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รายละเอียดชุ ดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบัติงานสาธารณสุ ขในชุ มชน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพจึงได้กาหนดให้ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขในชุมชนมี
ลักษณะการฝึ กปฏิบตั ิ 3 ลักษณะรวมประมาณ 317 ชัว่ โมง ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1-3

สัปดาห์ที่ 3

การฝึ กด้ วยตนเอง

75 ชัว่ โมง

1)

การฝึ กเสริมทักษะ
ครั้งที่ 1

16 ชัว่ โมง (2 วัน)

สัปดาห์ที่ 4-11

สัปดาห์ที่ 12-15

การฝึ กตาม

การฝึ กเสริมทักษะ
ครั้งที่ 2

มอบหมาย
210 ชัว่ โมง

16 ชัว่ โมง (2 วัน)

การฝึ กด้ ว ยตนเอง ดาเนิ นการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ตามที่ ค ณะกรรมการกลุ่ มผลิ ตชุ ดวิช า 52310 การฝึ ก

ปฏิ บ ตั ิ งานสาธารณสุ ขในชุ ม ชนก าหนด นัก ศึ กษาใช้เวลาการฝึ กด้วยตนเองประมาณ 25 ชั่วโมงต่ อสัป ดาห์
ภายใน 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้ นไม่น้อยกว่า 75 ชัว่ โมงต่อภาคการศึ กษา โดยศึกษาจากดี วีดีประกอบชุ ดวิชาเป็ น
หลักและทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในคูม่ ือฝึ กปฏิบตั ิของชุดวิชา
2) การฝึ กตามมอบหมาย เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขใน
ชุมชนทั้งในและนอกสถานบริ การสุ ขภาพที่ไม่ใช่สถานบริ การสุ ขภาพของตนเอง ระหว่างสัปดาห์ที่ 4 -11 รวม
ชัว่ โมงฝึ กปฏิบตั ิอย่างน้อย 210 ชัว่ โมง ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ฝึกตามมอบหมายที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับตาบล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ฯลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ดังนี้
(1) การฝึ กตามมอบหมายในสถานบริการสุ ขภาพ เพื่อฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การสร้างเสริ มสุ ขวิทยาและการควบคุมโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การฟื้ นฟูสุขภาพ และการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค จานวน 60 ชัว่ โมง โดยนักศึกษาต้องจัดทารายงานเดี่ยวรายงานการฝึ กปฏิบตั ิตามมอบหมายในสถาน
บริ การสุ ขภาพส่ งจานวน 1 ฉบับ
(2) การฝึ กตามมอบหมายในชุ มชน เพื่อฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะการสารวจชุมชนเพื่อการพัฒนา
สุ ขภาพ การประเมินสภาวะสุ ขภาพ การวางแผนงานโครงการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ การดาเนินการตามแผนงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ และการติดตาม ประสานงาน และประเมินผลโครงการพัฒนาแก้ไขของชุมชน
ฯลฯ จานวน 150 ชัว่ โมง โดยนักศึกษาต้องจัดทารายงานกลุ่มการฝึ กตามมอบหมายในชุมชน ส่ งจานวน 1 ฉบับ/
กลุ่ม
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การฝึ กตามมอบหมายภายในระยะเวลา 7 สั ปดาห์ เวลาฝึ ก 9.00 -16.00 น. รวมไม่ น้อยกว่า 210 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 6 เมษายน -17 กรกฎาคม 2558
3) การฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะ ใช้เวลาการฝึ กปฏิบตั ิประมาณ 32 ชัว่ โมงใน 4 วัน โดยมีตารางการฝึ กปฏิบตั ิ
ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2 ครั้ง ดังนี้
การฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะ ชุ ดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบัติงานสาธารณสุ ขในชุ มชน ครั้งที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 4 เมษายน 2558
รายละเอียด
08.30 – 09.00 น.
การปฐมนิ เทศชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขในชุมชนครั้งที่ 1
09.00 – 11.00 น.
การรู้จกั สถานบริ การสุ ขภาพและชุมชน
1) ทักษะสารวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุ ขภาพ
11.00 – 12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น.
2) ทักษะประเมินสภาวะสุ ขภาพในชุมชน
3) ทักษะกาหนดปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของชุมชน
14.00 – 16.00 น.
4) ทักษะการวางแผนงานโครงการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
5) ทักษะการติดตาม ประสานงาน และประเมินผลโครงการพัฒนาสุ ขภาพ/สาธารณสุ ขของชุมชน
16.00 – 17.00 น.
พักรับประทานอาหารเย็น
17.00 – 19.00 น.
6) ทักษะการพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
7) ทักษะการเสริ มพลังในการดูแลสุ ขภาพในชุมชน
19.00 – 21.00 น.
8) การจัดการกรณี เกิดการระบาดของโรคและภัยพิบตั ิในชุมชน
9) ทักษะการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในชุมชน
วันที่ 5 เมษายน 2558
รายละเอียด
09.00 – 11.00 น.
10) ทักษะการสร้างเสริ มสุ ขวิทยาและการควบคุมโรค
11) ทักษะการส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
11.00 – 12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น.
12) ทักษะการให้สุขศึกษาในชุมชน
13) ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน
14.00 – 16.00 น.
14) ทักษะการฟื้ นฟูสภาพในชุมชน
15) ทักษะการให้บริ การแพทย์แผนไทยในชุมชน
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การฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะ ชุ ดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบัติงานสาธารณสุ ขในชุ มชนครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด
09.00 – 12.00 น.
การนาเสนอและอภิปรายรายงานเดี่ยว
13.00 – 16.00 น
การนาเสนอและอภิปรายรายงานเดี่ยว (ต่อ)
18.00 – 22.00 น.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

การนาเสนอและอภิปรายรายงานเดี่ยว (ต่อ)
รายละเอียด
การนาเสนอและอภิปรายรายงานกลุ่ม(ต่อ)
การนาเสนอและอภิปรายรายงานกลุ่ม (ต่อ)

สถานทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
เนื่องจากกาหนดการฝึ กปฏิบตั ิไว้เป็ น 3 ประเภทคือ การฝึ กด้วยตนเอง การฝึ กเสริ มทักษะ และการฝึ กตาม
มอบหมาย ดังนั้น สถานที่ฝึกปฏิบตั ิจึงถูกจัดเพื่อให้สอดคล้องการฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละประเภท ดังนี้
1) การฝึ กด้ วยตนเอง เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาด้วยตนเอง ณ สถานที่พกั /ที่ทางานของนักศึกษา
โดยศึกษาจากดีวดี ีประกอบชุดวิชาเป็ นหลักและทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในคู่มือฝึ กปฏิบตั ิของชุ ดวิชา
2)
การฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะครั้งที่ 1 เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กตาม
มอบหมาย ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบโดยตรง นักศึกษาต้อง
เข้าฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอัตราส่ วนนักศึกษา 8 คนต่ออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ 1 คน
3) การฝึ กตามมอบหมาย เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขใน
ชุมชนทั้งในและนอกสถานบริ การสุ ขภาพที่ไม่ใช่สถานบริ การสุ ขภาพของตนเอง เช่น เครื อข่ายวิทยาลัยการ
สาธารณสุ ข/วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โรงพยาบาลระดับศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
(รพท.) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เป็ นต้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบโดยตรง นักศึกษาต้อง
เข้าฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอัตราส่ วนนักศึกษา 8 คนต่ออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ 1 คน
4) การฝึ กปฏิบัติเสริมทักษะครั้งที่ 2 เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการฝึ กปฏิบตั ิ โดย
กาหนดให้นกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิ ณ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกั ศึกษา
ทราบโดยตรง ซึ่ งนักศึกษาต้องเข้าฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยอัตราส่ วนนักศึกษา 8 คนต่ออาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ 1 คน
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การติดต่ อประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ชุ ดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบัติงานสาธารณสุ ขในชุ มชน
สามารถตรวจดูรายละเอียดได้ ใน website สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(http://www.stou.ac.th/thai/Schools/Shs/)
หรือสอบถามทีค่ ุณชยาพงศ์ 02-504-8035 E-mail: cha_thon @hotmail.com
หากนักศึกษามีข้อคาถามในการเรี ยนการสอนชุ ดวิชา
สอบถามได้ ทปี่ ระธานชุ ดวิชา รศ. ดร. เยาวภา ติอชั สุ วรรณ
โทรศัพท์ สายตรง 0-2504-8055, มือถือ 081-8105394
หรื อ e-mail: hsasosar@hotmail.com

