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บทคัดยอ  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการฝกปฏิบัติงานภาคสนามทางดานสาธารณสุข ซึ่ง

เปนการศึกษาเฉพาะกรณีการฝกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ซึ่งไดทําการฝกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 8 แหง ในอําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการฝกภาคสนามของ

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงาน ประมาณ 30 

วัน และตองพักแรมอยูในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลอดระยะเวลาของการฝกปฏิบัติงาน การฝก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรเปนวิชาหน่ึงของหลักสูตรและเปนสวนบังคับของสภาวิชาชีพ

สาธารณสุขชุมชนที่ตองมีในหลักสูตร โดยทางคณะสาธารณสุขศาสตร ไดกําหนดใหมีการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนามในเทอมสุดทายของหลักสูตร 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ไดกําหนดใหมีการฝกปฏิบัติงานภาคสนามตามหลักสูตรเปนจํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งการฝก

ปฏิบัติงานในปน้ีเปนการฝกปฏิบัติงานเปนรุนที่ 3 โดยในปแรกฝกปฏิบัติงานภาคสนามที่โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 8 แหงในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และปถัดมาฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 5 แหง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอีก 4 แหงในอําเภอ

นครชัยศรี อีก1 แหงในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สวนปที่ไดทําการวิจัยน้ี ฝกปฏิบัติงานภาคสนามที่ 

อําภอนครชัยศรี 7 แหง และอําเภอสามพราน 1 แหง จังหวัดนครปฐม โดยไดจัดแบงนักศึกษาจํานวน 45 คน 

เปน 8 ทีม ทีมละ 6 คนบาง ทีมละ 5 คนบาง โดยใหนักศึกษาจัดทีมกันดวยความสมัครใจเอง ซึ่งจะเห็นไดวา

การฝกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมีความหลากหลายทางพื้นที่ ซึ่งบาง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลต้ังอยูในเขตชุมชน ในขณะที่บางแหงต้ังอยูในสภาพชนบทอยางแทจริง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มีการ

สงนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานภาคสนาม พี่เลี้ยงของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  อาจารยนิเทศงาน และ

นักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติงานภาคสนาม โดยใชการประชุม 

_______________________ 
1คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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กลุม สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางที่กลาวแลว 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดผลสรุปวาปจจัยที่มีผลตอการฝกภาคสนามทางดานสาธารณสุข ซึ่งตองแบง

ออกเปนดานตางๆ กลาวคือ ดานรูปแบบ โดยที่ใหนักศึกษาที่ไปฝกปฏิบัติงานภาคสนามตองพักแรมใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลอดระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานน้ัน อาจจะตองเปลี่ยนรูปแบบน้ีไปเปน

ผสมผสานระหวางการพัก กับการไปเชากลับเย็นบาง สวนทางดานผูอํานวยการโรงพยาบาลตองการใหคณะ

ไดทําการฝกทางดานหัตถการใหมากขึ้น ทางดานอาจารยนิเทศตองการใหมีเพิ่มการฝกปฏิบัติในชวง

ระยะเวลาปดภาคการศึกษาที่ 2 ในปลายปที่ 3 กอนจะไดมีการฝกปฏิบัติงานจริงที่โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลในปการศึกษาที่ 4  สวนทางดานนักศึกษาตองการที่จะใหมีการยืดระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน

ภาคสนามใหมีเวลาฝกมากขึ้นกวา 30 วัน มีจํานวน 2 ทีม สวนอีก 6 ทีม ใหความเห็นวา เหมาะสมดีแลว 

สวนดานวิชาการทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสนอใหทางคณะสาธารณสุขศาสตรควรมีการฝก

ทางดานการรักษาพยาบาล การเย็บแผลใหมากกวาน้ี และควรมีขอบเขตและแนวทางในการฝกใหชัดเจน 

คําสําคัญ : การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  อาจารยพี่เลี้ยงในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

 
Abstract  

This research is to find the factors  effecting on public health field training at the District 

Health Promotion in Umphoe Nakornchisri, Nakhonpathom Province. The 45 students would be 

trained in the hospital for 30 days and also stayed all night long. This field training is required of 

the public health curriculum for 3 credits. This year is the third year of field training that the first 

year trained in Umphoe Klathomban, Samuthsakorn Province. The Second year  trained in two 

Provinces; Samuthsakorn and Nakhonpathom. This year trainedat 8 District Health Promotion 

Hospitals in Nakhonpathom Provinces.  

  The results of this study are : The instructors of the District Health Promotion 

wanted the student will be well-trained on primary healthcare before they go for field training at 

the hospital. The students of some team want to stay for training in the hospital longer than 30 

days. Some teams of students are satisfied for the period of field training . The supervisions of 

the faculty need more time to train the technology and refresh some courses that necessary to 

the field training .But those are not the final conclusion because these results just of the first time 

of the research which need to more study 

Keywords :Field Training,  District Health Promotion Hospital,  Instructors,  Public Health Student 
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เพือ่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการฝกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ศึกษาเฉพาะ

กรณีนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

สังเกตจากพฤติกรรมกลุมนักศึกษาที่มีการประชุมกลุม สัมภาษณเชิงลึกเพื่อเก็บขอมูลตามกลุม

ประชากร ไดแก กลุมเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซึ่งจะมีทั้งผูอํานวยการโรงพยาบาลและพี่

เลี้ยง กลุมนักศึกษาซึ่งกําลังฝกปฏิบัติงานภาคสนาม และกลุมอาจารยผูนิเทศ ออกนิเทศเก็บขอมูลเชิงลึกโดย

การสัมภาษณพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตางๆที่สงนักศึกษามาฝกปฏิบัติงาน 

 

ผลการวิจัย 

ผลของการวิจัยพบวาทางดานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซึ่งไดแก ผูที่จะทําใหนักศึกษาที่ฝก

ปฏิบติังานภาคสนามไดรับความรูและประสบการณมากหรือนอย คือ อาจารยพี่เลี้ยงซึ่งจะเปนผูที่ใกลชิดกับ

นักศึกษา รวมถึงการความสะดวกสบายทางดานที่พัก อุปกรณอํานวยความสะดวกสบายก็มีความสําคัญตอ

การเปนอยูของนักศึกษามาก สําหรับระยะเวลาการฝกปฏิบัติงาน 30 วันน้ัน นักศึกษาบางกลุมก็ใหความเห็น

วาสมควรแลว แตบางกลุมก็ตองการใหระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็มีจํานวนนอยกวากลุมที่เห็นวาระยะเวลา

เหมาะสมแลวสวนในเร่ืองการไดรับความรูและประสบการณทางดานวิชาการน้ัน บางกลุมที่ไดฝก

ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เปนเกษตรกรรมก็ไดรับความรูและประสบการณทางดานการรักษาพยาบาลมากกวา

พื้นที่ที่ใกลกับตัวเมืองเน่ืองจากมีสถานพยาบาลหรือคลินิกใหบริการมาก สวนทางดานการสาธารณสุข

ชุมชนไดมีการออกเยี่ยมหมูบาน ทําการวินิจฉัยชุมชน จัดทําโครงการตางๆซึ่งสวนใหญเปนการใหสุขศึกษา

แกประชาชนกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูปวยโรคเบาหวาน กลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เปนตนสวน

ทางดานอาจารยผูนิเทศงานไดเสนอใหมีการสอนเสริมมากยิ่งขึ้นกอนที่จะใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานใน

ภาคการศึกษาสุดทาย 

 

-ระยะเวลา 

-สถานที่ฝก 

-อาจารยพี่เลี้ยง 

-ความรวมมือของทีม 

 

ผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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อภิปรายผล  

การสรุปผลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีซึ่งเปนการวิจัยคร้ังแรก ซึ่งอาจจะไดขอมูลที่เปนเฉพาะนักศึกษา

รุนที่เพิ่งผานการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม และสถานที่ต้ังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลก็มีสวนทํา

ใหขอมูลแตกตางกัน เปนตนวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มีพื้นที่รับผิดชอบประชากรสวนใหญทํา

การเกษตรกรรมซึ่งอาจจะมีความผูกพัน มีความเปนกันเองและใหความเอ้ือเฟอแกนักศึกษาที่ไปฝก

ปฏิบัติงาน ทําใหนักศึกษามีความตองการที่จะมีระยะเวลาการฝกที่นานกวาน้ี แตบางโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลอยูใกลเขตอําเภอเมืองมาก การปฏิบัติงานดานชุมชนอาจจะมีปญหาการเยี่ยมบานซึ่งประชาชน

อาจจะไมอยูบานในชวงเวลาที่นักศึกษาออกเยี่ยม ทําใหไดรับขอมูลไมสมบูรณก็อาจจะทําใหนักศึกษาตอง

ประสบปญหาได สวนการฝกปฏิบัติทางดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน ไดแก การเย็บแผล การฉีดยา อาจจะ

มีปญหาเพราะในการบําบัดโรคเบื้องตนทางสภาวิชาชีพยังไมมีการกําหนดขอบเขตใหชัดเจนเหมือนกับ

วิชาชีพพยาบาล จึงทําใหการฝกปฏิบัติงานทางดานน้ีขึ้นอยูกับพี่เลี้ยงที่จะทําการฝกปฏิบัติใหไดมากนอย

เพียงใด สวนทางดานการฝกปฏิบัติงานดานสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานจะเปนพี่เลี้ยง

พานักศึกษาไปปฏิบัติงานในทองที่ชุมชนเปนสวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําผังเครือญาติในหมูบาน 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานจะเปนผูใหขอมูลไดดีและสามารถนํานักศึกษาไปหาขอมูลไดอยางชัดเจนขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ  

ผลของการศึกษาคร้ังน้ีอาจจะยังไมสามารถสรุปจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการฝก

ปฏิบัติงานภาคสนามได เพราะเปนการศึกษาในขั้นตน แตอาจจะมีการปรับปรุงรายละเอียดตางๆได โดยไม

กระทบตอรูปแบบการฝก เปนตนวา ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาจจะ

ใหระยะเวลานานกวา 30 วัน ทั้งน้ีคงขึ้นอยูกับทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตละแหงดวย สําหรับ

การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝกปฏิบัติงานภาคสนามอาจจะตองมีการทบทวนทฤษฎีที่จําเปนใน

การฝกเพิ่มขึ้นอีกดวย สวนการออกปฏิบัติการทางดานสาธารณสุขชุมชนอาจจะมีเวลานอยเน่ืองจากตองไป

กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานซึ่งอาจจะไมสะดวกในการที่จะไปเปนเวลาหลายวัน เพราะเขาก็จะตองมี

อาชีพประจําอยู  แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังน้ีคงยังไมสมบูรณหรือไมสามารถทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆได คงตองทําการศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อหาขอสรุปไดอยางชัดเจนตอไป 
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