
คู่มือการปฏิบัติ

นางสาวธนาภรณ ์พานค า

กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศกึษา
ต าแหน่ง นักสุขศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานพยาบาล



Flow Chart

กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษางานพยาบาล
แนวทางการใหบ้ริการห้องพยาบาล

ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน วิธีการปฏิบตัิงาน

เริ่มต้น

ซักประวัติ

ส่งพบแพทย์
ผิดปกติ

ตรวจโรคทั่วไป

จ่ายยารักษาโรค

กลับบ้าน

บันทึกข้อมูล
การให้บริการ

1. ซักประวัติ การเจ็บป่วย อาการส าคัญ ประวัติ
ท่ัวไป ประวัติแพ้ยา ประวัติโรค

2. การตรวจ physical examination
3. ประเมินอาการ ความรุนแรง ยาท่ีใช้รักษา
4. จ่ายยารักษาโรค
5. ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรค การรับประทานยา 

อาการข้างเคียง การปฏิบัติดูแลตนเองเพื่อ
ป้องกันโรค

6. บันทึกข้อมูลการให้บริการ

1. การตรวจ physical examination
2. ประเมินอาการ ความรุนแรง
3. ให้ค าแนะน า ส่งพบแพทย์
4. บันทึกข้อมูลการให้บริการ

1. บันทึกข้อมูลการให้บริการ
ในระบบงานห้องพยาบาล



คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป้นเอกสารประกอบการปฏิบัติงานของ นางสาวธนาภรณ์ พานค า 
ต าแหน่งนัก สุข ศึกษา ก ลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานัก ศึกษา                             
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย

1.  งานพยาบาล
2.  งานประกันอุบัติเหตุ
3.  งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
4.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค าน า

โดยมีหน้าที่ด าเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย



ตราสัญลักษณ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร
ประจ าพระองค์เพ่ือใช้เป้นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏทั่วประเทศตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้
น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏตามหนังสือส านัก
ราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานมีลักษณะเป็นรูปวงรีภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอมด้วย วงจักรกลางวงจักรมีอักขระ
เป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นฉัตรตั้งอยู่มน
พระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า ทรงมีพระมรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยที่วันบรมราชาภิเษกตาม
โมราณราชประเพณีเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษก จากทิศทั้ง
แปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งซึ่งปัจจุบัน
สถาบันราชภัฏเป ล่ียนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงจารึกชื่อค านี้ท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า

“PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY”

สีน้ าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว แทนแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นว่า การศึกษาส าหรับนักศึกษาไม่เพียงแค่
ศึกษาอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่นักศึกษาควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
สติปัญญา สังคม อารมณ์จิตใจ และร่างกาย เพ่ือที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ภารกิจของกองพัฒนนักศึกษาจึงมุ่งที่จะพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือไปจาก
กระบวนการการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โดยมีหน้าที่ในด้านการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก และ
สวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงด้านการจัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)

เสริมสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาคุณลักษณะ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรชั้นน าด้านกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษาสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินภารกิจต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะสมรรถนะสากล 7ประการ สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2. สนับสนุนการให้บริการ จัดสวัสดิการ และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา

3. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพให้ข้อมูลกิจกรรม
พิ เ ศษนอกหลั ก สู ต รแหล่ ง ง าน เต็ ม เ วลา  และนอก เ วลาที่ เ ป็ นป ระ โยชน์ แ ก่ นั ก ศึ กษา

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นเพื่อ
เตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา

5. จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีระบบติดตามภาวะการมีงานท าของศิษย์เก่าพร้อม
ทั้งให้บริการข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า



โครงสร้างหน่วยงาน
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนักสุขศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏบิตักิาร

1.1 ร่วมวางแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการให้การสุขศึกษาแก่ประชาชนตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ก าหนดท้องที่หรือชุมชนต่างๆ ศึกษาการเกิดโรค การแพร่ของเช้ือโรค 
การป้องกันรักษาโรค สภาพความเป็นอยู่ ระดับการศึกษา ทัศนคติ ความเช่ือทางศาสนาขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรม ติดตามผลการศึกษา และช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบการเรียนการสอน และการวางแผนให้การสุขศึกษาที่เหมาะสม

1.2 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบ
การสาธารณสุขที่ดี

1.3 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ควบคุมและแนะน าการผลิตโสตทัศนูปกรณ์และ
เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางวิชาการสุขศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด



บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนักสุขศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
3. ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านสุขศึกษา รวมทั้ง

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านสุขศึกษา 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ



บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบงานพยาบาล

1. จัดท าแผนการจัดการให้บริการด้านสาธารณสุข สุขอนามัย การป้องกันรักษาโรค การ
รณรงค์ป้องกันการแพร่ของเช้ือโรคต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องปฏิบัติได้ถูกวิธี

2. วางแผน จัดท าโครงการงบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ วัสดุ -อุปกรณ์ใน
งานพยาบาลให้พร้อมส าหรับบริการแก่นักศึกษา

3. บริการจ่ายยา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ค าแนะน าในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ
ให้แก่ผู้มาใช้บริการ

4. จัดท าข้อมูลประวัติการเข้ารับการบริการด้านสุขภาพของนักศึกษา และรวบรวมสถิติ
ของผู้มารับบริการ                 

5.ประสานงานกับโรงพยาบาลในการจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ และ
แจ้งผลให้แก่นักศึกษาทราบ รวมถึงให้ค าแนะน าส่งต่อหากพบว่านักศึกษามีผลตรวจด้านสุขภาพที่เส่ียง
และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน

6. ประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยกรณีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือที่ต้องได้รับการดูแลและ
การตรวจรักษาจากโรงพยาบาล 

7. ให้ค าแนะน า เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้า
ระวัง การควบคุมโรคติดต่อ พฤติกรรมด้านสุขภาพ

8. ประชาสัมพันธ์และแระสานงานท าเรื่องการขอใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง)กับทางโรงพยาบาลให้แก่นักศึกษา

งานพยาบาล

ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ/มาตรฐานต าแหน่ง



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

หน่วยปฐมพยาบาลในงานค่ายปฐมนักศึกษาใหม่ 2562

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

จัดค่ายปฐมนักศึกษาใหม่ 2563

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

หน่วยปฐมพยาบาลในงานกีฬามหาวิทยาลัย

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดอบรมท าหน้ากากอนามัยแบบผ้า/อบรมความรู้เรื่อง COVID-19

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดอบรมท าหน้ากากอนามัยแบบผ้า/อบรมความรู้เรื่อง COVID-19

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง COVID-19

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง COVID-19

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง COVID-19

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา/บุคลากร

จัดท าระบบบริการห้องพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานพยาบาล



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563

งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน



ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

งานสุขอนามัยและเพศศึกษา



ด้านพัฒนาวิชาชีพ



ด้านพัฒนาวิชาชีพ



ด้านพัฒนาวิชาชีพ



ด้านพัฒนาวิชาชีพ



ด้านพัฒนาวิชาชีพ



ด้านพัฒนาวิชาชีพ



ด้านพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ




