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คานา
ในการจัดการศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ บณ
ั ฑิต ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อให้นกั ศึกษา
หรื อผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของชุ ดวิชาและนาไปสู่ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ
นอกจากผูเ้ รี ย นจะต้องเรี ย นรู้ แนวคิ ดและทฤษฎี ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การดู แลสุ ข ภาพและการจัดบริ การสุ ข ภาพแก่
ประชาชนแล้ว ยังจาเป็ นต้องได้รับประสบการณ์การฝึ กปฏิบตั ิ ภาคสนามทั้งในและนอกสถานบริ การสุ ขภาพ และใน
ระดับครอบครัวและชุมชน
ตามระบบการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยเฉพาะชุ ดวิชา 52311 การปฐม
พยาบาลและการบาบัดโรคเบื้ องต้น หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพได้ กาหนดให้
นัก ศึ ก ษาหรื อผูเ้ รี ย นได้รับ การฝึ กปฏิ บ ตั ิ ใ น 3 ลัก ษณะ คื อ การฝึ กด้ วยตนเอง การฝึ กเสริ ม ทักษะ และการฝึ กตาม
มอบหมาย การฝึ กปฏิบตั ิท้ งั 3 รู ปแบบนี้ เอื้อให้นกั ศึกษานาความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ศึกษาด้วยตนเองไปฝึ กปฏิบตั ิ ในการ
ทางานและในชีวติ ประจาวัน รวมทั้งได้เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อฝึ กฝนทักษะ และประเมินผลภาคปฏิบตั ิการปฐมพยาบาล
และบาบัดโรคเบื้องต้นจากอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะและอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่นกั ศึกษา
ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ น้ ี มหาวิทยาลัยได้คดั สรรและแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิทางการพยาบาลและ
ทางการสาธารณสุ ขจากทัว่ ประเทศเป็ นอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะและฝึ กตามมอบหมาย และได้พยายามจัดให้นกั ศึกษาเข้า
รับการฝึ กปฏิบตั ิในสถานพยาบาลที่เป็ นศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิ จที่เอื้อต่อการเดิ นทางมาเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิของ
นักศึกษา นอกจากนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพยังได้จดั ทาชุดการสอนเสริ มฝึ กปฏิบตั ิ การปฐมพยาบาลและการบาบัด
โรคเบื้องต้นฉบับนี้ข้ ึน สาหรับเป็ นคู่มือดาเนินการของศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ สถานที่ฝึก
ตามมอบหมายและอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย เพื่อให้การสอนเสริ มภาคปฏิ บตั ิและการสอบภาคปฏิ บตั ิ ของชุ ดวิชานี้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
ชุ ด การสอนเสริ ม ฝึ กปฏิ บ ัติ ส าหรั บ ชุ ด วิช า 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัด โรคเบื้ อ งต้น ฉบับ นี้
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 1) บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ 2) บทบาทและหน้าที่
อาจารย์ฝึกปฏิบตั ิปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น ซึ่ งรวมถึง บทบาทของอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ ครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2 และบทบาทอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย 3) รายละเอียดการฝึ กเสริ มทักษะและฝึ กตามมอบหมาย รวมทั้งคู่มือฝึ กปฏิบตั ิ
ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้นซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิที่จดั ทาเป็ นคู่มือสาหรับ
นักศึกษาสาธารณสุ ขที่ลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชานี้ไว้สาหรับอาจารย์ฝึกปฏิบตั ิดว้ ย
คณะทางานสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.
ตุลาคม 2557
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ภารกิจของศู นย์ บริการการศึกษาเฉพาะกิจ
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิ จชุ ดวิชาการปฐมพยาบาลและบาบัด โรคเบื้องต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จาแนกตามลักษณะของการฝึ กออกเป็ น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริ การการศึ กษาเฉพาะกิ จฝึ กเสริ มทักษะ และศูนย์บริ การ
การศึกษาเฉพาะกิ จฝึ กตามมอบหมาย ดังนั้น ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิ จฝึ กเสริ มทักษะและศูนย์บริ การการศึ กษา
เฉพาะกิจฝึ กตามมอบหมายจึงมีภารกิจที่แตกต่างกันบางประการ ภารกิ จของศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิ จสาหรับชุ ด
วิชาการปฐมพยาบาลและบาบัดเบื้องต้นทั้งในภาพรวมและภารกิจเฉพาะของศูนย์ มีดงั นี้
1. เข้าสัมมานาหัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. อานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กเสริ มทักษะและการสอบภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้
การฝึ กเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพขอความอนุ เคราะห์ใ นการจัดเตรี ยมสถานที่และ
อุปกรณ์เพื่อการฝึ กปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 การฝึ กเสริ มทักษะ ครั้ งที่ 1
สถานที่สาหรับการจัดฝึ กเสริ มทักษะ ครั้งที่ 1 ได้แก่ ห้องย่อยอย่างน้อย จานวน 4 ห้อง เพื่อจัดกิจกรรม
การสาธิ ตและฝึ กปฏิบตั ิ ปฐมพยาบาลและการตรวจร่ างกายเบื้องต้น (demonstration and return) และประเมินผลทักษะ
การปฏิบตั ิของนักศึกษา จานวนวน 8 ฐาน (2 วัน)
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถจัด เตรี ย มห้ อ งย่อ ยได้ต ามจ านวนดัง กล่ า ว อาจพิ จ ารณาจัด ปรั บ ได้ต ามความ
เหมาะสม โดยคานึงถึง จานวนฐานฝึ ก จานวนนักศึกษา และขนาดของห้อง ร่ วมด้วย เพื่อให้การดาเนิ นการฝึ กแต่ละฐาน
เป็ นสัดส่ วน และไม่หนาแน่นจนเกินไป สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กแต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไป ดังตารางที่ 1
2.2 การฝึ กตามมอบหมาย
เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ล าเนาในต่ า งจัง หวัด และ/หรื อปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ในท้อ งถิ่ น และ
ลักษณะเฉพาะของการฝึ กตามมอบหมายที่ ผเู้ รี ยนจะต้องใช้เวลานอกเหนื อจากการทางานปกติข้ ึนฝึ กปฏิ บตั ิ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สุขภาพจึงพิจารณาขอความอนุเคราะห์ โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในระดับอาเภอถึงระดับจังหวัด รวมทั้งอยูใ่ น
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและสังกัดอื่ นที่ มีความพร้ อม และตั้งอยู่ตามภูมิลาเนาของผูเ้ รี ยนหรื อบริ เวณใกล้เคี ยงซึ่ ง
สามารถเดินทางเข้าฝึ กได้สะดวกเป็ นศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิ จฝึ กตามมอบหมาย เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกฝน ทักษะ
ต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้จากการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 1 ให้เกิดความชานาญ และศึกษาและจัดทากรณี ศึกษาผูป้ ่ วยตามกลุ่มอาการ
ที่มีความผิดปกติ จานวน 2 กรณี ทั้งนี้ สถานที่ฝึกตามมอบหมายควรจัดให้นกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กฝนทักษะให้ครบถ้วน
ตามที่ชุดวิชากาหนด เช่น ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก เป็ นต้น
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2.3 การฝึ กเสริ มทักษะ ครั้ งที่ 2
สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กเสริ มทักษะ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเรี ยนกลุ่มย่อย ขนาดกลุ่มละ
ไม่เกิน 10 คน เครื่ องคอมพิวเตอร์/notebook (ถ้ามี) เครื่ องฉายแผ่นทึบ projector (ถ้ามี) และ whiteboard พร้อมปากกา
สาหรับเขียน เป็ นต้น
3. อานวยความสะดวกระหว่างการฝึ กเสริ มทักษะและฝึ กตามมอบหมาย โดยเป็ นผูป้ ระสานงานกับอาจารย์และ
นักศึกษา การปฐมนิเทศ การแนะนาสถานที่หรื อหอผูป้ ่ วยที่ใช้ในการฝึ ก ห้องสมุดและสถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์บริ การ
การศึกษาเฉพาะกิจ รวมทั้งจัดปรับจานวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม เป็ นต้น
4. รวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการฝึ กเสริ มทักษะส่ งสานักบริ การการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์หลัง
การฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 2
5. แจกแบบประเมินผลการจัดฝึ กปฏิบตั ิ การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น กล่องพัสดุ และซองบรรจุ
เอกสารและรายงานต่าง ๆ ให้อาจารย์ฝึกปฏิบตั ิ และแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิให้นกั ศึกษา
6. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิ
7. รวบรวมรายงานกรณี ศึกษาฉบับสมบูรณ์ ของนักศึกษาส่ งประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้ ภายใน 2 สัปดาห์นบั ตั้งแต่สิ้นสุ ดการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 2

ส่ ง
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(รายงานชุดวิชา 52311)
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ตารางที่ 1 ชื่อฐานฝึ ก และอุปกรณ์จาเป็ นที่ตอ้ งเตรี ยมเพื่อใช้ในการฝึ กเสริ มทักษะแต่ละฐาน
ชื่อฐานฝึ ก
ฐานที่ 1 การซักประวัติการเจ็บป่ วย

อุปกรณ์ จาเป็ น
ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 1 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
ทักษะการซักประวัติการเจ็บป่ วย เช่น และแบบฟอร์มการซักประวัติ
ฐานที่ 2 การตรวจวัดสัญญาณชีพ
ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 2 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
(อุณหภูมิชีพจร การหายใจ และความ ทักษะการตรวจวัดสัญญาณชี พ เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่ องวัดความดันแบบ
ดันโลหิ ต)
ธรรมดา/ดิจิตอล
ฐานที่ 3 การตรวจประเมินอาการ
ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 3 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
เจ็บป่ วยเบื้องต้น
ทักษะการตรวจประเมินอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้น เช่น หูฟัง (stethoscope)ไม้
เคาะเข่า ไม้กดลิ้น ไฟฉาย
ฐานที่ 4 การตรวจคัดกรองมะเร็ ง
ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 4 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
เบื้องต้น
ทักษะการตรวจคัดกรองมะเร็ งเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิ ตภาพ
การคลาเต้านม แบบจาลองนมปลอม
ฐานที่ 5 การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 5 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
ทักษะการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค เช่น อุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิ ตการสร้าง
เสริ มภูมิคุม้ กันโรคทางปากและการฉีดวัคซีนใต้ผวิ หนัง
ฐานที่ 6 การทาแผลชนิดต่างๆการพัน ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 6 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
แผล
ทักษะการทาแผลชนิดต่าง ๆ และการพันแผล ได้แก่ ชุดทาแผล ชามรู ปไต
อุปกรณ์ใส่ ขยะทาแผล พลาสเตอร์ ผ้าพันแผล (bandages) เช่น elastic
bandage ผ้าสามเหลี่ยม
ฐานที่ 7 การเช็ดตัวลดไข้ ประคบร้อน ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 7 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
ประคบเย็น
ทักษะการเช็ดตัวลดไข้ ประคบร้อน ประคบเย็น
ฐานที่ 8 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
ป้ ายชื่อแสดงฐานที่ 8 โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสาธิตและการฝึ ก
ทักษะการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
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บทบาทและหน้ าทีข่ องอาจารย์ ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิชุดวิชา การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรค
เบื้องต้น ในการฝึ กเสริ มทักษะ (ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมการสอนและการสอบภาคปฏิบตั ิ) และการฝึ กตามมอบหมายของชุด
วิชา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ได้กาหนดบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ฝึกปฏิบตั ิ ไว้ดงั นี้
บทบาทและหน้ าทีข่ องอาจารย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่ 1
อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะครั้งที่ 1 มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. เข้าสัมมนาอาจารย์ฝึกปฏิบตั ิ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ศึกษาเอกสารการสอน และวีซีดี ประจาชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น
3. ศึกษาชุดการสอนเสริ มฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชาการปฐมพยาบาลและการบาบัดโรค
4. ติดต่อหัวหน้าศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจเพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ฝึก
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะร่ วมกับหัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
6. ให้นกั ศึกษาเซ็นชื่อเข้ารับการฝึ กในแบบประเมินผลก่อนการฝึ กปฏิบตั ิแต่ละฐาน
7. ดาเนินการสอน สาธิต และประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมการฝึ กทักษะตามฐานที่รับผิดชอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะลงนามในแบบประเมินผลตนเองของนักศึกษา
9. รวบรวมเอกสาร ในข้อ 6-8 ได้แก่ รายชื่อพร้อมลายเซ็นนักศึกษาที่เข้าฝึ กเสริ มทักษะ และคะแนนการ
ประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิฝึกเสริ มทักษะ ครั้งที่ 1 และแบบประเมินผลตนเองของนักศึกษา ส่ งหัวหน้า
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ หรื อประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มสธ.
ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั สุ ดท้ายของการฝึ กปฏิบตั ิ
บทบาทและหน้ าทีข่ องอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย มีบทบาทและหน้าที่ดงั นี้
1. เข้าสัมมนาอาจารย์ฝึกปฏิบตั ิ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ศึกษาเอกสารการสอน และวีซีดี ประจาชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น
3. ศึกษาชุดการสอนเสริ มฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชาการปฐมพยาบาลและการบาบัดโรค
4. ติดต่อหัวหน้าศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจเพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ฝึกตามมอบหมาย
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะร่ วมกับหัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
6. ให้นกั ศึกษาเซ็นชื่อเข้ารับการฝึ กในแบบประเมินผลก่อนการฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละวัน

8

7. วางแผนการฝึ กตามมอบหมายร่ วมกับนักศึกษาทั้งทักษะการปฐมพยาบาล 8 ทักษะ (อย่างน้อย 5
ทักษะ) และกรณี ศึกษาผูป้ ่ วย 2 กรณี ที่มีลกั ษณะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. ควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิและลงนามรับรองการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา และให้คาปรึ กษาแนะนาเพื่อให้
นักศึกษาได้รับทักษะครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. ตรวจสอบข้อเท็จจริ งของการเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มการฝึ กฝน
ทักษะ 8 ด้าน และกรณี ศึกษาที่นกั ศึกษาทาการศึกษาตามรายงานที่นาส่ งอาจารย์ก่อนการสิ้ นสุ ดระยะเวลาการฝึ ก
ตามมอบหมาย
10. ประเมินผลรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี ท้ งั 2 กรณี ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด และให้คาแนะนาแก่
นักศึกษาในการปรับปรุ งแก้ไข และการเตรี ยมรายงานเพื่อเสนออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ ในการฝึ กเสริ มทักษะ ครั้ง
ที่ 2
11. รวบรวมเอกสาร ได้แก่ กรณี ศึกษา จานวน 2 กรณี ศึกษา แบบประเมินผลรายงานการศึกษาเฉพาะ
กรณี ใบเซ็นชื่ อ และใบมอบหมายกิจกรรม ส่ งหัวหน้าศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจ ภายใน 10 วันทาการ นับตั้งแต่วนั
สุ ดท้ายของการฝึ กปฏิบตั ิ
บทบาทและหน้ าทีอ่ าจารย์ฝึกเสริมทักษะ ครั้งที่ 2
อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะครั้งที่ 2 มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. เข้าสัมมนาอาจารย์ฝึกปฏิบตั ิ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ศึกษาเอกสารการสอน และวีซีดี ประจาชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบื้องต้น
3. ศึกษาชุดการสอนเสริ มฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชาการปฐมพยาบาลและการบาบัดโรค
4. ติดต่อหัวหน้าศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจเพื่อประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ฝึก
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กเสริ มทักษะร่ วมกับหัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ
6. ให้นกั ศึกษาเซ็นชื่อเข้ารับการฝึ กในแบบประเมินผลก่อนการฝึ กปฏิบตั ิแต่ละวัน
7. ดาเนินการฝึ กเสริ มทักษะและประเมินผลการเข้าฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษา โดยจัดให้นกั ศึกษาอภิปรายและ
นาเสนอรายงานกรณี ศึกษาผูป้ ่ วยที่ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิในการฝึ กตามมอบหมาย คนละ 1 กรณี
8. อาจารย์ผสู้ อนลงนามในแบบประเมินผลตนเองของนักศึกษาที่นกั ศึกษานามาส่ ง
9. รวบรวมเอกสาร ในข้อ 6-8 ได้แก่ รายชื่อพร้อมลายเซ็นนักศึกษาที่เข้าฝึ ก คะแนนการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิ
ฝึ กเสริ มทักษะ ครั้งที่ 2 รายงานนักศึกษากรณี ศึกษาที่นาเสนอ และแบบประเมินผลตนเองของนักศึกษา ส่ ง
หัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ หรื อประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. ภายใน
5 วันทาการนับตั้งแต่วนั สุ ดท้ายของการฝึ กปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก
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แบบสรุปการประเมินผลการฝึ กเสริมทักษะ ครั้งที่ 1
การประเมินผลการฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 1 นักศึกษาจะได้รับการประเมินทักษะทั้ง 8 ฐาน ให้อาจารย์ฝึก
เสริ มทักษะใส่ ค่าคะแนนในพฤติกรรมแต่ละข้อ โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผล ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม สม่าเสมอร้อยละ 90-100
คะแนน 4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม สม่าเสมอร้อยละ 70-89
คะแนน 3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม สม่าเสมอร้อยละ 60-69
คะแนน 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม สม่าเสมอร้อยละ 30-59
คะแนน 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม สม่าเสมอร้อยละ 1-29
คะแนน 0 หมายถึง ไม่ปรากฏพฤติกรรมนั้นๆ
ชื่ออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะครั้งที่ 1....................................................................................
ฐานที่/ชื่อฐาน....1.....2....3...4.....5....6....7....8.....
พฤติกรรม

นักศึกษา (คนที)่
1

1.มีความรู ้พ้นื ฐานด้านทักษะเพียงพอ (5 คะแนน)
2.เตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
(5 คะแนน)
3. เตรี ยมผูร้ ับการตรวจ/ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง (5 คะแนน)
4. ดาเนินการได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามขั้นตอน (5 คะแนน)
คะแนนรวม
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ ครั้งที่ 1
วัน เดือนปี ที่ประเมินนักศึกษา
คนที่ 1 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................
คนที่2 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................
คนที่3 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................
คนที่4 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................
คนที่ 5 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................
คนที่6 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................
คนที่7 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................
คนที่8 ชื่อ-สกุลนักศึกษา........................................................................

2

3

4

5

6

7

8
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แบบประเมินผลทักษะการปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ้ งต้ นในสถานบริการ
โดยอาจารย์ ฝึกมอบหมาย
ชื่อ-สกุลนักศึกษา....................................................................................รหัสนักศึกษา...................................
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ........................................................................................................................
คะแนนทีไ่ ด้ รับ
พฤติกรรม

1. มีความรู ้พ้นื ฐานด้านทักษะ
เพียงพอ (5 คะแนน)
2. เตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
(5 คะแนน)
3. เตรี ยมผูร้ ับการตรวจ/ผูป้ ่ วยได้
อย่างถูกต้อง (5 คะแนน)
4. ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
เป็ นไปตามขั้นตอน (5 คะแนน)
รวมคะแนน
(20 คะแนน)
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
และวัน เดือน ปี ที่ประเมินนักศึกษา

ฐานที่
1

ฐานที่
2

ฐานที่
3

ฐานที่
4

ฐานที่
5

ฐานที่
6

ฐานที่
7

ฐานที่
8

12

แบบประเมินผลรายงานกรณีศึกษาโดยอาจารย์ ฝึกตามมอบหมาย
ชื่อ-สกุลนักศึกษา.........................................................
เลขประจาตัว......................................
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ (ฝึ กตามมอบหมาย)........................................................................................
หัวข้ อประเมิน
1. การบาบัดโรคเบื้องต้น
- การรวบรวมข้อมูลจากการซักประวัติการเจ็บป่ วย (5 คะแนน)
- อาการและอาการแสดง (5 คะแนน)
- การตรวจร่ างกายเบื้องต้น (5 คะแนน)
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ (ถ้ามี) / การประเมิน
พฤติกรรมสุ ขภาพ (5 คะแนน)
- การบาบัดและให้คาแนะนาในการดูแลเบื้องต้น (แบบองค์
รวม 4 มิติของการดูแลสุ ขภาพ) (5 คะแนน)
2. การศึกษาพยาธิสรี รวิทยา
- ความสอดคล้องกับกรณี ผปู ้ ่ วยที่ศึกษา และมีรายละเอียด
ครอบคลุมสภาวะผูป้ ่ วย (5 คะแนน)
3. การเพิ่มพูนความรู ้จากกรณี ศึกษา (5 คะแนน)
4. การเขียนรายงานกรณี ศึกษา
- ความสมบูรณ์ในการเขียนรายงาน (5 คะแนน)
- ความถูกต้องในการใช้สานวนภาษาและตัวสะกด (5 คะแนน)
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเขียนรายงาน (5 คะแนน)
คะแนนรวม (50 คะแนน)
ลงนามอาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินนักศึกษา

ค่ าคะแนนทีไ่ ด้ รับ
กรณี ศึกษาที่ 1
กรณี ศึกษาที่ 2
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แบบสรุปการประเมินผลการฝึ กเสริมทักษะ ครั้งที่ 2 (ส่ วนที่ 1)
ชื่อ-สกุลนักศึกษา.........................................................
เลขประจาตัว......................................
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ....................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 การประเมินรายงานกรณี ศึกษาผูป้ ่ วย
หัวข้อประเมิน

คะแนนและข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุ ง
คะแนนที่ได้
ข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุ ง

1.ประวัติและข้อมูลของผูป้ ่ วย (5 คะแนน)
2.สภาพทัว่ ไปแรกรับและการตรวจร่ างกาย (5 คะแนน)
3.การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ(ถ้ามี) (5 คะแนน)
4.การรักษาที่ได้รับในปัจจุบนั (5 คะแนน)
5.ปัญหาสุ ขภาพ (5 คะแนน)
6.การดูแลและบาบัดโรคเบื้องต้น (5 คะแนน)
7.แนวทางการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ (5 คะแนน)
8.การศึกษาพยาธิสรี รวิทยา (5 คะแนน)9.การเพิ่มพูนความรู ้จากกรณี ศึกษา (5 คะแนน)
10.การเขียนรายงานกรณี ศึกษา (5 คะแนน)
คะแนนรวม (50 คะแนน)
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินนักศึกษา
ข้อคิดเห็นที่ควรปรับปรุ ง..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
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แบบสรุปการประเมินผลการฝึ กเสริมทักษะ ครั้งที่ 2 (ส่ วนที่ 2)
ชื่อ-สกุลนักศึกษา..................................................เลขประจาตัว......................................
ศูนย์บริ การการศึกษาเฉพาะกิจ.......................................................................................
ส่ วนที่ 2 การประเมินผลการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและเจตคติโดยรวม
คะแนนและข้อคิดเห็นที่
หัวข้อประเมิน

ควรปรับปรุ ง
คะแนนที่ได้

1. การมีส่วนร่ วมในการประชุม (20 คะแนน)
2. การเสนอข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการอภิปรายกลุ่ม (20 คะแนน)
3. เจตคติต่อวิชาชีพและความรับผิดชอบ (10 คะแนน)
คะแนนรวม (50 คะแนน)
ลงนามอาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินนักศึกษา

หมายเหตุ
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การติดต่ อประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ้ งต้ น

สามารถตรวจดูรายละเอียดได้ ใน website สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(http://www.stou.ac.th/thai/Schools/Shs/)
หรือสอบถามที่คุณชยาพงศ์ 02-504-8035 E-mail: cha_thon @hotmail.com
หรือประธานชุดวิชา...... ผศ. ดร.ช่ อทิพย์ บรมธนรัตน์
โทรศัพท์ สายตรง 0-2504-8074, มือถือ 08-1857-3682 ไลน์ 08-1926-7757
หรื อ e-mail: chawthip.bor@stou.ac.th, chaw_dr@yahoo.com

