแลเด็กแรกเกิด- ๕ ปี การดูแลผู้สงูอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง  ฯลฯ 

- คู่มือปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มต่างๆ ได้แก่  เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน แกน
น าสุขภาพครอบครัว   ฯลฯ 

- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดท าแผนที่ และสื่อต่างๆ ในการท ากิจกรรมในชุมชน 
 

ในโรงเรียน 
-   นักเรียน ครูพยาบาลประจ าโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน และสิง่แวดล้อมในโรงเรียน และโรงเรียนที่

เป็นแหล่งฝึก 
-   แบบบนัทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียน แบบส ารวจสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และแบบ

ส ารวจสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน 
- อุปกรณ์ในการประเมินภาวะสุขภาพนักเรียน  และอุปกรณ์การสอนทันตสุขศึกษา เช่น หูฟัง ไฟฉาย 

โมเดลฟัน แปรงสีฟัน     
-  เอกสาร คู่มือ และสื่อต่างๆ ส าหรับให้ความรู้และจัดกิจกรรมในโรงเรียน เช่น คู่มือการอบรมผูน้ า

นักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ  การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  เหา  การดูแลสุขภาพปากฟัน  
   การแปรงฟันอย่างถูกวิธี  และการรับประทานอาหาร ๕ หมู่ การป้องกันโรค เป็นตน้ 
-    ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ พยาบาล 
- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดท าสื่อต่างๆ ในการท ากิจกรรมในโรงเรียน 
 

หมายเหตุ 
๑. จัดให้มีการปฐมนิเทศในวันแรก และประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในวันสุดท้าย

ของการฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึก โดยมีนักศึกษา อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยงและบุคลากร ประจ าแหล่งฝึก 
รวมทั้งเชิญแกนน า และ อสส.ในชุมชนเข้าร่วมด้วย 

๒. ระหว่างการจัดฝึกปฏิบัติ สามารถบูรณาการแผนการฝึกปฏิบตัิแต่ละอย่างเข้าด้วยกันตามความเหมาะสม
และบริบทของแหล่งฝึกและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชนครบถ้วน  และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของวิชา 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

                   
                สรุปเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 

         วิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนส าหรับนักศึกษา 
 

        สอนทักษะการฝึกปฏิบัตงิาน การพยาบาลอนามัยชุมชน จ านวน ๘ เร่ือง 
๑. การจัดล าดบัความส าคัญของปญัหา (Priority  setting) 
๒. ตรวจสุขภาพนักเรียน ๑๐ ท่า 
๓. การเยี่ยมสตรีระยะตั้งครรภ์ที่บา้น 
๔. การเยี่ยมมารดาหลังคลอดทีบ่้าน 
๕. การเยี่ยมทารกแรกเกิด– ๖ สัปดาห์ที่บ้าน 
๖. การเยี่ยมเด็ก ๑-๕ ปีที่บ้าน 
๗. การเยี่ยมผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อเร้ือรังที่บ้าน 
๘. การเยี่ยมผู้ป่วยนอนติดเตียงทีบ่า้น 
 

       ทบทวนความรู ้  จ านวน ๑๒  เร่ือง 
๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data)  
๒. การใช้แบบบันทึกข้อมูล สุขภาพครอบครัว 
๓. การท าแผนผังครอบครัว (Family tree) 
๔. การท าแผนที่เดินดนิ  
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติต่างๆ  และการแปลผลข้อมูล 
๖. วิธีการเขียนโยงใยของปัญหา (Web of causasion) 
๗. การเขียนโครงการ  
๘. การน าเสนอผลการศึกษาชุมชน 
๙. การประเมินสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน  และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๑๐. การประเมินภาวะสุขภาพและการคัดกรองโรคตามปัจเจกบุคคล 
๑๑. การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
๑๒. ขอบเขตของพยาบาลอนามัยชุมชนในการรักษาโรคเบื้องต้น  
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

 
หนังสือ / ต าราและเอกสารอ่านประกอบการเรียน 

 
๑). กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๗). สมุดบันทึก

สุขภาพแม่และเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
๒). จริยาวัตร คมพยัคฆ์. (๒๕๕๔). การพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล 

Community Health Nursing: Concept, Principle, and Nursing Practice. กรุงเทพมหานคร : 
โครงการต าราสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์. 

๓). จีราภรณ์ กรรมบุตร. (๒๕๕๕). การพยาบาลอนามัยชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 
๔).  พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ. (๒๕๕๗). ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชน. 

พิมพ์ครั้งที่  กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
๕). รักชนก คชไกร และ กีรดา ไกรนุวัตร. (๒๕๕๙). การพยาบาลชุมชน. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาล 

ศาสตร์: กรุงเทพฯ. โครงการต าราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
๖). ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์.(๒๕๖๐). กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแล

สุขภาพประชาชน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๗). ศิริพร ขัมภลิขิต. (๒๕๕๕). คู่มือการสอน การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. 

ขอนแก่น: แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่ ๒ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

๘).  ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี และ สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (๒๕๕๖). ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ : ฉบับสรุป
สาระส าคัญ = Theory at a glance : a guide for health promotion practice. นนทบุรี: โครงการ
สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.  

๙). อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ. (๒๕๕๖). การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน การประยุกต์
แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.   

๑๐). Allender JA. (2018). Community public health nursing: promoting the public's health. 
Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins 9th ed.  

๑๑). Buttaro TM. (2017). Primary care: a collaborative practice. St. Louis, Missouri: Elsevier 5th ed. 
๑๒). Cherie R. (2018). Community and Public Health Nursing Promoting the Public’s Health. 

North American: Wolters Kluwer 9th ed. 
๑๓). DeMarco RF, Harkness GA. (2016). Community and public health nursing: evidence for 

practice. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins 2nd ed.  
๑๔). Janet R, Janet H. (๒๐๑๔). Health Assessment in Nursing. Lippincott Williams and Wilkins: 

Wolters Klumer ๕th ed. 
๑๕). Naidoo J, Wills Jja. (๒ ๐ ๑ ๖ ) .  Foundations for health promotion. Edinburgh: Bailliere 

Tindall Elsevier ๔th ed. 
๑๖). Stanhope M, Lancaster J. (2018). Foundations for population health in ommunity/ 

public health nursing. St. Louis: Elsevier 5th ed.;. 
๑๗). Stanhope M, Lancaster J. (๒๐๑๖). Public health nursing: population-centered health care 

in the community. St. Louis: Elsevier.  
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ภาคผนวก 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

๑.๑ แผนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษา.....................................................................รหัส........................................ ........... 
ศูนย์บริการสาธารณสุข.....................................ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ...................................…............... 

        วัน 
สัปดาห ์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

๑ 

     

๒ 
 

     

๓ 

     

๔ 

     

๕ 

     

หมายเหตุ   ทกุวัน เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Pre-conference  เวลา   ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. Post-conference  AAR และ สรุปประเมินผลการฝึกปฏิบัติ 
    โดยให้นกัศึกษาวางแผนการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลอนามัยชุมชนทกุวัน และให้ได้รับประสบการณ์ครบถ้วนตามคู่มือการฝึกปฏิบัติการ 
    พยาบาลอนามัยชุมชน  (คู่มือจะต้องน ามาทุกครั้งในการฝึก)   
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

๑.๒ แบบบันทึกประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ (เฉพาะบุคคล) 
 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา.....................................................................รหัส............................................. 
ศูนย์บริการสาธารณสุข.....................................ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ...................................…............... 
ล าดับ

ที่ 
กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน/วันที ่

ลายเซนอาจารย์
(นิเทศ/พี่เลี้ยง) 

๑ ส ารวจบา้น ๑๐ หลังคาเรือน   

๒ ร่างแผนที่เดนิดิน ๓ คร้ัง   

๓ ตรวจสุขภาพนักเรียน   ๑๐ คน   

๔ เยี่ยมผู้ป่วย / กลุ่มเสี่ยงที่บา้น ๑ ราย / ๓ คร้ัง   

๕ สอนสุขศึกษา(รายบุคคล) ในโรงเรียน ทุกคน   

๖ สอนสุขศึกษา(กลุ่ม) ในสถานบรกิาร ๑ เร่ือง    

หมายเหตุ    ส่งให้อาจารย์นิเทศ / อาจารย์พี่เลี้ยง ลงนามพร้อมกับผลงานทีป่ฏิบัตไิด้ หลังปฏบิัติทุกครั้ง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

แบบบันทึกประสบการณ์การฝกึปฏิบัติ (กลุ่ม) เฉพาะหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากกลุ่ม 
ล าดับ

ที่ 
กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน/วันที ่

ลายเซนอาจารย์
(นิเทศ/พี่เลี้ยง) 

๑ รายงานผลการศึกษาชุมชน ๒ ฉบับ   

๒ 
Power point น าเสนอผลการศึกษา
ชุมชน (hard copy, pdf. file) 

๑  ชุด   

๓ แผนที่สงัเขปของชุมชน ๒ ชุด   

๔ 
รายงานผลการฝึกปฏิบัติอนามัย
โรงเรียนและสรปุโครงการ 

๑ ฉบับ   

๕ 
Power point น าเสนอผลการศึกษา
โรงเรียน (hard copy, pdf. file) 

๑  ชุด   

๖ คืนวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ครบถ้วน    

หมายเหตุ    ส่งให้อาจารย์นิเทศ ลงนามหลงัปฏบิัติทุกครั้ง  
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   ๑.๓ หัวข้อการเขียนรายงานผลการศึกษาชุมชน  
 

1. ค าน า 
2. สารบัญ 
3. เนื้อหา  :  ซึ่งประกอบด้วย 

 

บทที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
ตอนที่  ๑   
บริบทของชุมชน  เปน็ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามและการส ารวจชุมชน ประกอบด้วย 
- ประวัติความเปน็มาของหมู่บา้น/ชุมชน อนาเขตติดต่อ 
- แผนที่แสดงที่ตั้งชุมชน (จากภาพถ่ายดาวเทียม) แผนที่เดนิดินของชุมชน (จากการส ารวจ)  
- กรรมการชุมชน/กลุ่มอาสาสมัครในชุมชน/กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการจัดตั้งขึ้นในชุมชน 
- สภาพทั่วไป และสิ่งแวดล้อมในชุมขน เช่น ท าเลที่ตั้ง สภาพดินฟ้าอากาศ แม่น้ า ล าคลอง พื้นที่สาธารณะ 

ลักษณะการตั้งบ้านเรือน สภาพบ้านเรือน และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
- ระบบสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคม ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า 

สวนสาธารณะ สุขาภิบาลน้ าดื่ม น้ าใช้ การก าจัดขยะ  
- ระบบการศึกษา เช่น สถานศึกษาในระดบัต่างๆ ในพืน้ที่ ระดบัการศึกษาของคนในชุมชน 
- ระบบเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ รายได้ การว่างงาน 
- ระบบสงัคมวัฒนธรรมประเพณี  เช่น องค์กรและหน้าที่ขององคก์ร  ผู้น าและการปกครอง การรวมกลุ่ม

กันท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมขน  
- ระบบศาสนา เช่น จ านวนวัด มสัยิด โบสถ์ การประกอบกิจกรรมทางศาสนา บทบาทและความสัมพันธ์

ของศาสนสถานต่อชุมชน 
- ระบบสาธารณสุข เช่น ศนูย์สุขภาพชุมชน สถานบริการทางสุขภาพ (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข คลินิก 

โรงพยาบาล รา้นขายยา ร้านนวดแผนไทย ฯลฯ.)  จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมผู้สงูอายุ  
          

ตอนที่  ๒   
ข้อมูลประชากร เป็นข้อมูลทีไ่ดจ้ากศูนย์บริการสาธารณสุข และจากการส ารวจ ประกอบด้วย 
- จ านวนประชากรแบง่ตามช่วงอาย ุ อัตราการเจริญพนัธุ ์อัตราส่วนพึ่งพิง อัตราผู้สงูอาย ุ
- ปิระมดิประชากร  
- จ านวนประชากรและการดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ๖ กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์และหลัง

คลอด เด็กแรกเกิด-๕ ปี เด็กโตและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผูสู้งอายุ และคนพิการ   
- อัตราการเกิดโรค หรือ ปัญหาสขุภาพของประชาชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- สิทธิการรักษาพยาบาล (หลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้  ประกันสังคม ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ 

รัฐวิสาหกิจ) 
          
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
- การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือการตรวจคัดกรองโรค  เช่น ชั่งน้ าหนัก  

วัดรอบเอว  ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดนัโลหิต  ตรวจน้ าตาลในเลือด  ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจและดูแลสุขภาพช่องปาก 

- การกินอาหาร  การออกก าลังกาย การควบคุมอารมณ์และผ่อนคลายความเครียด การสบูบุหรี่  การดื่ม
สุรา/เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์  การเสพสารเสพติดและการพนัน ฯลฯ 

- การรับบริการด้านสุขภาพ  เช่น การฝากครรภ์ การคลอด ตรวจหลังคลอด การวางแผนครอบครัว 
- การดูแลสุขภาพเมื่อมีอาการเจ็บป่วย เชน่  ซื้อยากินเอง   หาหมอน้ ามัน  รักษาแผนปัจจุบนั ฯลฯ 
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- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน  การพาบุตรไปรับภมูิคุ้มกันโรคตามก าหนด 
- การดูแลด้านสุขาภิบาลและสิง่แวดล้อม  เช่น  น้ าดื่ม น้ าใช้ การจัดบ้านให้สะอาด  การก าจดัน้ าเสียการ

ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ  การใช้ส้วม  การป้องกันโรคจากสัตว์เลี้ยง 
- การดูแลครอบครัวและสังคม  เช่น  การท าให้ครอบครัวอบอุ่น  การดูแลผู้สูงอายุ  การดูแลผู้พกิาร  การ

ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
- ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสขุภาพของประชาชน เก่ียวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs )  เช่น  

โรคเบาหวาน (DM / Diabetes)  ความดันโลหิตสูง (HT / Hypertension)  โรคหลอดเลือดสมอง / อัม
พฤกษ์ อัมพาต (Stroke)  โรคหลอดเลือดหัวใจ  (IHD /Ishemic Heart Disease)  โรคมะเร็ง  โรคถุง
ลมโป่งพอง  โรคเอดส์  ฯลฯ ความรู้เรื่อง ๓ อ. ๒ ส. ๑ฟ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ สบูบหุรี่  สุรา  
การดูแลสุขภาพช่องปาก)  

- ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  การใช้ยา 
 

       บทที่  ๒  การระบุปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปญัหา 
- เกณฑ์วิชาการที่ใช้ในการระบปุญัหา การระบุปัญหาของชุมชนที่วิเคราะห์ได้ 
- ดัชนีและเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของปญัหา  (ท าร่วมกับชุมชน) 

 

  บทที่  ๓  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
- การโยงใยสาเหตุของปัญหา  (ท าร่วมกับชุมชน) 
- กรอบแนวคิดในการด าเนนิงานเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพชุมขน   

  

บทที่  ๔  โครงการสร้างเสริมสขุภาพ หรือควบคุมป้องกันโรค ประกอบด้วย 
 

๑. ชื่อโครงการ : สื่อถึงสิ่งที่จะท า เป้าหมายที่ต้องการ กะทดัรัด ได้ใจความ อ่านแล้วเข้าใจ  
๒. หลักการและเหตผุล : ปัญหาและความจ าเป็นที่ต้องท าโครงการ มีข้อมูลประกอบ ( สถิติต่างๆ )   
๓. วัตถุประสงค์ :  บอกความต้องการว่าอยากให้เกิดอะไร ท าเพื่ออะไร ใช้หลัก SMART  
๔. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย : จ านวนบุคคลที่เชา้ร่วมโครงการ  สถานที่ พืน้ที่ด าเนินโครงการ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ :  วัน เดอืน ปี  หรือ ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสดุโครงการ 
๖. สถานที่จัดโครงการ / สถานทีจ่ัดกิจกรรม :  ระบุสถานที ่
๗. วิธีการด าเนินการ : รายละเอียดของกิจกรรม ตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ   

(ขั้นเตรียมการ และ ขั้นด าเนินการ)  พร้อมทั้งมีผังคงบคุมก ากับงานประกอบ 
๘. งบประมาณ : แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน และรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
๙. การติดตามประเมินผล : วิธีการและเกณฑ์การตรวจสอบประสทิธิผลของโครงการ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลักจากสิ้นสุดโครงการ ( สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ) 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  บุคคล  คณะบุคคล  หน่วยงาน 

 
 

       บทที่ ๕  สรุปการศึกษาชุมชน การจัดท าโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

        บรรณานุกรม 
 

ภาคผนวก 
-  เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมรายงาน 
-  เอกสาร สื่อประกอบการสอน / การจัดกิจกรรม 

-  ภาพกิจกรรม
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๑.๔ หัวข้อการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
 

1. ค าน า 
2. สารบัญ 
3. เนื้อหา  :  ซึ่งประกอบด้วย 

 

บทที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ( บริบทของโรงเรียน ) 
- แผนที่ตั้ง (ภาพถ่ายดาวเทียม) และแผนที่โครงสร้างโรงเรียนโดยสังเขป (จากการเดินส ารวจ) 
- ประวัติความเปน็มา ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การคมนาคม 
- ขัอมูลผู้บริหาร บุคลากร จ านวนนักเรียน 
- ลักณะทางสังคม ศาสนา แหล่งประโยชน์ทางสุขภาพ   
- การจัดและให้บริการห้องพยาบาล สถิติการเจ็บป่วยและการใชห้้องพยาบาลของนักเรียน 
- ผลการศึกษาอนามัยโรงเรียน   

1. ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน :  จากการตรวจร่างกาย ๑๐ ทา่  ภาวะโภชนาการ (ชัง่น้ าหนัก  วดั
ส่วนสงู) เปรียบเทียบกับกราฟโภชนาการ การตรวจวัดสายตา 

2. ผลการตรวจสุขภาพภบิาลสิ่งแวดล้อม และสุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน   
 
 

 บทที่  ๒  การระบุปัญหาและการจัดล าดับความส าคัญของปญัหาสุขภาพในโรงเรียน  
- ระบุปัญหาสุขภาพของนักเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียน  
- ระบุปัญหาดา้นสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แลสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
- จัดล าดบัความส าคัญและคัดเลอืกปัญหาเพื่อด าเนินการแก้ไข 

 
บทที่  ๓  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
- การโยงใยสาเหตุของปัญหา 
- กรอบแนวคิดในการด าเนนิงานเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน  

  
 บทที่  ๔  โครงการสร้างเสริมสขุภาพ หรือควบคุมป้องกันโรค  
  
 

บทที่  ๕  สรุปการศึกษาโรงเรยีน  การจัดท าโครงการและขอ้เสนอแนะ 
 

        บรรณานุกรม 
 
 

ภาคผนวก 
-  เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมรายงาน 
-  เอกสาร สื่อประกอบการสอน / การจัดกิจกรรม 
-  ภาพกจิกรรม 
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๑.๕ แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลการศึกษาผู้ป่วย (case study) ที่ดูแลที่บ้าน 

_______________________________________________________________________ 
 

ชื่อผู้ป่วย………………………………………….……………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี  ที่ให้การดูแล   ................……………..................................................................................... 
วันที่บนัทึก  .......................................................ผู้ให้ข้อมูล ....................................................................... 
ชื่อหัวหน้าครอบครัว  ......................................................................………………............................. 
ที่อยู่   .................................................................………………................................................................ 
ชื่อหน่วยบริการสุขภาพที่สังกัด    ...............………………........................................................................... 

๑. ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวและสมาชิก 
๑.๑ แผนที่บ้าน / แผนผงับา้น 
 
 
 
 
๑.๒ ผังเครือญาติ 
 
 
 
 
 
๑.๓  รายชื่อสมาชิกในครอบครัว 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ – สกุล 
ว/ด/ป 

เกิด/อาย ุ
สภาพ
สมรส 

การ 
ศึกษา 

อาชีพ/ 
รายได ้

ศาสนา 
สุขภาพ/โรค
ประจ าตัว 

สิทธิการ
รักษา 

ความสัมพันธ์
ในครอบครัว 

๑.          

๒.          

๓.          

๔.          

๕.          

๖.          

๗.          

 
 ๑.๔  การประเมินภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวรายบุคคล 
ชื่อสมาชิกในครอบครัว   ..................................................( ล าดับที่…..) สัญชาติ..................เชื้อชาติ........................ 
ภาวะสุขภาพ .....................................………………………………………………………………………….. 
 
ชื่อสมาชิกในครอบครัว      ..................................................( ล าดับที่…..) สัญชาติ.................เชื้อชาติ......................... 
ภาวะสุขภาพ .....................................………………………………………………………………………….. 

 



21 

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

ชื่อสมาชิกในครอบครัว    ..................................................( ล าดับที่…..) สัญชาติ.................เชื้อชาติ......................... 
ภาวะสุขภาพ .....................................………………………………………………………………………….. 

 
ชื่อผู้สมาชิกในครอบครัว   ..................................................( ล าดับที่…..) สัญชาติ.................เชื้อชาติ......................... 
ภาวะสุขภาพ .....................................………………………………………………………………………….. 

 
ชื่อผู้สมาชิกในครอบครัว   ..................................................( ล าดับที่…..) สัญชาติ.................เชื้อชาติ......................... 
ภาวะสุขภาพ .....................................………………………………………………………………………….. 

 
 

๒. ภาวะเศรษฐกิจ  เครือญาติ  และแหล่งประโยชน์ของสมาชิกและครอบครัว 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 

๓. ประวัติการเจ็บป่วยและการรับบริการสุขภาพที่ส าคัญของสมาชิก 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 

๔. ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
๑) ลักษณะบา้น / ความสะอาด สขุลักษณะของบ้าน : 

………………………………………………………………………………………………… 

๒) ความปลอดภัย / มัน่คงทางกายภาพต่อผู้อยู่อาศัย : ………………………………….……. 

๓) แสงสว่าง / อากาศถ่ายเท :……………………………………………………………………..   

๔) แหล่งน้ าดื่ม / น้ าใช้ : ………………………………………………………………….……… 

๕) ห้องน้ า :………………………………………………………………………………………… 

๖) ไฟฟ้า / สายไฟ / ความปลอดภัย :………………………………………………………….………. 

๗) สุขาภิบาลอาหาร : ………………………………………………………………………………… 

๘) การระบายน้ า / น้ าขัง :………………………………………………..…………..……………… 

๙) การก าจัดขยะมูลฝอย :…………………………………………………………………………… 

๑๐) คอกสัตว์และสัตว์เลี้ยง : ……………………………………………………………..…………….. 

๑๑) แหล่งพาหะของโรคต่างๆ : ………………………………………………………………………..       
 
    ๕. สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านและชุมชน 

……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 

    ๖. บทบาท / การมีส่วนร่วมในชุมชน ของบุคคลในครอบครัว  
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

 
การประเมินประวัติสุขภาพของผู้รับบริการ 
(Client’s Health History Assessment) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. Client Data                                                                                                                            
๑.๑ ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ-นามสกลุผู้ปว่ย...................................................................อายุ..................................ปี.. 
สัญชาติ....................เชื้อชาติ........................ศาสนา....................  สถานภาพสมรส............. 
ระดับการศึกษา............. .............   อาชีพ............. ............. ............. ............. .............     
ที่อยู่ปัจจุบนั..........................................................................ภูมิล าเนาเดิม.................................. 
โรคประจ าตัว.............................................การผ่าตัด………………………………………………. 
การแพ้ยา / แพ้อาหาร / สารเคมี  ...............................สถานพยาบาลทีไ่ปรับการรักษา……………… 

๑.๒  แบบแผนการด าเนินชีวิต 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
……….. ....................................................................................................... ..................... ........ 
๑) Chief  complaints             

………........................................................................................................ ........ .............  
๒) Pressent  Illness and Therapies 

………........................................................................................................ .....................  
………........................................................................................................ ........ .............  
………........................................................................................................ .....................  

๓) History  Illness  and Therapies 
………........................................................................................................ ..... ................  
………........................................................................................................ ........ .............  
………........................................................................................................ .....................  

๔) Family Health History  
………........................................................................................................ ........ .............  
………........................................................................................................ .....................  

๑.๓  ผลการตรวจร่างกายตามระบบ ( Health Assessment ) 
 

T                              PR            RR      
BP   mmHg              
HT             BW            .BMI      
เส้นรอบเอว.......................................................................................... 
 

๑) General Appearance          
………................................................................................................................ ............................  
………............................................................................................................................................ 
………................................................................................................................ ............................  

๒) Respiratory  System            
………................................................................................................................ ............................  
………............................................................................................................................................ 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

๓) Circulatory  and  Cardiovascular  Systems       
………................................................................................................................ ............................  
………................................................................................................................ ............................ 

๔) Elementary  Systems            
………............................................................................................................................................  
……................................................................................................................ ............................ 

๕) Nervous  System            
………................................................................................................................ ............................  
………................................................................................................................ ............................ 

๖) Muscular  and  Skeleton System    
………................................................................................................................ ............................  
………............................................................................................................................................ 

๗) Gastrointestinal  System         
………................................................................................................................ ............................  
………................................................................................................................ ............................  

๘) Urinary  System              
………............................................................................................................................................  
………................................................................................................................ ............................ 

๙) Reproductive  System              
………................................................................................................................ ............................  
……….......................................................................................................... .................................. 
 

๑๐) EENT  
………................................................................................................................ ............................  
………............................................................................................................................................  
………................................................................................................................ ............................  

๑.๔  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจอื่นๆ ( ถา้มี  โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่ตรวจด้วย )  
 ( เลือดปัสสาวะ อุจจาระ ตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ) 
             
             
 
๒.  Problem Lists  ( สรุปประเด็นปัญหาของผู้ป่วย )  (เรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหา) 
 ๑............................................................................................................................................. 
 ๒............................................................................................................................................. 
 ๓............................................................................................................................................. 
 ๔............................................................................................................................................. 
 ๕........................................................................................................................ 
๓.  Nursing   Diagnosis  Lists  ( เรียงตามล าดับความส าคัญ ) 
 ๑…………………………………………………………………………………………… 

 ๒…………………………………………………………………………………………… 
 ๓…………………………………………………………………………………………… 
 ๔………………………………………………………………………………………… 
 ๕………………………………………………………………………………………… 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

  

 
๕.  Diagnosis 
             
 
๖.  Treatment / Nursing care 
             
             
             
 
๗. กลไกการออกฤทธิ์ของยา   
             
             
             
๑๐.  การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว   
             
             
๑๑. การส่งต่อ   
             
๑๒.  สรุปการศึกษาผู้ป่วยและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
๑๓.  เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 ขอรับรองว่านักศึกษาพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติการตรวจและรักษาพยาบาลเบื้องต้นจริง 
     ลงชื่อ.............................................(   ) 
     ต าแหน่ง............................................... 
     วันที่.............เดือน.........................พ.ศ................ 

 
 
 
 

๔. Differential diagnosis 

โรค อาการผู้ป่วยที่พบ อาการตามทฤษฎ ี
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

๑.๖ แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน 
 

ชื่อผู้ป่วย………………………………………….……………………………………………………………… 
การเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑  ( วันที่..........................เวลา....................................) 
วัตถุประสงค์การเยี่ยม................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์    ........................................................................................................................................ 
 ผลการเยี่ยมบา้น ( ตามแบบการเขียน Nursing  care plan ) 
 สรุปประเด็น/ปัญหา ความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 สรุปบทเรียนที่ได้จากการเยี่ยม  ……………………………………………………………..………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
นัดเยี่ยมคร้ังต่อไปวนัที่  …………………………………………………………………………………………………………………………..… 
วัตถุประสงค์การเยี่ยมคร้ังต่อไป  ……………………………………………………………..………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
การเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๒  ( วันที่..........................เวลา....................................) 
วัตถุประสงค์การเยี่ยม................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์    ......................................................................................................................... 
 ผลการเยี่ยมบา้น ( ตามแบบการเขียน Nursing  care plan ) 
 สรุปประเด็น/ปัญหา ความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
 สรุปบทเรียนที่ได้จากการเยี่ยม  ……………………………………………………………..………………………………………………… 
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
นัดเยี่ยมคร้ังต่อไปวนัที่  …………………………………………………………………………………………………………………………..… 
วัตถุประสงค์การเยี่ยมคร้ังต่อไป  ……………………………………………………………..………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    ๒/๖/๒๕๖๕ 

 
การเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๓  ( วันที่..........................เวลา....................................) 
วัตถุประสงค์การเยี่ยม................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์    ......................................................................................................................... 
 ผลการเยี่ยมบา้น ( ตามแบบการเขียน Nursing  care plan ) 
 สรุปประเด็น/ปัญหา ความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัว
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 สรุปบทเรียนที่ได้จากการเยี่ยม  ……………………………………………………………..………………………………………………… 
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการส่งต่อ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
สถานบริการที่ส่งผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
 
ลงชื่อนักศึกษา.........................................  

 รหัส..................................................... 
                วันที่................................................... 

 
      ลงชื่ออาจารยน์ิเทศ.........................................  
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กลุม่วิชาการพยาบาลอนามยัชมุชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา    01/07/2562 

 

 
 
 
 
ตัวอย่างการท าผังเครือญาติ 
 

    
 
หมายเหตุ 
๑. ระบุชื่อ  อายุ  โรค/ปัญหาผู้ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องก ากับไว้ด้วย 
๒. ให้ประเส้นล้อมรอบบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลงัเดียวกันด้วย 
๓. ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตของบุคคลในผังเครือญาติด้วย 
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กลุม่วิชาการพยาบาลอนามยัชมุชน                                   วิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา    01/07/2562 

 

 
 
 
 ตัวอย่างการแผนที่เดินดิน 
 

 
 

หมายเหตุ  
๑. ระบุสถานที่ส าคัญในชุมชน เช่น  โรงเรียน   วดั  ตลาด  บา้นของแกนน าชุมชน   อสส. ฯลฯ 
๒. ใส่เลขที่บ้านก ากบัไวทุ้กหลัง 
๓. บ้านที่มผีู้ป่วยให้ระบุ ชื่อ และ โรคก ากับไวท้ี่บา้นด้วย  
๔. ระบุ วัน เดือน ปี  ทีจ่ัดท าแผนที ่
๕. ระบุผู้จัดท าเป็น     

นักศึกษาพยาบาลชัน้ปี่ที่ ๔ วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
(  โดยระบุรายชื่อนักศึกษาทุกคนไว้ดา้นหลังของแผนที่  ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การวางแผนการพยาบาล  (NURSING CARE PLAN) 

ชื่อผู้ป่วย………………………………………………………..อายุ…………………………ปี   ที่อยู่………………………………………………………………………………….Dx……………………………………………………………… 
วันที่รับไว้ในการดูแล……………………………………………………………………………………………เยี่ยมบา้นคร้ังที่........................วันที่เยี่ยม............................................................................................. 
การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING  DIAGNOSIS) ........................................................................................................................................................แผ่นที่................................................. 

Assessment 
(subjective/objective data) 

Goals 
Expected 
outcome 

Intervention Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ช่ือ-สกลุนกัศกึษา……………………………………………………………….. 
รหสัประจ าตวันกัศกึษา…………………………………………………………. 



 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

แบบฟอร์มแผนการสอนสุขศึกษา 
เรื่องที่สอน…………………………………………………………………………………….…วัน/เดือน/ปี ที่สอน…………………………………จ านวนชัว่โมง…………….นาที สถานที่สอน………………………………………………….
กลุ่มเป้าหมายที่สอน……………………………………………………………………..จ านวน……………………คน  ชื่อนักศึกษา…………………………………………….รหัสนกัศึกษา…………………………………………………. 
วัตถุประสงค์    เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว  ผู้รับการสอนจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 

๑. ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
๓. …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เนื้อหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/สื่อ วิธีการประเมินผล 

     
     
     

     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

ลงชื่อ…………………………………………………( อาจารย์นิเทศ/อาจารย์พีเ่ลี้ยง). 
วันที่ประเมิน…………………………………………………………………………… 



 

 

แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน.......................................................................... 

 
ศูนย์บริการสาธารณสุข..............................ชื่อชุมชน………………………………………………………. 

ระยะเวลาฝึกปฏิบตัิ.........................................…................ 
 

หัวข้อการประเมิน (กลุ่ม) 
ทักษะการฝึกปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ รวม 
ขั้นประเมนิชมุชน     (ข้อ ๑+๒)/๔ 
๑. รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง     
๒. จัดท าแผนท่ีเดินดิน มีการก าหนดทิศทาง และระบุแหล่งที่ส าคัญได้ชัดเจน     
ขั้นวิเคราะห์ชุมชน     (ข้อ ๓+๔)/๔ 
๓. ระบุปญัหาโดยใช้หลักเกณฑ์ และมีการยกตัวอย่างตรงตามสภาพจริงของชุมชน     
๔. จัดล าดับความส าคัญ และ ค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยกระตุ้นใหชุ้มชนมีส่วนร่วม     
ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหาสขุภาพชุมชน     (ข้อ ๕+๖)/๔ 

๕. น าข้อมูลที่ส ารวจ และวิเคราะห์ได้มาใช้ในการวางแผนอย่างเหมาะสม     
๖. ก าหนดวิธีการด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ     
ขั้นด าเนินโครงการ     (ข้อ ๗+๘)/๔ 

๗. ท าให้ประชาชนสนใจ และมีการโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม     
๘. ถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย       
ขั้นประเมนิและสรุปผล      (ข้อ ๙+๑๐)/๔ 

๙. ใช้วิธีการประเมินผลโครงการได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย     
๑๐. รายงานผลการด าเนินงาน ครอบคลุม ครบถ้วน     
                                                                   รวม (จากคะแนนเตม็ ๔๐)      
                (น าคะแนนท่ีได้หาร ๔ เหลือคะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) คิดเป็นคะแนน      

 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน (กลุ่ม) 
คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑  
ขั้นประเมนิอนามัยโรงเรียน     (ข้อ ๑+๒)/๘ 
๑. รวบรวมข้อมูลสุขภาพนักเรียนได้ถูกต้อง     
๒. ส ารวจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ครอบคลุม ครบถ้วน      
ขั้นวิเคราะห์ชุมชน     (ข้อ ๓+๔)/๘ 
๓. ประเมินภาวะสุขภาพนักเรยีนและบอกปัญหาสุขภาพ นักเรียนได้ถูกต้อง     
๔. จัดล าดับความส าคัญ และหาสาเหตุของปัญหา ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ถูกต้อง     
ขั้นวางแผนโครงการ     (ข้อ ๕+๖)/๘ 

๕. น าข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ได้ มาใช้ในการวางแผนอยา่งเหมาะสม     
๖. ก าหนดวิธีการด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเปา้หมาย     
ขั้นการด าเนินโครงการ     (ข้อ ๑+๒)/๘ 

๗. กิจกรรมน่าสนใจ และสามารถโน้มน้าวให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในกจิกรรม     
๘. ถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย       
ขั้นประเมนิและสรุปผล     (ข้อ ๑+๒)/๘ 

๙. ใช้วิธีการประเมินผลโครงการได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย     
๑๐. รายงานผลการด าเนินงาน ครอบคลุม ครบถ้วน     
                                                                   รวม (จากคะแนนเตม็ ๔๐)      
                (น าคะแนนท่ีได้หาร ๘ เหลือคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)      คิดเป็นคะแนน  

แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน (วินิจฉัยชุมชน) 
( รายวิชา NSG ๔๓๐๘ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ) 



 

 

 

แบบประเมินการท าแผนการสอนสุขศึกษาและการสอนสุขศึกษา 
   วิชา NSG ๔๓๐๘  วิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

     วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษา.....................................................................รหัส................................................... 
.ศูนย์บริการสาธารณสุข.....................................ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ...................................…................ 
เรื่อง.............................................................…  วันที่สอน....................................................................... 
เกณฑ์การให้คะแนน    ๔   คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบตัิกิจกรรมได้ดีมาก (>๘๕%) 

๓   คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบตัิกิจกรรมได้ดี (๗๕-๘๔%) 
๒   คะแนน หมายถึง นักศึกษาปฏิบตัิกิจกรรมได้พอใช้ (๖๐-๗๔%) 
๑   คะแนน หมายถึง นักศึกษาควรมีการปรับปรุงกิจกรรม (๕๐-๕๙%) 

หัวข้อประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.   แผนการสอน และสื่อการสอน     
      ๑.๑   วัตถุประสงค์ชัดเจนและครอบคลุม     
      ๑.๒   เนื้อหาเรียงล าดับตามขั้นตอน ถูกต้อง ครอบคลุม และได้ใจความ     
      ๑.๓   กิจกรรมการสอนและสื่อการสอนมีความดึงดูด และน่าสนใจ     
      ๑.๔   มีความสอดคล้องกับหวัข้อท่ีสอน     
      ๑.๕   ส่งรายงานตามก าหนดเวลา     
๒.   การสอน     
      ๒.๑   มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ และ ดีงดูดความสนใจ     
      ๒.๒   เนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน     
      ๒.๓   ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผูร้ับการสอน     
      ๒.๔   เปิดโอกาสให้ซักถามและตอบค าถามได้ตรงประเด็น     
      ๒.๕   สรุปประเด็นส าคัญใหผู้้รับการสอนเข้าใจ     

รวม     

รวมคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  หาร ๑๐ เหลือคะแนนเต็ม  ๔ คะแนน     
ข้อดี..................................................................................................................................................................... 
......... ..................................................................................................................................................................... 
 
ข้อควรปรับปรุง.............................................................................................................. ....................................... 
......................................................................................................................................... ...................................... 
ข้อเสนอแนะทั่วไป/สิ่งทีป่ระทบัใจ.................................................................................. ...................................... 
........................................................................................................................................... .................................... 

 
( รายวิชา NUR ๔๓๒๗  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน )   

 
ลงชื่อ............................................(.นักศึกษา) ลงชื่อ...........................................(.อาจารย์พ่ีเลี้ยง) 
วันที่รับทราบการประเมิน................……........ วันที่ประเมิน................................................ 
 



 

 

 

แบบประเมินทักษะการฝึกปฏบิัติงานอนามัยครอบครัว (เยีย่มบ้าน) 
( รายวิชา NSG ๔๓๐๘  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ) 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา...................................................................รหัส.......................... ....................................... 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๔ ๓ ๒ ๑ รวม 
ขั้นประเมนิภาวะสขุภาพ     (ข้อ ๑+๒+๓+๔)/๑๖ 
๑.  แนะน าตัวกับผู้ป่วยและญาติทุกครั้ง     
๒. ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมลูเหมาะสม     
๓. ซักประวัติผู้ป่วยและญาตไิดค้รอบคลุม     
๔.  ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน     
ขั้นวินจิฉัยการพยาบาล     (ข้อ ๕+๖)/๘ 
๕.  ระบุปญัหาส าคัญ และสาเหตุได้ครอบคลุม     
๖.  จัดล าดับความส าคญัของปัญหาที่จะแก้ไขก่อน-หลังได้เหมาะสม     
ขั้นวางแผนการพยาบาล     (ข้อ ๗+๘)/๘ 
๗  วางแผนการพยาบาลเพื่อแก้ปญัหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎไีด้ถูกต้อง     
๘. ก าหนดกิจกรรมการพยาบาลถกูต้องชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพยาบาล     
ขั้นให้การดูแล/การพยาบาล     (ข้อ ๙+๑๐)/๘ 
๙. เตรียมกระเป๋าเยี่ยมบ้านและใช้อุปกรณ์ในกระเป๋าได้ถูกต้อง     
๑๐. ให้การพยาบาล/ค าแนะน าการปฏิบัตสิอดคล้องกับปัญหาของผู้รับบริการ     
ขั้นประเมนิและสรุปผล     (ข้อ ๑๑+๑๒+๑๓+

๑๔)/๑๖ ๑๑.ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับบริการทุกครั้ง     
๑๒.บันทึกผลการเยีย่มได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง     
๑๓. สรุปรายงานผลการศกึษาและจดัท ารายงานผลการศึกษาไดค้ลอบคลุมตามหัวขอ้     
๑๔. สรุปข้อมลูผูร้ับบริการเพื่อการส่งต่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องไดส้อดคล้องตามจริง     
                                                                   รวม (จากคะแนนเตม็ ๕๖)      

                (น าคะแนนท่ีได้หาร ๑๑.๒ เหลือคะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน) คิดเป็นคะแนน     
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


