
สรุปโครงการที่ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินการ ผลของโครงการ 
1 โครงการเคาะประตู นำ

ความรู้สู่ชุมชน 
2560-2562 เป็นโครงการบริการวิชาการจัดต่อเนื่อง ในการ

ให้ความรู้ประชาชนในชุมชน ทั้งในกลุม่ผู้สูงอายุ 
นักเรียน และวัยทำงาน  

2 โครงการ 1 บ้าน 1 เตียง  2560-2562 เป็นโครงการบริการวิชาการในการติดตามเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน โดยบูรณาการกับ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

3 โครงการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพโดยสื่อสังคม 

ออนไลน์สำหรับผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 

2560 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับก
สำรวจสุขภาวะประชาชนในชุมชน และให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

4 โครงการให้ความรู้เพื่อเลิก
สูบบุหรี่ด้วยการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ 

2560 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเลิกบุหร่ีของเยาวชน
ในชุมชน ส่งผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่อเนื่องโดยพัฒนาชมรม
นักศึกษาลดละเลิกบุหร่ี ทำให้ชมรมได้รับรางวัล
ชนะเลิศโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 

5 การให้ความรู้มารดาหลัง
คลอดโดยการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน ์

2560 เป็นโครงการเย่ียมมารดาหลังคลอดที่บ้าน และ
ให้ความรู้ต่อเนื่องโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

6 การให้คำปรึกษาปัญหา
เพศสัมพันธ์ด้วยเครือข่าย

สังคมออนไลน์ 

2560 เป็นโครงการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ที่สามารถ
สื่อสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้ขอรับการ
ปรึกษากล้าสอบถาม เนื่องจากไม่ต้องเผชิญหน้า
กับผู้ให้คำปรึกษา 

 



สรุปโครงการที่ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินการ ผลของโครงการ 
7 การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 

ของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จังหวัดปทุมธานี 

2560 เป็นโครงการให้ความรู้ในการดูแลเด็กเล็ก 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทำให้เกิด
เครือข่ายในการฝึกปฏิบัติงานในชุมชนของ
นักศึกษาพยาบาลในระยะต่อมา 

8 การบูรณาการเรียนการสอน
กับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงใน

ชุมชน 

2561 เป็นโครงการ บูรณาการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เพ่ือให้
นักศึกษาพยาบาลได้ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 

9 การพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ในชุมชน 

2561 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรูก้ารดูแลผู้ป่วยติด
เตียง การฟื้นฟูสภาพ และการใช้ยา 

10 การบูรณาการเรียนการสอน 
โดยใช้สถานการณ์จริง  

2561 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนที่
สร้างความร่วมมือกับชุมชน ในการพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้นักศึกษา
ทุกชั้นปีสามารถไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เช่น ปี1 ฝึกทักษะการสื่อสารช่วยเหลือ
เบ้ืองต้น ปีสองฝึกทักษะตรวจร่างกายและ
ให้การการพยาบาล ปีสามประเมินการ
เจ็บป่วยที่ซับซ้อน และวางแผนให้การ
พยาบาลต่อเนื่อง และ ปีสี่ เป็นพี่เล้ียงให้
น้องป1ี-3 และร่วมกันถอดบทเรียน 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินการ ผลของโครงการ 
11 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย ในเขต ตำบลบ่อ
เงิน 

2561 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ดดย
นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการประเมิน
พัฒนาการและจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

12 โครงการสร้างความรอบรู้
สุขภาพในการป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจในชุมชน 

2562 เป็นโครงการดำเนินการร่วมกับสมาคม
พยาบาลโรคหัวใจในการป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอน ในรายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 

13 โครงการพัฒนาความรอบรู้
สุขภาพด้านสุขบัญญัติ สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

2562 เป็นโครงการบูรณาการรายวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยจัด
กิจกรรมสร้างความรอบรู้สุขภาพเร่ืองสุข
บัญญัติให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ณ โรงเรียนบ่อเงิน และโรงเรียน กันวรรณ 
ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว 

14 โครงการส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพตามหลัก3อ 2ส ให้กับ

ผู้สูงอายุในตำบลบ่อเงิน 

2562 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การวิจัย โดยนักศึกษานำผลการวิจัยไปใช้
ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม
หลัก3อ 2ส ให้กับผู้สูงอายุในตำบลบ่อเงิน 
ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยเอแบค ได้รางวัลรองชนะเลิด 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินการ ผลของโครงการ 
15 โครงการส่งเสริมความรอบรู้

สุขภาพในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต.บ่อเงิน 

2562 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การวิจัย โดยนักศึกษานำผลการวิจัยไปใช้
ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานตำบล
บ่อเงิน 

16 โครงการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันฝุ่นขนาด

จิ๋วในเด็กนักเรียน 

2562 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การวิจัย โดยนักศึกษานำผลการวิจัยไปใช้
ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา ต.คลองควาย 

17 โครงการส่งเสริมการเล้ียงดู
ของผู้ปกครองต่อการส่งเสริม
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต ต.บ่อ
เงิน ต.คลองควาย ต.คูบาง

หลวง จ.ปทุมธานี 

2562 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การวิจัย โดยนักศึกษานำผลการวิจัยไปใช้
ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเล็ก ในเขต ต.บ่อ
เงิน ต.คลองควาย ต.คูบางหลวง จ.
ปทุมธาน ี

18 โครงการสร้างความรอบรู้
สุขภาพในการป้องกันยาเสพ
ติด ในเด็กระดับประถมศึกษา 

2562 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การวิจัย โดยนักศึกษานำผลการวิจัยไปใช้
ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็ก
นักเรียนระดับประถมศึกษา ต.บางเตย 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินการ ผลของโครงการ 
19 โครงการส่งเสริมความรอบรู้

ด้านสุขภาพ ในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

2562 เป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การวิจัย โดยนักศึกษานำผลการวิจัยไปใช้
ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขต  
ต.บางเตย 

20 โครงการส่งเสริมความรอบ
รู้ด้ารสุขภาพในการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งปาดมดลูก ในสตรีอายุ 

35 ปี ถึง 70 ปี 

2562 เป็นการบูรณาการกับรายวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน กับการสร้างความรอบรู้

สุขภาพ แก่สตรีอายุ 35 ปี ถึง 70 ปี ที่มา
รับบริการ ที่รพสต.บางเตยหมู่5 

 


